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Ką pasakoja amerikiečių turistai apie Danų socialdemok 
dabartinę dalykų padėtį Sovietų Rusijoje
Miestuose ir kaimuose stoka vartojamų prekių; jos la

bai brangios. Didelis maisto produktų brangumas. 
Inteligentai už viską trigubai moka, žmones sąlygo
mis labai nepatenkinti, bet savo nepatenkinimą bijo 
viešai pareikšti.

ratams nepasisekė 
komunistų dėliai

Rinkimuose į atstovų r u mus 
prarado keturiolika vietų; 
laimėjo dešiniosios partijos

Chicagos 'Tribūne korespon
dentas Rygoje praneša turėjęs 
pasikalbėjimų su Amerikos tu
ristais, kurie važinėjo po so
vietų Rusiją ir lankėsi Mask
voj, Leningrade, Podolėj ir Vo
lynėj.

Turistai papasakoję apie pa
dėtį Rusijoj, bet prašę kores
pondentą neminėti jų vardų, 
bijodami, kad sovietų valdžia 
nepersekiotų pasilikusių Rusi
joje jų giminių ir pažįstamų.

Važiuodami į Rusiją, tie ame
rikiečiai sakosi vežęsi keletą 
skrynių drapanų ir įvairių ki
tokių daiktų, o dabar grįžtą 

be jokio bagažo, nes 
išdalinę ten savo gimi- 
ir draugams. Jie sako 
kad tas dovanas gimi- 

Moteriškė 
kojines

Rusijoj.
prekių 

jie radę

STOKHOLMAS, Švedija, 
rūgs. 18. — Galutiniai daviniai 
rodo, kad šj karią Danijos so
cialdemokratams nepavyko.

įvykusiais praeitą šeštadieni 
ir sekmadienį rinkimais social
demokratai pralaimėjo keturio
lika vietų atstovų 
užuot dabar turėtų 
beturės 99.

rūmuose, ir 
101 atstovų,

nuo 15

vartojamųjų prekių, ir jos labai 
brangios. Asmenys, su kuriais 
korespondentas turėjo pasikal
bėjimą, sakosi ir pirmiau, prieš 
trejetą metų, lankęsi 
Tuomet buvęs didelis 
badas. Bet ir dabar
ten nedaug ką geresnę dalykų 
padėtį.

Svarui kavos reikią dabar 
mokėti 3 doleriai. Tiek pat ka
kao. Vienam citrinui— 25 cen
tai. Sviestas —99 centų svarui. 
Pusbuteliai
dolerių. Leningrade vienas jų 
giminaitis tris dienas zujęs ve- 
losipedu po miestų, kol gavęs 
19 svarų vinių, kurių jam rei
kėję laiptams baigti statyti.

Balti miltai — kai jų gali 
gani i pirkti 
tai yra IV2

konservato- 
iisijungusios sii

kabinetą.
jų 

moką 9 rublius 
, _ _ __.dolerio, pūdui arba
,1 336-iems amei ūkiškiems sva

rams, vadinas 300 nuos. bran
giau, nekad Jungtinėse Valsty
bėse.

Kaimuose sovietų javų su-i

beveik 
viską 
nėms 
betgi, 
nes ėmę bijodami,
kuriai jie dovanoję 
bijojus dėvėti jas vasarą, kad 
bolševikai nepriskirtų jos prie 
buržujų klasės. Tas pat buvę 
su vienu vyru, kuriam buvus 
padovanota amerikiečių rūbų i pirkėjai moką kviečių bušeliui i 
eilė. Jis pasakęs, kad tie rūbai >80 centų. Tokia kaina ukinin-‘ 
dėvėti busią pavojinga: vyriau
sybė, galinti įtarti, kad jis už
siimąs spekuliacija, kyšių ėmi
mu etc., ir dėl naujo kostiu
mo galįs netekti tarnybos*

Kas metai rusų emigrantai 
Jungtinėse Valstybėse parsiun
čia į Rusiją savo giminėms ir 
pažįstamiems, bendrai imant, 
daugiau kaip 20 milionų dole
rių, tačiau didelė tų pinigų da-

7 milio-

pinigus

lis — ne mažiau, kaip 
nai dolerių — patenką 
tų iždą.

Nors persiunčiantieji 
Amerikos bankai paprastai ga
rantuoją, kad sovietų Rusijoj 
pinigai busią išmokėti dole
riais, bet tas užtikrinimas ne- 
visados pildomas. laibai daž
nai atsitinką, kad asmuo, ku
riam pinigai buvo siųsti, gau
ną juos ne Amerikos doleriais, 
bet sovietų valiuta, tai 
rublį ir 94 kapeikas už 
tuo tarpu kai ne Rusijoj 
tų rublis vertas tik 30
šitokia operacija sovietų ban
kai uždirbą didelius pinigus.

Rusijos miestuose ir kaimuo
se esanti jaučiama didelė stoka

yra 1 
dolerj, 
sovie- 
centų.

1 kai nenorį parduoti, jie reika
laują $1.20 bušeliui.

Naujasis sovietų valdžios 
dekretas leidžiąs ūkininkui rei
kalauti už savo javus kiek tin
kamas, bet tas pats dekretas 
nusakąs, kad kiekvienas, kuris 
mokės už javus brangiau, ne 
kad valdžios nustatyta kaina, 
bus aštriai baudžiamas kaip 
spekuliantas, o jo turtas konfis
kuojamas.

Ypačiai sunki esanti padėtis 
apšviestųjų žmonių, inteligen
tijos. Už viską jie turį mokėti 
tris kartus brangiau, nekad 
moka darbininkai.

Nevskame prospekte Lenin
grade matai, girdi, keistą vaiz
dą. Iš kiekvienos dešimties 
moterų devynios špaceruojan- 
čios nusmukusiomis iki riešų 
vyriškomis kojinėmis arba ir 
visai be kojinių. Vyrai taip pat 
esą labai biednai apsitaisę.

Sovietų Rusijos gyventojai, 
pasak amerikiečių turistų, la
bai nepatenkinti padėtim, bet 
kenčiu dantis sukandę bijoda
mi savo nepatenkinimą viešai 
pareikšti.

Laimėtojai buvo
riai ir Irtos
jais dešiniosios partijos.

Bei nors dešinieji ir laimėjo, 
vis dėlto iš viso 230 atstovų 
skaičiaus nė viena partija nė 
dabar neturės daugumos, kad 
galėtų nepriklausomai sudaryti 
ministerių

Del savo pralaimėjimų social
demokratų vadai kaltina komu
nistus. Einant proporcine rin
kimų sistema, komunistai mat 
galėjo savo kandidatų vardus 
padėti tuose pat sąrašuose, ku
riuos vartojo socialdemokratai.

i Tuo budu komunistai laimėjo 
dar dvi vietas atstovų bute, 
bet jie atbaidė daug žmonių, 
kurie butų balsavę už socialde-

i mok ratus, jeigu tųjų kandida
tai butų ėję atskiru nuo komu
nistų sąrašu.

Pasikėsinimas prieš 
Ispanijos diktatorių
Gen. Primo de Rivera, i kur j 

riaušių metu buvę paleisti’ 
šūvių, tapęs sužeistas

Kuri gražioji Helena 
dabar gaus aukso 

obuolį

Aviatorius užsimušė 
aeroplanui užsiga

vus j medį

NEW YORKAS, rūgs. 18. 
— Simon & Schuster leidėjų 
firma paskelbė gražuolių kon- 
testą, kur laimėtoja — o ji tu
ri būti visų tobuliausia savo 
gražumu, savo asmenybe, savo 
parodumu ir savo bendru el
gesiu
obuolį. Konteste galės dalyvau
ti tik teatro merginos. Teisė
jai bus Flo Ziegfeld, John Er- 
skine ir J. McEvoy.

OLEAN, N. Y., rūgs. 18. — 
Jų aeroplanui užgavus medžio 
viršūnę Allegheny upės krante, 
aviatorius Earl Miller užsimušė, 
o aviacijos mokinys Kenneth 
Guinnip skaudžiai susižeidė.

LONDONAS, rūgs. 18. — 
Reuterio gautas telefonu prane
šimas iš Madrido sako, kad 
riaušių metu buvęs padarytas 
pasikėsinimas nugalabinti Ispa
nijai) diktatorių gen. Primo de 
Riverą. Į jį buvę paleista šū
vių, ir de Rivera buvęs sužeis
tas, bet neužmuštas.

Kibis pranešimas sako, kad 
Darcelonoje įvykęs sukilimas.

Kiek anksčiau Associated 
Press gauta telegrama iš Leri- 
dos, netoli nuo Barcelonos, 
skelbė, kad diktatorius Primo 

r
de Rivera žadąs dar keletą die
nų negrįžti į Madridą.

Iš tų pranešimų neaišku, ar 
atentatas prieš Ispanijos dik
tatorių buvo padarytas Madride 
ar Barcelonoje ar, pagaliau, 
Leridoje.

Graikija apdeda mo
kesniais nevedėlius

gaus gryno aukso Kinai paleidžia 
suimtus sovietų 

sadoj

rusus, 
amba-

Motina ir trys vaikai 
žuvo namų gaisre

PEKINAS, Kinai,
— Kinų vyriausybė nutarė 
leisti penkiolikų rusų, kurie 
buvo 1927 metų balandžio mė
nesį suimti sovietų ambasado
je ir per septynioliką mėne
sių laikomi kalėjime.

rūgs. 18. 
pa-

ATĖNAI, Graikija, nigs. 18. 
— Finansų ministerija nutarė 
apdėti specialiais mokesniais 
nevedėlius. To tikslas yra dve
jopas: pamasinti viengungius 
vesti ir, antra, turėti 
valstybei pajamų šaltinį.

naują

Rockefelleris atidarė 
banką negrams

0TTAWA, Kanada, rūgs. 18. 
— Gaisre, kuris Ottawa prie
miesty Britannia sunaikino vie
nus gyvenamus namus, žuvo 
viena moteriškė ir jos trejetas 
vaikų. Jų baisiai apdegę kūnai 
buvo išimti iš degėsių.

SPRINGFIELD, 
18. — Springfieldo 
kasyklų savininkai 
kad nuo šios rugsėjo 
anglis atpiginama ir 
mokės anglies tonui

III., rūgs, 
apielinkės 
paskelbė, 

17 dienos 
vartotojai 
20 centų

NEW YORKAS, rūgs.
— John D. Rockefeller 
kurs nesenai pastatydino Har
leme apartmentų rumus neg
rams, dabar tame pat trobe
sy atidarė negrams banką su 
$500,000 kapitalo.

18.
Jr.,

No. 222

vaizdas atrodo

105

dau-
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buvo pastatyta
113 medinių na-

demarklini-
rugpiučio
II rajone

Bet 
pra- 

skai-

1928 m. statybos 
neužbaigtas.

Tą klausimą palikdamas istori
ninkams išspręsti, anglų de
kanas pasmerkia “krikščio
nišką isterijos klastavimą”

315 medinių na-

. *

C 
i

Gairių šokinėjimas de- 
marklinijoj

2000 su viršum naujų 
namų Kaune

jos praneša, kad 
mėn. 23 d. 11 vai.
IlI-oj sargyboj 8 lenkų karei
viai įsiveržę musų pusėn nukir
to pil. Juknelio alksnį ir pasta
tė savo gairę nuo demarklinijos 
1 žingsiius musų pusėj. Musų 
paseinio policija gairę atstatė j 
pirmykščių vieta.

KALNAS. — Per šeAerių 
metų laikotarpį (1922-1927 
m.) Kaune buvo pastatyta 680 
mūrinių ir 1676 mediniai gy
venamieji namai. Atskirais me
tais statybos 
šiaip:

1922 metais 
67 mūriniai ir
mų; 1923 metais — 125 mū
riniai ir 168 mediniai; 1924 
metais — 114 mūrinių ir 343 
mediniai; 1925 metais
mūriniai ir 390 medinių; 1926 
metais — 115 mūrinių ir 268 
mediniai, o 1927 metais — 126 
mūriniai ir 
mų.

Einamasis 
sezonas dar
jau dabar trobesių kiekis 
lenkia pernykščių metų 
čių.

Naujų ųamų savininkų
guma susideda iš valdininkų ir 
tarnautojų.

Ar Šv. Jurgis buvo 
slibinų novytojas, ar 

prigavikas?

LONDONAS, nigs. 18. —Ar 
šventas Jurgis buvo slibinų ga- 
labintojas, ar tik nesąžiningas 
armijos kontraktorius, sugedu
sia jautiena nuodijęs Romos

Richard Yordy ir Evelyn Kirkpatrick, kurie tapo pripažin- į kreivius?
ti kaipo sveikiausi Iowa valstijos jaunuoliai. Jiedu dalyvaus na- ^ven*°J* Joana d Alk 

. ..... 1 ™ . • i [Orleano mergelė] buvo tokia,donahnrr.^ sveikumo konteste, kuris įvyks Chicagoj. % ■ |{okiiĮ fl.ancuzų patrio|izma8 ir
.......  ............. ................ ... —~—......... : papa ir Bernard Shaw liepia 

Priruošiamoji nusi- Sovietų Rusija rati- ‘ ,b"kud »
ginklavimo konfe- fikavo Kelloggo tai- regimento laima?

* - ~ ‘ Tie klausiniai, sako žinomas
Londono dekanas William I
Ralph Inge, galį būt palikti is
torininkams išspręsi!. Kalbėda
mas Naujovės Bažnytininkų 
konferencijoje Cambridge, de
kanas Inge' pašiepė krikščioniš
ką istorijos aiškinimą ir sako, 
kad falsifikuota istorija turė

jus daugiau įtakos, nekad tik-

Teisingumo ministeri
jos rūmai Kaune kašta

vę 2 milionų zlotų

rencija atidedama
GENEVA, Šveicarija, rūgs. 

18. — Girdėt, kad Vokietija, 
Anglija ir Franci ja sutarusios 
priruošiamosios nusiginklavi
mo komisijos konferencijų ati
dėti iki ateinančių metų sausio 
mėnesio, taigi po prezidento 
rinkimų Jungtinėse Valstybėse.

Baronas Huenefeld 
skrenda j tolimus 

rytus

kos paktą
MASKVA, rūgs. 18. —Sovie

tų valdžios organas* Izviestija 
paskelbė, kad centralinio So
vietų Sąjungos vykdomojo ko
miteto prezidiumas ratifikavęs 
Kelloggo-Briando amžinos tai
kos paktą.

Tuo budu Sovietų Rusija, 
nors nebuvo kviesta dalyvauti 
Paryžiaus konferencijoj, ne tik

1 veikiai p oto paktą pasirašė, 
bet ir pirmutinė jį ratifikavo.

SOFIJA, Bulgarija, rūgs. iš. Smirnos miestas vėl že-
mes drebėjimų su

purtytas
KONSTANTINOPOLIS, Tur

kija, rūgs. 18. — Smirna, ne- 
laimingaasi Mažosios Azijos 
miestas, šiandie vėl buvo du 

Staiga mirė J. V. kon- kartus žemės drebėjimų supur- 
sulas Panamoje jtytas. Abudu supurtymai buvo 

 l labai smarkus ir padarė žalos. 
BALBOA, Panamos Kanalo Smulkesnią žinių betgi dar 

Zona, rūgs. 18. — Colone, Pa- trūksta, 
narnoje, staigia Jnirtim mirė 
Jungtinių Valstybių konsulas 
George Hansen. Jį rado lovoj 
negyvą.

Vokiečių Atlanto skridikas' 
baronas 
Berlyno

Huenefcld šiandie iš:I 
atskrido į BulgarijosĮ 
Jis skrenda į tolimus

rytus.

Dar 28 Kenoshos strei
kininkai areštuoti

KENOSHA, Wis., rūgs. 18.

Pažvelgkit j politinę Romos 
bažnyčios pusę, — sake deka
nas, — su jos prasimanytais 

Į sau kilniais darbais, pasakiš 
kais šventaisiais, tariamais i orakulais, ir tą neabejojama 
įtaka, kurią visa ta klastuotu 
istorija turėjo į Europos isto 
rijos formavimąsi. Pažiūrėkit ’* 
visus tuos patriotiškus nudažy- 
mus, kuriais visų kraštų vaika; 
buvo auklėjami, ir į karus, ku
riuos gimdė šitaip išauklėta 
tautinė arogancija ir neapykan
ta.

Supranaturalizmas 
savo naudos kaip 
prieš natūralizmą,
jeigu tikime į organinę gimi
nybę tarp žmogaus ir Dievo 
tai stebuklų režimo negalimo

Kauno oficiozas “Lietuvos 
Aidas” praneša rugp. 21 d. lei
diny:

“Jau baigiami įrengti nauji 
teisingumo ministerijos keturių 
aukštų gražus ir moderniški 
rūmai. * t Jį

“Rūmuose, be teisingumo 
ministerijos dar busiąs perkel
tas ministerių kabinetas, vy- 
riausis tribunolas ir kitos tei
singumo m-jos įstaigos, dabar 
išmėtytos po įvairias miesto da
lis.

“Prie rumų statybos dau
giausia dirbo Kaimo kalinu-., 
kurių tarpe esama daug įvai
rių statybos specialistų.

“Rūmų statyba ir jų įrengi
mas valstybei kaštavo apie 2 
milijonu zlotų.”

Daugėja svetimšalių 
skaičius Lietuvoj

turėjęs 
protestas 

Bet girdi

Per uraganą Floridoj prnmR kaip tikėtino, 
žuvo 149 asmenys į

150 sužeistų; materialiniai nuo
stoliai siekia $20,000,000

MIAMI, Fla., rūgs. 18. — 
Miami News pranešimu, per

Meksikos banditai pa
leido amerikieti 

$10,000
UŽ

ATA.1C41111 11VVY0 pi UUVOiniUj

Kaltinami dėl pikietavimo, sinutusj praeitą sekmadienį ur- 
i vėl dvidešimt I aganą Floridoj buvo užmušti 

AUen A kompanijosi 149 asmenys. Sužeistų skaičius
tapo areštuoti 
astuoni /“ 
megstuvių streikininkai. Jų by
la įvyks federaliame teisme 
Milvvaukee.

siekia daugiau kaip 150 asme
nų. Uragano padaryta materia
linė žala apskaičiuojama iki 20 
milionų dolerių.

feORR
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Iš viso gražu; šiltėja; vidu
tinis pietų rytų ir pietų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 51° ir 63° F.

šiandie saulė teka 6:32, lei
džiasi 6:57. Mėnuo leidžiasi 
9:39 vakaro.

Didesnio akiplėšiškumo 
jau nereikia

LOS ANGELES, Cal., 
18. — Gauta žinių, kad 
sikos banditai paleidę ameri
kietį inžinierių, E. Bumsteadą. 
gavę už jį $10,000 išpirkimo 
pinigų.

Inž. Bumstead buvo bandi
tų suimtas netoli nuo Ixtlano. 
Nayarito valstijoj, Meksikoj, 
rugpiučio 25 dįęną.

rūgs.
Mekt

Plėšikai puolė bankų 
laimėjo $5,000PLANO, III., rūgs. 18. — Du 

plėšikai vidudienį suėmė gatvė
je šio miestelio policijos virši
ninkų Hansenų, įsitempė jį j Trys ginkluoti banditai puolė 
savo automobilį ir nudūmė. Pa- vietos Farmers and Merchants 
važiavę keletą mylių nuo mies- banką. Suvarę tris banko tar- 
telio, jie atėmė iš viršininko jo nautojusr ir keturis interesan- 
revolverį ir rastus pas jį $4, ir 
paleido.

KAUNAS. — Liepos mėn. 1 
dienos svetimšalių statistika pa
rodė, kad jų buvo Lietuvoje 
15,935. Rugpiučio mėn. 1 die
ną jų jau užregistruota 16,622.

Daugiausia svetimšalių vra 
darbininkų — 5095, amatinin
kų — 2115, žemdirbių — 1265, 
pirklių — 698, tarnautojų pri
vatinėse įstaigose — 594, atvy
kusių į saečius — 421, moky
tojų — 376, moksleivių — 425 
ir kiti likusieji įvairiausių pro
fesijų ir užsiėmimų žmonės.

Valdiškose įstaigose svetim
šalių tarnautojų sumažėjo tik 
vienu žmogumi, liepos 1 d. bu
vo 200, rugpiučio 1 d. — 199.

.Be pilietybės buvo — 9,602, 
Vokietijos piliečių— 2,802, I^at- 
vijos — 1,574, Vokietijos op- 
tantų 1,555, U. S. A. — 265, 
SSSR — 103 ir iš kitų valstybių 
žymiai mažiau.

Bendrai paėmus svetimšalių 
skaičius padidėjo 687 žmonė
mis.

Valsčiai nori šešių me
tų mokyklų

KAUNAS. — Daug valsčių 
tarybų yra padariusios nuta
rimus, kuriais prašo švietimo 
ministerijos, kad nuo šių mok
slo metų butų įvedamos vals
čiuje nors po vieną šešių me

tu sj voltą, banditai paspruko tų pradžios mokyklos praplės
iu $5,000. ta programa.

BEACH, N. D., rūgs. 18. —
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Leo. Pečiulis.

LA1ŽYBOS
Jeigu kartais likimas užsima

no iš kokio nors žmogaus pasi
tyčioti, tai pasityčioja taip, jog 
dėl kokio nors menkniekio suėda 
žmogų amžinai ir žmogus net 
cyptelėt nesuspėja. Taip buvo 
su Broniu Avinevičium, kurio 
gyvenimo tragediją aš čia noriu 
papasakot.

Bronių Avinevičių aš pažįstu 
jau gana seniai, taigi pirmu pir
miausia pasidalinsiu trumpomis 
žiniomis iš jo gyvenimo, kad ge
riau butų suprantama tas, kas 
su juo atsitiko.

Penki metai atgal, kai aš bu
vau lygiai ant tiek pat jaunes
nis ir dar visai neturėjau jokios 
pažinties su savo kairiosios ko
jos padagra, man begigantuo- 
jant vienoje Kauno čiuožykloje 
prisiėjo susipažinti su Broniu 
Avinevičium. Tai buvo aukštas 
ir gražus, 18 metų amžiaus, vai
kinas. Jo juodos, lyg smaluotos, 
garbanos, narsus didelių ir gra
žių akių žvilgsnys ir, svarbiau
sia, neprislėgta gyvenimo rūpes
čių jaunystė negalėjo neimpo
nuoti. nors ir gražiajai, bet vis- 
tik silpnajai lyčiai. Taigi, Bro
nius jau tuomet Amūro daly
kuose buvo išlepintas lengvais 
pasisekimais.

Tą žiemą, kada mudu susipa
žinom, Bronius dar tebetrynė 
gimnazijoj ketvirtosios klasės

Chiropraktika pilnai 
išgydė moterį

suolą, bet sakėsi greit mesiąs 
taip neproduktingai leisti laiką. 
O, kaip man teko girdėti, Moky
tojų Taryba, neatsižvelgdama į 

1 Broniaus gabumus ir pasiektus 
gerus rezultatus flirtologijos sri- 

; tyje, buvo nusistačiusi Bronių 
Avinevičių, neva, dėl lietuvių 
kalbos nemokėjimo palikti toj 

' pačioj klasėj antriems metams, 
bet Bronius galvojo truputį ki
taip, negu Mokytojų Taryba. Jis 
nutarė, jog teoretinių mokslo ži
nių jam bus gana ir jau laikas 
tas žinias taikinti praktiškam 

! gyvenimui.
Ir, ištikiu jų. Bronius Avine- 

vičius valdininkavo labai sėk
mingai ir buvo tikras, jog iš ket
virtos klasės atsineštų į įstaigą 
teoretinių žinių jerarchijos laip- 

’ tais tarnyboje kilti visai užten- 
I ka, nes penkių metų bėgyje jis 
! pakilo nuo VI iki IX kategorijos, 
į Savo tarnybine karjera Avine- 
vičius buvo pilnai patenkintas, 
nes turėjo tikrų davinių dar 
aukščiau kilti. Juk ponia Mei- 
lienė, tiesioginio Broniaus Vir
šininko naujoji gyvenimo drau- 

■ gė, taip švelniai jį visuomet už
kalbina ir maloniai jam nusišyp
so, o aną kartą net pakvietė 
drauge čiuožynėtis.

Per tris metus kentėjusi nuo tulžies 
akmenų moteris liko išgydyta be 

peilio ar vaistų.
Per tris metus aš kenčiau nuo tul-

aš atsikreipiau prie
DR. J. M. F1NSLOW,

stones). Man (.uo
tą visokių vaistų, 
bet nieko negel
bėjo. Diena iš die
nos mano liga da
rėsi aštresnė ir 
priėjo prie to, kad 
reikėjo duoti {čirš
kimus palengvini
mui skausmo. Spe
cialistai nebesiti
kėjo mane išgydyti 
ir siūlė operaciją, 
kaipo vienatini pa- 
gelbos būdą. Te- 
čiaus aš bijojaus 
pasiduoti peiliui ir 
patariama draugų, 

Chiropraktoriaus 
5703 South

Ashland Avė. Jis paaiškino man, kad 
tulžies akmenys paeina nuo netiks
laus veikimo nervų sistemos ir jis 
prižadėjo tinkamu gydimu sutvarkyti 
nervų veikimą, po ko išnyksianti ir 
mano liga. Išpradžių aš abejojau, 
ar jis galės išgydyti mane be peilio 
ir vaistų, bet greit įsitikinau. Aš 
buvau desperatingoj padėty, skaus
mai buvo mane baisiai suvarginę, ne
galėjau nieko valgyti ir nuolatos vė- 
miau. ’

Chiropraktika išgydė.
Dr. Finslow, pasiėmė gydyti ma

ne ir teikė man rūpestingą pagelbą. 
Po tūlo laiko aš pajutau nepaprastus 
skausmus ir supratau, kad pradėjo 
veikti chiropraktinis gydimas. Ma
no džiaugsmui ir n nustebai mano tul
žies akmenys pradėjo eiti lauk iš kū
no. Kasdie dariaus stipresnė ir tas 
baisusis skausmas, kuris mane tiek 
kankino, greitai visiškai išnyko. Da
bar aš esu stipri, sveika moteris, at
lieku visą namų darbą ir valgau ką 
tik noriu. Iš tos priežasties aš ati
duodu pagarbą Chiropraktikai ir Dr. 
Finslow, kurie tiek daug gero dėl 
manęs padarė. O visiems, kurie ken
čia nuo panašių ar kitokių ligų, pa
tariu gydytis chiropraktikos budu. Aš 
mielai suteiksiu daugiau žinių tiems, 
kurie kreipsis prie manės laišku, ar 
telefonu.

(Pasirašo) .Virs. Sophie Mrozinska. 
1510 We«t 47th St„ 

Tel. Yards 1612
Pasirašė ir prisiekė mano akyse šią 

rugpiučio 23 d., 1928 m.
(Pasirašo) John J, Zolp, 

Notary Public.

Taip. Broniaus Avinevičiaus 
i tarnybinei karjerai, dėka jo mo- 
, terims imponuojančios išvaizdos, 
1 buvo atsidaręs platus kelias, ku- 
l riuo jis drąsiai žengė pirmyn. 
Nors bendradarbiai Avinevičiaus 
nekentė, bet atvirai savo neapy
kantos niekas jam reikšti neiš
drįso. “Gink Dieve, liks Virši
ninku — į miltelius sutrins!”— 
ne vienas sau pagalvodavo. Ir 

! niekas nelėmė tokio staigaus 
Į Avinevičiaus puolimo.
I
| Jeigu Avinevičius, būdamas 18 
metų jaunuoliu, galėjo pasigirti 
lengvais pasisekimais meilėje, 
tai, suprantamas daiktas, jog 
penkiais metais vėliau jis virto 
įgudusiu ir pavojingu meilės da
lykuose donžuanu, nežinodamas 
sau lygių. Būdamas drąsus, net 
truputi nachališkas, pasiekimui 
užsibrėžto tikslo Avinevičius su 
priemonėmis nesiskaitydavo, tai
gi mėgdavo net gatvėje ieškoti 
pažinčių, tikėdamas, jog prieš jį 
nė viena moteriškė neatsilaikys 
ir jis ankščiau ar vėliau išeis nu
galėtoju.

192...metais, vieną vakarą 
prieš pat Kalėdų šventes, vieno
je iš Laisvės Alėjoje esančių 
I jaukių kavinių sėdėjo jaunų vy- 
I rų kompanija, kurioje buvau aš 
1 su “nenugalimu meilės čempio-

Stok!
Kada jums reikia pa
sitaisyti byle kokį šil
dymo aparatą eik pas

NORTHWESTERN
STOVE REPAIR 

COMPANY

Pataisymai dėl

LEISKIT MANE PA
SAKYT JUMS

Dovanai Patarimas
Pavelykit D-rūi 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- 
rųiau. Ten yra tik vienas pasto
vus ir tikras gydymas ir jis 
vartoja jį.

Dr. C.C. Singley M.D.
20 W. Jacksou Uoul.

Suite 1615, 
Pilone Harrison 0150 

Valando* nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4 ;30 po pietų., nedėlioj 
nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų 

, ---------- ;------ • • • m ■ -

VISOKIŲ PEČIŲ 
FURNASŲ - 
BOILERIŲ 

ir
GAZO PEČIU

5 Krautuvės Chicagoj
662 W. Roosevelt Rd. 
176 West Lake Street 
2355 Milwaukee Avė. 
853 West 63-rd Street 
3209 E. 92-nd Street

N0RTHWESTERN 
STOVE REPAIR 

COMPANY

nu”, taip mes draugiškai vadino
me Avinevičių, ir dar keletas 
bendrų pažįstamų.

Už kavinės langų žiauriai 
staugė įniršęs šiaurys, kuris, ne
pasitenkindamas siekiančiu iki 
kaulų šalčiu, dar stengėsi pa- 
kliuvusiems į gatvę padaryti ko
kį nors nemalonumą ir, pustyda
mas, pylė už apykaklės, ančio ar 
į rankoves smulkų ir šaltą snie
gą, nuo kurio žmogų ima krės
ti drugys. Taigi, buvo ypatin
gai malonu sėdėti šiltame ir jau

giame kavinės bare ir juokauti 
prie stiklo skanios kavos, klau
sant džazbendo nervus erzinan
čias moderniškų šokių meliodi- 
jas.

Avinevičius man įrodinėjo, jog 
visos moteriškės yra lengvabū
dės ir patinkąs moteriškei vy
riškis visuomet turės pilną pa
sisekimą. Tik, girdi, viena, no
rėdama pasirodyti daugiau ver
ta esanti, paerzins ilgiau, o ki
ta mažiau. O dėl pažinčių 
gatvėje, tai Avinevičius buvo 
tikras, jog nepasisekimų nega
li būti, tik, žinoma, reikia mokė
ti ir žinoti moters psichologiją.

Aš, nesutikdamas su Avinevi
čiaus perdaug drąsiais išvedžio
jimais, ėmiau karštai ginčytis ir 
reikalauti įrodymų de facto. Ir 
kaip tik tuo metu aš pastebėjau 
prie kavinės bufeto perkančią, 
matyt, šventėms, šokoladinius 
saldainius, jauną ir labai dailę 
moteriškę. Aš instinktyviai pa
rodžiau tą moteriškę Avinevičiui 
ir mudu sukirtome lažybas, jog 
Avinevičius, išėjus tai moteriš
kei iš kavinės, gatvėje prie jos 
prieis ir, susipažinęs, palydės. 
Iš savo kompanijos tarpo mes 
išrinkome du liudytojus, ktirie 
drauge su manim sektų sukirstų 
lažybų vykdymo rezultatus. O 
visa kita kompanija nutarė pa
silikti kavinėje iki mes negrįši- 
me, nes turėjome išgerti pusę 
tuzino šampano, kurį stato pra
laimėjęs.

Kai mes, sekdami gatvėje 
Avinevičių, pamatėm, jog jis 
prie nepažįstamosios ponios pri
ėjo ir eina greta jos kalbėdama- 

' sis, aš nustojau jupo, ntes ma
niau, jog, užstodamas moterų 

i padorumą, esu skaudžiai apsivi
jęs ir grįžau atgal į kavinę, pra
šydamas liudytojų išpildyti apsi
imtą pareigą iki galo.

Nors širdies gilumoje man la
bai norėjosi moteriške tikėti, 
bet nutariau lažybas esu pralai
mėjęs.

Papasakojau likusiai kavinėje 
kompanijai epie savo pralaimė
jimą ir laukėm sugrįžtančių liu
dytojų su nugalėtojų Avinevi
čium, kad atšvęsti jo triumfą.

Neužilgo sugrįžo vienas iš liu
dytojų ir pranešė, jog Ąvinevi- 
čius užėjo pas nepažįstamąją 
moteriškę, o antras liudytojas 
liko gatvėje laukti išeinančio A- 
vinevičiaus. Aš net užsakiau 
pralaimėtą pustuzinį šampano, o 
liudytojo su lažybų laimėtoju 

I kaip nėr, taip nėr. Mes net bu
vome pradėję nerimauti, nes 
praėjo arti dviejų valandų laiko.

Ir jau buvom besirengią iš
gerti užsakytą šampaną ir skir
stytis namo, nes manėm, jog A- 
vinevičius su mumis bus iškir
tęs šposą ir pasityčiojęs, kaip 
įvirto per kavinės duris uždusęs 
antrasis liudytojas ir, nieko ne
paaiškinęs, skubiai mus visus iš
tempė pas Avinevičių.

Atvykę radome Bronių Avine
vičių gulintį lovoje. Baisiai iš
blyškęs, lyg drobė; jo garbanos 
susivėlę į kaitimus ir išdraiky
tos po pagalvį; pats nežmoniškai 
žaksi ir, riesdamasis į krūvą, 
trina kumščiais savo pilvą. Avi
nevičiui šiek tiek atsipeikėjus 
viskas paaiškėjo.

Nepažįstamoji ponia Avinevi
čiaus užkalbinimą sutiko gana 
palankiai, net prašė palydėti. 
Toliau pasakiusi, labai nuobo
džiaujanti, nes Kaune esanti vos 
kelios dienos ir suvis neturinti 
įdomių pažįstamų. O Avinevi- 
čiui to tik ir reikėjo.

Priėjus prie namų, ponia už
prašė Avinevičių užeiti, bet per
spėjo, jog reikės būti labai at
sargiam, nes bijanti senos tetos. 
Suėjus į prieškambari, kad bu
tų tikriau ir kad teta neišgirs
tų, nepažįstamoji pasiūlė Avine-

(Paclfio and Atlantic Photo 1

Florence S. Bache, New Yor- 
ko bankininko žmona, kuri ta
po apiplėšta Franci joj. Ji nete
ko $10,000 pinigais ir $115,000 
vertės brangenybių.

nes tai daryti vertė kietį Direk
toriaus smūgiai, kol nuo šalto su 
ledais vandens nesustingo ir ne- 
(parvirto.

Tuomet Avinevičius buvo iš
mestas į gatvę be kepurės, palto 
ir vienose kojinėse ir tokiame 
stovy laukiančio jo išeinant liu
dytojo tapo vežiku pergabentas 
namo.

Taip užsibaigė mano lažybos 
už moters garbę.

vičiui nusiauti batus. Paskui 
vienose pančiakose įleido jį į 
gražiai apstatytą salionėlį ir 
prašė truputį lukterėt.

Avinevičius taip buvo suintri
guotas nepaprastu įvykiu ir 
taip užsisvajojo apie malonu
mus, kurie jo laukia su nepažįs
tama gražuole, jog net nepaste
bėjo įvykusios kambary permai
nos. O tuo metu prieš jį jau 
stovėjo Departamento Direkto
rius ponas Auksaitis, kurio žvil
gsnys nieko gero nežadėjo.

Pasirodo, jog Avinevičius pa
lydėjo iš užsienio atvažiavusią į 
svečius pono Direktoriaus sese
rį, kokio tai žymaus diplomato 
žmona.

Kai Avinevičius pamate, kas 
prieš jį stovi, žaibo greitumu at
sistojo ir norėjo pradėt aiškintis, 
bet Direktorius taip riktelėjo: 
“Sėdėk!”, jog Avinevičius prieš 
norą atsisėdo.

Toliau įvyko tąrp Direktoriaus 
ir Avinevičiaus maždaug toks 
dialogas, nors daugiausia veikė 
ir kalbėjo Direktorius:

—Aš tave, šuhs vaike, pavai-
V • • Isinsiu!...

Ir Avinevičiaus sprandas pa
juto porą kietų, kaip šarkie- 
jaus, smūgių.

Kai Avinevičius atsistojo, ma
nydamas, jog tuom turi užsibai
gti jo šiandieninis “pasisekimas” 
ir jis galės pasišalinti, jis vėl 
išgirdo griausmingą “Sėdėk!”, 
bet, norėdamas pradėt aiškintis, 
tik spėjo pasakyt:

Amerikos konsulinė 
tarnystė 

__________1

Gal nei vienas kitas Amerikos 
valdžios skyrius netur atlikti to
kio įvairaus darbo, kuip Suvie
nytųjų Valstijų Konsulinė Tar
nystė. Konsulų darbas skirstosi 
į tris svarbias grupes: (1) su
rinkti ir išplatinti visokias infor
macijas, (2) prižiūrėti Ameri
kos reikalus kitose šalyse, ir (3) 
teikti asmenišką patarnavimą 
Amerikos piliečiams.

Musų konsulinės įstaigos sve
timose šalyse, draug su diplo
matiškomis misijomis, yra akys 
ir ausys, kurios turi matyti, su
rinkti ir perduoti centralei vie
tai, Valstybės Ųepartamentui, 
informacijas — politiškas, eko
nomiškas, komerciališkas ir so- 
ciališkas — kurios reikalingos 
apsaugoti Amerikos interesus ir 
suformuluoti valdymo budus, ir 
kurios yra reikalingos beveik vi
siems kitiems valdžios skyriams 
laiks nuo laiko. Visi kiti valdžios 
departamentai pasiremia šiomis 
informacijomis. Nėra nei vieno 
departamento, kuriam konsuli
niai raportai nereikalingi, nes 
apart išdėstymo politiškų ir eko
nomiškų išsivystymų, raportai 
įima vandenų aprašymo datas, 
paštines konvencijas, pakietų 
siuntimą, paštinį bankavimą, gy
vulių ir augalų kvarantiną, iri- 
gacijos projektus, entomologiją 
(apie vabalus), biologiją (apie 
gyvus daiktus), sodininkystę, 
apšvietą, geologiją, muitą ir 
muito reguliacijas, patentus, ge
ležinkelius ii* 1.1.

Labai daug Konsulinės Tarny
stės surinktų informacijų liečia 
komerciališkus ir ekonomiškus 
dalykus ir nuolat bando page
rint Amerikos pirklystę.

Amerikos konsulai turi apsau
goti Amerikos piliečius ir jų in
teresus, atlikti teismišką tarny
stę, užimti notaro vietą, teikti 
pagelbą biedniems Amerikos jū
reiviams, turi prižiūrėti miru
sių Amerikos piliečių turtą, at
likti pasportų reikalus, užrekor- 
duoti statistikas, ir išduodant 
vizas valdo svetimtaučius, ku
rie bando įeiti į Suv. Valstijas.

Iždo Departamentas turi krei
ptis prie konsulinių valdininkų 
nustatant muitą, ir viešos svei
katos reikalais.

Bet Konsulinė Tarnystė dirba 
ne tik valdžiai, ji atstovauja tuo 
pačiu laiku, kiekvieną pilietį. A- 
merikietis, keliaujantis užsieny 
biznio reikalais arba pasilinks
minimui, kreipiasi prie konsulio 
dėl apsaugos, pagelbos ir dėl pa
tarimų, ir amerikietis namie žiu
ri į konsulą kaipo į jo asmeniš
ką agentą, kuris prisirengęs ap
saugoti jo reikalus užsieny. Kuo
met neseniai įvyko baisi nelai
mė Japonijoj, specialis skyrius 
buvo įsteigtas prie Konsulo, ku
ris užsiėmė suieškoti šimtus pra
puolusių amerikiečių.

Akyse svetimų žmonių konsu
las atstovauja Amerikos žmones 
— kuriose vietose jis yra vie
nintelis amerikietis, ir kur ran
dasi daug amerikiečių konsulas 
yra pripažintas jų galva ir ve
dėju.

Yra suvirs penki šimtai valdi
ninkų, kurie esti paskirti tik 
kuomet pasekmingai išlaiko eg
zaminus, ir jie laiks nuo laiko 
perkeliami iš vienos vietos į ki
tą. Bet raštininkai, konsuliniai 
agentai, garbingi vice-konsulai, 
vertėjai ir kiti darbininkai sam
domi be egzamino. [FLIS.J.

NIEKO kito nėra, kad galėtų už
imti vietą Bayer Aspirin kaipo pa- 
gd be t o jas nuo skausmų. Saugios, 
arba gydytojai nevartotų jų ir pri
taria tiems kurie jas vartoja. Tik
rai jos pagelbsti, kitaip keli milionai 
vartotojų vartotų ką kitą. Bet tik
rai gaukit tikrą Bayer Aspirin (vai
stinėj) su Bayer ant dėžės, ir žodis 
genuine parašytas raudonai.

firmos ženklas Baycrio 
išdirbystės Monoaceticaci- 

dester of Salicylicacid.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

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

1618 West 18-ta Gatvė

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 80 metų. Musų metto: PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims ceredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lažai, vanos ir pradas yisada.

908 W. 11 St., 2 blokai j vakarus nuo Halsted St. 
Phone Canal 2514—2545

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

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

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

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

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

—Ponas Direktoriau!... Ačiū...
aš stovėdamas pasėdėsiu...

Ir vėl jį pasodino nedvipras
mis Direktoriaus kumščių veiks
mas.

Tuo metu Direktoriaus tarnai
tė atnešė iš šulinio su ledais 
kibirą vandens ir pastatė ant 
stalo.

Departamento Direktorius, į- 
davęs Avinevičiui puoduką ir už 
apkaklės pastatęs jį prie stalo, 
įsakė:

—Gerk, rupūže!... Aš tavo 
temperatūrą atšaldysiu!... Dau
giau tu neužkabinėsi dorų mo
terų, niekše!.. Gerk, kol visą ki
birą išgersi!....

Ir Avinevičius gėrė, gėrė...,

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR!

Laike gegužio mėnesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai!

Visnn darbas užakytas gegužio tufne- 
syj bus atliktas pigiomis kainomis. Tat 
yra perstatoma VIENODŲ KAINŲ Siste
ma musų upielinkių Deniai Ofisu.

SKYRIAUS OFISAS
1800 S. Halsted St.

Pantu Setas ai H 
>26 setas ___________________ >12.60
>16 setas______________________ >7.60
>10 setas .............. - >6

VEIDAS
PRIPILr

DOMAS—
J1E TURI

TIKTI
Geriausls auksinis darbas už % 

>5 Goriausios Auksinto Crowns _ >2.60
>A Goriausi Auksiniai FilUmra ___ >2.60
>6 Goriausi Auksiniai Tilteliai __  >2.50
$•3 All.iy FllliiiKH _________ $1
>1 Sldabrlnai FlUngs  60c
lAvaiymas dantų —........   5Oe

Siu kalnų negauni to musų dldžlamjam 
ofiso. DIDYSIS OFISAS Įsteigtas 28 me
tai atgal.
THE IIAYES DENTAL OFFICES 

Ine.
DR. T. T. VVOOLLENS, Prea.

326 South K(ate Ht.
Phone Harrlsuu 0761

BVDWEISER yra prie
žodis duodantis užga- 
nedijimą milionams

ANHEUSER-BUSCH, ST. LOUIS

Budweiser Malt Syrup.4

HOP FLĄVORED OR PLA1N

WESTERN SALES CORPORATION 
1535 Newberry Avė.

^Distributars PRono Canal 7051 Chicago, Illinois
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Bentleyville, Pa
Mirė pašautas angliakasis.

Kenosha, Wis. Pittsburgh, Pa.
Rugsėjo 23 d., 3 vai. po pie

tų, Schlitz svetainėj, įvyks su
sirinkimas, k«d apkalbėti įs
teigimą lietuvių kalbos mokyk
los. Jau turime ir mokytoją; 
reikia tik, kad tėvai ateitu į 
susirinkimą dėl pasitarimo. Vi
si tėvai1, kurie turite vaikų ir 
norite, kad jie mokėtų lietu
vių kalinis — kalbėti, skaityti 
ir rašyti, ateikite į šį susirinki
mą. Įkarus lietuvių kalbos 
mokyklą, pamokos bus šešta
dieniais (suimtomis).

Komunistų tveriamoji naujoji 
angliakasių “unija.”

Rugsėjo 9 d. Pittsburghe pra
sidėjo priešingų J. L. Lewis ma
šinai angliakasių, prisidėjusių 
prie taip vadinamo “Save the 
Union“ komiteto konvencija, ku
ri tęsis iki rugsėjo 16 d. Kokios 
bus pasekmės šios “Save the 
Uiion“ konvencijos, tik ateitis 
parodys.

Detroit, Mich.
Draugijų valdybų susi rink’ inas.

Bugp. 31 d. Lietuvių svetai
nėj buvo sušauktas visų Det
roito lietuvių organizacijų val
dybų susirinkimas išnešti pro
testo rezoliuciją prieš lenkus, 
užgrobusius Lietuvos sostinę 
Vilnių. Dalyvavo visų draugi
jų atstovai be skirtumo nuomo
nių. Išrinkta susirinkimo vedė
ju M. Šimonis, sekretorium art. 
J. Olšauskas.

Apibudinus Vilniaus klausi
mą ir jo priklausymą visuomet 
Lietuvai, vienbalsiai nutarta 
pasiųsti Tautų Sąjungai rezo
liuciją. Svečias, nesenai iš Vil
niaus atvažiavęs, p. Katzenelen- 
bogenas, rašytojas, gražiai ‘pa
kalbėjo apie Vilniaus lietuvių 
ir žydu išvien veikimą dėl Vil
niaus atgavimo ir pažymėjo, 
kad Vilnius visvien bus Lie
tuvos sostinė.

Renkama komisija pagamini
mui Tautų Sąjungai, Genevoj, 
rezoliuciją. Vienbalsiai išrink
tas kun. I. F. Boreišis, Dr. J. 
Jonikaitis, art. J. Olšauskas, 
adv. .1. P. l’vick ir P. Molis. 
Komisijai pavesta suredagavus 
rtzoliuciją telegrama pasiųsti 
ją Tautų Sąjungai. Telegramos 
apmokėjimui padaryta rinklia
va, surinkta $15.50. Dr. J.' Jo
nikaitis viešai prašo kun. L F. 
Boreišį pakalbėti apie politika. 
Susirinkimas su aplodismentais 
sutiko. Kun. Boreišis išrėžė 
jausmingą patriotinę prakalbą 
apie Vilnių.

Daugiau nieko nesiradus su
sirinkimas uždarytas. Visų li
pas buvo geras ir išsiskirstė pa
sitenkinę.

Kugsėjo 1 d. rezoliucijos ko
misija pasiuntė sekamą tele
gramą Tautų Sąjungos sekreto
riatui :
Secretary of League ot Nations, 
Geneva, Svvitzerland.

Ali Lithuanian organizations 
of Detroit with membership of 
ovef^ twenty thousand through 
their representatives pray that 
League of Nations consider 
rights of Lithuanian Republic to 
Vilna, their historic Capital. 
That your honorable body ap- 
preciate Poland clamor for peace 
after accepting Vilna District 
taken by illegal force of arms 
is farcical.

Dr. Jonikaitis, President, 
Paul Molis, Secretary.“

—Korespondentas.

Bet kaip nė butų, “Save the 
Union“ komunistai nepagerins 
angliakasių gyvenimo, nepage
rins nė darbo sąlygų kasyklo
se, nė gi nesuorganizuos visų 
šios šalies angliakasių. Daugiau 
to. “Save the Union“ vadai net 
tiesos nepasako angliakasiams 
apie jų naujosios unijos nusista
tymą. Man teko sekti “Save the 
Union“ veikimą No. 5 distrikte, 
Pittsburgho apielinkėje ir No. 2 
distrikte, Central, Pa., apielin
kėje, bet niekur negavau tikrų 
žinių apie naujosios unijos tik
slus ir nusistatymą. Vieni aiški
na, kad naujoji unija busianti 
1. \V. W., kiti tvirtino, kad tai 
busianti ta pati U. M. W. of A., 
tik esą reikia pašalinti iš anglia
kasių unijos J. L. Lewis ir jo 
mašina.

Tečiaus žinant “Save the U- 
nion“ nusistatymą, yra aišku, 

j kad naujoji unija nebus nė I. 
• W. W., nė U. M. W. of A., bet 
bus vien centristinių komunistų, 
kurie ant žut-but nori įsiskverb
ti į angliakasių uniją, griaunant 
ją iš vidaus, kad ją užkariavus 
butų galima nutempti angliaka
sius į 3-tįjį internacionalą, Sta
lino diktatūros globai. Net ir 
skaitant naujosios unijos orga
ną “Coal Digger“ darosi aišku, 
kad tai yra pigios rūšies politi
kierių darbas, kurie tarp anglia
kasių kelia suirutę, stengdamie
si sugriauti angliakasių uniją 
ir tuo pasitarnauti tik kapitalis
tams. Tam nesidrovima stver
tis visokiausių priemonių, net 
vietomis sukeliant kruvinas mu
štynes ir sukarstant vienus an
gliakasius su ginklu rankoje eiti 
prieš kitus angliakasius, su ku
riais vakar buvo broliais ir pri
klausė vienai unijai. O dabar jie 
žudo vieni kitus.

šito tik ir tereikia VVallstry- 
čiui. Nes kol darbininkai žu
dosi vieni kitus, tol Wallstryčiui 
bus rojus ant žemės.

“Save the Union“ negali būti 
ir I. W. W. unija, nes I. W. W. 
yra priešinga kaip “Save the 
Union”, taip ir Rusijos komisa
rų diktatūrai.

Taigi centristinių komunistų 
pastangos sutverti naują anglia
kasiu uniją yra niekas daugiau, 
kaip mulkinimas pačių angliaka
sių ir atviras bandymas sulau
žyti angliakasių streiką.

Kai angliakasiai pergyvens šią 
komunistinės “Save the Union“ 
ligą, tai gal ir pajėgs vėliau su
siorganizuoti bendrai į vieną di
delę angliakasių uniją.

—Pasaulio Vergas.

Bugsėjo 11 d., \Vashington li
goninėj pasimirė George Moran, 
kuris liko pašautas rūgs. 7 d., 
U. M. W. of A. susirinkime 
Bentleyville, kilus ginčams apie 
siuntimą delegatų į “Save the 
Union“ konvenciją Pittsburghe.

Tame susirinkime, kilus bar
niui dėl delegatų, “Save the U- 
nion“ narys Louis Cnrboni tuoj 
išsitraukė revolverį ir ėmė šau
dyti U. M. W. of A. narius. 
Puolikas paleido septynius šū
vius, kuriais sužeidė tris žmo
nes. Vienas jo pašautųjų, Geor
ge Moran, 39 m., jau pasimirė, 
o kiti du — Carl Glovak, 40 m. 
ir pastarojo sūnūs Theodore, 20 
m., tebėra ligoninėj, bet tikima
si, kad jie pasveiks.

Velionis George Moran buvo 
Bentleyville konstebelis-policis- 
tas ir kartu “Save the Union*’ 
narys.

Beikia priminti, kad jau pe
reitą pavasarį ėjo kalbos, jog 
“Slave the Union“ komitetą re
mia Pittsburgh Coal Co. Pitts
burgho laikraščiai atvirai rašė, 
kad to komiteto vadas John

NAUJIENOS, Chicago, JU.
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rį jis organizavo \Vestmorland 
paviete “Save the Union“ uniją. 
Paskui, už savaitės laiko ėmė or
ganizuoti ir tikruosius streiklau
žius. Keletą tokių streiklaužių 
išsivežė ir iš Herminie. Susior
ganizavęs streiklaužių būrį, išsi
vežė juos dirbti Sutersville, Pa., 
Pittsburgh Coal Co. kasyklose, 
kur angliakasiai jau kelinti me
tai streikuoja, kompanijai su-

Brophy yra gavęs pinigų iš tos 
kompanijos, aršiausios organi
zuotų angliakasių priešininkės. 
John Brophy tečiaus bandė tai 
užginčyti. Paskui laikraščiai ra
šė, kad net vienas Pittsburgh 
’oal Co. “coal and iron“ policis- 

tas-mušeika Bronsville apielin- 
kėj, nuvažiavęs į kitus mieste
lius, kur jo nepažysta, organiza
vo angliakasius į “Save the U- 
nion“ uniją ir kaip įmanydamas 
šmeižė U. M. W. of A. uniją. Da
bar “Pittsburgh Sun-Telegraph“ 
rašo, kad ir velionis G. Moran 
taipjau buvo policistas ir sykiu 
narys centristinių komunistų 
streiklaužių “Save the Union” u- 
nijos. Mat tie centristiniai ko
munistai tiek toli nuėjo, kad da
bar ištikimiausia tarnauja ang
lių baronams ir bendrai su Pitts
burgh Coal Co., konstabeliais ir 
“coal and iron“ mušeikomis or
ganizuoja net ir streiklaužių u- 
niją.

Vienas tokis streiklaužių or
ganizatorius gyvena skersai gat
vę nuo manęs. Pereitą pavasa-

Ten ir iš

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

Su musų populiariais laivais
NBW YORK, ALBKRT BA1.UN, 

HAMBURG, DKUTSCHLAND, 
IUMOLUTE, REL1ANCK, 

CLEVELAND, 
VESTPHALIA, THUJUNOIA

f Puikus patarnavimas visose 
klesose

--------------------- 
new yor- /II <KO IKI KAU- LUUno IR ATGAL

Trečia Klesa
Plūs ¥. S. Revenue taksai

Kelionė greita ir pigia kaina 
Del permito ir kitų informa

cijų kreipkitės prie vieti
nių agentų arba prie

Hamburg-American Line
177 N. Michigan Avė. Chicago

TUBBY Cruel

...i*..., i— i i ■ ■ i.. 11 . . ■. 1 , ' f . 1

laužius sutartį ir panaikinus an-!rius, kartu uolus organizatorius 
gliakasių uniją. Tai kompanijai 
dirba ir streiklaužių organizato-]

Save the Union“ unijos.
—Pasaulio Vergas.

Itehing Skin
(JuicJtly Relieved
Don't euffer with Eczcma, Dandruff, Pim 
plės, Blemishes and other annoying akio 
irritadons. Žemo antiseptic liquid is the sale 
eure way to relief Itehing often disappeart 
ovemight. Splendid for Sunbum and Poiaon 
Ivy. Ali druggi«s 35c, 60c, $1 00

žemo
FOR SKIN IRRITATIONS

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

Vieną Minutę Prie Telefono-Ar Visą Dieną Prie Katilo?
"NŲS tyrimai parodė, kad skalbimo diena suvartoja daug daugiau moteries energijos, negu 

----- -— paimtos. Be to tai yra nemalonus darbas — purvinas 
i skalbykla.

visos kitos jos šeiminiškos pareigos, kartu 
ir vargingas. Moderninė moteris siunčia viską

1

WET WASH

Išplauti minkštame 
muiliname vandenyje 
ir išimti beveik sausi.

Seredomis, Ketvertais 
ir Pėtnyčiomis

20 svarų $1.00

“KUR

Bables Love It

HYDRO

Visi “flat” skalbiniai 
gražiai išprosyti ir su
dėti. Nešiojamieji dai
ktai sugrąžinami drė
gni.

Seredomis, Ketvorgais 
ir PStnyčiomia.

20 svarų $1.50 /

KAINA YRA TA PATI,

ROUGH DRY
(Ore išdžiovinti)

Visi “flat” skalbiniai 
išprosyti ir sudėti. 
Nešiojamieji daiktai 
sugrąžinami sausi.

15 svarų $1.60
Kiekvienas priedinis 

svaras 9c

ALL-PREST
Pilnas skalbyklos pa
tarnavimas. Viskas 
gražiai išplauta ir iš
prašyta, prirengta var
tojimui. Iškrakmolyta 
kur reikalinga. Pil
niausias ir geriausius 
patarnavimas.

8v. nešiojamų daiktų
8V. “flat” daiktų 

$1.67

KODĖL NEIMTI GERIAUSI?”

Archer Wet Wash Laundry
3857-3867 Archer Avenue

Fate.

Del skilvio ir vidurių aesma- 
<nmq ii prieia«ties dantų 
augimo, nieko nira gerennio 
kaip lis saagis Kūdikių 
Larative.

Mrs. Wlnslow’S 
Syrup

Blogi Metai Lietuvoj
Iš laiškų, iš laikraščių girdžiasi dejavimai, 

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

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

Vietiniai atsilankykit asmeniškai, o iš kitų 
miestų prisiųskit laiškais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.,

CHICAGO, ILL.

Visi telefonai Lafayette 9211

MOKYKLOS NURSR, 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURĖ

TU ŽINOTI ŠITA

KALBĖDAMA eukitesnta mo
kyki™ mergi nomi apie akme
ninę hlffienų, patyrusi diatrik- 
to nurkA naaakA:

"Viena pagrindinių taisyk
lių dėl merginų sveikatos, rei
kia uiiaikyti sistemų norma
liame stovyje. Normalis mank- 
itinimaa ir dieta turi būt var
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, nes jis 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto, 
jamaa. Paimk Inuki’ą kiek* 
vienų vakarų. Jos nepadarys 
nesmagumo."

Nujol galit 
rint kaip jus 
viena moteris 
buteli namie.

vartoti neilo- 
jaučiatės. Kiek- 

privalo turėti

25*
— yra tinkama 
kaina mokėti

už gerą 
dantų 
mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Large Tube

25'

FU T
IŠNAIKINA

Kandis. Ta rak oi 
Blakes, Muses

Kitus Vabalus

LISTERINE 
THRDAT 
TABLETS

atadf b/
Lamb«rt Phartnacal Co., Saint Luoū, U. S. A.

ANTISEP
TIKAS 

Apsaugoja 
ir Prašali
na Gerk-

ma. Ska«- 
dkjima ir 
Kosti ima.
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

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

1739 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telephone Koosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Kates: . r 
$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago. 
$8.00 per year in Chicago. • 
3c. per copy.___________________
Entered as Second Class Matter 

March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd, 1879.

Užsisakymo kaina f
Chicagoje — paštu:

Metams ........................................-$8.00
Pusei metų .............................. 4.00
Trims mėnesiams ................... 2.50
Dviem mėnesiam .................. 1.50
Vienam mėnesiui .... ......................75

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicago
je, paltu:

Metams ..............................  $7.00
Pusei metų .............................. 3.50
Trims mėnesiams ................... 1.75
Dviem mėnesiams ................... 1.25
Vienam mėnesiui ..............  .75

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

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.

Už kelių dienų dar bus rinkimai Stockholme, kur 
socialdemokratai gal dar kiek atsigriebs; bet padary
tieji nuostoliai jau vargiai galės būt atitaisyti. Švedijos 
socialistai dabar supras, kokių klaidų jie padarė, nu
krypdami nuo tos linijos, kuria ėjo didysis jų vadas, 
nabašninkas Hjalmar Branting. Jisai žinojo, kad su ko
munistais, kurie garbina despotiškų Maskvos tvarkų, 
darbininkų partija negali daryti jokių kompromisų, ne- 
nusidėdama savo principams. Ir jisai tų kompromisų 
nedarė.

Bet reikia neabejoti, kad po šito skaudaus patyri
mo Švedijos socialistai sugebės atitaisyti savo taktikų 
ir atgauti pralaimėtasias pozicijas. Jie, kaip ir Anglijos 
darbininkai, kurie užmokėjo brangių kainų už nuolan
kumų bolševizmui, nutrauks ryšius su diktatūros gar
bintojais ir sugrįš į senąsias savo pozicijas, kuriose dar
bininkų judėjimas yra nepergalimas.

YRA IR TIESOS POLITIKOJE

Vienas juokdarys, pašiepdamas politinių partijų 
kandidatus, kurie visokiais humbugais stengiasi pa
kreipti savo pusėn balsuojančios publikos simpatijas, 
duoda šitokį patarimų “runijančiam” į kokį nors urėdų 
žmogui:

“Neužmiršk pasakyti jiems (balsuotojams), kad 
esi gimęs biednoje bakūžėje, išauklėtas paprastoje kai
mo mokslainėje raudonu stogu ir kad visa, kas yra ta
vyje gero, tu esi įgijęs iš savo senos žilaplaukės moti
nėlės.

“Aš žinau, kad bakūžėje tau niekuomet neteko gy
venti ir tu vargiai atsimeni, ar mokykla, kurių lankei, 
buvo raudonu ar kaip kitaip nudažytu stogu. Bet aš 
esmi tikras, kad tu turėjai motinų.”

Tiek tiesos, be abejonės, yra politinėje reklamoje: 
motinų turėjo, arba dar tebeturi, kiekvienas kandida
tas. Bet kas daugiaus apie juos skelbiama, tai gali būt 
tiesa arba ne.

ATIDARO BAŽNYČIAS BE KUNIGŲ

Meksikos vidaus reikalų ministeris, Emilio Portes 
Gil, pritariant respublikos prezidentįįi, išsiuntinėjo visų 
valstijų gubernatoriams įsakymų atidaryti žmonėms vi
sas katalikų bažnyčias. Bet, kaip sako Associated Press 
telegrama, tas ministerio įsakymas anaiptol nereiškia, 
kad katalikų kunigai vėl pradėsiu laikyti pamaldas baž
nyčiose. Dvasiškija dar nėra susitaikiusi su Meksikos 
valdžia.

Šitokia padėtis Meksikoje jau tęsiasi antri metai ir 
nenumatoma, kada ji gali pasibaigti. Katalikų kunigai 
paskelbė boikotų bažnyčioms ir valdžiai už tai, kad pa
staroji pravedė kongrese tam tikrus įstatymus religinių 
organizacijų kontroliavimui.
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“NAUJIENOS” JAU EINA J LIETUVĄ

Kai kurie naujieniečiai gavo žinių nuo savo draugų 
iš Lietuvos, kad “Naujienos” jau eina į Lietuvą. Vienas 
geras “Naujienų” rėmėjas Klaipėdoje, be to, rašo mums 
šitaip:

“Kalbėjau su Klaipėdos muitinės valdininku 
J... , kuris man pasakė, kad muitinei atsiųsta cen
zūros patvarkymas, kad ‘Naujienos’ ir ‘Tėvynė’ bu
tų praleidžiamos.”
Taigi dabar jau nebėra abejonės, kad musų dienraš

tis eina Lietuvon. Tuo budu keletas tūkstančių žmonių 
Lietuvoje gali vėl sekti amerikiečių gyvenimų ir judė
jimų.

NEPAVYKŲS BANDYMAS

Švedijoje tik-ką buvo padarytas “bendro fronto” 
bandymas politinės kovos lauke: socialdemokratų par
tija, eidama j rinkimus, priėmė talkon komunistus ir 
sudarė su jais bendrų “darbininkų blokų” prieš buržua
zijų. Ir koks to bandymo rezultatas?

Užvakar visoje Švedijoje, išimant sostinę Stockhol- 
mų, įvyko balsavimai. Pirmutiniai daviniai rodo, kad 
šituose balsavimuose socialdemokratai prakišo apie ke- 
turiolikų atstovų, kurių vietos daugumoje teko konser
vatoriams ir dvi komunistams. Tai yra labai skaudus 
smūgis.

Per daugelį metų Švedijos socialistai augo be pa
liovos ir kiekvieni rinkimai atnešdavo jiems laimėjimų. 
Jų atstovų skaičius žemesniuosiuose parlamento rūmuo
se jau buvo pasiekęs 105, iš 230 visų atstovų. Nedaug 
tereikėjo iki pusės.

Kadangi komunistai senamjame parlamente turėjo 
4 atstovus, tai išrodė, jogei pasiekti absoliučių daugumų 
darbininkų partijoms bus labai lengva: reikės tik suda
ryti socialdemokratų ir komunistų blokų ir užkariaut 
dar 7 naujas vietas. Šitas noras urnai laimėti pergalę,

: Apie Įvairius Dalykus :

Vilniaus pradžia. — 
Naujas narkotas

Vilnius — istoriškas lietuvių 
miestas. Jis minimas liaudies 
pasakose ir padavimuose. Su juo 
.yra tampriai surišta visos lietu
vių tautos istorija. Apie Vil
niaus pradžių Brundalas rašo se
kamai :

Vietoj, kur dabar stovi pui
kiausios Vilniaus bažnyčios, kur 
pristatyta yra gražiųjų rūmų, 
kur gražiai grįstos gatvės, so
dai, ten prieš 600 metų buvo vie
na plati giria. Ji buvo užėmusi 
netik Vilniaus miesto plotų, bet 
ir toli aplinkui dabar dirbamus 
sėjamus laukus apklojus. Giria 
susiliedavo su didžiausiais, ke

lių šimtų varstų pločio Lietu
vos miškais.

Daugumoj vietų miškai buvo 
neįžengiami. Tarp jų daugybė 
klampių, vandeningų balų tek
šėjo. šimtamečiai ųžuolai, pu
šys, beržai retonai, liepos, kle
vai, juodalksniai, perskirti lau
kinių obelaičių, ir daugybė kito
kių medžių tose vietose galingai 
ošė. Jų pavėsyj gausios vande
niu upės vingiavo.

šaltiniai, kurie dabar ar jau 
visai išnyko, ar jau baigia užak- 
ti, duodavo pradžių versmėms- 
upelėms. Jos susivienijusios pa
darydavo ramaus budo nedideles 
Lietuvos upeles, kurių ir dabar 
čia daug tebėra. Upelės susitik
damos sudarydavo didžiąsias li
pęs. Gilus skardžiai, bruzdąs 
juose kriokliai, vietomis gau
siai apžėlusios pievos — tai se
novės Lietuvos miškų vaizdas.

Miškai savo didžiuose plotuo
se slėpdavo daugybę žvėrių, čia 
rasdavo sau pakankamai maisto 
ir patogias uolomis guoliams 
vietas: meškos, vilkai, stirnos, 
šernai, briedžiai, taurai ir dau
gybė didesnių ir mažesnių žvė
rių. Žvėrių nieks negalėjo nai
kinti, nieks netrukdė jiems veis
tis, nes tankumynai pasišiaušda-

kuriuos jie gamindavo iš užmuš
tų žvėrių kailių.

Bendrai apie musų prabočių 
gyvenimų mes labai maža žinių 
teturime. Tik šiek tiek parašė 
metraštininkai, kurie daugumoj 
buvo svetimi musų kraštui, jo 
gyvenimo gerai nepažino, ir to
dėl dažnai ar apsirikdavo, ar sa
vais tikslais parašydavo apie lie
tuvius netiesų; kai kurios pasta
bos duoda nepilną ir dėl minėtų 
priežasčių iškraipytą vaizdą. 
Mums lygiai nežinoma pati Vil
niaus įsikūrimo pradžia. Gedi
minas ne visai miške turėjo sa
vo sostinę. Ten jau ir anksčiau 
butą gyventojų, butą šiek tiek 
žymesnės senovės lietuvių bu
veinės. Gediminui perkėlus ten 
savo sostinę, teko tą pilies už
uomazgą tik labiau praplėsti ir 
sutvirtinti.

Gediminas čia perkėlė Lietu
vos sostinę, spėjama, svarbiau
sia dėl strateginių šios vietos 
privalumų.

Pamirškime dabartinę taip 
gražią iškilnią Vilniaus išvaizdą, 
pamirškime visas didžiąsias baž
nyčias, rūmus. Jų vietoj vaiz- 
duokimės tik miškus, girias, re
tus pievokšlius. Tankumynai ir 
tik kur-ne-kur vingiuoti take
liai toli nuo vienas kitų glūdin
čias negudriai statytus senovės 
lietuvių bakūžes jungia — tai ir 
buvo tuometinio Vilniaus išvaiz
da.

Slėnis iš trijų pusių apsuptas 
kalnais, iš ketvirtosios pusės nuo 
didžiųjų miško plotų atskirtas 
Nerio, buvo vieta, kur Gedimi
nas pastatė savo pilį. Nerio su 
Vilnia—Vilnele susitikimo vieta 
buvo ir tebėra miesto centras; 
ten dabar stovi katedra ir Pilies 
kalnas.

Liaudies pasakose Vilnius daž
nokai minimas. Ypač jo pradžia 
pasakininkams suteikė daug me
džiagos įvairioms legendoms.

Čia vaizduojama daugybė pa
slaptingų urvų, vietų. Vienam 
tokių urvų žiloj senovėj gyve
nęs baisusis smakas. Dargi pri-

IPactfic* aud Atlantic Photo]

Jurkevičių Benedą, didžiausios 
baimės perimti, kaip kas gali, 
spruko namo. Kareiviai tam-

Maurice Bokanowski, Franci- 
jos prekybos ministeris, kuris 
žuvo lėktuvo nelaimėj. Jis bu
vo 49 metų amžiaus ir jauniau
sias Francijos kabineto minis
teris.

bėra nuo to papročio atskiraty- 
ti.

Iki šiol efedrinas nebuvo žino
mas, tad į sąrašą uždraustų nar
kotų jis nebuvo įtrauktas. Ačiū 
tam, jis pradėjo neįmanomai 
platintis. Mat, narkotikai be jo
kios baimės dabar gali gauti 
efedriną, kuris veikia lyginai 
taip pat, kaip ir kokainas. Pir
kti naująją narkotą dar yra ir 
išrokavimas — jis palyginamai 
Pigus.

Augmo, iš kurio yra padaro
mas efedrinas, auga Kinijoj ir 
pietinėje Sibiro dalyje. Kinie
čiai jį vadina “Ma Huang.”

Kaip smarkiai platinasi efe
drinas, galima spręsti iš to, jog 
per pirmuosius šių metų šešis 
mėnesius Kinija eksportavo jo 
477,218 svarų. 1926 efedrino 
buvo eksportuota tik 8,317 sva
rų.

soje pasislėpę, nes tas buvo jau 
pusėj 23 vai. naktį, bernaičius 
ėmė pagaliais, akmenimis ir 
kumščiais mušti ir taip Jurke
vičiui Antanui 20 metų Ragau
činos sodžiaus Švenčionių vals
čiaus ir apskrities, nežinia ko
kiu daiktu ir kokio kareivio su
duota antakin. Akis tuoj užti
no. Kiti kareiviai pagavę An
taną Uzielą 20-ties metų, Gri
galionų sodžiaus Švenčionių 
valsčiaus ir apskrities, ėmė ne
žmoniškai mušti kumštimis ir 
pagaliais. Nelaimingam vos 
pasisekė ištrukti ir namo par
bėgti.

Del aukščiau paduotų lenkų 
kariuomenės teroro faktų, nuo
lankiai prašome Laikinąjį Vil
niaus Lietuvių Komitetą užta
rimo”.

Iš šito dokumento, kuris pa
prasta ir ramia kalba mums 
pasakoja apie atsitikimą Ra
gaučinos sodžiuje, atsižinome, 
kad prie tų visų sunkumų, ku
rie užgulė lietuvių sodžių at
ėjus lenkų kariuomenei stovė
ti, prisideda dar viena baisi ry
kštė—ištvirkusių ar tyčia su
kurstytų kareivių muštynės, 
kurių aukomis tampa nekaltas 
sodžiaus jaunimas. Ir už ką?

jo žaidimus. Buvo rusų nelais
ve, bet rusai kareivių po sodie
čių trobas nestatydave, nes

MŪRINIS arba MEDINIS
Geros rųšies pastatyti garažai

$10 j mokėti)
24 mėnesiams išmokėjimui

Mes specializuojamos budavojirne 
garažų, narčių, sunparlor, pakeliam 
namus, dedam cementinius pamatus, 
pertaisome ir statome vasarnamius.

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

j Garažas
Į Į Porčius

j Namo pakėlimas

Cementinis pamatas
Į Į Abelnas pertaisymas

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

Quality Construction Co. 
North Shore ofisas ir Yardai 

4538 W. Addison St. 
Telephone Avenua 4718

vo prieš žmogų, draskydavo jo 
veidą, rankas, kelią savo didžiu 
gausumu užstodavo. Į daugybę 
miško plotų ne tik svetimieji at
eiviai, bet ir patys lietuviai ne
įžengdavo. Todėl musų bočiams 
kartais sekdavos lengvai nuo 
priešininkų atsiginti, juos į tan
kumynus ir pelkes įsivadinus ir 
ten, priešininkui nepatogiose są
lygose, susikovus.

Tarp miškų tankiai telkšojo 
ežerai, kurių dalis jau užaugo 
samanomis, kimais, ir šiuo me
tu ne vietos jų nebežymu, nes 
iškirsti miškai nebeužstojo dau
giau džiovinančių saulės spindu
lių, nesergėjo jų nuo šiltojo vė
jo.

Ežeruose ir upėse butą dau
gybės žuvų. Pasakosė ir daino
se užsiliko daugybė žuvų pada
vimų.

Musų bočiams, dar žemės iš
dirbinio pakankamai plačiai tuo 
metu neišsivysčiusiems, greit ir 
gan lengvai gaunamą maistą su
darydavo: lydekos, ešeriai, kuo-

šitas nekantrumas, be abejonės, ir paskatino Švedijos jos, šapalai, šamai, pukžliai, vė- 
šocialdemokratus priimti “bendro fronto” obalsį, kurį vėžiai ir kitos didesnės ir 
jie iki šiol atmesdavo. Bet taip padarydami, jie, kaip inaž_esnes žuvys. Daug laiko se- 
matome, vietoje pergales susilaukė skaudžiausio smu- ažioklėj. Medžioklė jiems be 
gio! maisto suteikdavo ir drabužius,

menama, kad tą urvą ir dabar 
esą galima rasti. Smakas tai 
buvus baisioji Vilniaus nelaimė: 
jam kasmet reikėdavę aukoti 
jaunas, nekaltas mergeles. Jo 
taip baisus būdavęs žvilgsnis, 
kad jis vienu žvilgterėjimu už- 
mušdavęs patekusį į jo urvą 
žmogų. Galų gale vienas drą
suolis pasiryžęs išgelbėti Vil
nių nuo tos baidyklės. Jis pa
ėmęs į urvą su savim veidrodį 
ir nešęs jį prieš save. Smakas, 
save pamatęs veidrody j, visų 
džiaugsmui ir nusiraminimui, 
kritęs negyvas. Tai tik viena 
tarp daugelio kitų žmonėse klai
džiojanti pasaka apie senovės 
Vilnių.

Pirmutinių Vilniaus valdovų 
tarpe minimas kunigaikštis Do- 
vilis. Bet apie jį daugiau veik 
nieko nežinoma.

------- -XXX-------

Tautų Sąjungos narkotų sky
riui tapo pranešta, kad prade
da platintis naujoj rųšles nar
kotas, k^riš(yra žinomas kaipo 
efedrinas (ephedrine).

Efedrinas veikia tokiu pat bu
du, kaip ir kokainas. Priprasti 
prie jo naudojimo labai lengva. 
O kuomet kartą žmogus prade
da efedriną naudoti, tai sunku

Lenkų kareiviai mu
ša lietuvių jaunimą

“Vilniaus Aidas” rašo:
Laik. Viln. Lietuvių Komite

tas šiomis dienomis yra gavęs 
šio turinio prašymą:

1928 m. rugpiučio mėn. 12 d. 
20 vai. Sodaunyko Jono bute, 
Ragaučinos sodžiuje Švenčionių 
valsčiaus ir apskrities. Ragau
činos ir Grigalionų sodžių jau
nimas surengė sau šokių ir 
žaislų vakarą. Jaunimui žai
džiant grjčion prisikimšo ka
reivių, bet žaisti netrukdė. Po 
žaislų jaunimaą ūme polikos 
šokti. Kareiviai matydami, kad 
jiems neliko nė vienos panelės, 
nusitvėrę kareivis kareivį ėmė 
vidury rato šokti, nežmoniškai 
trypti, alkūnėmis jaunimą dau
žyti. Bot nežiūrint to, jaunimas 
ramiai šoko. Tada kareiviai, 
matydami, kad jaunimas į juos 
nekreipia domės, pradėjo diri
guoti “koleczko”, bet jaunimas 
kareivių dirigavimo nepaklausė 
ir šokius tęsė toliau.

Po to 5-tos 'baterijos 1 legi- 
jono pulko Wincewicz’ius Jonas 
ir Pszszelowicz’ius Aleksandras 
sustoję sukomendavo: “para za 
parą”. Jaunimas ir šios ko
mandos nepaklausė, o šoko to
liau. Tada Pszczelovvicz’ius 
Aleksandras ir Wincewicz’ius 
Jonas priėję prie muzikanto 
Vlado Jurkevičiaus liepė ne
griežti. Muzikantas liovėsi 
griežęs, bet visam jaunimui pa
reikalavus griežti vėl pradėjo, 
o jaunimas—šokti. Tada karei
vių būrys ėmė baisiai pykti, ko- 
liotis ir grasyti, kad padarysią 
košę—ir išėjo oran.

Benedui Jurkevičiui, 19 metų 
Švenčionių Lietuvių gimnazijos 
5-tos klasės mokiniui išėjus 
oran Pczezelovvskis Aleksandras 

I 

5-tos baterijos 1 legijonų pulko 
kirto jam, Benedui Jurkevičiui, 
per ausį. Butų mušęs ir dau
giau, bet Jurkevičius Benedas 
parbėgo namo. Jaunimas pa
matęs, kad kareiviai sumušė

Už tą, kad norėjo ramiai, dorai 
pažaisti savo tarpe, savo kalba 
kalbėdami, savo dainas dainuo
dami, savo tautinių žaislų žaiz- 
dami. '

Pasirodo, kad lietuvis šiais 
laikais ir savo troboj nebeturi 
valios. Į lietuvių jaunimo su
sirinkimą įsiveržia ne tik nie
kieno nekviesti, bet ir nieko ne
atsiklausę, svetimi žmonės, ir, 
užmiršdami ar nežinodami pa-; 
prasčiausio mandagumo, o gal i 
tyčia nenorėdami jo laikytis, • 
pradeda šeimininkauti: šoko 
stumdydami ir alkūnėmis dau-; 
ydami tikruosius šeimininkus, 
paskui lyg didesniam pasity
čiojimui, ima šaukti “koleczko”, 
“para za para” (—ratelis, pora 
paskui porą) įnešdami svetimą 
kalbą į lietuvių jaunimo žaidi
mus. Visame tame paslėpta; 
sistema. Kariuomenė siunčiama; 
kas vasara stovėti j lietuviš
kiausias vietas, ča ji atlieka 
lenkinimo darbą. Bet šiandien 
lietuviai yra jau susipratę, jie 
mato, jog nė lenkų kalba, nei 
jų liaudies kultūra nieku nepra
neša (neviršija) nei lietuvių 
kalbos nei musų liaudies kultū
ros, juo labiau, kad kultūrtre
geriais ateina ištvirkę lenkų so
džių *ir miestelių padaužos, lai
kinai devį kareivio mundierių. 
Lietuvių jaunimas turėdamas 
savo ambicijos ir brangindamos 
savo kalbą ir papročius nuo tų 
ištvirkėlių šalinasi. Matydami, 
kad tiesiu keliu prie lietuvių 
nebepraeis, nes neturi kuo pa
traukia, bando paskutinę prie
monę terorą (bauginimą), iš pa
salų pasigavę atskirus vaiki
nus daužo jiems veidus, anta
kius, galvas.... Šitokiomis prie
monėmis jie dar mažiau prieis 
prie lietuvio. Tuo tik jie pa
rodo savo nekulturiškumą, vi
sišką kareiviškos drausmės sto
ką.

Bet nekalto musų jaunimo 
mušimas jiems neturi nueiti 
veltui, nes kaltės jo čia jokios 
nebuvo, taigi ir kentėti jis ne
privalo. Visa lietuvių visuome
nė turėtų dar laibiau susibar 
ti į krūvą, išreikšdama griež
čiausi^ protesto prieš bekulturį 
len>ų kareivių elgesį, o Laik. 
Viln. Lietuvių Komitetas turėtų 
visomis turimomis priemonėmis 
paremti nukentėjusių prašymą, 
kur ieškoma užtarimo. Ir ben
drai lietuvių visuomenei jau la
bai metas plačiai iškelti klausi
mas, kuriems gi galams kas 
met siunčiama į musų kraštą, 
į musų sodžius lenkų kariuome
nė, kuri savo burių manievrais 
mindo javus ir pievas, kareivių 
vagiliavimas naikina pašarą, 
daržus ir šiaip ūkininko turtą 
ir pagalios bekulturių kareivių 
elgesiu terorizuoja lietuvių jau
nimą ir trukdo dorus ir ramius

Klozeto ou tiltu jrenr- 
tu. 918.60. Pirkit »uo 
muaq olsello kainom!*. 
Namų apMUtymo iren- 
rimal pardnodanil lene- 
▼ais lAmokAjimala.
Peoples Plumbing & 
Heating Supply Co. 

4J>0 Molwaoae» Avė., 
401 N. HalMUd St.

H/iymarkat 0070—0070

Nauji Modeliai 
Radios

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

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

M'zaI T)111 rA ^7K

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

Vesiu biznį per dideles, tvirtas 
ir teisingas kompanijos.

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

V. MISZEIKA
Naujienos

J 739 So. Halsted St. 
Tol. RooscTilt 8500
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GYVENIMAS
MCnetinii Žurnalai

900 W. 52nd Street
CHICAGO

Prenumerata metama $1.50
Pusei metą -- ------------ $1
Kopija - ...............—- 10c

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

o—— ^=^0
Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį
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Tarp Chicagos
Lietuvių
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Svarbios prakalbos
Sekmadienyje, rugsėjo 23 d., 

kalbės Norman Thomas, socia
listu partijos kandidatas Į pre
zidentus. Prakalbos įvyks A- 
nialganieitų rubsiuvių audito
rijoje, prie Ashland avė. ir 
Vau Buren Street. Kalbės taipgi 
George B. Kirkpatrick, kandi
datas j Su v. Valstijų senato
rius, ir Georgo Koop, kandida
tas i Illinois valstijos guberna
torius.

Prakalbos prasidės kaip 2:30 
vai. po pietų.

Nevyniodamas savo minčių 
į Loveliui, pasakysiu atvirai, 
kad man rodosi, jogei Thomas- 
ui laimėti šiuose rinkimuose 
nėra galifciybės. Kovų už prezi
dentystę eina tarp Smith’o ir 
Hooverio. Vienas jų laimės.

Bet kam tada Thomasui sta
tyti savo kandidatūra?

štai kam. Ir I!oovt*r ir 
Smith yra kapitalistų kandida
tai. Bet kuris jų, išrinktas šios 
šalies prezidentu, tarnaus kapi
talui. Kad ir Smith, kuris yra 
peršamas kaip “progresyvia” 
kandidatas, ketina tarnauti ka
pitalui, liudija tas faktas, jogei 
jo kampanijos menedžeris yra 
p. Baskob, galva General Mo
tor, korporacijos; jis sugrįš 
vadovauti tai korporacijai, kaip 
tik rinkimų kampanija pasi
baigs. Kad \Vall gatvei Smitho 
kandidatūra nėra priešinga, 
liudija tas faktas, jogei jo pa
veikslas plevėsuoja kartu su 
Hooverio Wall gatvėj.

Turime du kandidatu, kurie 
pasižadėjo ištikimai tarnauti 
stambiajam šios šalies kapita
lui.

Reikia tečiaus parodyti, kad 
plačiosios Amerikos gyventojų 
minios nėra užmigusios politi
niai. Kad jos supranta, kam 
tarnaus pp. Hooveris ir Smi- 
thas. Keikia parodyti, kad šio-] 
je šalyje yra piliečių, kurie su
pranta tikrųjų dalykų padėti, 
kad jų nesuklaidina nė didžiųjų 
spaudos lapų agitacija, nei mi- 
lionai dolerių, kurie bus sukel
ti rinkimų vajui, nei mokyklos, 
nei bažnyčių sakyklos. Keikia 
parodyti, kad Amerikoje yra 
žmonių, kurie kovojo ir kovos 
už teisingesnę tvarkų, už šva
resnę valdžia, už tai, kad įkū
rus tikrą žmonių valdžių, kuri 
tarnaus plačiųjų minių, o ne 
kapitalo interesams.

štai kodėl statoma kandida
tūra Norman Thomaso, štai ko
dėl susiprat usieji darbininkai 
ir šiaip pažangioji visuomenė 
turi Imti šiose prakalbose, rug
sėjo 23-čią dieną, išgirsti Tho
maso kalbą ir rinkimuose bal
suoti už jį.

linkite prakalbose visi, kas 
galite. Išgirsite, ką Thomas
siulo šalies gerovei. Išgirsite
paaiškinimų apie tai, kas yra 
Hoover ir Smith.

— Darbininkas.

G E R P.. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

BANKIETAS “VAKARIENĖ”
Rengia

Chicagos Lietuvių Auditorijos Bendrovė
Atidarymui Žiemos Sezono

šeštadienyje, Rugsėjo (Sept.) 22 dieną
Visose Auditorijos Svetainėse

3133 So. Halsted Street
Pradžia 7:30 vai. vakare |žungu $1-00

Bus puikus programas išpildytus. Dainuos niusy dainininko 
ponia Z. Krasauskienė ir dainininkas Čapas. Bus keli kavąlkai mu- 
zikos išpildyti, bus pora kalbėtojų. Vakarienei valgiai bus skaniai 
pagaminti. ' ’

šokiai tęsis iki išryto. Muzika gera. Kviečiami Chicago# Lie
tuvių visuomenė gausiai atsilankyti ant Bendrovės vakarienės ir 
paremti savo įstaigą Auditoriją.

Kviečiame visus atsilankyti KOMITETAS
........................ ' ■ ž.. .... * ..... , „■ „I . iiIIIIIMII ' "

Town of Lake
Kaip nelaimė ištiko Vielių 

šeimynų.
Sekmadienio ryte Vielių ir 

Kulpsių šeimos dviem automo
biliais išvažiavo j mišką gry
bauti ir ramiai praleisti sekma
dienį. Nuvažiavo jie į miškų. 
Pavalgė pusryčių. Visi nuėjo, j 
mišką pasivaikštinėti, pagry
bauti.

lojo vietoje, kur sustojo au
tai, pasiliko tik p. Vielius ir jo 
sunūs kraukis, 11 metų bernai
tis. Tėvas atsigulė po medžiu. 
Sumiš taipjau atsigulė, bet vė
liau pakilo ir tarė tėvui:

Tėte, aš eisiu paieškoti 
molinos.

Tėvas atsakė: — Eik.
Vaikutis nuėjo, bet po kurio 

laiko jis sugrįžo sakydamas, 
kad motinos nesuradęs. Paskui 
vaikas pasakė tėvui, kad jis 
eisiąs į automobilį ir ten gul
siąs. 'levas sutiko ir šiam sū
naus norui. Vaikas nuėjo, bet 
tuojau sugrįžo. Pasisakė, kad 
jis nenorįs miegoti.

Bernaitis atsisėdo po medžiu. 
Žinote, kaip esti su vaikais: 
pasidėjo valandėlę — kitų, atsi
gulė ir užmigo.

Praslinko dar kiek laiko. 
Grybavusieji sugrįžo pas auto
mobilius. Jie prašneko, kad 
Kulpsių automobilis esąs sau
lėje, kad reikia jis pastumti į 
pavėsį po medžiu. Kulpšis at
sirakino savo automobilį, atsu
ko “steering” ratų ir pradėjo 
automobilį stumti truputį j 
slėnį. Automobilis ėmė patsai 
važiuoti į pakalnę Kulpšis ne
begalėjo jį sulaikyti, gi auto
mobilis juo toliau, tuo greičiau 
ėmė bėgti. K

Pagalios jis užvažiavo ant 
miegojusio vaikučio. Automo
bilio tekinis pervažiavo vaiko 
krutinę, nubruozė kojų. Kilo 
kliksmas tarp mačiusių, kas

atsitiko. Iš miego pabudo vai
ko tėvas. Pats vaikas, nors per
važiuotas auto, mėgino dar 
bėgti pas tėvų, lyg pagalbos, 
lyg užuojautos ieškodamas. 
Paliego betgi kokią dešimtį pė
dų ir suklupo. Vaiko jėgos iš
sisėmė.

'l'ėvas pagavęs sužeistų vai
ką, leidosi į Chicagų, skubėda
mas pasiekti ligoninę. Atvežė 
vaiką į Gerinau Deaconesv li
goninę, prie 54-tos gatvės ir 
Morgan. Bet ir daktarai nieko 
nebegelbėjo. Vaikutis buvo at
gabentas ligoninėn kaip 12 va
landą dienos, o mirė 6:50 vai. 
I>o pietų.

Tėvai didžiausiam nuliudi- 
me. Motina dėl nelaimės susi
krimtusi.

Pirmadienyje buvo koronerio 
tyrinėjimus graboriaus Zolpio 
laidotuvių įstaigoje, 1646 West 
46 Street. Tyrinėjimas prasidė
jo kaip 2 vai. po pietų. Koro
neris pripažino, kad" nelaimė į- 
vykusi per priepuolį, bet įsake 
policijai daryti tolesnį tyrinėji
mų.

Vaikučio kūnas pašarvotas 
tėvų namuose, 4545 So. Henni- 
tage avė. Laidotuvės bus ket
virtadienyje, 8 valandų ryto, į 
Šv. Kryžiaus bažnyčių, o iš ten 
į Šv. Kazimiero kapines.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Zolp, 1616 West 16-th 
Street. — Reporteris.

PRANEŠIMAI
—

Atyda Mildos Teatro B-vės 
iėrininkama

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

Propozicija yra paduota pirkti 
namu mokant po $8 už Šerą. Siame 
susirinkime bus jūsų užduotis bal- 
suoti už šig propoziciją parduoti; 
namą ir likviduoti korporaciją, ar
ba prieš Šią propoziciją.

Ateidamas susirinkiinan būtinai 
atsinešk savo šėrus. Yra labai rei- i 
kalinga, kad pributumėt į šį susi
rinkimą. Šis yra paskutinis susirin
kimas.—J. P. Ewald, sekr.

840 W. 33rd St.

A+ A

JONAS SKIMELIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Rugsėjo 16 dieną, 2 valandų 
ryte, 1928 m., sulaukęs 42 me
tų amžiaus, gimęs Tauragės 
apskr., Skaudvilės parap., Pu
žų kaimas. Amerikoj išgyve
no 26 metus. Paliko dideliame 
nubudime 2 broliu: Liudviką 
ir Vincą, 2 brolienes ir gi
mines, o Lietuvoj broli Felik
są, 3 seseris: Marijoną, Juze- 
finą ir Antaniną. Kūnas pa
šarvotas, randasi 4508 South 
Wood St.

Laidotuvės jvyks Seredoj, 
Rugsėjo 19 dieną, 8 vai. ryte 
iš namų j šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jonas Skimelis 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Broliai, Brolienės ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741 »

a'E a
JUOZAPAS RAINIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Rugsėjo 18 dieną, 1 valandą 
po pietų, 1928 m., sulaukęs 
apie 40 metų amžiaus, gimęs 
Lietuvoje, Kauno rėdybos, Kė
dainių apskričio, Krakių para
pijos, Pakarklių kaimas. Iš
gyveno Amerikoje apie 20 me
tų. Paliko dideliame nubudi
me seserį Mikaliną ir švoge- 
rį Benediktą Yuotkus Ameri
koje, Lietuvoje paliko 2 sese
ris Anielę Pabarčienę Ir Rū
piną Stukienę. Kūnas pašarvo
tas, randasi 815 W. 31th PI.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
Rugsėjo 20 dieųą, 2 vai. po 
pietų iš namų i Tautiškas ka
pines.

Visi A. A. Juozo Rainio gi
minės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jum paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Sesuo, švogeris ir visi Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra
belius A. Masalskis, Telefo
nas Blvd. 4139.

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

Nuoširdžiai yra kviečiami chor
vedžiai j šj pasitarimą.

— A. S. Pocius

Leb.-Gvardija D. L. K. Vytauto 
ant Bridgeporto 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 
nributi, nes randasi svarbių reika
lų svarstymo.

— V. Kacevičia, Nut. Rašt.

Humboldt Park Lietuvių Politikos 
Kliubo mėnesinis susirinkimas atsi
bus ketvirtadieni, 20 dieną rugsėjo, 
1928 m., Humboldt Mackabee Tem
ple, 1621 N. California Avė., Chi- 
cago, III., 2-ros lubos, 7:30 vai. 
vakare. — A. Walskis, Sekr.

EAST CHICAGO, IND.

“Naujienas” galima gauti pas Sta
sį Motušj. 5027 Todd Avė., East 
Chicago, Ind. S. Motušis yra žino
mas visiems East Chicago lietu
viams, nes yra senas šio mieste
lio gyventojas ir gyvena čia jau 
17 metų. Jis užtikrina, kad kiek
vienas per jį užsisakęs “^Naujienas” 
jas tikrai gaus kasdie, nes yra trys 
išnešiotojai — trys jo sunai, ku
rių jei ne vienas, tai kitas tikrai 
pristatys “Naujienas” skaitytojams 
į namus. Reikia tik, kad norintys 
skaityti “Naujienas” ir gauti jas 
kasdie savo namuose, paduotų savo 
adresą minėtam Stasiui Motušiui.

A .+. A
DOROTHY LAWRENCE

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
budime motiną Jievą, tėvą 
Adomą, seserį Eleonorą ir gi
mines. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 5709 S. Carpenter St.

Laidotuves ketverge, rugsė- 
jo-Sept. 20 dieną, 9:30 vai. 
ryto iš namų į 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 paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Tėvai ir Sesuo

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

PRANClšKAS VIELIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Rugsėjo 16 dieną, 6:50 valan
dą vakare, 1928 m., sulaukęs 
11 metų amžiaus, gimęs Chi- 
cagoj, Paliko dideliame nubu
dime tėvus Vladislovas ir Mar- 
cijona Vieliai. Kūnas pašarvo
tas, randasi 4545 S. Hermit- 
age Avė.

Laidotuves. jvyks ketverge, 
Rugsėjo 20 dieną, 8 vai. ryto 
iš namų j Šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Pranciškaus Vie- 
liaus giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suleikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Tėvai

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius I. J. Zolp, Telefonas 
Boulevard 5208.

OPTOMET1UST
Phone Boulevard 6487

4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.
Phone Kenwood 1752

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių aktų

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Graboriai

S. D. L ACHA V1CZ
Lietu via Graboriarf ir I 

Hal%amuotojau

2314 W. 23rd PI.
Chicago. 111.

Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kalo meldžiu atsišau
kti, o mano darbu 
busite užganėdinti.
Koosevelt 2515-2516

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
ttRABORIUS CHICAGOJ

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

el, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
sKs.

OFISAS: 
368 W. 18lh Street 

Tel. Canal 6174 
S K Y R J. U Si 

3238 S. Halsted St 
Tai. Victory 4088

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų patan.av imas 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, tedel kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Aubun^ Avė.
CHICAGO, ILL.

Lietuvės Akušerės
Phon// Vfctory 4952

MRS. A. JARUSH-KAUS1IILLAS 
A K U š E R K A

3252 South Halsted Street
Viršui Universal 

State Bank

Moterys ir mergi

no* kreipkite* su 
reikalais nuo 12 
iki 8 vakaro. Ki
tu laiku pagal su
tartį.

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės

Phone Victoiy 1116
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligo
se priei gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką pa t a r 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 vat vakare.

Akių Gydytojai

ŽMOGAUS
AKIS

i Yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
I maža dalis žmonių supranta apie jos 
I veikimą. Didelė daugybė akių suga- 
i dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, ka-

I da siulo už dyką egzaminavimą, pusė 
i kainos, arba pedferiai siulo akinius 
vaikščiodami iš namų j namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidžiau daugiau 

120 tūkstančių ypatų ir turiu 20. metų 
parktikos. *
Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. tt. BLUMENTHAL

John Smetana, 0. D
OPTOMETRISTAS

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

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

landų. Room. 8.
Pheuę Canal 0523

Tel. Virte r* 6279
DR. G. SERNER

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedalioj nuo 10 Iki 1

Pastaba: Mano ofisas dabar randa-

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Uoulcvard 7589

Lietuviai Daktarai

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

Tel. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vuka;e

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenaė 
Telefonas Boulevard 782(1 

Kee„ 6641 South Albany Avenue 
Tek Prospect 1930 

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

Pliooe Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojus ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Kcnwood 5107 
Valandos

nuo 2 iki 11 vai. ryte;
nuo 6 iki 8 vai. vakare 

apart ivuntadienio ir ketvirtadienio

Ofiso ir Res. Tel. Boulevaru 5918
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. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Res. 2359 S. I^avitt St., Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedalioj pagal sutartį

Rea. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso l’iione Canal 6257 
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicaro. 1U.

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. Brunavvick 4983

Namų telefonas Brunsvvick 9597
Ultravioletini šviesa ir diathermia

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenie 

Ant Zaleskio Aptiekus 
CHICAGO. ILL.

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

Tel. Lafayette 4146
V a 1 a n d o a 

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

Phone Boulevard 1401
DR. V. A SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nodėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Ofiso TeL Vieton, VI88
Rez. Tel. HemlocK 2615___

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8243 So. Habtod St.

Įvairus Gydytojai___
Ofiso Tel. Victory 6'^98 

Rez. Tel. Drexel 919i

DR. A. A. ROTU
Rasas Gydytojas ir Chirarraa 
Specialistas Moteriškų, Vyrišką,

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisus: 3102 S. Halsted St, Chicago

arti 31st Street e 
Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vakare 
NedAHnmis ir Švento.1. 10—12 dieną

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Areale

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

Res. Telenhone Plaza 8200

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

TELEFONAS CANAL 0464 

~DLHERZMaF 
w Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 2i 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gu ir akušeris.

Gydo staigias Ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nauiau- 
siu8 metodus X-Ray ir Kitokius elek
tros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1025 W. 18th St„ nttoli Morgan Si. 
Valandos: Nuo 10—12 pietų h 

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

Jeigu neatsišauks, tai šauk 
South Shore 2238 arba Rendolph6800

Rcs. Telephone Plaza 3200
DR. M. J. SHERMAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 So. Loomis Street 

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

Telefonas Canal 1912 
Reaidence Tel. Fairfaa 6853

Phone Armitage 2822
DR. W. R KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 Soath Ashland Ave^ 2 labofl 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrišką ir Vaiką ligą 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Advokatai

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-6 

Vakarais
8241 South Halsted St.

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

Pštnyčios
1! -------- .------------------ ■   - ———

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta

3323 South Halsted St, 
Tel. Boulevard 1310 

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunaa Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
105 West Adams St. Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd SL nao 7-4 

Telephone Roosevelt 9090 
Namą Telefonas Republic >600

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyjt 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sts, 
Ofiso Tol. Central 2978 

Namų Tai.: Hyde Park 8895

J. P. WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.
lei. Pulhnan 5950 

Namų Tel* Pullmaų 6377
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

SPORTAS
Šaukiu vėl persiimti

Sandariečių puota
Ji Įvyko Lietuvių Auditorijoje 

rugsėjo 15 dienų

Dvi mažos svetainės, viena 
šokiams, kita valgiams priren
gtos. Vištiena su kugeliu, žo- 
gunis su grybais, žumene

arbata ir 
rožių 

skynimai 
“U“ pa-

su

II
morkomis, agurkai, 
piragai; paparčių, 
raudonvarpių šeši 
baltomis staltiesėmis
vidalo stalą puošė. Geltoni, ža
li, raudoni kaspinai sieną puo
šė; prie tos sienos kalbėtojai

Dar pirm puolą pradedant 
šokių svetainėje pianas skam
binta, smuikas griežia ir šok-

Valgyta su pamėgimu ir ty
liai. Prie stalų patarnauta vik
riai ir mandagiai. Daugiausiai 
dvasinės ir kūninės jėgos ton 
puoton dėjo, žinoma, moters ir 
merginos.

Vakaro kalbų pradžia padarė 
malonaus laido ir kilnios dva
sios lietuvis Semaška. Iškil
mingai gerbdamas, pakvietė jis 
vakaro programą vesti dentistą 
A. Zimontą; p. Semaška sakė, 
kad daktarą Zimontą, netik 
Chicagojc, bet ir visoje Ameri
koje pagarsėjusį. Plota delnais. 
Dr. Zimonlas kalba. Savuosius 
lygina prie arija, geriau sakant, 
savuosius puošia Dr. V. Kudir
kos ir Dr. J. Basanavičiaus 
darbais ir gyvenimo pasišventi
mais. Dr. Zimontas pats sakė, 
kad “nuobodžiai kalba“. Zi
montas kviečia visą eilę gale 
“U“ stalo sėdinčių kalbėtojų 
kalbėli. Hertmanavičius gėrisi 
gražių žmonių skaitliumi. Dr. 
Naikelis “juokus krėtė“ —sa
kė negana miegojęs, nieko 
nuoširdaus apie ,‘Sandarą“ ne
galįs pasakyti. Didžiuma jam 
delnais plojo prieš kalbėjimą ir 
po kalbėjimui.

P-nia Krasauskienė dainavo 
panelei Bigeliutei pianu prita
riant, “Ant marių krantelio’’ ir 
dar buvo abidvi iššauktos an
tra karta dainuoti “Užklota 
debesiais...” 
katučių...
sandariečius
už tai delnais paplojo.

Dt troitietis Uvick ir Balti- 
morietis Rastenis, “Sandaros” 
pirmininkas, atsiuntė po tele
gramą. Viskas švelniai ir man
dagiai veikiama ir gražiai kal
bama.

Dr. Riežis rimtai ragino san
dariečius kultūrintis.

Dr. Margeris pranašavo sa
vai traščiams mirtį, ir prirengė 
sandariečius nenusiminti, jeigu 
“Sandara” mirtų: mirtis — 
geras daiktas.

Dar vienas kalbėtojas ragino 
sudėti gana aukų, kiek reika
linga. Jam neplota delnais. Ga
ilaus kalbėjo “Sandaros” rei
kalų vedėjas ir skaitlinėmis 
prirodė, kd reikia tuč tuojaus 
$1,500, bet svetainėje susirin
kę žmonės šaltai tą žinią priė
mė, neplojo. Žymiausia sanda- 
rietis davė $2.00 auką — kiti 
tiktai žiurėjo.

Dr. Margeris, seniaus žadėjo 
$100 ir kalbėdamas žadėjo dar 
$5.00 duoti.

J aukų davimo klausimą visi 
tylėjimu atsakė.

Puotai ir kalboms užsibai
gus, buvo pranešta, kad bus 
galima dar kaip kitaip vaišin
tis ir šokti. Vaišinimo galo ne
sulaukęs, reporteris išėjo. —R.

Joms nesigailėta 
Kazanauskas gyrė 

ir, žinoma, jam

Sustabdyk Tą Galvos 
Skaudėjimą 

paimdami vieną ar dvejetą 
ORANGEINE Miltelių. Dak
taro Receptas. Neturi nar
kotikų ar opiatų. Virš 8 
milionai sunaudota pereitais 
metais.

Visose aptiekose 10c. ir 25c.

ūR\\cn\E

RadiosFinancial
Finansai-Paakoloa

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Miscellaneous
įvairusPereitą sekmadienį lošė bes- 

Iviln Gnldpn Stnr Llinlv, Iii NORIU pirkti 2 bučerio stalus H lą (i 1(1 u tai klIlltN) (!S (Counters) ir kumpio slaiserj, pa-
Roselando) jauktas su Red rašyk atvirute, F. KABOT, 1714 S. 
Rose kliubo (iš Cicero) jauk-'/StrlnK st” ( 
tu.

Roselandiečiai, kaip lietu
vių kliubo jauktas ir patys lie
tuviai, tikėjosi, kad jie loš irgi 
su lietuviais, nes 
kliubas vra lietuvių 
cija.

Pasirodė tečiaus, 
Rose kliubo vardu 
lošė lik du lietuviu, 
buvo svetimtaučiai, 
dalykas. Antras
rosdandiečianis rodosi, kad tei
sėjas (umpire) pereitą sek
madienį buvo ne visai bešališ
kas; jie nužiūrėjo, kad jisai 
reiškė perdaug prielanku
mo ciceriečiams. Ir trecias da
lykas: aikštė, kurioj lošta bes- 
bolas pereitų sekmadienį, rose- 
landiečių manymu, yra visai 
netikusi šios rūšies lošimams.

Taigi, dėl suminėtų priežas
čių, Golden Star kliubo sporto 
skyriaus vedėjai šiuo kviečia 
Cicero Red Rose besbolo jauk
tą dar kartą persiimti su Gol
den Star

Business Service
Biznio Patarnavimai

Morgičiai pirmi ir antri 
fl nuoiimčiaia padaromi | 24 

valandas.
Muaų lilygoa bus jums naudingos. 

Kreipkltis pas
M. J. KIRAS,
3331 So. Hab'-od St.

TURIU parduoti mano elek- 
frikini su kubiriptn ir vi~ M1NKŠIŲ gėlimų įstaiga, par- uiKiių lamo su Kaoineiu ir vi du(,giu 0igiait New Cjty Cafe> 49rt8 
Sais tūbais. Priimsiu $30 cash So. Hermitage Ave. Kreipkitės 

WEST END REALTY, 1947 W. 47th
UZ VlSK^’ , , St., Tel. Lafayette 4171.
1411 Mihvaukee Ave. 1-os lubosi--------------------------------------- ,

PARDAVIMUI Road House “White 
House Inn” 137 Street, So. Monti- 
cello Ave., pusę arba visą, visai 
pigiai. Kas pirmas tas laimės. 
Klauskite savininko.

Real E&tate For Sale 
Namai-žeinė Pardaviniui

NAUJAS MŪRINIS 2 FLATŲ 
APARTMENTAS

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

Musical Instruments
Mazilroalnstramentaf

TURIU PARDUOT tuojaus savo 
gražinusį grojiklį Pianą. Verčios T ,,, .
$750. Vėliausi voleliai, kabinetas PARDAVIMUI ‘Variety Store 
ir suolas už $100, paimsi viską, $25 tirštai apgyvento] apielinkėj. Ge- 
įmokėt, likusius po $2.00 į savaitę, ras. pelningas biznis — parsiduo-

Kreipkitės (*a nr'ja mainome į narna dėl
1418 N. Wood St. mirties savininko.

' Imos lubos 4282 Archer Avenue

10% PIGIAU Už VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei- 

Red Rospltai taisome stogus visokios rųšles, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 

orgailiza- ]iavimas. Mes atliekame gerinusi dar
bą mieste* Kedzie 5111.

kad Bed| Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

tfalevojam ir popieruojam. Ušiai
kom malevą, popierą, stiklus ir t t

3149 So. Halsted St.
Phona Victory 7261 

J S. RAMANČIONIS, Sav.

tikrenybėj 
o kiti visi 

Tai vienas 
dalykas yra:

Be Komiso ir Išlaidų 
Mea paskolinama jums $100, $200 
arba $800, imama legali nuošim
ti. Pinigus gausite | 12 valandų. 
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago *w, 
Kampan Hermitare Avė.

SKOLŲ IŠKOLEKTAVIMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL CLAIMS 
SERVICE BUREAU

Kuom 301 
168 W. Washington 

Main 4020

MORGIOIA1
Skolinu pinigui ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu rnorgi- 
Člus.

JUSTIN MACXIEWICH
2342 So. Leavitt St.

Phone Canal 1678

sekamomis

1. Lošti 
nį; pradėti

2. Lošti

CH. SYRT0WT AND 
JOS. PAWLOWICZ CO.

LIETUVIAI
HOT WATER & STEAM IIEATING 

Darbas garantuotas. 
Geriausias patarnavimas

2032 W. 18 St. Tel. Canal 1269
GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per

taisyti katilai ir furnisai, grotos — 
vandenio įtaisos. American -Stove 
Repair Works, 3110 Wentworth Avė., 
Tel. Victory 9634.

Mes dirbame ir perka- 
me 1 ir 2 Morgičius 

f 2 dienas 

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47 St,

ateinanti sekmadie- 
lošį 3 vai. po pietų. 
Roselandv, Palmei’ 

Parke, kur besbohii lošti vieta
labai patogi.

3. Už teisėją (umpine) paim
ti žmogų bešališką, kuriam, 
kaip teisėjui, suliktų abiejų 
jauktų vedėjai.

Goldvu Star kliubo sporto 
skyriaus vedėjams išrodo, kač 
pažymėtos aukščiau priežastys, 
dėl kurių jie siūlo šiems 
dviems jankiams lošti antrą 
kartą, yra pakankamai rimtos. 
Jie, beto, mano, kad jų siūlo
mos tošių: sąlygos yra tikrai 
priimtinos kiekvienam, kuris 
norėtų matyti teisingą (square) 
ir gražų lošj. Todėl .jie tikisi, 
kad ciceriečiai neatsisakys per
siimti su ror.elandiečiais išnaujo. 
Jie tikisi, kad Red Rose kliu
bo sporto skyriaus vedėjai ma
tys reikalą atsiliepti j šj pa- 
siulvina ir susitarti dėl lošio su 
jų, roselandiečių, jaukto vedė
ju A. Stankus, kurį galima pa
šaukti taip: Pullman 1193.

— A. Narbutas, G.S . kliulg) 
sporto skyriaus raštininkas.

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

7752 Racine Avė.
Tel. Triangle 5032

$4.
vi-

BE KOMISO
Mažos Paskolos 

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

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47 St.

t tict n-i _ re u-4.' PARDAVIMUI bučernė ir groser-LESLIE ( . <$roffo pastebėtina mo- ngt pigiai, su 4 kambariais užpa- 
kinimo sistema duoda jums (seniems k;dyj 4201 So. Maplewood Ave. 
ir jaunįems) progą išmokti groti ant _ _______ ■_________________ _
tinkamo jums instrumento. Su pagel-
ba mano mokinimo budo jus galėsi- SALDAINIŲ-Delikatessen, geriau- 
te groti po valandai laiko ant piano, fda vieta, labai gyvas biznio blo- 
armonikos, galėsite dainuoti arba kas N. W. Side, nėra opozicijos, 
Švilpti. Parduodame armonikas, arti dideles publiškos mokyklos ir 
CHICAGO MUSICAL SEMINARY, žaismių daržo, tirštai apgyventa, pi- 
2828 Madison St. Kataliogus pasiun- tfi renda, geras lysas. Garu apšil- 
čiame ant pareikala\Fimo. Tel. Kedzie domi gyvenimo kambariai. Lengvai 
5497. Valandos nuo lltos iš ryto iki Kalima padaryti virš $100.00 i sa- 
iOtos vakare. Nedelioj nuo lotos iki vaitę apart expensų. Turiu parduo- 
4tos po pietų. pi tuojaus, svarbi priežastis. Už

|$1800 nuperkama. Dalis ant i.šmo- 
rrTmTTT , .. .I kesnio, jeigu reikalas. Verta du sy-*UR1V Jta™kautl. Ravo, p,ayer kiu tiek. 3050 N. Cicero Avenue, 

Pianą uz $75.00. Tikras bargenas. kanipas Barry Ave.
šis pianas yra beveik naujas. Pa- * 
matyk manę dar šiandie.

NORAH LEE 
3941 Roosevelt Road 

Ist floor

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

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

Central 3654

PARDAVIMUI 2 bizniavi namai, 
abudu kampiniai, vienas randas ant 
Ashland Avė. arti 79 St., o kitas ant 
VVeslern Avė. arti 63 St. Gera vie
ta dėl aptiekos arba saliuno. Par
duosiu pigiai arba priimsiu j mai
nus bile ką kaipodaljjmokėjimo. 
6601 
3236 W. f5th Št.

WALTER J. PAUL
So. V/pstem Republic 4170 

Hemlock 2389

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI ar išmainymui H 
akro žemės, gazolino stotis ir 6 kam
barių namas ant 155-tos ir Lincoln 
Ave. Priimsime namą arba 2 fla- 
tų kaipo pirmą įmokėjimą. Kai-

PARDAVIMUI 120 akrų farma. j na $22,000.
Gražus namai, mašinos ir gyvuliai.

Sewing Machines
Siuvamos Mašinos

24 MENESIAI IŠMO
KĖJIMUI

FUUMBINGAS. APŠILDYMAS, 
APROKAVIMAS DOVANAI

Pašauk Monroe 0455
Musų inžinierius ateis pas jus. Mes 

parduodam tik materijolą arba 
įtaisysime viską dėl jus.

A. BLACKSTONE 
807 W. Lake St.

Kampas Lake ir Halsted Stfi

Personai
__________ Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, Copy- 

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

B. Pelechowicz
Registered Paterit ’Attorney, 

2300 W. Chicago Ave. 
Dept. 7 

Chicago, 111.

SU
ir

Romald I?ranszkiewicz, R. 1, Box 
35. A. Carney, Mich.

SINGERTO ir WHITE’O siuvamos Į------------------------------------------------
mašinos $9.00 ir aukščiau, sudeda- GERA 40 akerių farma parsiduo- 
mos elektrinės mašinos $20.00. da arba mainau, 2 mylios nuo Jud-

4251 Cottage Grove Ave. son, Ind. 75 mylios nuo Chicagos,
Į virio gero kelio, geras 7 kambarių
namas, barnė, vištininkas ir kiti bu- 

____  dinkai. Parduosiu pigiai, šauk se- 
tionn I red°j turpe 1-mos ir 6-tos valandos 
«innn vakare, čeverykų krautuvėje, 1830 

So. Halsted Street.$ I l D
$950
$750 40 AKERIŲ ūkė a,nt mainymo
$700 arba pardavimo ant greitųjų. Ku- 
$950 >‘ie norite puikios vietukės arti mie- 

’• sto ir marketo, meldžiu atsiliepti, 
| nieko nelaukant.

JOSEPH GERYBO 
Scottville, Mich.

Automobiles

v • op/tAA/tn • 1-4.- 41 TUŠČIAS lotas — Vernon artiKaina $6000.00, jmokSti tik $350 00. 83.Hos 60xl26 p5<h| ir,%»
o likusius ant lengvų išmokėjimų.

JOHN IBACH 
Real Estate, 

1046 E 43 St.
Phone Oakland 4681

Lincoln Sport Phaeton 
Buick sedan 5 pas......
Buick sedan 5 pas........
Oakland sedan naujas 
Pontiuc sedan naujas ..
Chandler luke naujas ..
Studebaker 7 pas.............. $950

Fords, 50 kitokių dėl pasi-

1926
1928
1927
1928
1928
1927
1927

Essex,
rinkimo.

McDERMOTT MOTOR SALES
7136 S. Halsted St.

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 yi- 
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.

EXPERTAS RADIO 
TAISYMO

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

$2 patarnavimą skaiton^— $2
Stevvart 2992

po 6 vai. vakare Englevvood* 2544

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

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

Real Estate For Sale
____ NamaLŽemė Pardavimui
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.

(CLASSIFIED ADS.
Educatlonal

______ Mokyklos____________

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL 

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

7911 So. Halsted St.
Phone Vincennes 3932

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGU?

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

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

3408 S. Michigan Avė. Victory 4126

Financial
Finansai-Paskolos

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

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

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

NAUJI MODELIAI
Nuo 8 dienos liepos, jau Studeba 

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

ir Laurain “Spot Light” kaštuo 
ja ..................................... $1663.00

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

seno, meldžiu pamatyti mus, nes 
mes jau 5 metai kai parduolam .......... . t........ _c ___
Studebakers karus, ir jums užtikri- I iįį'i'noišT Namai ir lotas arti aukštos 
name teisingą patarnavimą. t__ ____ t
MILDA AUTO SALES 10 vai*, iš ryto % jin’okėd, $10.00 mė-

Q 91 nesinėmis mokestimis. Klausk Mit-
Ov0"O W• oi 0L. lington’o addition> 7th and Main St.,
Victory 1696 *st- charles’In-

D. KURAITIS ir A. KASULIS 
Savininkai

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

AUKCIJONO pardavimas dėl su- 
taikimo paliktų turtų, St. Charles, 

mokyklos, fabrikų, priemiesčio api- 
gardoj — ketverge, rugsėjo 20 d.,

—-- ----- ' ' —--------------- v
MAINYSIU modemišką murinj 

cottage Ciceroj, imsiu kepyklą 
(bakely). NAUJIENOS, Box 1131.

ir

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
rramatikos, sintaksės, aritmetikos 
įnygvedystės, stenografijos, ir kitų 
nokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
ūstema stebėtinai greitai užbaigia- 
na pradinį mokslą į devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą j vienus me- 
sus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
įau tuksiančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
oadėsime įsigyti abelną mokslą. Ša
to būvį žymiai pagerinsite, kai husi
tą abelnai ir visose mokslo lakose 
ipsišvietę.

Amerikos Lietuviu 
Mokykla

J. P. Olekas, Mokytojas
81(M S«. Halsted St. Chicago. III
REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 

AUTOMOBILIŲ AMATO
Praktiškos instrukcijos, darbas 

kol mokinsitės ir dar geresnis kaip 
išmoksite. Mokykla dienomis ir 
vakarais. Atsilankykit arba reika
laukit aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL 
2040-42 Washington Blvd.

Ar Jum Reikalingi 
Pinigai?

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

HELBERG BROS.

REIKALINGAS kriaučius, ir kad 
mokėtų prosyti. 714 • No. Broadway, 
Melrose Park, III. Tel. Melrose Park 
4468.

REIKIA agentų dėl Life Insur
ance. Patyrimas nereikalingas. Mo
kam algą ir komišiną. 4650 So. 
Ashland Avė. Room 203.

Room 607
192 N. Clark St

Paskolos suteikiamai 
j vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

Mlscellaneous
įvairus

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

THOMAS, 
Tel. Michigan 2570

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

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

MES darome 1, 2 ir 5 morgičius. 
Eighteenth Bond & Mortgage Co. 

1018 W. 18th St.
I. P. Dankowski, pres.
C. T. l)ankowski, ižd.

REIKALINGAS barberis, 
redoms, pėtnyčioms ir 
toms.

NAUJIENOS
Box 1132

sė
sli ba-

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA sudynų plovėja pa
tyrusi. 4169 So. Halsted St.

REIKALAUJA patyrusių ope- 
ratorkų prie šilkinių paduškai- 
čių, pastovus darbas visą me
tų, gera mokestis.

1018 So. Wabash Avė. 
Kambarys 703

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

PAJIEŠKAU pusininko, patyrimo 
didelio nereikia, į restorano biznį.

4103 Fullerton Ave.

For Rent
RENDAI 6 kambarių flatas $23 

j mėnesj, 1825 So. Halsted St. Del 
tolesnių informacijų šauk

Prospect 0580

Furnished Rooms
RENDON kambarys vienam ar 

dviem vaikinam. švariai užlaiko
mas ir visi patogumai. 1747 No. 
Girard St., 2-ros lubos.

Miscellaneous for Sale 
įvairus Pardavimai Į jo DIDYBĖ

AMERIKOS PILIETIS
r. • i * Daleisk šitai bungalovv žiūrinčiai
I arsiduoda vilnonios pančiakos dėl h <r0|fa ir tennis parką gražiausi 

vyrų ir moterų Kainos pora tik- . t dda ski gokimai zabovų 
tai 50 centų — dvi poros už 95 cen- daržas Hir L ’t turi but jusų paio. 
tus. Moterims pančiąkų pora po ciui $750,00 jmokėti; $35.00 į mė- 
85c. ir 95 centai. Vilnonios gijos f ir proce‘ntaI> 
nėriniams — kaina 4 uncijos matkos BRANGUS ŽMOGAU, TĖMYKIT 
29c., 31c., 34c. ir 35c. Vilnonios ma- < ;
terijos vaikams dėl kelnučių už 65 2415 N Mpade Avenue
centus. Taipgi turime marškoniu artj Fullerton Avė.
KijVįekKrezSiyi',^»«r>»T«.7TATTTc J- BRIGHT, s;i v i n i n kas, 6310 Diver- 
ra. w .KKv.'S ;I;'M0Ni yICIF?’a Avė., Merrimac 8819. 504 W. 33 St. ir Normai Avė. 1 lubos |______ ________________________

Chicago, III.
MAINYSIU savo bizniavą namą 

i- n. » i • i ant bungalow. Jei reikės pridėsiu "GERMAN Pohcę Bok’ pardavi- ini ufayette 6036.
mui labai pigiai, 11 menesių senas.______

6612 So. Sacramento Avenue
GERIAUSIAS mainas visoj Chi- 

cagoj. Mainau savo namą, kuris 
randasi ant Bridgeporto. Geras na
mas, pigi kaina. Mainysiu ant kito 
namo toliau iš miesto. Norėčiau, 

DELIKATESEN krautuvė parsi- Į kad butų keli lotai arba akeris ar 
duoda, įmokant $550, likusius mene- daugiau. Kas turite tokį namuką 
ainiais išmokėjimais. Renda $40.00 su keliais lotais ar akeliais 
su 5 kambariais. 715 W. 48 Place. šaukite

Business Jiimices
Pardavimui Bizniai

atsi-

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

F. VENSKUS z 
5076 Archer Ave.y 

Lafayette 60^

---------------------------------——---------- PARDUOSIU grosernę greitai ir
DELIKATESEN krautuvė parai- T''1" P*1- Par

duoda labai pigiai seniai išdirbtas ( r‘7., d rrn:„nbiznis. 6028 So? Peoria SI. 6744 So- Un,on Ave-

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

3352 So. Halsted Street 
Yards 6751

PARDAVIMUI arba mainymui 
grosernė ir bučernė.

Tel. Prospect 0968
pavyzdžius, 

Avė.

PARDAVIMUI bučernė, vaisių ir 
daržovių krautuvė, lietuviu apielin
kė j, šalę National Tea krautuvės, 
Ciceroj. Pamatyk savininką 1321 
Highland avė., Berwyn, III,

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

3218 Pamell Avenue

Namai šiaurinėj pusėj 
PASIRINKITE SAU MUSŲ 

VISAI NAUJA
5-6 KAMBARIŲ BUNGALOW 

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

5624 Irving Park Blvd.
Phone Pennsicola {5900—8200 

Avenue 4336

T!

MES TURIM GERIAUSIUS IR 
DIDŽIAUSIUS BARGENUS 

ANT NORTH SHORE
Nuosavybės čia kila vertėj 

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

Tel. Wilmette 364

PARDAVIMUI 12-kos ruimų rezi
dencija gani 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 i “Naujienas”, 1739 S. Halsted 
St. Box 1130.

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 MENESI IR NUOŠIMTIS 
5 KAMBARIŲ BUNGALOVVS

Dideli užpakaliniai porčiai 
“Quaker” plieninis furnisas 
įmūrytos 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 įvairias spesifikaci- 
jas ir planus, taipgi kainas.
Stoltzner Constr. Co.

7403 So. Halsted St. 
Triangle 8704-10801 
3825 N. Cicero Avė.

Palaside 6270-1-2
134 N. La Šalie St.

Central 5901-2-3

TEGUL JIE VISI SKA1TLIUOJA 
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




