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Smetona dekretu įsteigia Lie
tuvoj valstybės tarybą

Taryba turėsianti vien juridinės galios; ji 
padėsianti Voldemarui kodifikuoti kra
što Įstatymus

KAUNUAS, rūgs. 21. [Chi
cago Tribūne Press Service.]— 
Lietuvos prezidentas Antanas 
Smetona paskelbė dekretų, ku
riuo einant Įsteigiama tam tik
ra daryba, kuri padės ministe-

Lietuvos Seimas, kuris da
bartinio ministerio pirmininko 
Voldemaro puču buvo panai
kintas, per septynerius savo gy
venimo metus nepuru pi no Įsta
tymų kodekso, ir dabartiniai 
kariuomenės teismai veikia fai

lini pirmininkui Voldemarui kydami penkis skirtingus įsta- 
krašto Įstatymus kodifikuoti. itymų kodeksus: senosios Rusi-

Taryba turės vien juridinės jos, Napoleono, Kuršo,. Vok le
galios. Ičių ir Lietuvos.

Austrijos socialistai 
siūlo nuginkluoti sa

vo schutzbunda L
Bet sųlyga, kad ir fašistų heim- 

wehras butų nuginkluotas.— 
Bijoma kruvinų susirėmimų

VIENA, Austrija, rūgs. 24.
Austrijos socialistų partija krei
pėsi j kanclerių SeipelĮ propo
li uodama nuginkluoti socialistų 
Schutzbundą (apsaugos sąjun
gą) ta sąlyga, kad ir visos ki
tos politinės organizacijom,Au
strijoje nusiginkluotų.

Socialistai daro lai, norėda
mi išvengti kruvinų susirėmi
mų, kurie gali kilti tarp karei
viškos Austrijos fašistų organi
zacijos heimwehr ir socialistų 
schutzbundo narių \Viener 
Neustadle spalių mėnesio 7 die
ną, kur fašistai žada laikyti di
delį suvažiavimą ir demonstra
cijas.

Į socialistų pasiūlymą kanc
leris Seipel, kuris yra kunigas, 
atsakė, kad esą negalima išlei
sti naują Įstatymą ginkluotoms 
demonstracijoms užginti, nes, 
girdi, tokios demonstracijos ir 
dabar esą neteisėtos.

Tačiau gerai yra žinoma, kad 
kancleris Seipel simpatizuoja 
fašistinei lieinnvehro organiza
cijai, kuri susideda iš katalikų 
atžagareivių ir, sako, • \ turinti 
apie 200,000 narių.

Fašistai yra taip Įsidrąsinę 
kad kai kurie jų parlamento 
deputatai atvirai sako, kad jei
gu kancleris Seipel bandysiąs 
užginti fašistų suvažiavimą 
Wiener Neustadte, tai jie gink
lu pulsią sostinę Vieną.

Socialistų ląikraštis Arbei- 
ter Zeitung paskelbė fašistų 
heim\vehro generalinio štabo 
Įsakymus, kuriuose sakoma, 
kad “rinktiniai heimwehro bū
riai turi bu t priruošti veiks
mui spalių 7 dieną.’*

Vienas heimwehro vadų yra 
maj. Pabst, buvęs Vokietijos 
karininkas ir gen. Kappo adju
tantas paskelbusiame 1920 m. 
monarchistų puče Vokietijoje.

Arbeiter Zeitung sako, kad 
maj. Pabst vadovavęs vagys
tėms ginklų iŠ valdžios arsena
lų, kad galėtų heim\vehrą ap
ginkluoti.

Von Huenefeld Persų 
vyriausybės sulaikytas

KARACHI, Indija, rūgs. 24.

SAN FRANCISCO, Cal., rug
sėjo 24. — Dideli girių gaisrai, 

. j kurie per pastaras kelias dienas 
siautė Californijoj ir kuriuose,

— Vokiečių lakūnas von Huene- kiek žinoma, žuvo keturi žmo- 
leld ir du jo kompanionai, ku- nės, jau pavyko sukontroliuo

ti. Kovai su gaisrais buvo pa
šaukta 2,500 vyrų, jų tarpe 500 
laivyno jūreivių, taipjau kelio
lika Aeroplanų.

rie skrenda iš Berlyno į Japo 
niją, pareitą penktadienį tapo 
Persų vyriausybės sulaikyti 
Bušire.

Kaina 3c. 
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Gaisras pamišėlių įstai
goj; 2,500 ligonių 

išgelbėta
JACKSON, Miss., rūgs. 24.— 

Praeitą naktį valstijos ligoninėj 
pamišėliams kilo gaisras, pada
ręs Įstaigai apie $15,000 žalos. 
Įstaigoje buvo 2,500 ligonių, 
kurie visi pavyko išgelbėti. Du 
pamišėliai paliego. Gaisras kilo 
ketvirtame aukšte, kaip mano
ma, nuo padegimo.

Rado keturis šeimos 
narius nutroškusius 

gazu
SOITH BENĮ), Ind.. rūgs. 

24. — Ryto metu rado čia ga
zu nutroškusią visą keturių na
rių šeimą: Juozą Lubelskį, jo 
žmoną Heleną, sūnų Feliksą, 
Ij m., ir dukterį Jennie, 16 me
tų. Pasirodė, kad gazų buvo 
prisirinkę kambariuose iš pra
trukusios gazo. Įvados.

Per pastarąjį uraganą 
Floridoj žuvę 2,200 

žmonių
MIAMI, Fla., rūgs. 24. — 

Howard W. Selhy, Palm Beach 
kauntės Raudonojo Kryžiaus 
pirmininkas, sako, kad jo su
rinktomis žiniomis per pasta
rąjį uraganą Floridoj žuvę 2,- 
200 žmonių.

Raupsuočių kolonijos 
maištas prieš valdi
ninkus; 10 nušauti

BATAVIJA, Java, rūgs. 24. 
— Iš Kola Radja, šiaurinėj Su
matroj, praneša, kad raupsuo
čių kolonija ten pakėlus riau
šes prieš vyriausybę ir gydyto
jus, atvykusius gydyti sergan
čius. Distrikto komisaras ir jį 
lydėjusi kareivųi sargyba buvę 
priversti gintis šaujamais gink- 
ląis, kai kelios dešimtys raup
suočių, vyrų ir moterų, puolę 
juos peiliais ir jėtimis. Dešimt 
raupsnuočių, jų tarpe keturios 
moterys, buvę nušauti, o dvi 
moterys sužeistos. v

4 žmonės žuvo girių 
gaisruose Californijoj
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West Palm Beach, Fla., kur siautė uraganas. Anie 15,000 žmonių liko be pastogės.

300 žmonių žuvo, 500 
sužeisti teatro gais

re Madride
Daug asmenų buvo negyvai su

trempti panikoje, daug kitų 
palaidoti degančiuose griuvė
siuose teatro sienoms igriu- 
vus.

MADRIDAS, Ispanija, rūgs. 
24. — Katastrofingame gaisre, 
kuris vakar vakarą kilo milži
niškame Madrido Novedades 
teatre, žuvo, kaip manoma, 
daugiau ne 300 žmonių gyvy
bių, o 500 ar daugiau asmenų 
buvo sužeisti.

Liepsnoms pasirodžius estra
doj, publikoj kilo didžiausia 
panika. Vyrai jr moterys, bani 
dydami prasihriauti laukan, 
trypė kiti kitus, o daugelis bu
vusių ketvirtame, įlenktame ir 
šeštame balkonuose šoko že
myn Į parterą ant galvų čia 
susikimšusių žmonių.

Kadangi teatras, kuriame til
po 3,000 žmonių, buvo medinis, 
liepsnos greitai išsiplėtė ir ne
trukus visas trobesys buvo ug
ny, taip kad šimtai žmonių, ku
rie dėl susigrūdimo negalėjo 
pabėgti iš teatro, žuvo liepsno
se.

Nuo teatro, ugnis bematant 
persimetė Į kitus trobesius ir 
nušlavė apie tuziną namų, tuo 

| tarpu, nė valandai nepraslin
kus nuo gaisro kilimo, teatro 
sienos ir lubos Įgriuvo, degan
čiuose griuvėsiuose palaidoda- 
mos daugelį žmonių.

Gaisrui kilus, orkestras 
bandė griežimu nura

minti publiką
LONDONAS, rūgs. 24. — 

Express specialiai pranešimai 
iš Madrido sako, kad Noveda
des teatro katastrofoj žuvę 300 
žmonių.. Sako, kad gaisrui ki
lus, teatro orkestras, bandyda
mas nuraminti publiką, ėmė 
griežti, bet tuo tarpu už kulisų 
įvyko sprogimas, kuris kelis 
muzikantus užmušė ir tuo dar 
padidino paniką. Gaisrui siau
čiant, Įvyko dar keli sprogimai.

Teatre buvo statomas veika
las “La įMeyor dėl Puerto” ir 
auditoęija buvo pilna prisikim
šus publikos. Pigesniuose auk
štutiniuose balkonuose buvo 
daug vaikų.

RAŠYTOJO NUSIŽUDYMAS

NEW YORKAŠT rūgs. 24.- 
Del pairusios sveikatos nusižu
dė Harold Spekman, rašytojas 
ir menininkas, 39 metų am
žiaus.

Mokyklos viršininkas 
suimtas už mušimą
GAR Y, Ind., trugs. 24. — čia 

tapo areštuotas E. A. Spauld- 
ing, Emerson mokyklos princi- 
palas, kaltinamas dėl sumuši
mo vieno mokinio, Jameso Mill- 
ingtono, 11 metų vaiko. Iki tei
smo principalas 'padėtas po 
$500 kaucijos.

Traukinys užgavo 
automobilį: 5 žuvo
G LENDI VE, Mont., rūgs. 24. 

— Netoli nuo čia traukiniui už
gavus automobilį buvo užmuš
ti penki asmenys, visi iš Ren
tinei Butte, N. D. Užmušti bu
vo Joe Cook, jo žmona ir kū
dikis, Gertrude Northrope ir 
jos duktė.

Švedų princas nubaus
tas už nevaldymą 

automobilio
KOPENHAGA, Danija, nigs. 

24. — Princas Bertil, Švedijos 
kronprinco sūnūs, šiandie buvo 
teismo nubaustas 500 kronerių 
($140) už tai, kad neturėdamas 
leidinio važiavo autoombiliu. 
Rugsėjo 9 dieną automobilis, 
kuriam jis šoferiavo, -apvirto 
ir vienas iš penkių mokyklos 
vaikų, kurie buvo princo pa- 
sažieriai, užsimušė.

Kinų generolas susi
krimtęs: neranda savo 

20 pačių
MUKDENAS, Mandžurija, 

nigs. 24. — Generolas Čang 
čungčan, buv. šiaurės Kinų ka
ro vadas, kur^ iš kuli dafbinin- 
ko Harbine buvo pakilęs į 
Šantungo provincijos diktato
rius, labai susisielojęs. Iš savo 
dvidešimt aštuonių pačių jis 
begalėjo surasti vos aštuonias 
— ir dėl to jis labiau susikrim
tęs, nekad pralaimėta, praeitą 
savaitę kova su Kinų naciona- 

ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Iš dalies debesiuota; vėsu; 
stiprokas žiemių vakarų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 36° ir 59° F.

Šiandie saulė teka 6:30, lei
džiasi 6:45. Mėnuo leidžiasi 
1:53 ryto.

Prekybinė Skandi
navų kraštų konfe
rencija Norvegijoj
OSLO, Norvegija, rūgs. 24. 

— šiandie čia prasidėjo Skan
dinavų kraštų atstovų konferen
cija pasitarti dėl bendrų tų 
kraštų prekybinių interesų. Da
lyvauja šimtas delegatų iš Nor
vegijos, Švedijos, Danijos ir 
Suomijos. Pasitarimuose daly
vauja taipjau Norvegijos mini- 
steris pirmininkas ir užsienio 
reikalų ministeris.

Susikirtimas Bulgari- 
jos-Rumani jos sienoj;

keli sužeisti
BUCHARESTAS, Rumunija, 

nigs. 24. — Rumanijos-Bulga- 
rijos sienoj, netoli nuo Kadiki- 
joi, Dobrudžcs srity, Įvyko su
sišaudymas tarp bulgarų ko- 
mitadžų ir Rumunijos policijos. 
Keletas asmenų buvo sužeisti. 
Batalija Įvyko, kai komitadžai 
bandė įsiveržti Rumunijos pu
sėn.

V okiečių monarchistų
kautynės su respubli- 

kininkais
BERLYNAS, rūgs. 24. — 

Spaudau mieste vakar jvyke 
kautynių tarp monarchistų 
Plieno šalmo organizacijos na
rių ir respublikos gynėjų — 
rai d i s ha n ne iii ečių. Kau t ynos
gatvėse traukėsi keletą valan
dų. Trisdešimt žmonių buvo su
žeisti ir keletas namų sudau
žyti sulaužyti.

Meksikoj uraganas pa
darė $500,000 žalos

MEKSIKOS MIESTAS, nigs. 
24. — EI Universal gautas iš 
La CrUz, Sinaloa valstijos, pra
nešimas sako, kad toje apielin- 
kėje siautė uraganas. Keletas 
namų sugriauta. Ar žmonių 
kiek nukentėjo, pranešimas ne
paduoda. Materialiai nuostoliai, 
audros padaryti, siekia apie 
$500,000..

-----------V
Ispanų Alfonsas 

Londone
LONDONAS, rūgs. 24. — 

Šiandie j Londoną atvyko Ispa
nijos karalius. Alfonsas, kuris 
prieš tai medžiojo Škotijoj. Ry
toj žada išvykti į Ispaniją.

TREBINJE, Jugoslavija, 
rūgs. 24. — Del debesų pratru
kime šioje apygardoj kilo po- 
tvynys. Dideli plotai vandens 
užlieti. Keli žmonės prigėrė. 

/ */
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Lietuvos žinios.

Madrido teatro gaisre 
žuvę 120 žmonių

MADRIDAS, Ispanija, rūgs. 
24. — Paskiausiais apskaičiavi
mais, Novedades teatro gaisre 
120 žmonių žuvo ir 350 buvo 
sužeisti.

Kosta Rika grįžta Į 
Tautų Sąjungą

GENEVA, Šveicarija, rūgs. 
24. — Tautų Sąjungos seime 
šiandie buvo oficialiai praneš
ta, kad Kosta Rika, kuri 1925 
metais pasitraukė iš Tautų Są
jungos, dabar nori vėl tapti jos 
nariu.

Tautų Sąjunga turi vilties, 
kad Argentina taip pat į ją su
grįš.

t jn~ -

Protestuoja dėl 
raus imigracijos 
ninku elgesio su 

sikiečiajs
MEKSIKOS MIESTAS, nigs, licijos padaryta krata pas drg. 

24. — Užsienio reikalų depai- Vaclavą Šukį, Malūnų g-vė Nr. 
tangentas instruktavo Manueli 58, Klaipėdoje. Nieko nerasta. 
Tellzą, Meksikos ambasadorių Areštuotas ir pristatytas ko- 
Washingtone, kad jis padarytų mendantui, iš komendanto i 
protestą Jungtinių Valstybių Kretingą, iš Kretingos į Bajo- 
vyriausybei dėl žiauraus Ame- rų kalėjimą. Toliau nežinoma, 
rikos imigracijos valdininkų ei-j KYBARTAI. — Naktį iš 27 Į 
gesio su meksikiečiais, ypač 28 rugpiučio suimti Kybartuo- 
darbininkais, Meksikos sienoje. se Rereišai. Navasadu^se du

■_______ broliai Paplauskai (ieškojo ir
, trečio) ir Meškelevičius, o Gra-

( hlCUglctlS — gdlg- bavoj — Akelaitis, visi keturi 
sterių” auka 1 Jevaravo vai. Mariamp. apsl^>

LAPORTE, Ind., nigs. 24.— 
Netoli nuo čia rado griovy, šalo 
vieškelio, nepažįstamą vyrą. 
Jis buvo be sąmonės, mirštąs. 1 
Iš rastos pas j Į užrašų knygu
tės matyt, kad tai yra George 
Sabo iš Chicągos. Be kita, kny
gutėj buvo parašyta: Jei aš 
mirsiu, praneškite Haymarket 
1556, Chicago.” Policija spėja,1 
kad jis buvo “gengster-ių” su
imtas, išgabentas į laukus ir iš 
smarkiai lekiančio automobilio 
išmestas laukan.

Sniegas ir šalnos New 
York valstijoj

JAMESTOWN, N. Y., rūgs. 
24. — Chautauqua apygardoj 
šį rytą pasnigo. Oras stipriai 
atvėso. Temperatūra nukrito 
iki 39 laipsnių.

UŽMUUšfi darbininką

STERLING,-I11., rūgs. 24. — 
Viename vietos fabrike tapo 
elektros užmuštas darbininkas 
Carlos Blanko, 21 metų am
žiaus.

Lietuvos Universitetas 
perreformuojamas ir 

perkrikštijamas
KAUNAS. — Vyriausybė U- 

niversitetą perreformuoja. Iš 
teologijos filosofijos fakulteto 
22 gatedrų paliekama 11, hu
manitarinis fakultetas pavadi
namas istorijos filologijos ir iš 
18 katedrų paliekama tik 9, 
matematikos gamtos iš 22 pa
liekama 12, medicinos vietoj 28 

17, technikos iš 17 — 9 ka
tedros. Evangelikų teologijos 
fakultetas ir veterinarijos sky
rius panaikinti.

Universitetas vadinsis Didžio
jo Kunigaikščio Vytauto vardu.

Kratos ir suėmimai 
Lietuvoje

TELŠIAI. — Naktį iš 27 į 28 
rugpiučio pas “žemaičio redak
torių M. Gedvilą buvo padary
ta krata, o jis pats suimtas. 
Buvo ieškoma priešvalstybinės 
literatūros.

Suimtas, kaltinamas priešval
stybiniam veikime Telšių “Per- 

j kūno” spaustuvės mašinistas, 
IV1. Gramalas.

ŠEŠTOKAI. — Rugpiučio 
mėn. iš 27 Į 28 naktį buvo pa
daryta kratos pas Julių Cydzi- 
ką, Aleks. Bernotą ir Al. But- 
kauską. Nieko nerasta. Visi 
trys areštuoti už tai, buk jie 
laikotarpy nuo rugpiučio 1 iki 
19 (k važineję į Alytų padary
ti perversmo. Juos tą pat nak
tį iš šeštokų nuvežė į Kalvari
ją (fllariampolės).

SINTAUTAI. — -Rugpiučio
; 27 d. 11 vai. vak. pas J. Ūsą 
padaryta krata. Jis areštuotas 

.. į ir nuvarytas i kalėjimą. 
Z1UU-, Baigus kratą pas Ūsą, 1 vai. 

Valdi- naktį padaryta krata pas šuo- 
mek- pienę. Jos neareštavio.

KLAIPĖDA. — Rugpiučio 27
d. naktį 10 vai. kriminalės po-

Ūkininkų vargai
PASVALYS. — Rugp. mėn. 

19 d. lietus čia lijo visą parą, 
upės patvino, laukuose visur 
vanduo,' rugiai jau buvo nu
plauti, žmonės nusigando, nes 
lietus kartojas taip per keletą 
dienų. Rugiai buvo pradėję dy
gti, priruošiamieji pūdymų 
darbai buvo sutrukdyti.

Turgaus dienoje rugp. 13 d. 
pernykščiams rugiiams cent. 
mokėjo po 45 Ii t., kviečiams 
cent. 43 It., juodos duonos 1 ki
logramas 1.10 c., bulvių litras 
50 c. ir tt. Rugp. 24 d. buvo 
geresnis oras, rugiai pradėjo 
džiūti, ūkininkai nebepasitikė- 
dami orui, nevisai sausus pra
dėjo vežti, taigi pasvaliečiai 
šiaip taip rugius susivežė.

Vasarojus nekoks, nors mie
žiai jau plaunami, avižos, žir
niai, vikiai ir kiti dar auga, 
dar žadi, bulvių bus mažai, dar
žuose daržovės menkos. Jeigu 
rudeninius javus butų galima 
pasėti, tai bendras pasvaliečių 
ūpas butų neblogas.

---------------------------------------- ------------------------- - ----------------------------------------- ---------------------—
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Tarp Ohicagos 
Lietuvių

(harmoniją); nebėgti už akių 
vienas kitam; pašalinti iš biznio 
tuos žmones, kurie neturi visai 
laisnio. Tokie “realestetininkai”, 
kurie neturi laisnio, dažnai par
duoda žmonėms namus, paima 
rankpinigius, o paskui dingsta 
nežinia kur. Tokie “biznieriai”

mui, o parduoda tai vieną, tai 
kitą, parduoda tikrai gerus 
bargenus. šitokius bargenus re- 
alestetininkas suras pirmiau, ne 
kad paprastas žmogus, kuris no
rėtų pirkti. Ot, pasitaiko, kad

Ką matė ir nugirdo daro skriaudą visiems — taip 
žmonėms, kurie pasitiki jais, 
kaip patiems realestetininkams, 
kurie varo švarų biznį. Šitokie 

' “butlegeriai” real estate biznyje 
diskredituoja patį biznį. Ne la
bai senai, pavyzdžiui, buvo toks 

, .. įvykis. Ateina į viena ofisą da-
Atsa ymas. 1 ia‘ I\e^alU ryti kontraktą neva “brokeris”, 

pasakyti, manau, a kartu su juo pasirodo pirkėjas 
brokeuų n agen ų us apie -(įr pardavėjas. ‘‘Brokeris” suti- 
Dalis jų y la to enai, .y. o ieĮĮę0 už patarnavimą paimti ko- 
realestetinmkai, kurie turi ofi-, mJg(> tjk ^20() victoj $6(K>, kurie 
SUS Jal° IZn ♦ ^avaran *ai,|jajn> sulig įstatymais, išpuolė. 
Kita dalis _ agen ai, u an -vs ^monės patenkinti suradę “pi- 
pas kitus, ui u auguma šių, brokerį”. Daroma kontrak- 
paskutimųjų dirba pas vadina-'^ Vžeina kalba pas ką palikti 
mus subdivai deuus. rankpinigius. Pirkėjas duoda

Kl. - Ar daug lietuvių agen- ,.ankpinigių $500 h. pirkėjas ir

Reporteris
(Real Estate ofise) 

Klausimas: — Ar daug 
vių realestetininkų yra Chicago-

lietu-

tų dirba pas subdivaiderius ?
„ Ats. — Manau, kad gali būti pardavėjas sutinka palikti rank

pinigius pas “gerąjį brokerį”.
apie 50; kai kurie dirba krūvoje Paliekama Bet kurianl laikui 

ais svisiuuiutiS.
— Tamstos, lietuviai real- .

su kitais selsVnonais
Kl. ■ __ ____

estetininkai brokeriai, regis, tu
rite Lietuvių Keal Estetininkų 
Tarybą — ar visi jai priklauso-

, prapuola ir, pats 
i “brokeris”, ir padėtieji pas jį 
$500. Pradedama ieškoti “bro
kerio”. Paaiškėja, kad jo ofisas 
buvęs, kaip sakoma, jo kišeniu- 
je. Ot, prieš tokius ir panašius 

Ats. — Ne visi. Manyčiau, biznio metodus ir kovoja Lietu- 
kad daug maž pusė priklausome, vių Nekilnojamos Nosavybės Ta- 

Kl. — Kodėl ne visi? iryba. Taryba reikalauja iš savo
Ats. Kai kurie nepriklauso I narių, kad jie biznio dalykuose 

todėl, kad yra vieni su kitais su- .’aikytųsi tam tikrų normų, pa- 
sipykę, kad priklausant butų laikytų tam tikrą biznio stan- 
narių tarpe kaip ir nesmagumų; dartą reikaluose su savo klijen- 
yra tokių, kurie dirba real estą- j tais, nes to reikalauja viso real 
te biznyje neturėdami laisnio,' estate biznio gerovė. Tokių at
gal pasitaikys vienas kitas ir 
tokis, kurio Taryba nepriims to
dėl.. kad ji bus priešinga ne
vykusioms jo biznio metodoms.

Iš stambesnųijų realestetinin
kų, kurie stovi reguliariai bizny
je, turi savo ofisus ir pašven-! 
čia šiam bizniui, didžiumą savo1 
laiko, tie visi priklauso Lietuvių 
Nekilnojamos Savasties Tarybai, mus, tarpininkauja kitiems par- 

Kl. — Kokios priežastys iš
šaukė Lietuvių Nekilnojamos Sa- specializuojasi lotų pardavime, 
vasties Tarybos organizavimą?

Ats. — Reikalas turėti lietu
vių realestetininkų tarpe taiką

sitikimų, kaip suminėtas aukš
čiau, pasitaikydavo seniau dau
giau. Pasitaiko jų ir dabar, nors 
Lietuvių Nekilnojamos Savas
ties Taryba ir persėju žmones 
būti atsargesniais.

Kl. — Kuo daugiausia verčia
si lietuviai realestetininkai?

Ats. — Parduoda ir maino na

davime ir mainuose, kai kurie

$10 įmokėti
24 mėnesiams išmokėjimui

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

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

Garažas
Purčius
Namo pakėlimas

J Cementinis pamatas
A beinąs pertaisymas
Naujas namas ir finansavimas

Vardas ........... . ..................................

parupina paskolas, priima ap- 
draudą — daugiausia nuo ug
nies.

Kl. — Ar užsiima jie statyba?
Ats. — Abelnai imant, staty

ba lietuviai realestetininkai kaip 
ir neužsiima, 
šaka. Ji 
bo šaka.

Kl. —
ai estate

Ats. — Prasčiau, ne kad pora 
ar trejetas metų atgal.

Kl. — Kodėl?
Ats. — Tur būt svarbiausia 

dėl to, kad jaučiasi šiek tiek ne
darbas.

Tai yra specialė 
yra 'kontraktorių dar-

Kaip šiandien stovi re- 
biznio reikalai?

kurj

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

Quality Construction Co.
North Shorc ofisas ir Yardal 

4538 W. Addison St.
Teleph^e Avenua 4718

LEISKIT MANE PA
SAKYT JUMS

Dovanai Patarimas
Pavelykit D-rui C. C. Singley 

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

Dr. C.C. Singley M.D.
20 W. Jaukson Bouf.

Saite 1015, 
Phone Harrison 0150

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

nymu, tas nedarbas gali praeiti? 
Jums juk tatai turi būti įdomu.

Ats. — Gal būt ims dar kokie 
metai laiko. Kiti metai, jaučia
ma, bus geresni, šiandien už 
“cash” perkama mažai. Gali par
duoti bungalow’ą arba didelį na
mą. šiaip, daugiausia mainai.

Kl. — Ar ir svetimtaučiai jau
čia taipjau real estate biznio 
šlubavimą?

Ats. Taip, jaučia visi. Ga
lima pastebėti, kad dabar žmo
nės yra linkę pirkti naujus na
mus.

Kl. — Kokius namus vadinsi
te naujais namais?

Ats. — Tokius namus, kurie 
yra moderniškai įtaisyti, kurie 
buvo statyti ne seniau, kaip ke
letas metų.

Kl. — Gerai, bet kas atsitiks 
už keleto metų su namais, kurie 
bus 7, 8 arba dešimties metų 
senumo. ’

Ats. Gal ateis normališkes- 
ni laikai. Žiūrėk, šiandien, kaip 
minėjau, jaučiamas yra nedar
bas. Sunkesniuose laikuose gy
ventojai susispaudžia. Ne retai 
užtiksi gyvenant viename bute 
dvi šeimas, kuomet goresniuo
se laikuose tokiame bute gyven
tų tik viena šeima. Todėl pasi
junta lyg perteklius namų mar- 
kete. Be to, Chicagoje yra tūk
stančiai ir tūkstančiai tokių na
mų, kuriuos Sveikatos Departa
mentas ir kitokios miesto įstai
gos turėtų pripažinti kaip neti
kusius gyventi. Bet žmonės juo
se gyvena. Kodėl? Todėl, kad’

Praeis metai, kiti, pagerės lai
kai, ir žmonės kelsis gyventi į 
geresnes- apielinkes arba ieškos 
tinkamesnių namų gyventi. Tai 
gi man rodosi, kad dabar tik lai
kinas taip statybos, kaip real
estate biznio sustojimas, kad re- kam prireikė parduoti namą 
ai estate biznis vėl sukrus. ' greitai, kad reikalinga jam pi-

Kl. Ar lietuviai realesteti- nigii, kad jis išvažiuoja arba 
ninkai daro biznį tik iš lietuvių? skiriasi su šeima. Jis gatavas

Ats. — Ne vien iš lietuvių.; parduoti pigiau, bile tik par- 
Manau, ne klysiu pasakęs, kad davus. Tokis žmogus eina pir- 
pusę savo biznio jie daro su lie- imiausia jei ne pas vieną, tai pas 
tuviais, o kitą su svetimtaučiais. 
Keikia pasakyti, kad lietuviai re
alestetininkai užkariavo sau dii> 
va svetimtaučiuose ir su jais 
gal greičiau padaro biznį, negu 
su lietuviais.

Kl. Man teko girdėti vieną- 
kitą nusiskundžiant, kad mai
nais žmonės dažnai apsigauna— 
ar teisybė, kad jie apsigauna?

Ats. — Kai kada pasitaiko. 
Bet dažnai mainas išeina ant ge
ro. Daleiskime, pavyzdžiui, kad 
jus turite namą. Tas namas 
jums gali būti per didelis arba 
išmokėjimai jums neparankus, 
taigi jus ieškote tinkamesnio. 
Susiranda kitas asmuo, kuriam 
jūsų namas kaip tik tinka, o 
jums* jo. Ot, ir atsiranda pro
ga mainams.

žinoma, pasitaiko “rotten” 
mainų, žmogus neapsižiuri, įsi
kabina tokį “kąsnį”, kurio nega
li apžioti, arba neapsižiuri, kaip 
stovi reikalai su išmokėjimu, 
kokioj padėtyje randasi pats na
mas. štai tokiuose atsitikimuo
se žmogus gali nukentėti.

—Bet juk realestetininko pa
reiga butų patarti — ar ne?

—Taip. Ir ne retai pataria
ma. Bet pasitaiko žmonių, ku
rie nepasakys, kokis tikrenybė
je yra jų finansinis stovis, kiti 
nesiklausia patarimo. Dar esti 
taip, kad tarpininkauja nežino
mas tarpininkas. Kas tokiam 
tarpininkui? Nori mainyti, tai 
mainyk! O ar išsiversi paskiau, 
tai jau ne jo biznis.

Kl. — Ar geras laikas dabar; 
pirkti namus?

Ats. —- Man rodosi, kad pu
sėtinai geras. Kiek aš spren
džiu, tai ekspertai, bankininkai 
ir kiti padėties žinovai laukia 
sujudimo real estate biznio sri
tyje. Niekuomet dar nebuvo 
duodami tokie dideli 
ant namų, ant lotų, 
dabartiniu laiku. O 
kad į nekilnojamos 
kainas Chicagoje, abelnai imant, 
žiūrima labai optimistiškai. Tur 
būt permatoma, kad laikai atei
tyje, nekilnojamos savasties biz
nio žvilgsniu, bus ne prasti, kad 
savasties vertė Chicagoj kils.

Kl. — Ar dideli yra lietuvių 
realestetininkų uždarbiai ?

Ats. — Visoki. Tai priklauso 
nuo realestetininko gabumo. A- 
belnai, jei real estate brokeris 
nepadaro, sakysiu, $5,000 me
tuose, tai jam sunku verstis. 
Vien automobilis realestetinin- 
kui su pataisymais, su viskuo 
atseina pigiausia kokius pusant
ro tukstanties dolerių O kur ki
tos išlaidos? Realestetininkas

didėja čia tur būt sparčiau, ne 
kad bet kuriame kitame mieste 
Amerikoje, čia darbų daugiau. 
Imkim, kad ir darbus moterims. 
Juk tūkstančiai ir tūkstančiai 
moterų randa darbo vakarais vi- 
dumiestyje ofisus valyti. Jei 
kartais vyras ir neturėtų darbo,

tai pati gali pagelbėti šeimai 
verstis. Išskyrus New Yorką, 
tur būt nėra kito tokio miesto 
Amerikoje, kaip Chicaga. Chi- 
cagoje gyvendamas žmogus vis 
gali verstis tuo ar kitu budu.

—Reporteris.

nuo 10 vai ryto iki 1 vai. po pietų laikas šiandien neužtikrintas.
u

morgiačiai 
kaip kad 
tai rodo, 
savasties

Kl. — Jūsų manymu, ar daug 
lietuvių kreipias^ pas svetimtau
čius ieškodami patarnavimo?

Ats. — Pas lietuvius realeste- 
tininkus kreipiasi gal kokia ket
virta dalis lietuvių. Kitataučiai 
greičiau padaro su lietuviais biz
nį, negu lietuviai. Pas svetim
taučius lietuviai jaučiasi labiau 
suvaržyti. Atėjo lietuvis pas 
svetimtautį, apstojo jį agentai, 
pradėjo įkalbinėti, žiūrėk, jau 
pasigavo. Man rodosi, kad lie
tuviai realestetininkai gali pa
tarnauti saviesiems geriau, negu 
kuomet pirkėjai patys vieni ieš
ko pirkinio.

Kl. — Kokiu budu?
Ats. — Ve kokiu budu: kiek

vienas realestetininkas turi de- 
sėtkus ir šimtus namų pardavi-

Didelis reikalingumas modisčių 
Piešiniams ir darymui skrybčlhj 
— moka aukštas algas. Mes pri

rengsime Jumis dėl šios 
gerai apmokamos vietos 
i trumpų laikų. Mes mo

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

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

Tek Randolph 2718
JOS. F. KASN1CKA principalas

kitą realestetininką. Taigi re
alestetininkas gali greičiau turė
ti bargenų, ne bet kas kitas.

Kl. — Ar irsta, ar griūva po 
truputį lietuvių kolonijos?

Ats. Nesakysiu, kad irtų, 
žinoma, pasitaiko, kad kai kurie 
lietuvių nepaiso kur gyventi. 
Bet didžiuma spiečiasi savųjų 
tarpe. Dalykas toks, kad čia, 
lietuvių kolonijose, ir buČcrnė, 
ir duonos kepykla lietuvio; čia 
kaiminka su kaiminka pasikalba 
lietuviškai, čia lietuvių draugi
jos, čia visoki jų parengimai, 
čia, kaip sakoma, draugijinis 
lietuvių gyvenimas, o jis yra 
svarbus žmogui, ir todėl lietu
viai spiečiasi savųjų tarpe ko
kioj naujasuėj kolonijoj, aplei
dę senąją.

Kl. — Na, kaip manote, ar 
nepradės pulti Chicagoje lotų ir 
namų kainos?

Ats. — Manau, kad ne. Chi- 
caga auga. Gyventojų skaičius

Acidity
Papraščiausia priežastis virškinimo 

pajrimu būna perviršis rūgščių. So
da negali pakeisti padėties, be to ji 
degina vidurius. Reikalinga imti ką 
nors tokio, kas neutralizuotų tas 
rūgštis. šiai kodėl gydytojai pata
ria publikai vartoti Phillips Milk of 
Magnesia.

Vienas šaukštas šių malonių vais
tu gali neutralizuoti daug didesni 
kieki rūgščių. Jie veikia tuojaus; 
pagelba yra greita ir labai aiški. 
Visi gasai pašalinami; visas rūgštu
mas greitai išnyksta; visa sistema 
lieka pasaldinta. Pabandykite šiuos 
tobulus prieš—rūgštinius vaistus ir 
atsiminkit, kad jie tiek pat geri yra 
ir dėl vaikų, o ir malonus yra imti.

Kiekviena aptieka turi tikrą, recep
tini produktą.

PHILLIPS
- M^esia

69^,

Gana švelnūs bile kam
♦ ♦ < o vis dėlto jie patenkina

“T^UOMET mes pasirašome savo var- 
dą po skelbimu, mes kaip tik tą 

ir norime pasakyti. Mums pasirašy
mas po skelbimu visiškai nieku nesis
kiria nuo pasirašymo po kontraktu.

I
— /

Nėra jokios abejutiškos reikšmės, 
jokios pusiuii-pasakytos teisybės, jokios 
neteisingos notos mūsų , pareiškime, 
kad Cheoterfield Cigaretai yra gana 
švelnūs bile kam—o vis dėlto jie pa
tenkiną.

Blogi Metai Lietuvoj
/

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO, ILL

11

PaskiauPrieš

Išrodysit 20 metų jau
nesniu j 20 minučių
Mu.su specialistai veidą pataiso 

taip kaip jus matot paveiksle... 
patempia raumenis ir liuosą odą, 
išlygina raukšles,- padarys jus iš
rodančiu daug metų jaunesniu. Be 
skausmo — pasekmes visuomet 
rotos. Kainos taip pigios, kad 
kiekvienų moteris ir vaikas Kuli 
užsimokėti. , Mes taipgi ištaisome 
kreivas akis, prašalinam rauplių 
duobet, pertaisome nosis ir t. t. 
Visi pertaisymai daromi žinom" 
plastic chirurgų.

Patarimas su musų Medicinos 
Daktarais dykai.

Valandos nuo 9 ryto iki 8 vaka
ro. Jei atsiusite saVo mažą fo
tografiją arba fotografijos proof, 
j tai bus atkreipta specialė atyda. 
Visi laiškai greit atsakomi.

American Institute 
nfPlastic and Ridai Rejuvenation 
Sultc m State Luke Bldg. 190 N. State St.

TcJcvImmk State 5156 CUcagu, 111.

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

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

Vietiniai atsilankykit asmeniškai, o iš kitų 
miestų prisiųskit laiškais.

Mu.su


/
■ ' I ,

Antradienis^ rūgs, 25, IffiS — v.. - JtĄŲJIBNOS, Chicago, 111, __..............   .... ..__ ' 3 |

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Marų uette Park
Phdarė hold up lietuviu užeigoj

Prie 6810 $. Western Avė. 
randasi užeiga'p. Bogučianskio, 
žinoma kaipo “Little Joe Cafe”. 
Sekmadienio vakare, apie 8 vai., 
užeigon įėjo vyras ir paprašė 
“chili con carne”. Boguėianskis 
pasisakė neturya. Tada nepa
žystamasis paprašė alaus. Po- 
gučianskis nusigryžo pilti alų. 
bet atsigryžęs pamatė atstaty
tą revolverį ir užgirdo trumpą 
paliepimą “Stiek them u p”. Tuo 
laiku užeigoj buvo keletas vy
rų. kuriuos plėšikas suvarė į 
kertę. Tuo tarpu įėjo ir kitas 
vyras ir abu atėmė iš JJogu- 
čianskio $30, iš vieno kostumie- 
riaus, North Sidės lietuvio, 
kriaučių šapos savininko, atėmė 
$38. Iš kitų atėmė po mažiau. 
Viso plėšikai atėmė virš $80. 
Apiplėštasis North Side kriau
čių kontraktorius v ra nesenai o •
sugryžęs iš Lietuvos.

(Atlantic and Pacific Photo]

“Sandarą” spausdin
siąs p. Valaskas

Teko nugirsti, kad sandarie
ji ų organas “Sandara’’, persi
kėlęs iš Bostono j Chicagą, dar 
kelsis toliau, būtent į Kensing- 
toną. “Sandara” busianti lei
džiama Kensingtone ir spaus
dinama p. Valasko spaustuvėj. 
Garantuoti betgi, kad ši žinia 
yra teisinga, negaliu. — Rep.

Dainininkas 1 Stogis 
apleidžia Ameriką
Spalių mėnesio 1 dieną ap

leidžia Chicagą dainininkas Po
vilas Stogis. 6 dieną spalių m. 
jisai laivu “Majestic” išplauks 
Europon. P-nas Stogis, pasie
kęs Europą mano vykti tiesiai 
Kaunan.

— Reporteris.

Joseph Mondecka ir kitus, by
los No. 484665, Superior crt., 
divorsas.

Joseph Blazek prieš Fred 
Stromsky, bylos No. B169025, 
Circuit crt., byla dėl $1,000.

Joseph Kobus prieš Bessie 
Kobus, bylos No. 484722, Su
perior crt., divorsas.

Sigrid A. Petchulis prieš 
VValter Petchulis, bylos No. 
484735, Superior crt., divor-

divorsas.
Building and

prieš Joseph ir

VVilliam Ranieri, 10 metų Chicagos kontraktoriaus vaikas, 
kurį buvo išvogę italų juodrankiai ir reikalavo $60,000 už jo

Bridgeportas
Aušros knygynas uždarytas
Aušros knygynas, 3210 So.

Ilalsted st., tapo uždarytas va
kar taip apie 4 vai. po pietų. 
Uždarė jį p. .f. Gumauskas, 
kuris turėjo išdavęs pirmą 
morgičių. — Reporteris.

sas. 1
I). Anikovvich prieš Angeline 

Anikovvich, bylos No. B169051, 
Circuit crt.,

Lithuanian 
Loan Assn.
Lucy Galas ir Chicago T. & T. 
Co. ir kitus, bylos No. B169- 
063, Circuit crt., byla uždary
ti morgičių sumoj $3,500.

Melrose Park State Bank 
prieš Frank A Frieda II. Sza- 
tunas, bylos No. B169144, Cir
cuit crt., byla dėl notos $937.10.

Mario Kassanitis prieš Ed- 
mund L. Kassanitis, bylos No. j 
484850, Superior crt., divor
sas.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Gatvėje prie užeigos buvo 
didelis gražus automobilius. 
Kriaučių kųntraktorius prisipa
žino, nad tai jo. Plėšikai tada 
paliepė atiduoti raktus. Pasiė
mę automobilio raktus, plėšikai 
užrakino žmones užeigoj, patys 
atsirakino automobilių ir nu
važiavo.

paliuosavimą. Po 13 dienų vaikas tapo paliuosuotas be jokio iš
pirkimo.

Vėliau atvyko detektivai, bet 
nė pėdsako plėšikų neberado.

Kep.

Bridgeportas
Per daugelį metų plačiai ži

nomas biznierius, J. Petraus
kas, kuris užlaiko vyrams rūbų 
ir aprėdalų krautuvę vardu: 
Bridgeport Clothing Co., nese
nai biznį perkėlė j nuosavą ir 
labai gražų namą adresu 3312 
S. Ilalsted St.

v Cicero
Elevatoriaus traukinys užmušiu? 

lietuvį
r • .

Douglas Park elevatoriaus 
raukinys užmušė Joną Petru- 
ionj, 34 m., gyvenusį 4726 W. 
13th st., Cicero. Nelaimę Pet- 
rulionį ištiko, kai jis automo- 
riliu važiavo per elevatoriaus 

bėgius 47-ta avenue prie 22-os 
gatvės. IVtrulionis tapo užmuš
tas sekmadienio ryte kaip 7:15 
vai.

A. a. Jonas Petrulionis iš 
Lietuvos paėjo iš Jvurtavenų, 
Šiaulių apskričio. Cicere >j išgy-

graborius Badžius, 668 W. 18 
Street.— Reporteris.

Marųuette Park

“Naujienas” aplan
kė p. Pronckus

Vakar aplanke “Naujienas” 
p. Pronskus, “Sandaros“ redak
torius. P-nas Pronckus apsigy
vens Chicago j e.

Ims X-spindulius nuo pp. Vis- 
barų dukters kojos

.Jau buvo pranešta “Naujie
nose”, kad pereitą savaitę tapo 
sužeista Silvia Visbariutė, jau- 
naųip. Visbarų duktė. Ją suva
žinėjo autas. Mergaitė randasi 
Lake Side ligoninėj, D-ro Davi- 
donio priežiūroje. Šiandie bus 
nuimta X-spinduliai nuo su
žeistos kojos. — Rep.

Lietuvių bylos 
teismuose

Uršulė Lukosevich prieš Peter 
Lukosėvich, bylos No. 484603, 
Superior crt., reikalauja atski
ro užlaikymo.

Stelbi Rusinskas prieš And- 
rew Rusinskas, bylos No. 484- 
664, Superior crt., divorsas.

Lucie Mondecka ir kt. prieš

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1-2 ir 3 MORGICIAMS

Eighteenth Bond & Mortgage Organization

I. F. Dahkpwski, pres. C. J. Dankovvski, ižd.

1618\West 18-ta Gatvė

Dabar jo krautuvė yra labai 
gražiai išpuošta, tavorai visi 
nauji ir naujos mados. .Jo 
krautuvėj vyrai ir berniukai 
gali gauti didžiausj pasirinki
mą sau rūbų papuošalų.

.1. Petrauskas užtikrina, kad 
jo krautuvėj vardu: “Bridge- 
port Clothing Co., kiekvienas 
gaus gerą ir mandagų patarna
vimą ir pigia kaina tavoms, r.

veno apie 11 metų.

Vėlionies k imas pašarvotas 
namuose 1516 West Grand avė.

Lidoluvės įvyks ketvirtadie
nyje, rugsėjo 27 d., 1 vai. po 
pietų. Laidotuvėmis rūpinasi

SAVO DANTIS
Ten ir iš

LIETUVOS
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiau
siu Vokietijos laivu 
COLUMBUS 

Arba kitais šios lini
jos laivais. Tiktai 8 

dienos ant jūrių
Puikus trečios klesos 

kambariai, tiktai

Prie vietinių agentų 
arba

130 W. Randolph St. 
Chicago, III.

NORTH GERMAN

LLOYD

Sutaupykit Pusę
Krovvn taip pigiai kaip $4.60 už 

dant|
Tiltelių darbas taip, pigiai kaip 

$4 už dantį.
Užpylimas taip pigiai kaip $1
Pleitos taip pigiai kaip $7.50
Pleitos pataisomos už $1.50

Garantuotas be skausmo
Ištraukimas dantų $1

Duosime jums rašytą garantiją 1 
už kožną atliktą darbą 

Gas X-Uay

Kogen - System -
Dentists

1105 West Chicago Avė.
Kampas Milwaukee Avenue 

Antras aukštas
Tel. Monroe 4484

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

po pietų
Vi

TUBBY

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

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

-

CALIFORNIJOS

SULTINGOSIOS VYNUOGES
JAU YRA JŲ ATVEŽTA CHICAGON

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

VĖLIAUS SEZONĄ
PILNAS PASIRINKIMAS DABAR YBA GALIMAS

SEKAMOSE VIETOSE
SANTA TREK RS 21 ST. IK ARCHER aVe.
CHICAGO & No. WESTERN R. R. CLINTON KINZIE 
ROCK 1SLAND TREKĖS TAYLOR IR CLARK GT. 
PRODUCE TERMINAL 27 ST, IR ASHLAND AVĖ.

CHICAGO

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

Babies Love It
That’s Different Del skilvio ir vidurių atnina* 

ffimu ii priežasties dantį 
augimo, nieko nira geresnio 
kaip iis saugu Kūdikių 
Lazativt.

Mrs. Winslow’S 
Syrup .

t

■

Night and Moming to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write įor Jįree “Eye Care“ 
or “Eyc Beauty” Book

MbAm Co, D»pt. H. 9 B. Oki. St. Ckiewfo



k NAUJIENOS, CHIčsjo, Ut Antradienis, rūgs. 25, 1928

NAUIIENOS
The Lithuanian Daily News 

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

1739 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telephone Roosevelt 8500

I tuomet rašyti, kad kovoje su 
suktybėmis valstybinėse ir ki
tokiose viešose įstaigose yra 
būtinai reikalinga visuomenėm 
pagelba. Prie tos progos “Nau
jienos” pasakė: bet kaip Lietu
vos visuomenė gali kovoti, kad

■Jc ji neturi nei Seimo, per kurį 
75c galėtų pareikšti savo balsą, neiEditor P. GRIGAITIS

Subscription Ratesi
$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.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonas: Roosevelt 8500.

dabar per metus Venezueloj iš
ima iš žemės 15,000,000 alie
jau bačkų. Kitose Pietų Ame
rikos šalyse amerikonai irgi 
pradeda imti viršų. Bet nežiū
rint to, anglai kontroliuoja 
daugiau aliejaus resursų, negu 
amerikonai. 1920 m. senatorius 
*Pheląn pareiškė, jog Anglija 
kontroliuoja pusę pasaulio alie
jaus resursų, o Amerika tik J 
vieną-šeštąją dalį. Nuo to lai
ko dalykų padėtis kiek pakitė
jo, ir pakitėjo Amerikos nau
dai. Bet Anglija* visvien ir da
bar kontroliuoja daugiau alie
jaus resursų, negu Amerika.

Kol kas viskas eina ramiai. 
Bet kuomet Amerikai teks dau
giau aliejaus importuoti iš kitų 
šalių, tąsyk tarp Amerikos ir 
Anglijos gali kilti rimtų nesu
sipratimų. Kaip tie nesusipra
timai bus išlyginti —• diplo
matišku ar kitokiu budu —- 
sunku pasakyti. Kai kurie 
pranašauja, jog Royal Dutch- 
Shell ir Standard Oil kompani
jos padarys taiką ir paims pa
saulio aliejaus išteklius bend- 
ron kontrolėn. —K. A.

Demokratija negali apsieiti 
be darbininkų partijos, bet taip 
pat ir darbininkų partija nega- 

• Ii apsieiti be demokratijos. Jei- 
' gu darbittmką—partija atmeta 
demokratijos principus ir nu
eina diktatūros šunkeliais, tai 
ji nuklimpsta į tą pačią balą, 
kurioje pūva fašizmas ir vi
soks kitoks despotizmas, štai, 
pa v. ką rašo rugsėjo 11 d. “Lie
tuvos žinios”:

“Žinios iš Maskvos prane
ša, kad šiomis dienomis ten 
padaryta dideli sensacingi su
ėmimai. Suimtąją tarpe yra 
6 didelių fabriką direktoriai, 
daug valdininką ir 16 preky
bininką.

“GPU žiniomis, suimtieji 
direktoriai ir valdininkai ėmę 
didelius kyšius iš privačių 
pirklių, kuriems už menknie
kius parduodavę iš užsienių 
gaunamą sovietų pramonei 
žaliavą.”
Tai, mat, koki dalykai deda

si “proletariato diktatūroje”! Ir 
tai juk tik vienas iš daugelio 
panašių ir dar šlykštesnių at
sitikimų sovietų Rusijoje. Kaip 
čia seniai buvo teisiamas Kry
mo sovietų prezidentas už ban
ditizmą ir draugavimą su ban
ditais; kiek nusistebėjimo su

kėlė užsieniuose byla tų bolše
vikiškų inteligentų, kurie buvo 
apkaltinti ir nuteisti už jaunos 
merginos išniekinimą; kiek 
triukšmo buvo visoje Rusijoje, 
kuomet iškilo aikštėn, kad Don- 
bas< daugelis inžinierių ir pra
mones vedėjų per eilę metų vo
gė ir ‘‘sabotažą”, darė po so
vietų komisarų akimis.....

Šitokios šlykštybės ir Ameri
koje yra gana retas daiktas. 
Pasirodo tuo budu, kad vadina
moje “proletariato diktatūroje” 
valdininkų ir kitų “aukštų” 
žmonių ištvirkimas yra ne ma
žesnis, bet gal dar didesnis, ne
gu amerikoniškoje demokrati
joje arba fašizmo tvarkoje. 
Vienintėlis dalykas, kuriuo 
Brooklyno komunistiškų smala- 
virių nuomone bolševikiška dik
tatūra stovinti “aukščiaus”, tai 
tas, kad

“Sovietų valdžia begailes- 
tingai baudžia sugautus va
gis. Daugelį pastato prie sie
nos.”
Tečiaus kame yra įrodymas, 

kad tie, kurie “gaudo” ir “sta
to prie sienos”, nėra didesni 
žulikai už sugautuosius? Kol 
žodžio ir spaudos laisvės nėra, 
tol negalima žinoti, kurie, jų 
geresni.

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paltu: 

Metams .................-.......
Pusei metų ........................
Trims mėnesiams .............
Dviem mėnesiam .... ........
Vienam mėnesiui .............

Chicagoje per iineliotojus: 
Viena kopija .......... ».....
Savaitei ...».........................
Mėnesiui ____ ____ _____

Suvienytose Valstijose, ne .Chicago-(laisvos spaudos, nei žodžio, nei 
je, paltu: ____ (susirinkimų laisves?

Aišku, kad tas musų pastebė- 
prieš 

tautininkų diktatūrą. Bet mes 
nemažai nustebome, kada pa
matėme, 
Smetonai 
mą iš komunistų. Už tai, kad 
mes reikalaujame parlamenti
nės tvarkos atsteigimo Lietu
voje ir pilietinių laisvių grąži
nimo žmonėms, tai Brooklyno 
komunistų organas drabsto 
“Naujienas” savo bolševikiška 
smala ir vadina musų išvadžioji
mus “demagogija”! Tai yra at
viras komunistų prisipažinimas 
prie dvasinės giminystės su 
smetonininkais.

Ir mažas vaikas gali suprasti, 
kad, atmetant demokratinę 
tvarką Lietuvoje, šioje valando
je padedama tiktai tautininkų 
diktatoriams, kurie tą tvarką

$8.00 
4.00 
2.50 
1.50

.75

$7.00

L75 j imas buvo atkreiptas 
*75

8.50Metams .....
Pusei metų
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam minėsiu!

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]:

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

Orderiu kartu su užsakymu.
—...................... - -..........—«

Iš GENEVOS SVARSTYMŲ

m musų priekaištas 
šaukė piktą atsaky-

(Pacific and Atlantic Photo]

G. W. Ilarper, seniausias 
Illinois valstijoj redaktorius. Jis 
mirė turėdamas 91 metus. Prie 
laikraščio jis išdirbo 75 metus. 
Gyveno mieste Robinson, 111.

Holandijai išėjus iš Tautų Sąjungos tarybos, Lietu
vos Lenkijos santykių klausimo referentu turėjo būt 
paskirtas kitas žmogus. Buvo spėjama, kad tai busiąs 
Ispanijos ambasadorius Quinones de Leon. Paskiausios 
žinios iš Genevos tą spėjimą patvirtina.

Naujasis referentas, deja, yra blogesnis Lietuvai, 
negu Holandijos užsienių reikalų ministeris. Pastarasis 
(Belaerts van Blokland) šioje Tautų Sąjungos tarybos 
sesijoje davė tarybai palankų Lietuvai raportą. Tuo ra
portu, kaip girdėt, Lenkija buvusi taip nepatenkinta, 
kad jqį atstovas norėjęs rezignuoti ir kėlęs protestą T. 
S. tarybai, bet nieko negelbėję.

Veikiausia ta aplinkybė, kad van Broklando rapor
te Lietuvos Lenkijos ginčas buvo išdėstytas palankioje 
Lietuvai šviesoje, buvo svarbiausia priežastis, delko šį 
kartą Tautų Sąjuifga pasielgė su Lietuva švelniau. Net 
Anglijos atstovas, lordas Cusrendun, kalbėdamas apie 
lietuvių-lenkų ginčą, pareiškė, kad Tautų Sąjunga ne
gali primesti savo sprendimus opiuose ir painiuose klau- ; 
Simuose, bet turi atrasti tokią išeitį, kuri butų priimti
na abiem pusėm.

Ispanas (įuinones de Leon yra franeuzų šalininkas sakė, tai — kad kovai su va- 
ir gal pataikaus lenkams, kaip anąmet belgų ministeris gystūmis yra reikalinga demo- 
Hymansas. v

Kai dėl “demagogijos” prie
kaišto, tai šituo negražiu darbu 
užsiima pati “Laisvė”, nes ji 
rašo:

“ ‘Naujienos’ (Nr. 220), 
pavyzdžiui, tiesiog tvirtina, 
kad šita vagystė nebūtų įvy
kus, jeigu Lietuvoje gyvuotų 
parlamentas.”✓
Tuo gi tarpu “Naujienos” to 

netvirtino nei “tiesiog”, nei nę- 
tiesiog! Visa, ką “Naujienos”

vairius

Kova dėl aliejaus

R.-KATALIKŲ SUSIVIENYMAS PAVOJUJE?

Tūlas J. P. Mačiulis rašo “Drauge”, kad Am.
Romos Katalikų Susivienymas atsidūręs

kratinė tvarka. Jeigu “Naujie
nos” mano, kad demokratinėje 
tvarkoje kova su nesąžiningumu 
valstybės įstaigose yra sėkmin
gesnė, negu diktatūros sąlygo
se, tai juk tuo patim jos pripa-

pavojingoje žįsta, kad ir demokratijoje suk- 
padėtyje po to, kai prieš jį užvedė bylą teisme viena tybės bei vagystes yra galimos.

Indijos rinka. — Kas kontro
liuos aliejaus pasaulį. — Ko
va dėl dominavimo aliejaus 
laukų. — Aliejaus gamyba. 
— Gamybos augimas. — Ka
ras ir aliejus. — Anglą su
tartis su francuzais. — So
vietų valdžios sindikatas. — 
Pietą Amerikos aliejaus lau
kai.

New Yorko Komunistų organas, vadinasi, 
iškreipė musų mintį, o paskui 
šoko ją kritikuoti. Tai yra de- 

j magogiškas ir, anot “Laisvės“, I __ 1__S__ ! ___ — _ t

Brooklyno kuopa ir Susiviėnymo turtas
valstijoje tapo užareštuotas.

Jisai kalbėjęs su skundžiamosios pusės 
iš jo patyręs, kad byla galinti pasibaigti __________  t___ o
Susivienymo turto išdalinimu tarpe narių. Ir pamatas, --------------
šitam pavojui esąs tame, kad ta katalikų organizacija DIKTATŪRA IR KORUPCIJA 
neturėjo čarterio ir nelegaliai vedė biznį New Yorko 
valstijoje. Patys katalikai ją ir “pafiksino”.

Gal nors šį kartą nebus kaltinami “bedieviai”.

advokatu ir
R.-Katalikų smalaviriškas pasielgimas!

Apžvalga

Iščiulpęs iš savo smaluoto 
nykščio tą melą, kad “Naujie
nos” tvirtinusios, buk demok
ratinėje tvarkoje vagystės esan- 

, — Brooklyno“šiąnakt Vilkaviškio g-vė- čios nega]jmoS( . '
se siautė kažkokios slaptin- komu nistų organo rašytojas mč- 
gos brigados ‘karžygiai’, muš- gina tiį savo mcl.j sumušti ir 
darni brauningais visus, kas'r.^n.

SOVIETŲ MOKYKLOSE

mokyklose susisukę 
sąmokslininkai”, 

sąmokslininkų lizduose

Bolševikų spauda pradėjo 
skųstis, kad vidurinėse sovietų 
Rusijos 
slaptus lizdus 
Tuose
viešpataujanti griežta anti-so- 
vietinė nuotaika (dvasia, ūpas).

“Jaunuomenės Pravda” rašo, 
kad vienoje mokykloje susida
riusi “Mokyklos Inteligentų 
Kuopa”, kuriai vadovaująs tūlas 
Sergejev. Tasai žmogus kriti
kuojąs mokyklos tvarką; reika
laująs, kad į mokyklų gyvenimą 
nebūtų kišama politika ir t. t. 
Kitoje mokykloje gyvuojanti 
“Sąmojingų Žmonių Sąjunga”, 
kuri iš paviršiaus atrodanti vi
sai nekalta, bet svarbiausias jos 
uždavinys esąs piktai kritikuo
ti sovietų tvarką.

“Leningrado Pravda” su pasi
piktinimu praneša, kad buvusio
je vokiečių Petro Mokykloje 
mokiniai jau taip ištvirkę, kad 
nuplėšę nuo sienos Lenino pa
veikslą, ir tas baisus nusidėji
mas pasilikęs nenubaustas.

Tas pats Leningrado laikraš
tis, lygiai kaip ir “Komunistine 
Jaunuomenės Pravda”, pastebi, 
kad mokyklose įsigalėjusi anti
semitizmo dvasia.

pakliuvo.
“Nukentėjusių yra apie 20 

asmenų (daugiausia žydų, 
kurie tuo metu pasirodė gat
vėse). Išimties niekam nebu
vo daroma. Kliuvo moterims, 
parvažiavusiems keleiviams 
iš Kauno, šoferiams ir kt.

“Kai kurie iš sumuštų vos 
gali kalbėti. Vienam išsukta 
ranka, L____ ___ _ ___ ,
trečiam supiaustyti drabužiai

rašo:
‘Demokratiniai’ valdinin- 
taip pat moka vogti, kaip 

ir kruvinieji fašistai. Užten
ka pažvelgti į Ameriką, čia 
yra parlamentarizmas ir 'ly
dėte žydi socialistų garbina
ma ‘demokratija’. Bet šmu
gelio nestokuojiUk)

kai

NAUJI BANDITIZMO ŽYGIAI 
LIETUVOJE

Rugsėjo 7 d. Kauno “Rytas 
įdėjo tokią žinią:

“šiur”, kad nestokuoja! Bet 
žvyi. v įcuoau “Laisves” smalaviriai pa-
kitam išmušta akis,1 , , . . ..  ' sako: ar daugiaus progos kovot 

su šmugelninkais Amerikoje 
yra dabar, kada žmonių išrink- 

|ti atstovai kontroliuoja valdžią, 
i kada spauda gali laisvai kriti
kuoti valdžios darbus ir kada 
piliečiai turi teisę balsavimais 
pašalinti iš valdžios tą partiją, 
kuri nusideda visuomenei — ar 

Charakteringa čionai ne tik-j butų lengviaus kovoti su šmu- 
tai tas, kad šitokį chuliganiški geliu tuomet, kai valdžioje sė- 
dalykai dedasi karo stovio me- dintys žmonės turėtų diktato- 
tu, kuomet valdžia turi galią 
aštriausiomis priemonėmis ko
voti su visokia netvarka. Bet 
labai daug pasako tas faktas, kia 
kad Kauno laikraštis nedrįsta
įvardyti tą organizaciją, kurios šiandie viešpataujanti Ameriko- 
nariai yra tie mušeikos. je demokratija anaiptol nėra

O betgi randasi naivių žmo-i pirmos rųšies. <T!
nių, kurie ttiki, 
sugebanti geriau palaikyti tvar- yra ta, kad jai truksta%stiprios 
ką, negu demokratija. ; darbininkų partijos, šių dienų

----- demokratija remiasi visų-pirma 
DEMAGOGIJA — BET KENO? politiniai susiorganizavusia ir 

----------- --sąmoninga darbininkų klase.
Koki ten aferistai, kaip bu- Bet kas kaltas, kad Amerikos 

vo rašyta “Naujienose”, apga- darbininkai daugumoje dar ne- 
vo Lietuvos Banką ant 30,000 įvertina politinės kovos, kaipo 
litų, ir Lietuvos spauda ėmė įrankio savo reikalams ginti?

Aliejus vėl kreipia pasaulio 
dėmesį. Standard Oil kompani
ja ir Royal Dutch Shell pradė
jo tarpusavinę kovą. Kova ei
na dėl dominavimo pasaulio 
rinkos.

Koyal Dutch Shell, anglų 
kompanija, pradėjo pardavinėti 
miniralinį aliejų pigiau, negu 
pirma. Ypač ji nupigino kainą 
aliejui Indijoj. Tai buvo pada
ryta tuo tikslu, kad išvyti iš 
Indijos rinkos Standard Oil 
kompaniją, kuri pradėjo ten 
vežti iš Rusijos perkąjną alie
jų

Butų, žinoma, klaida sakyti, 
kad kova dėl aliejaus prasidė
jo tik dabar. Ji prasidėjo jau 
seniau. Tik pirma ji nebuvo 
tiek aštri, kaip po karo užbai
gimo. Vienas žymus franeuzų 
politikas pareiškė, jog tas, ku
ris kontroliuos aliejaus rezer
vus, tas kontroliuos pasaulį. 
Pastarųjų kelių metų istorija 
tą nuomonę pilnai patvirtina. 
Kova dėl dominavimo aliejaus 
laukų eina ne vien tik tarp pri
vatinių korporacijų; ji eina ir 
tarp atskirų valstybių.

atsirasdavo naujų aliejaus lau
kų.

šiandien aliejaus gamyboj A- 
merika užima pirmą vietą?xA«_ 
pie 70 nuoš. viso aliejaus yra 
pagaminama Amerikoj. Tuo 
tarpu Amerika turi tik vieną 
dešimtąją dalį pasaulyj esan
čio aliejaus. Meksika ir Cen- 
tralinė Amerika pagamina 15 
nuoš. aliejaus, bot jų aliejaus 
rezervas siekia 30 nuoš. Tas 
pats ir su Rusija: ji pagamina 
(j nuoš., o jos aliejaus rezervas 
išneša 15 nuoš. Kitais žodžiais 
sakant, America savo aliejų 
degina iš abiejų galų. Prie to
kių aplinkybių, žinoma, ateis 
laikas, kuomet jos resursai iš
džius ir ji turės abiejų impor
tuoti iš kitų šalių.

Dabar pažiūrėsime, ’kaip au
go aliejaus gamyba įvairiose ša
lyse. Žemiau telpanti lentelė 
tatai kuoaiškiausia parodo

Aliejaus buvo pagaminta mi- 
lionų bačkų:

Teritorija 1913 m. 1926 m.
Jungt. Valstijos 248 771
Meksika 26 90
Rusija 63 63
Venezuelą 37
Persija 2 36
Rumunija 14 23
Rytų Indija 11 21
Peru 2 11
Indija 7 8
Argentina 7
Columbia 7
Lenkija 8 6
Trinidad 1 5
Saravvak 5 s
Jap. Formosa 2 2
Egiptas 1

“Policijoj šiandien pilna 
nukentėjusių. Mušeikos vilkar 
viškiečiams, kaip pranešama, 
yra gerai žinomi Asmens, tam į 
tikros organizacijos aktingi 
nariai.”

rišką galią, o piliečiai neturėtų 
jokios teises?

Pastatyt šitą klausimą reiš- 
atsakyt į jį.

Tečiaus reikia pažymėti, kad

Ji turi daug 
kad diktatūra stambių ydų, o stambiausia jų

Anglų Royal Dutch Ir ameri
konų Standard Oil kompanijų 
interesai (susiduria visur -- 

Meksikoj, Centralinėj Ameri
koj, Argentinoj, Venezueloj, 
Poru, Persijoj ir, pagalios, Jun
gtinėse Valstijose. Tos kompa
nijos veda tarp savęs mirtiną 
kovą, nori viena antrai pastoti 
kelią.

Kad geriau suprasti konflik
to reikšmę, reikalinga susipa
žinti su aliejaus pramonės is
torija. Reikalinga suprasti tą 
politinę ir ekonominę strategi
ją, kuri privedė prie susikirti
mo Indijoj; reikalinga susipa
žinti su aliejaus distribucija ir 
aliejaus laukų geografine padė
timi.

Pirmiausia reikia parbėgti tą 
faktą, jog niekas nežino, kiek 
žemėj randasi aliejaus. Daug 
kartų buvo bąndoma apskai
čiuoti aliejaus resursus, bet pa
prastai tie apskaičiavimai pasi
rodydavo klaidingi. O apskai
čiavimai pasirodydavo klaidin
gi dėl to, kad tai čia tai ten

Prieš karą Amerika domina
vo aliejaus pramonę. Ji siun
tė aliejų į visas pasaulio dalis. 
Standard Oil ir kitos ameriko
niškos kompanijos buvo įsitvir
tinusios Meksikoj ir kitose ša
lyse. Rimto konkurento nie
kur nesimatė, nors Royal 
Dutch ir vokiečių kompanijos 
buvo pradėję sparčiai bujoti. 
Vokiečių kontrolėn buvo pate
kę Rumunijos aliejaus laukai, 
o anglų — Kaukazo.

Bet tuo laiku Amerikos kom
panijoms nebuvo jokio reikalo 
susirūpinti dėl aliejaus. Joms 
pakako savo laukų. O kas gi 
tąsyk galėj’o žinoti, kad perei- 
kalavimas ant aliejaus taip ne
įmanomai pakils?

Kilo karas. Pasirodė, jog be 
mineralinio aliejaus ir karas 
sunku vesti. 1917 m. Franci- 
ja kreipėsi į Wilsoną, prašyda
ma kaip galima greičiau prisių
sti gazolino. Nepraėjo ir trys 
mėnesiai, kaip Francija turėjo 
daugiau gazolino, negu ji pra
šė. Kokią svarbią rolę suvai-

dino tas aliejus, galima jau 
spręsti iš to, jog lordas Curzon 
kartą pasakė: “The allieS floa- 
ted to victory on a sea of oil” 
(Talkininkai aliejaus jura pri
plaukė prie pergalės).

Kai karas pasibaigė, anglai 
pasiryžo paimti į savo rankas 
kiek galima daugiau aliejaus 
laukų. Jie gerai suprato, jog 
konkuruoti su Amerika alie
jaus gamyboj dabartiniu laiku 
butų nesąmonė. Tačiau juk ga
lima, taip sakant, prisirengti 
rytojui. Galima įsigyti dar ne
judintus aliejaus laukus ir lai
kyti juos rezervui^

Angiai taip ir padarė. Jie su
sitarė su francuzais paimti į 
savo rankas Persijos, Indijos, 
Mesopotamijos, Rumunijos, Ru
sijos, Galicijos ir Franci jos bei 
Anglijos* kolonijų aliejaus lau
kys. x Padėtis pasidarė tiek 
rimta, jog 1920 m. Amerika 
pasiuntė Anglijai notą. Notos 
turinys buvo tokis: jeigu Ang
lija (heįsileis Amerikos kompa
nijų j savo kontroliuojamus 
aliejaus laukus, tai ir Amerika 
bus priversta taip pat pasielg
ti, — uždaryti duris Anglijos 
kompanijoms.

Royal Dutch-Shell turėjo in- 
vestitvusi į Amerikos aliejaus 
laukus pusėtinai didelį kapitalą. 
Tokiti budu Amerikos nusista
tymas sudarė tos kompanijos 
interesams rimto pavojaus. 
Taip dalykams susidėjus, anglų 
valdžiai nieko kito nebeliko da
ryti, kaip tik nusileisti. Ką ji 
ir padarė. Tapo paskelbta, jog 
Amerikos kapitalas gali prisi
dėti prie Mesopotamijos alie
jaus laukų naudojjmo. Nesusi
pratimai tuo ir užsibaigė.

Šiandien kova vyriausia eina 
dėl dar neišvystytų aliejaus 
laukų Venezueloj, Columbijoj, 
Peru, Persijoj ir Rusijoj. So
vietų valdžios sindikatai da
bar kontroliuoja Baku, Groznyj 
ir Emba aliejaus laukus. Prieš 
revoliuciją Royal Dutch turė
jo daug pinigų investavusi į 
Kaukazo aliejaus šaltinius. Bol
ševikai investmentus konfiska
vo. Royal Dutch tikėjosi, kad 
sovietų valdžia ilgai nepasilai
kys. Beje kuomet pamatė, jog 
bolševikai laikosi, tai ji pradė
jo vesti su jais derybas. Bu
vo jau susikūręs anglų-rusų 
sindikatas, kuris siekėsi paim
ti į savo rankas visą Kaukazo 
aliejų. Tačiau kuomet Genga 
konferencijoj tapo paskelbta 
anglų-rusų sutartis, tai kilo 
toks triukšmas, jog angiai bu
vo priversti atsižadėti nuo sin
dikato.

Kuriam laikui 'praėjus, New 
York Standard Oil kompanija 
Užpirko iš rusų milžinišką kie
kį aliejaus, kurį ji pradėjo par
davinėti Indijoj. Anglų Royal 
Dutch kompanija negalėjo į tai 
žiūrėti pro pirštus. Ji pasiryžo 
amerikiečius išvyti iš Indijos 
rinkos, nupigindama aliejui kai
ną. Tą iššaukimą Standard Oil 
priėmė ir dar labiau numušė 
kainą aliejui. Tok’iu budu tarp 
anglų ir amerikonų prasidėjo 
aštri kompeticija.

Anglų ir amerikonų interesai 
susiduria ne tik Indijoj, bet ir 
Pietų Amerikoj. Royal Dutch 
kompanija, pavyzdžiui, įsigavo 
į Venezuelą, kur ji per metus 
pradėjo gaminti po 3,000,000 
aliejaus bačkų. Amerikos kom
panijos taip pat neatsiliko. Jos 
sumobilizavo savo kapitalą ir

Suteikė jam pasilsint; ir 
gerą miegą

Žiuonės su silpnais nervais turėtų skai
tyti £j laiAkų P-no WilliAni Wc11h. l’itts- 
bui’g'ii, Pa. Jis sako: "Kuomet aš pra
dėjau vartoti jūsų puikias gyduoles a-> 
tada buvau labai nervuotas ir negalėjau 
miegoti naktimis. Savo darbe vos tik ga
lėjau pavilkti koją už kojos. Aš daWar ge
rai pasilsiu naktimis ir einu darban puikiai 
besijausdamas. Esu dėkingas Nuga-Tono už 
tai ką jos man yra padariusios".

Visai yra be reikalo turėti prastą 
titą. menką nevirškinin^j. 
raugėjimą, silpnas kepenis 
mis. silpnus inkstus ir 
vų. praradimo svarumo 
raumenų skaudėj! m t), 
nakdmis ir negalėjimo 
trobelių. Nuga-Tono i 
mą ir sveikatą, 
duodamos kur gyduolės yra pardavinėjamos. 
Jei jūsų vertelga neturi jų pas save stake, 
reikalaukit, kad jis užsakytų jums iš olso- 
lio vaistinės.

turėti prastą apc- 
ĮjasuH viduriuotu-.

ir kitu.-. ortą- 
luslę, RiiiniHių iu-r- 
■i i>a Htipruitio. nuo 
luKalėjiino miegoti 
pasilsėti ir panašių 

Hlilciks jums slipriL 
Nuga-Tone yra paif

Nauji Modeliai 
Radios

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

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

Tel. Boulevard 4705
--- ---- --------------------------------------

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

Vesiu biznį per dideles, tvirtas 
ir teisingas kompanijos.

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

V. MISZEIKA 
Naujienos

1739 So. Halsted St. 
Tel. Rooacvtlt 8500

O—-—"-—G
GYVENIMASZ »

Mėnesinis turnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO

t
Prenumerata metami $1.50
Pusei metų -------------- $1
Kopija -.......................  10c

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

G -...... — G
Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typevvriterj-
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Išgriuvo iš gatvekario 
nugabentas ligoninėn

Kalbėjo Norman 
Thomas

Kova 
gaso
>

tarp pavietų ir 
kompanijų dėl 
.^,700,000

stojo kovon su gasolino kom
panijomis. Dalykas ve kokis. 
Pereitų žiemą Illinois valstijoj 
buvo sukolek luotą gasolino 
taksų $6,7(M),000. Vėliau gaso
lino taksų įstatymus tapo pri
pažintas nekonstituciniu esųs. 
Kilo klausimas: kas daryti su 
pinigais, kurie jau sukolektuo- 
ti. Gąsdino kompanijos už
vedė teismuose bylas, idant pi
nigai butų sugrąžinti joms, o 
jos, girdi, sugrąžinsiančios pini
gus savo kostumeriams, ku •’< 
sumokėjo taksas. *

Bet tyrinėjimai parodė ve 
ką: tik kokie 5 nuoš. automobi 
lių savininkų galės parodyti 
kompanijoms, kad jie yra jų 
kostumeriai. G? daugiau kaip 6 
milionai dolerių 
panijoius. !r jei 
išdalintu tuos *
“kostumeriams”,

T
pasibks kom-
kon;pilnijos ii

1 i n'gus savo 
•ai j gos gau- 
o ne tie Žilie

nės, kurie sumokėjo taksas.
Vienintelis būdas, kuriuos 

automobilių sasininkai gali 
gauti tinkamo atlyginimo už 
sumokėtas gasolino taksas, tai 
pataisymas senų arba pratęsi
mas naujų kelių, šiam tikslui 
atsiekti reikalaujama, idant au
kok ktuotieji $6,7(K\(;00 butų iš 
dalinti pavietams, o pavietai 
sunaudos kiekvienas savo dalį 
keliams taisyti.

šitokiam sunaudojimui pini
gų, surinktų iš taksų ant gaso
lino, pritaria ir Chicago Mo
tor Club.

St. 
su
tik

Ar Jus Esate, Nusika
mavę, Silpni, Nervingi?

Kad turėti stiprų kūną ir iššiga- 
lėti sunkiai dirbti per dieną ir paskui 
vakare jaustis “kaip dviejų metų vai
kas,” jus turite trys sykius į dieną 
gerai ir su skanumu pavalgyti ir pa
skui tinkamai maistą suvirškinti. Jei
gu jus negalite valgyti, negalite mie
goti, negalite dirbti, tik paimkitb 
prieš valgį šaukštuką Tanlac.

Mrs. Charles L. Stults, 1127 
Mary’s Avė., Fort Wayne, Ind„ 
ko: “Aš buvau mažakrauje —
oda ir kaului. Išgėrusi tris bonkas 
Tanlac aš galėjau atlikti visus savo 
šeimininkės darbus. Tanlac labai pa
gelbėjo mano konstipacijai. Sugryžo 
man raudoni skruostai ir aš užaugau 
40 svarų.”

Tanlac yra pastebėtinas vaistas nuo 
nevirškinimo, konstipacijos,, — gasų, 
skausmu, aitrumo, kvaitulių ir gal
vos skaudėjimo. Jis sugrąžins pra
rastą apetitą, pagelbės suvirškinti 
maistą ir algauti sveikatą ir svorį. 
Jie neturi mineralinių vaistų: pada
ryti yra iš šaknų, žievių ir žolių, pa
čios gamtos vaistu sergantiems. Kai
nuoja mažiau kaip 2c už dožą. Gau
kit bonką nuo savo aptiekininko. Pi
nigai bus sugrąžinti, jeigu Jie nepa
gelbės.

Tanlac
52 M1UJON BOTTLES VSED

Dykai Patarimas
Teikiamas Sergantiems Žmonėms 

Pasitarkite su Dr. B. M. Ross, at
sakančiu specialistu. Jis turi tris
dešimtį metų pasekmingos prakti
kos gydyme chroniškų ir užsisenš- 
jusių ligų. Kraujo ir privatiškas li
gas, reumatizmą, skilvio triubelius, 
širdies ligas, inkstų, pūslės, šlapi- 
nimo ligas išgydo tuojau. Slaptos 
ligos, sifilis ir užkrėčiamos ligos iš
gydomos. Dr. Ross sistema, moks
liniu gydymu. Yra vartojama geriau
si Amerikos ir Europos metodai.
Silpni, nervuoti ir visa!
Jums gali būt grą
žinta sveikata ir 
vyriškumas specia
liu gydymu kuria 
sustiprina nervus ir 
teikia stiprumo silp
niems organams. 
Atsilankykit dėl pa-’ \ 
sitariino dėl bile ko
kios ligos arba silp- 
iiumo,

Dr. B. M.
35 Su. Dearborn 

Kampas Monroe Street, Chicago,
Crilly Buiiding

Imkite elnvAtorių iki penkto auklto. Vyrų 
priėmimo kambarys fiOO,—Moterų 608. OL- 
ro valandos kasdien nuo 10 ryto iki 6 va
kare. NodėlKimls nuo ll> ryto iki 1 po 
piet. l’auedėiyj. Seredoj ir Subatoj nuo 10 
ryto ik.' 8 valandai vakare.
Dvidešimti* penki metai tame name cigaretai.

OSS
Street

Jei m (iregg, 7001 So. A r tę
siau avė., 31 m., mėgino įlipti 
gatvekarin ties Loomis st. ir 
Archer avė., išgriuvo, sužeidė 
galvų, išgabentas pavieto ligo
ninėn.

Sužeisti trys orlai- 
vininkai

Sekmadienio vakare tapo su
žeisti trys vyrai, kuomet orlai
vis, kuriuo jie lėkė, nukrito 
žemėn, kaip manoma, nuo ko
kių 1,500 pėdų aukštumos. Or
laivis nukrito ties 77-ta gatve 
ir La Crosse avė., Stickney 
miestely. Sužeistieji yra: F. 
Savage, 22 m., pilotas, N. Mc- 
Maron, 22 m., R. Uawkins, 36 
m. Visi — tarnautojai Prairie 
Air Service korporacijos. Ae
roplanas taipjau korporacijos.

Sekmadienyje įvyko Norman 
Thcmaso, 
kandidato į prezidentus, pra
kalbos Amalgameitų rubsiuvių 
svetainėje. Norman Thomaso 
kalbos pasiklausyti buvo susi
rinkę daugiau kaip 1,200 žmo
nių. 'thomas aiškino, kokios 
svarbiausios problemos stovi 
prieš Amerikos ' gyventojus 
šiuose prezidento rinkimuose; 
jis kritikavo republikonų ir 
demokratų platformos, tų par
tijų kandidatų prižadus ir 
kalbėtojų keliamus obalsius.

partijos

jų

Areštuotas dar vienas 
italionas juodrankis
Areštuotas Pastpiale Capo- 

esant 
Tai

iš kurių 
gauti pi-

italo de-
turintys

lošti, kurį nužiūrima 
juodrankių “sekretorių, 
jis, sakoma, rašydavęs grūmo
jančius laiškus tiems, 
norėdavo juodrankiai 
nigų.

Juodrankiai, anot 
tektyvo, Paul Kiečio,
keletą “likimo pasakotojų” 
(fortune tellers). Dažnai auka, 
prieš kurią juodrankiai operuo
davo, būdavo patariama eiti 
pas burtininką arba burtininkę.

Burtininkas-kė išpasakoda
vo, kokis likimas laukia juod
rankių aukų, kų giminės arba 
tėvai turi daryti. Ir burtininko- 
kės patarimas pasirodydavo to- 
kis, kaip kad juodrankiai rei
kalaudavo.

Šalčiausia rugsėjo 
diena

Municipalinės orlaivių stoties 
termometras užrekordavo, kad 
pirmadienio ryte, apie 7 valan
dą, temperatūra buvo 32 laips
niai. Pasak Donniel, oro įspėjė- 
jo, tai buvus šalčiausia užre- 
korduota rugsėjo diena.

Areštuota 500 užpuoli
muose ant butlegerių 

įstaigų
Naktį iš šeštadienio į sek

madienį ir anksti sekmadienio 
rytų policija padarė daug už
puolimų ant saliunų ir “soft 
drinks” biznio įstaigų. Užpuo
limuose areštuota daugiau kaip 
500 ypatų.

Ranieri gavo dar vieną 
grūmojanti laišką

Frank Ranieri, italas kon- 
traktorius, kurio sūnų juodran
kiai nesenai paliuosavo, aplai- 
kc dar vieną laišką. Jame rei
kalaujama $5,000. Grumojama 
išsprogdinti Ranieri namas, jei 
jis neišmokėsiųs $5,000 juod-
tankiams.

Sužeistas

Frank Naurucki, 36 m., gyv. 
731 Noble st., ngnegesis, dirbo 
prie namų 1638 So. Loffet st. 
Ant jo užgriuvo kopėčios. Su
žeista nugara ir krūtinė. Ran
dasi Gcrman Deaconese ligo
ninėje.

LUCKY STRIKE GERESNI
American Tobacco Co. padavė 

trims nepriklausomoms chcmikali- 
nėms laboratorijoms išbandyti skir-| 
lingu eiga retų tabakus. Bandymai 
parodė, kad Lucky Strike cigaretai 
mažiausia turi nikotino, negu ku
rie kiti cigaretai. Be to laborato
rijos raportavo, kad kepinimo pro
cesas, kuris yra vartojamas išdir
bant Lucky Strike, sunaikina nie- 
kurias aitrias substancijas tabake, 
kurios, paliktos, daugiau erzintų 
gerklę.

Daugiau kaip 20,000 gydytojų ir
gi išreiškė nuomonę, kad kopininko 
procesas padaro Lucky Strike ma
žiau erzinančius gerklę, negu kiti

Dar viena bomba 
sprogo

Sprogo bomba delicatesscn 
krautuvės tarpduryje, 3553 W. 
North avė. Namai apdraskyti.

Pagriuvo, susižeidė
Peter Sabbath (lietuvis), 50 

metų, gyv. 4518 So. Hermitage 
avė., koridoriuje namų, kuriuo
se gyvena, pagriuvo, susižei
dė galvų, randasi pavieto ligo
ninėje.

Del vynų tūzo nušovė
Lemo n t Coppage, 1454 Ca

lumet avė., ir Wm. Porter, 
4159 Calumet avė., kaziravo. 
Viename padalinime pasirodė, 
kad abudu gavo po tūzų ir 
abiejų tūzai buvo vynų tūzai. 
Kilo stiprių “argumentų”. Nuo 
argumentų •pereita prie darbo. 
Kezultatas — Porteris 
Coppagj. Tai kų reiškia
ti” rinitam lošime vienos 
sties” du tuzu.

nušovė 
“gau- 

mo-

Surinkta $27,000 aukų
Iki vakar dienos Chicagoje 

jau sukelta $27,000 fondas šel
pti nukentėjusius dėl audros 
Floridoje. Viso norima sukelti 
$300,(MM) fondas.

Arklių kaustymui Chicagos 
kas metai išleidžiama virš 
000,(MM).

Teatruose

$1,-

prade-

Chicago teatre — pradedant 
29 d. rugsėjo bus rodomas pa
veikslas “Caught in the Fog”; 
scenos vaizdai “West Point 
Days”.

MeVickers teatre
dant 28 d. bus rodomas vitafo- 
ninis paveikslas “The Singing 
Fool”, kuriame svarbiausia ro
lę los paskilbęs negras komi
kas Al. Jolson.

Itoosevelt teatre
dant rugsėjo 28 d. bus rodomas 
paveikslas “The Man Who 
Laughs”; paremtas Viktoro 
Hugo apysaka; scenos nume
riai.

pradė

PRANEŠIMAI
Atyda Mildos Teatro B-vės 

i šėrininkams
Extra Susirinkimas šėrininkų 

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

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

Ateidamas susirinkiman būtinai 
atsinešk savo šėrus. Yra labai rei
kalinga, kad pributumėt i šį susi
rinkimą. šis yra paskutinis susirin
kimas.—J. P. Evvald, sekr.

840 W. 33rd St.

Northside Pirmyn Mišraus Choro 
dainų pamokos atsibus seredoj, rug
sėjo 26 d., liiuosybės svetainėj, 1822 
Wabansia Avė., 7:30 vai. vak. Vi
si dainininkai malonėkite susirink- ( 
ti laiku, nes turime tinkamai pri-1 
sirengti prie operetės. Taipgi kvig-l 
čiame atsilankyti kurie mylite dai-i 
nas, kad padidinus choro nariais.

— Valdyba

Susivienijimus Draugijų ir Kliu- 
bų Bridgeporte laikys mėnesinį su
sirinkimą antradieny, rugsėjo 25 
dieną šių metų, 8-tą valandą vaku-j 
re, Chicagos Lietuvių Auditorium 
svet., 3133 So. HaĮįted St. Visi 
Draugijų Valdybos ir atstovai bu-1 
tinai malonėkite atsilankyti, nes yra 
svarbus susirinkimas. Turime ap
svarstyti kaslink surengimo baliaus,i 
lapkričio 24 šių metų ir reikia pa
skirti komisiją tam darbui atlikti. !

— P. K., Rašt.

Oriental teatre Paul Ash 
— vėl pasirodys su savo orkes
trą. Duos muzikali numerį, pa
vadintų “Bag o’ Tricks”; kito
kį numeriai.

Balaban and Katz Paradise 
teatre pradedant rugsėjo 29 
d. eis paveikslas “Street An
gel”; scenos numeriai.

Norshore teatre ■-* taipjau 
pradedant rugsėjo 29 bus rodo
mas kalbantis paveikslas 
“Street- Angel”; scenos nume
riai.

rugsėjo 29 
paveikslas 
numeriai, 

la Mode.”

Senate teatre — 
d. ir kitas dienas 
“Oh Kay”; scenos 
tartie kitų “Jazz a

Uptown teatre — pradedant 
rugsėjo 29 d. bus rodomas kal
bantis paveikslas “Lights of 
New York”; scenos numeriai.

Harding teatre — ateinančių 
savaitę bus rodomas paveikslas 
“The Fleet’s In!” scenos nume
riai.

Tivoli teatre — kitų savaitę 
bus rodomas paveikslas “Street 
Angel”; scenos 'numeriai.

Tower teatre — paveikslas 
“Out of the Kuiną”; scenos nu
meriai.

Iš politikos lauko

Atsiminkite: turite būtinai 
užsiregistruoti kaipo balsuoto
jas sekančių subatų, rugsėjo 29 
d. Visi turite registruotis, ne
žiūrint ar kas buvo pirmiau už
siregistravęs ar ne. 
mesnės balsuotoj ų 
jos yra panaikintos, 
na per naujų.

Kas dabar neužsiregistruos, 
negalės dalyvauti Suv. Valsti
jų prezidento rinkimuose lap
kričio 6 d. šių metų. Užsiregis
truoti reikia ateiti pačiam as
meniškai į savo precinkto re
gistracijos vieta subatoj, rug-

JONAS

Akių Gydytojai

ŽMOGAUS
" _ akis

iY)a taip dalikatnas sudėjimas, jog 
SVfir- maža dalis žmonių supranta apie jos 

veikimą. Didelė daugybė akių suga- 
iivn ininininin. dinta pigiais ir prastai pritaikintais
Al Srnitho Lietuvių akiniais. Bukite daug atsargesni, kn- 1 • 1 v ■ v • • *

sėjo 29 d. bile kada nuo 8 vai. j 
ryto iki 9 vai. vak. Visi vyrai 
ir moterys, jauni ir seni, eiki
te užsiregistruoti kaipo balsuo
tojai, kad galėtumėt paduoti 
savo balsų ateinančiais 
biais šios šalies rinkimais.

Komitetas.

Graboriai
Simpatiškas — 
Mandagus — 

| Geresnis ir Pi- 
gesnis Už kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp 
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė, 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield 
Tel. Lafayette 

SKYRIUS 
1410 So. 49 CU

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

Auburn Avė. Tel Blvd.

'*1

“b

Aven*e 
0727

Cicero

3201 3201

J, F. BADŽIUS
OGIAUSIAS LIETUVIS 
CDUBORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabą išdirby- 
st*s.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St. 
T*|. Victory 4088

REGISTRUOKITĖS SUBATOJ 
RUGSĖJO 29 D.

Visos pir- 
registraci- 
Viskas ei-

PETRULIONIS

su šiuo pasauliu 
dieną, 7:15 valan- 

sulaukęs 34 
gimęs Kurta- 

Šiaulių apskr. Lietu-

' Persiskyrė 
Rugsėjo 23 
dą ryte, 1928 m 
metų amžiaus, 
venose, 
voj. Išgyveno Cicero 15 me
tų. Paliko dideliame nuliūdi
me dukterj Florence 9 metų, 
brolj Antaną, 3 seseris: Kos- 
tanciją Genitienę ir švogerj, 
Genavaitė Korsak ir švogerį 
ir Zofiją, Lietuvoj tėvelius ir 
seserį Stefaniją. Kūnas pašar
votas, randasi 1516 W. Grand 
Avenue.

Laidotuvės įvyks Ketverge, 
Rugsėjo 27 dieną, 1:00 valan
dą po pietų iš namų į Tau
tiškas kapines.

Visi A. A. Jono Petrulionio 
giminės, ^raugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti aidotuvčse ir suteikti 
jam paskutinj patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Duktė, Brolis, Seserys, 
švogeriai ir Giminės '

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Badžius, Tel. Canal 
6174.

JULIUS VVIRBAL

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Pirmadienyj, Rugsėjo 24 die
ną, 1928 m., sulaukęs 42
metų amžiaus, gimęs šilaliu 
mieste, Lietuvoje. Amerikoje 
išgyveno 25 metus. Paliko di
deliame nuliudime moterį Jad- 
vigą, dukteris Eleną, Emmą ir 
Juliją ir švogerius Paul Pli
kei, Frank Pukel ir gimines. 
Kūnas pašarvotas, randasi 
1407 So. Nevvberry Avi!.

Laidotuvės i vyks Seredoj, 
Rugsėjo 26 dieną, 9 valandą 
iš ryto iš namų j Dievo Ap
vaizdos parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, <> iš 
ten bus nulydėtas j Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Julius Wirbal gi
minės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

, • • • • ) ;.

Nuliūdę, liekame,
Moteris, Dukterys, 

ir Giminės
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Butkus čt Co., Telefo
nas Canal 3168.

švogeriui,

S. D. LACHAVICZ

Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti. c mano darbu 
busite Užganėdinti
Eoosevelt 2515-2516

Lietuvis Grabo riša 
BajUamaotuju

2314 W. 23rd PI.
Cldr-ago, UI.

Ir

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musę patan.av ima* 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Aubun^ Avė
CHICAGO. 1LL.

Lietuvės Akušerės

da siūlo už dyką egzaminavimą, pusė 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų į namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidžiau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
parktikos.
Jei abejoji apie savo alks, eik pas 

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETItIST 

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

Phone Kenwood 1752

Įvairus Gydytojai
Ofiso Tel. Victory 68‘JS 

Rez. Tel. Drexel 919a

DR. A. A. ROTH
Kasas Gydytojas ir Chinircas 
Specialistas Moteriškų, Vyritkų,

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
OfiMa: 8102 S. Halsted St^ Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vakare 
NadiHnmi* ir šventa.!. 10—12 dienų

4649 St.

Pastaba: Mano* ofisas dabar randa
si naujoj vietoj

DR. VATTUSH, O. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių (tempimą, 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 egzaminavimas da
romas bu elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Pilone Ikuilevanl 758*

Lietuviai Daktarai

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

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. diono* h 
nuo 6 iki 9 valandai vakaru

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenao 
Telefonas Boulevard 78211 

6641 South Albany Avenue 
1«ū Prospect 1930

Valandos 2-4, 3-8. Nedėlioj 10-12 d.

Phone Canal 6222

Ofiso ir Re*. Tel. Boulevara 5918
DR. A. J. BERTASH

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

ir nuo 6 iki 8 vai. vakar*
Re*.. 3201 South Wailace Street

Gydytoja* ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

(Cor. Leavitt St.)
: 1—8 ir 7—-8; Ned. 10—12 ryto 

a 6640 S. Maplevrood Avė. 
ei. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Phono V/ctory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Viriui Universal 
State Bank

Moterys ir mergi
no* kreipkitės 

reikalai* nuo 

iki 8 vakaro, 
tu laiku pagal 
tarti.

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

51(17Tol. Kenwood 
Valandos 

nuo 9 
nuo 6 

apart tvontadienio ir

iki 
iki

11 vai. ryto;
8 vai. vakare 
ketvirtadienio

su
12

tu-

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves 

Phone Victoiy 1115
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligo
se prieš gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką pa t a r 1- 
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės, o ra
site pagelbų. 
Valandos nuo 8 

8ryto iki 2 v. po 
iety, nuo 6 iki 

vai vakare.

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland A vena*

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų
7 iki L raK. Nedėl. nuo 10 iki 12 dien.

Re;, ?->lenhone 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 4:30 ir nuo 7 iki 19 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 v. po pietų 

TELEFONAS CANAL 0464

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviam* žinomas per 2i 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

Gydo staigia* Ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nauiau- 
slus metodus X-Itay ir kitokius elek
tros prietaisu*.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St^ netoli Morgan S*. 
Valandos: Nuo 10—12 pietą ir 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakar*
Tel. Canal 3110

Jeigu neatsišauks, tai šauk 
South Šhore2238 arba Rendolph 6800

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 Sos t h Ashland Ave^ 2 labo* 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaiki ligi 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dienų 

Phone Midway 2880

Re*. Telephone Plaza 8200
DR. M. J. SHERMAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 So. Loomis Street 

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

Telefonas Canal 1912 
lleaidence Tel. Fairfaz 635h

Advokatai

A A. DUS
ADVOKATAS

S. Iza Šalie St., Room 200111
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-6 

Vakarais
8241 South Halsted St.

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

Pėtnyčios

John Kuchinskas ir
Dr. J. J. Kowarskas Balys F. Mastauskas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS . . . . . . t .
2403 W. 63rd St., Suite 3,

Prospect 1028
Res. 2859 S. I/eavitt St., Canal 2880 

Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9
Nedėlioj pagal sutartį

Re*. 6660 South Artės!an Aveniie 
Phone Prospect 6659 

Ofiso l'lione Canal 6257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicasro. IU.

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St. 

Arti Leavitt St. 
Telefonas Caual 2552

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

Nedalioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO. ILL.

A. K. Rutkauskas, M. D. 
4442 South VVestern Avenn* 

Tel. Lafayette 4146 
Valandos 

nuo 9 iki 11 ▼. 
nuo 6 iki 9 vai.

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

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

Namų telefonas Brunswick 9597
Ultravioletini žviesa ir diathermia

Akių Gydytojoj
Tel. Virtim 6279

DR. G. SERNER

Liatuvis kiu Specialistas
3265 So. Halsted St.

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

ryto 
va k.

Phonn Boulevard 1401

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

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

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8243 So. Halsted St.

127
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet

Gyvenimo vieta 
8323 South Halsted St.

/ Tel. Boulevard 1810
Val.i Nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergę 
Nedšliomii nuo 9 iki 12 ryto

JOHN B. BORDEN
105

CJohr Bagdžiana* Borden)

LIETUVIS ADVOKATAS 
West Adams St. Room 2117
Telephone Ilandolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. n*o 7-9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namą Telefonas Republic 9690

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisą s vidunni esty j i 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 We?t Washington Street 

Cor. Washr?gton and Clark St*.
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel.: H>de F ari 8895 
—- ■ .   - ■■ . -.Į- ' ■ H

J. P. WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avc
Tei. Pullman 5950 

Namų TeL Pullman 6377 J



Tarp Chicagos 
Lietuvių

S. L. A. 6-to Apskri 
čio suvažiavimas

Spaudos Komisijos pranešimas.

Chicagoje rugsėjo 23

sk ličio suvažiavimas, 
skričio kuopų prisiuntė

d. (inge
(»-to ap-

13 ap
sti važia-

vienijimo reikalus štily# valdy
tos patiekta dienotvarkei tapo 
padaryti sekami nauji nutari
mai:

1. Surengti apskričiui kokį 
biznišką vakarą, kuris duotų 
pelno ir padėtų papildyti ap
skričio iždą. Bengimo darbas 
pavesta valdybai.

2. Pasirūpinti surasti tinka
mą “sporto instruktorių”, ir, jei 
bus galima, pasamdyti jį pri- 
< inamomis sąlygomis. koksai 
instruktorius turėtų vadovauti 
susiorganizavusiems šio apskri
čio jaunuoliams sporto reika
luose.

------T------------- ----------- ---- - ■■■■*■, - 
kalbų. Laiškas priimtas. I

Raportai. Pirmininkas Stun- ria agitacija, 
gis raportavo, kad visi valdy
bai pavesti darbai buvo atlikti, 
rengiamasi greitu laiku sutver
ti dar vieną suaugusių jaunuo
lių kuopą. Organizatorius Dr. 
Montvidas sako, kad apskritis 
auga ir to jo darbo, užtai jis 
nemato reikalo no dirbti. Pas
kui pasakė “organi^atyvišką” 
prakalbą ir užbaigė. Iždininkė 
pranešė, kad ižde dabar randa
si $82.37, tot yra daug ir išmo
kėjimų. Jaunuoliams koncerto 
rengimo komisija pranešė, kad 
tas koncertas (atsibuvęs perei
tą pavasarį) davė apskričiui 

nuostolių.

Užbaiga ir užkandžiai
Besi Laigf ant puvažiavimui 

pirmininkas pranešė, kad bei- 
smenti to paties namo yra ren
giama užkandžiai ir kad visi

NAUJIENOS, Uucago, JŲ.
» . ----------—.................. -

baigia lietuvių ligoninės stip- 
Sekantis kalba 

dentistas Zimontas. Kalba 
trumpai, padrąsinančiai lemda
mas Auditorijai gerą ateitį. Se 
kautis kalba Andriulis. Ant ga
lo taria keletą žodžių Bendro
vės sekretorius Evaldas. Pas
kui šokiai ir tuomi baigiasi 
smagus Liet. Auditorijos Ben
drovės pokilis. —Bastūnas.

, . -  - - _. .4 I.... - ----------------------------------- ------- ---------

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS j
Financial

Finansai-Paakoloa

3. Prašyti Centrą, kad jis 
greičiausiu laiku paskirtų ir 
užlaikytų organizatorių Chica- 
gai ir apielinkės miestams, kur 
toks organizatorius galėtų ver
buoti Į Susivienijimą 
narius.

1. Išreikšti vieša 
Dr. Graičunui užtai, 
šmeižia mirusį SLA. 
a. a. Paukštį.

5. Duota įsakymas

naujus

kad jis 
iždininką

apskričio 
valdybai pagaminti planus va
jui verbuoti naujus narius į 
šio apskričio kuopas.

6. Sekama suvažiavimą lai
kyti Northsidėje.

Suvažiavimo tvarka.

Apskričio pirmininkas, ati
daręs suvažiavimą, paskyrė 
mandatų komisiją iš dviejų, j 
kurią Įėjo p. K i sėli s 
ranauskienė.

Spaudos komisija 
trijų: — J. Šmotelis,
vičius ir M. Kcmėšienė

ir p. Ba-

išrinko iš
Ad. Mice-

Dirbant mandatų komisijai 
prie sutvarkymo mt adatų, de
legatai kviečiami kalbėti: — p. 
Barzdys, iš Indiana Harboro, 
atsiprašo; .1. Kaulas, iš t’niver- 
sa| Lodge, sako, kad jaunuo
liai veikia, organizuojasi ir 
rengiasi prie futbolo; ponia 
Žilvitienė sako, kad moterys iki 
šiol mažai ką veikė, bet dabar 
stosiančiofi i darbą ir dirbsian
čios smarkiai: p. Mačiukas rei
škia džiaugsmą, kad apskritis 
laiko suvažiavimą Marqi?ette 
Park apielinkėje, kur dar visai 
nesenai buvo pliki 
jau 
vių 
kad 
vių

laukai, o 
dabar yra puikiausia lietu- 
kolonija ir eina prie to, 
pasidarys kultūrinis lietu- 
centras; p-lė \Valanches—

jaunuolė — sako, butų galima 
daug veikti, jei centras pasirū
pintų pastatyti namą, kur bu
tų galima susirinkti; Andrulis 
ir Žukonis palinkėjo pasiseki
mo; p. Buzgis — jaunuolis — 
sakė, kad jaunuoliai dirba ir 
gali dirbti ir butų gerai, kad 
visi Susivienijimo nariai dirb
tų sutikime su 
jaunuoliais; M. 
kad jau kalbėti 
mas Micevičius
damas visus narius prie darbo 
Susivienijimo labui.

Priimtos į apskriti dvi kuo
pos, būtent: Jaunuolių Univer- 

Engle\vood

kits kitu ir sų 
Rugis pasakė, 
užteks ir Ado- 
užbaigė kvies-

praneša,
83 nuo 13

čiami valgyli.
Ištikrųjų, neismente buvo 

nutiestas stalas ir apkrautas 
valgiais. Apart valgių buvo a- 
laus, papso ir kitokių gardumy
nų. Delegatai ir delegatės už
kandžiavo, šnekučiavo ir paga
lios išsiskirstė gerame upe ir 
ragindami kits kitą “kalnus 
nuversti” Susivienijimui.

Spaudos Komisija:
J. šmotelis, 
Ad. Micevičius, 
M. Kemėsienė.

Bridgeport
Lietuvių Auditorijos bendrovės 

’ banketas.

Well,

Sutinku subatoje “Naujienų” 
reporterį ir jis man sako: “Ne
užmiršk nueit šiandien j L. 
Bendrovės vakarienę, 
pagalvojau sau, juk tai neblo-

I gam tikslui. O rasi ir ką naujo 
galiu kartais užeit. Taigi, pa
sitaisęs švarko atlapus, patrau
kiau linkui to lietuvių žydinio.

Aplamai imant, štai koks L. 
Bendrovės to vakaro bankieto 
bėgis. Žmonės neskaitlingai 
renkasi į bankieto vietą, audi
toriją. Viduje kvėpia šeiminin
kių Stoniai gaminami valgiai. 
Taip apie 9:30 vai. vakare jau 
prisirinko dailios, apie 200 pu
blikos. Visų veidai reiškia 
smagų jausmą; svetainėj grie
žia keturi muzikantai džiazą, 
ir griežia, kad net ugnis iš na
gų eina. Muzika nėra žavė- 
janti, daugiausiai zigzaguotas 
džiazas, bet mylinčių šoktį 
žmonių jausmus jinai taip ku
tena, kad jie šoka tarsi elek
tros varomi.

Apie pusę po 10 vai. vakare 
suėjome į didžiąją auditorijos 
svetainę vakarieniauti. Ir tu 
mano vyreli, kaip dailiai skob
niai sutvarkyti stropiųjų šei
mininkių. Tarpais skaniais 
valgiais pridėtų lėkščių skob- 
nius, puošė dar ir pražydę gė
lių žiedai bei žali lapai. Ta gra
ži išvaizda ir bendras skirtin
gų žmonių susibūrimas tam 
garbingam tikslui teikė man, 
vienam iš vakarienės dalyvių 
smagų jausmą. KJuk, f maniau 
sau, tai puiku bendrai dirbti 
tokį prakilnų darbą, nes toji 
musų auditorija tai ir yra lyg 
musų kultūros žydinis, kur mu
sų dainininkai paskleidžia dai
nos aidus, kur drama atvaidi
nama, kur kalbėtojai reikalingų 
gyvenimui pamokų duoda, ir tt.

Pagaliaus prasidėjo vakarie
nė. O tos patarnautojos 
bėga, tik skubia nešdamos 
čižams skanių valgių. Ir 
klausia gal ko nori, gal to.
gom, gardžiuojamės, stiprinam 
griešnus kimus. O štai ir dai
na iš K. Sabonio krutinės pa- 
sipyla. Dainuoja K. Sabonis, 
dainuoja ir p. Krasauskienė, 
mano “favorite” chicagietė 
giesmininkė. Pagaliaus ir ba
ritonas čiapas. Skanus valgiai 
ir dainos žavejantys balsai tei
kė stiprybės ir kunui ir sielai.

Pagaliaus prasidėjo spyčiai.

tik 
sve- 
vis 

Val-

sal Lodge ir So. 
kuopa.

Mandatų komisija 
kad mandatų yra 
kuopų, bet suvažiavime daly
vauja 42, neatvyko 41. Vėliaus 
atvyko dar keli delegatai.

Skaitytas laiškas nuo Cent
ro sekretorės, p-lės Jurgeliutės, 
kuris praneša, kad nuo rūgs. Pirmininkas, p. A. Zalatorius, 
24-tos iki 30 lankysis Chicago perstata dr. Pošką pakalbėt. 
Cunard laivų linijos atstovas p. Kalba daktaras ilgai, bažnyti- 
Bukšnaitis ir tarp kitko jis su- niu pesimistišku tonu. Publi- 
tiktų pakalbėti SLA. kuopoms, ka neatydžiai klausos. Nuo 
jei jos galėtų surengti jam pra- auditorijos bendrovės reikalų

Į CLASSIFIED ADS.
Educationai

Mokyklos
AGL.YS

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

7911 So. Halsted St. 
Phone Vincennes 3932

Mlbcelianeous 
Įvairus

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

THOMAS, 
Tel. Michigan 2570

SENI įtaisymai štorų padaromi 
kaip nauji; “show cases” pertaiso
mi, aprokojam uždyka. Liberališkas 
nuošimtis ant senų fixčerių, jeigu 
mainomi Čia ant naujų. 722 Taylor 
St., Tel. Monroe 0528.

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

Business Service 
Biznio Patarnavimai

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

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

Briageport Fainting 
& Hardware Co. 

Malevojam ir popieruojam. Utlai- 
Icom malei*, popierą, stiklu* ir t t 

3149 So. Halsted St 
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

SKOLŲ IŠKOLEKTAVIMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL CLAIMS 
SERVICE BUREAU

•Room 801 
168 W. Washington 

Main 4020

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

CH. SYRTOWT AND
JOS. PAWLOWICZ CO. 

LIETUVIAI
HOT WATER & STEAM HEATING 

Darbas garantuotas. 
Geriausias patarnavimas

2032 W. 18 SL Tel. Canal 1269

TAISOM STOGUS, 3 taisymai $4. 
Stogus sutaisom. Mes einame vi
sur. Darbas garantuotas.

7752 Racine Avė.
Tel. Triangle 5032

24 MENESIAI IŠMO
KĖJIMUI

PLUMBINGAS, 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

EXPERTAS RADIO 
TAISYMO ;

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

$2 — patarnavimą skaitom — $2
>Stewart 2992

po 6 vai. vakare Englewood 2544

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

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

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

8408 S. Michigan Avė. Victory 4126

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

taisymą namo? Jeigu taip, tai susl- 
žinokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, {skaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskj 
įmokėti, kitus j du metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
MR. PARIS

Mes dirbame ir perka 
me 1 ir 2 Morgičius

| 2 dienas

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47 St

MES darome 1, 2 ir 3 morgičlus 
Eighteenth Bond & Mortgage 

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

Paskolos suteikiama 
j vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

Co

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiai* padaromi f 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitš* pa*
M. J. KIRAS,
B88S So. Halsted St

Be Komiso ir Išlaidų 
Me* paskolinama jum* $100, $200 
arba $300, imama legali nuoiim- 
?. Pinigus gausite i 12 valandų.
ndustrial Loan Service 

)7?« W. Chicago An, 
Kampas Hermiaure Avė.

MORGIČIAI
Skolinu pinigui ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi- 
čius.

JUSTIN MACKIEWICH 
2342 So. Leavitt St 

Phonę Cąnal 1678
♦ ‘ ,4

BE KOMISO
Mažos Paskolos 

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

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47 St.

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

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St.

Personai

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, 

vvrights. Rašyk šiandie. rati 
reikalais kreipkitės prie manęs 
pilnu užsitikėjimu. Teisingas 
greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

2300 W. Chicago Avė.
Dept. 7

Chicago, III.

Copy- 
Patentų 

i su 
ir

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS vaikas prie išne- 
i lojimo “Naujienų” Kensington, III. 
Tėvai iš Kensington apielinkės, ku
rie norite, kad jūsų vaikas nešiotų 
“Naujienas” — malonėkite tuoj duoti 
:;inią telefonu “Nau^enoms”. Tel. 
Roosevelt 8500

PROGA lietuviams su plačiomis 
jažintimis. Gero budo, gerų papro
čių, užimti gerą vietą. NAUJIENOS 
Box 1739 Sn. Halsted St.

REIKALINGAS patyręs bučerys, 
turi mokėti angliškai.

1800 So. Peoria St.

Help Wanted—- Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS kriaučius dirbti 
prie moteriškų ir vyriškų rūbų.

1629 W. 4611; ęjfyreet

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 
alM- Jus mokinsltės pas tokius 
žmonėe, kurie uždirbo daug pinigų 
pardavinėdami automobilius.

Jei jus norite bjskj pasimokinti, 
lųs galite tikti pelningam bizniui, 
pardavinėti Chevrolet automobilius, 
kurie viržija kitus karus išpardavi
me. Atsigaukit asmeniškai ir pami
nėkit ši skelbimą.

THE CHEVROLET DEALER8 
ASSOCIATION—Salesmen Training 
School, 301 Gossard Bldg. 108 East 
Ohio St., .Chicago, III.

Autojmobilcs
NAUJI MODELIAI

Nuo 8 dieno* Liepos, jau Studeba- 
ker Co. išleido 
1929 metų, yra < 
nereikia tepti 
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 irengtaH kaštuoja .... $1855.00 
Manantys pirkti arba mainyti ant 

seno? meldžiu pamatyti mus, nes
— i i • 4.1 1 mcs Jau 6 metai kai parduotam 
pasimokinti, studebakers karus, ir jums užtikri-

Help VVanted—Female
Darbi n ink i ų Reikia

REIKALINGA mergina prie kriau
čių. Turi žinoti rankų darbą. 3106 
So. Halsted St., Victory 3147.

Real Estate For Sale
Namai-žemė J*ard avimu i

NAUJAS MŪRINIS 2 FLATŲ 
APARTMENTAS

nauius modelius Tik užbai^as Šiltu vandeniu Sildo- daug daudau^irength ma8’ lotas 37x127 P5dos« arti mokyk- 
‘Wvzšoti” kas 20 transportacijos ir t. t., 6340-42

name teisingą patarnavimą.

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

D. KURAITIS ir A. KASULIS 
Savininkai

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnonios pančiakos dėl 

vyrų ir moterų. Kainos pora tik
tai 50 centų — dvi poros už 95 cen
tus. Moterims pančiakų pora po 

, , 85c. ir 95 centai. Vilnonios gijos
valymo nėriniams — kaina 4 uncijos matkos 

naujo bildingo dirbti naktims. Nuo- 29c., 31c., 34c. ir 35c. Vilnonios ma- 
latinis darbas, gera mokestis. GRA- < ....
HAM EMPLOYMENT AGENCY, centus. 
833 Milvvaukee Avė. I ••

terijos vaikams dėl kelnučių už 65 
Taipgi turime marSkonių j 

; gijų dėl mezginių.
FRANK SALEMONAVIMUS, 

Chicago, III.Help Wanted—Male-Female 504 w-33 sęjrNormin Avc-1 lubosP.rhlnlnlnĮ Reiki._______________Chicago, 111.

PINIGAI BE PINIGŲ ' ----- ------

Eddy St., apkainuotas dėl greito par
davimo. Sąlygos tinkamos, galime 
mes pabudavoti ant jūsų loto bile 
bungalow arba fialą budlnką, .kokį 
jus galite išsirinkti. R. J. NELSEN, 
builder, Kildvare 1195.

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

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

Central 3654

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

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

JOHN IBACH 
Real E^’te, 

10-13 E. 43 ct. 
Phoi.o Oakland 4681

PARDAVIMUI 12-kos ruimų rezi
dencija garu apšildoma — ‘‘steam 

1__ ‘sun parlor”, užpakalinis por-
čius stiklinis, 2-jų karų garažius — 

mokyklų ir miesto « • * • • * _ A _ f
saf, didelis kampinis lotas. Randa-

! heat” “ w • _ * e i
PIETINĖS Illinojaus mainos tu- arti krautuvių, i

Uždirbti pinigų lengvai gali kož- ri dideliais šmotais anglis, $6.50 už knygyno. Medžiai aplink, visi intai-
nas vienas vyras arba moteris drau
gaudami su mumis. Kaip tik dasi- 
žinote kur kokį bargeną ir patys ne
galite nupirkti, kreipkitės pas mus. 
Mes turime pinigų pirkimui ir nu
pirkę užmokėsim jums už parody
mą bargeną. Taipgi kokiam atsi
tikime esate priversti skubai ką par
duoti, nedaleiskite kad atimtų už 
skolą, o pasimatykite su mumis. 
Kas reikalaus, mes užlaikysime 
ką

vežimą su pristatymu. Del kainų 
ant kitų anglių šauk T 
1036.

uei Kainų n“*i’ , , T1Boulevard «» Roseland arti Michigan Avė. Par
duoda savimnkaą. Kam a $14,800

Business Chances
Pardavimui Bizniai

I (lUUUa buviiuiincity ixcxui
j — parduosiu tik už “Cash”. Kreipki- 
! tęs i “Naujienas”, 1739 S. Halsted 
St. Box 1130.

absoliutiškoj paslaptyj.

STANKO & CO
REAL ESTATE 
5076 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6036

Furnished Rooms

VIS-,*

BARBERNĖ 2 krėslų, sena vie
ta, už labai prieinamą kainą.

1414 So, 191 h Ct., Cicero, III.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nO, gera vieta. 3300 S. Ashland avė.

PARDAVIMUI bekernė ir delica- 
tessen krautuvė; greitam pardavi
mui nebrangiai. Priežastis — liga. 
7147 S. Vččftern Avė.

RENDAI kambarys, merginai ar
ba vaikinui.

3256 So. Morgan St.

ANGLIŲ BIZNIS SMULK 
MENIŠKAS

TURIU 5 moderniškus kambarius, 
priimsiu vedusią porą arba 2 vyru. 
Atsišaukite vakarais po 6.'

4340 So. Spaulding Avė.

UŽDĖTAS 4 METAI
ir
3

For Rent
RENDAI 5 kambarių flatas nau

jame budinke. 2831 Lowe avė.

RENDON 4 kambarių flatas, 
elektra, maudynė, toiletas. Rendos 
$23. 737 W. Reese str. Arti 8(10 No. 
Halsted St.

Gera vieta, sandėlio ofisai, 
trekės, pilnas įrengimas, su 
trokais, sąramas štedavų kos- 
tumerių ir t. t.
VISO KAINA $2,000 MOKANT 

ANT SYKIO
Tel. Palisade 7231

Radios
TURIU parduoti mano elek- 

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

Musical Instrumento
MHzilroN ln*trwm*nt*<

EXTBA! Parduodu duonos 
kepyklą už cash arba mainysiu 
į lotą arba mažą namą, arba j 

tonų troką. Priežastis par
davimo, turiu 2 biznius. Pir
mas atsišaukęs gaus gerą pro
gą. Turiu parduoti greitu lai
ku ir agentams komišenas.

1800 W. 46th ir Wood St.
Užpakaly

STOLTZNERIO 
BUDAVOTI 

NAMAI
IŠTAISYTOS GATVĖS IR ELĖS 

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

$8,700 — jmokėti 
$500

$25 l MĖNESI IR NUOŠIMTIS 
5 KAMBARIŲ BUNGALOWS 

Dideli užpakaliniai porčiai 
“Quaker” ' ’ plieninis fumisas 
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 publi
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 
PINIGU 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 8704-10301 
3825 N. Cicero Avė.

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

Central 5901-2-3

tuojaus savo 
Verčios 

as
TURIU PARDUOT 

gražiausi grojiklį Pianą. 
>750. Vėliausi voleliai, 
r suolas už $100, paimsi viską,>$25 
mokėt, likusius po $2.00 į sava

Kreipkitės 
141?> N. Wood ct, 
’ Imos lubos

LESLIE C. Groffo pastebėtina mo
kinimo sistema duoda jums • (seniems 
r jauniems) progą išmokti groti ant 
;inkamo jums instrumento. Su pagel
ia mano mokinimo budo jus galėsi

me groti po valandai laiko, ant piano, 
armonikos, galėsite dainuoti arba 
švilpti. Parduodame armonikas. 
CHICAGO MUSICAL SEMINARY, 
2828 Madison St. Kataliogus pasiun- 
čiame ant nareikalavimo. Tel. Kedzie 
5497. Valandos nuo lltos iš ryto iki 
: Otos vakare. Nedėlioj nuo lOtos iki 
4tos po pietų.

TURIU paaukauti savo player 
’inną už $75.00. Tikras bargenas. 

Sis pianas yra beveik naujas, 
matyk manę dar šiandie.

NORAH LEE 
8941 Roosevelt Road 

Ist floor i

Pa-

Sewing Machines
Siuyamogt Mašinos

SINGER’IO ir WHITE’O siuvamos 
mašinos $9.00 ir aukščiau, sudeda
mos elektrinės mašinos $20.00.

4251 Cottage Grove Avė.

Automobiles
Lincoln Sport Phaeton....

Buick sedan 5 pas..............
Oakland sedan naujas ....

1926
1927
1928
928 Pontiac atdari naujas
927 Chandler^uke nauias

1928 “
1927

Essex, Fords, 50 kitokių dėl 
rinkimo.

McDERMOTT MOTOR SALES 
7136 S. Halsted St.

Essex sedan, kaip naujas 
Pontiac Roadster ...........

$950 
$775 
$895 
$750 
$700 
$700 
$495 

pasi-

EXTRA. Parsiduoda restoranas ir 
rooming house labai pigiai. Savinin
kas nesupranta šio biznio. 3717 So. 
Halsted St.

\ GROSERNĖ ir bučernė, nemoku 
bučeriauti. Parduosiu arba mainy
siu j vieną grosernę.

3213 So. Parnell Avė.

PARDAVIMUI cigarų, kendžių ir 
kitų reikmėm) krautuvė.

225 W. 39th Street

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

40 AKERIŲ ūkė ant mainymo 
arba pardavimo ant greitųjų. Ku
rie norite puikios vietukės arti mie
sto ir marketo, meldžiu atsiliepti, 
nieko nelaukant.

JOSEPH GERYBO 
Scottville, Mich.

Real Estate For Sale
Najnai-Žernš Pardavimui

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

PARDAVIMUI kampinis, 3 augš
čių mūrinis namas su 3 krautuvėm. 
Visos išnomuotos. Rendos $400.00 
mėnesiui. Turiu pigiai parduoti; 
važiuoju Europon.

1012 W. 18th Street 
3-čios lubos iš priekio 

Tel. Roosevelt 4693

iš-

NORIU mainyti 2 augščių namą. 
2 garadžiai ir gerą bučernę JSright- 
on Parke. 6002 So. Sangamon St., 
Tel. Wentworth 9095.

PARDAVIMUI naujas muro na
mas 2 flatų, 6 ir 6 kambariai Mar- 
ųuette Parke. Karštu vandeniu šil
domas. Su mažu išmokėjimu arba 
mainysiu j bučernę ir grosernę ar
ba restorano.

Prospect 7232

TEGUL JIE VISI SKAITLIUOJA 
Paskui mus pamatyk

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

RILEY & KRAUSHAAR 
3121 N. Cicero Avė. 

Palisade 9600

JO DIDYBfi 
AMERIKOS PILIETIS

Daleisk šitai bungalow žiūrinčiai 
j golfą ir tennis parką gražiausi 
vieta, prūdas, ski šokimai, zabovų 
daržas ir t. t. turi būt jūsų palo- 
ciui, $750.00 įmokėti; $25.00 j mė
nesį ir procentai.
BRANGUS ŽMOGAU, TĖMYKIT 

I TĄ1
2415 N. Meade Avenue 

arti Fullerton Avė.
J. BRIGHT, savininkas, 6310 Diver
sey Avė., Merrimac 8819.

pavyzdžius,
Avė.

Namai šiaurinėj pusėj 
PASIRINKITE SAU MUSŲ 

VISAI NAUJĄ 
5-6 KAMBARIŲ BUNGAL0W 

$9,350 iki $9,950
$1000 jmokėti — $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 4836

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

WALTER J.
6601 So. Western 
3236 W. 55th St.

PAUL
Republic 4170
Henilock 2389




