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SusekęPlečkaičio 
sąmokslą Kaunui 

paimli
Puolimas turėjęs neva būt 
padarytas lapkričio mėnesį

BERLYNAS, nigs. 26. — 
Laikraščio Tageblatt korespon
dentas Kaune praneša, kad 
Lietuvos sienos sargyba suse
kus platų sumoksią Kaunui pa
grobti.

Sako, Meksikoj buvę 
nužudyti keturi 

kunigai
ROMA, Italija, rūgs. 26. — 

Vatikano laikraštis Osservato- 
re Romano sako, kad jis suži
nojęs, jogei Guadalajaros die
cezijoje, Meksikoje, buvę su
šaudyti keturi katalikų kuni
gai, būtent: Corona, Atiliano 
Cruz, Miguel Flores ir Andrea 
Galindo.

Vatikano laikraštis sakosi 
neturįs žinių, kuo tie kunigai 
buvę nusikaltę, bet aišku esą, 
kad jie buvę “katalikų perse
kiojimo” aukomis.

Buvęs sugautas vienas Len
kijos generalinio štabo oficie- 
ras, ir pasirodę, kad lietuvių 
pabėgėlis Plečkaitis, kuris turė
jęs konferenciją su maršalu

Sovietų pastangos 
gaut svetur kapitalų

IAtlantic and l'aciflo Photo)

Rockfordo trobesiai baisiai audrai praėjus.

Lietu vo
Pademarklinijo gyven

tojų vargai
KAUNAS. — Pil. Gociui Sta

siui iš Pažemių kaimo, Utenos 
apskr., gyv. prie pat demark- 
linijos, musų administracija iš
davė leidimą pereiti demarkli- 
niją žemės darbams.

Bugpiučio mėn. 29 d.z Gocis 
ėjo per IV rajoną II Palukniu 
sargybą į lenkų pusę piauti šie
no. Paprasta tvarka užėjo į 
lenkų Antaladijos sargybos bu- 
stynę užsiregistruoti. Lenkai 
dėl nežinomų priežasčių jį su
ėmė ir nuvarė į Kačinėnus. To
limesnis Gociaus likimas neži
nomas.

s Žinios

Pilsudskiu ir lenkų štabo \ofi- 
cierais, gavęs pinigų sąmokslui 
vykinti. Puolimas turėjęs įvykti 
lapkričio mėnesį.

[Tai vykiausiai 
Kauno pasaka, nuo 
karna apie Plečkaitį, 
įlinkus” ir apie jų 
planus pulti Lietuvą 
pagalba.]

Varsa va griežtai
Lenkų Telegrafo

pranešime iš Varšavos rugsėjo

savo pramonei
paprasta 

senai se- 
plečkaiti- 
tariamus
s lenkų

migina
Agentūra

“Kauno spauda paskelbė lie
tuvių politinės policijos raportą, 
buk vienas lenkų generalinio 
štabo oficieras paliegęs į Lie
tuvą ir ten suteikęs sensacingų 
žinių apie tariamus Plečkaičio 
agresingus prisirengimus Vil
niuje prieš Lietuvą, o taipjau, 
buk Plečkaitis organizavęs Vil
niuje slaptą Lietuvos valdžą. 

[Lenkų Telegrafo Agen- 
yra įgalota griežtai tas 
nuginti kaip visiškai mė

sė joks lenkų gene-
žinias 
lagingas
ratinio štabo oficieras nėra pa
bėgęs į Lietuvą ir aukščiau mi
nėtos melagingos žinios yra lik 
išbujojusios lietuvių spaudos 
fantazijos vaisius.”

Guatemaloj paskelb 
ta karo padėtis

Valdžia pabūgus opozicijos, ku
ri prieš ją veikianti ir galinti 
sukelti neramumų krašte

rūgs. 26. — Respublikos prezi
dentas Chacon ir jo kabinetas 
konstitucines garantijas su
sindavo šešiems mėnesiams, 
kas yra lygu paskelbimui karo 
stovio visoje Guatemaloje. De
kretas liečia mitingų laikymą, 
transportaciją ir spaudą.

Vyriausybė skelbia, kad toks 
žingsnis buvęs padarytas dėl to, 
kad opozicija ir jos spauda ėmę 
intensingai veikti prieš valdžią 
ir galį sukelti krašte neramu
mų ir netvarką.

Anglų darbininkai ne
patenkinti darbo sąly

gomis Kanadoje
LONDONAS, rūgs. 26. — 

Anglijos bedarbių kuopa, kuri 
buvo kartu su šimtais kitų 
bedarbių išvykus į Kanadą lau
kų darbų dirbti, sugrįžo atgal 
į Angliją. Anglų darbininkai be 
galo pasipiktinę tomis darbo 
sąlygomis, kurios jiems buvo 
Kanadoje pasiūlytos.

Atsisakytų nuo komunizmo pro
pagandos. bet tik sukurtą 
normalius santykius su Ang
lija ir Amerika

Maskviškis New York Times 
korespondentas praneša, kad 
sovietų Rusijos vyriausybė 
bandanti vėl sukurti normalius 
santykius su Anglija ir Jungti- 
lėmis Valstybėmis.

Sovietai esą pasirebgę dary
ti kai kurių nusikidifnų. Mas
kva galinti susilaikyti nuo ko
munistinės propagandos Ameri
koje ir Anglijoje, bet ji nega
linti sunaikinti komunistų in 
temacionalą. Taipjau ji nega-

Austrijos, kurią 
finansiniai Tautų 

priim-

linti statyti Rusiją tokion pa- 
dėtin, kaip 
kontroliuoją 
Sąjungos ekspertai, nei
ti Davveso planą.

Times korespondentas 
kad, girdi, per daug (pasitikėti 
sovietų vyriausybės Hulaidumu 
nereikėtų. Maskva, sako jis, la
bai reikalinga užsienio kapita
lų, kad galėtų kiek galint .grei
čiau išvystyti sovietijos pra
mones, bet to kapitalo ji no
rinti gauti tik sau priimtinomis 
sąlygomis. Bolševikai svetimam 
kapitalui pasižaboti nesiduosiu 
jie greičiau atsisakysią nuo jo 
pagalbos, niekad atsižadėsią 
pamatinių savo principų.

jspėja,

Skandinavijos pini 
ginė unija įsteigti 

nepavyko
OSLO, Norvegija, rusg. 26.— 

Skandinavijos kraštų prekybos 
kongresas, kuris čia buvo laiko
mas, vakar pasibaigė. Norvegi
ja ir Danija turėjo vilčių, kad 
šiame kongrese pavyks atgai
vinti piniginė Skandinavų uni
ja, bet nepavyko. Švedijos dele
gatas Rydbeck, Skandinaviška 
Kredit Aktiebolaget banko 
Stokholme direktorius, buvo 
priešingas tokiai piniginei uni
jai. Jo nuomone, ji butų galima 
tik kartu įsteigus ir muitų uni
ją-

šita alternativa kitiems kraš
tams buvo nepriimtina, ir pini
ginės unijos idėja buvo atidė
ta šalin.

2,000 Kinų šiauriečių 
krito kautynėse su 

nacionalistais
PEKINAS, Kinai, rūgs. 26.— 

Praneša, kad netoli nuo Tient- 
sino, žiemių rytų pusėj, įvykęs 
atkaklus mu&is tarp tautinis 
Kinų valdžios kariuomenės ir 
buvusių šiaurės Kinų armijų 
likučių. Kautynėse kritę 2,000 
šiauriečių kareivių ir, paga-

Traukinys užmušė moterį

ELDORADO, III., rūgs. 26.—
Netoli nuo čia, traukiniui už
gavus automobilį, buvo užmuš
ta vietos farmerio žmona, Em-|liau, visi kiti šiauriečių liku- 
ma Tate, 50 metų amžiaus. Čiai buvę priversti pasiduoti.

Prašo $12,000,000 
uragano sunaikin
toms Fla. sritims

žuvusių žmonių esą daugiau ne 
2,300; jų kūnai renkami ir 
laužuose deginami.

Fla.,
Kry- 
atsi-

WEST PALM BEAC1I, 
rūgs. 26. — Baudonojo 
žiaus Palm Beach skyrius 
šaukė į Baudonojo Kryžiaus
centrą, prašydamas, kad butų 
pradėtas vajus surinkti 12 mi- 
lionų dolerių dėl uragano nu
kentėjusioms Floridos sritims 
atsteigti.

Atsišaukime sakoma, kad per 
uraganą žuvusių žmonių skai
čius siekiąs daugiau kaip 2,- 
300, o likusių be prieglaudos 
— 12,200.

Tuo tarpu darbininkų kuo
pos tebesitriusia, rankiodamos, 
ypačiai Everglades (Floridos 
liūnų) srityse, žuvusiųjų kūnus, 
kurie jau ėmė 
daugely vietų 
liūnų išgabenti 
surinkti kūnai 
žuose.

gesti. Kadangi 
negalima jų iš 
ir palaidoti, tai 
deginami lau-

Suėmė 23 policinin
kus dėl kyšių lupimo 

ir papirkimų
rūgs.PHlLADELPHIA,zPa

26. — Grand jury padarius tar
dymą, tapo areštuoti dvidešimt 
trys Philadelphijos policijos va
dai ir policininkai, 
dėl konspiracijos su 
šmugelninkais, dėl 
ir kyšių lupimų.

Suimti yra vienas 
kapitonas, septyni
vienas distrikto detektivas, du 
rotušės detektivai ir dvylika 
patrolmenų.

kaltinami 
svaigalų 

papirkimų

policijos 
seržantai,

Šveicarija neduoda 
moterims balso 

teisės
BERNAS, Šveicarija, 

26. — Šveicarijos 
buvo įteikę konfederacijos ta
rybai prašymą suteikt? mote
rims balsavimo teisę. Taryba 
dabar jų prašymų atmetė.

rugs. 
feministai

Švedijos kabinetas 
atsistatydino

STOKHOLMAS, rūgs. 26. — 
Kadangi pastaraisiais rinkimais 
valdžios partija prarado keletą 
vietų parlamente, premjero Ek- 
mano ministerių kabinetas šian
die atsistatydino.

Žydų riaušes prieš poli
ciją Jeruzolime Švedai įtraukia Lat

viją ir Estiją Skandi
navijos sąjungon

vadinama v

sienos j>cr-

Vokietija susirupinus
Švedijos užsienio 
mato tame Anglijo?

nauja ja 
politika: 
įtaką

JERVZOLIMAS, Palestina, 
rūgs. 25. — Jeruzolime vakai 
žydai pakėlė riaušes prieš poli
ciją, gindami savo 
dejavimų sieną.

Vyriausybe, mat, 
linti nuo dejavimų
tvarą, kuri skiria žydų maldi
ninkų vyrus nuo moterų, ir kai 
policija atvyko vieton tatai pa
daryti, žydai griežtai pasiprie
šino. Įvyko muštynių, kurio
se keletas žydų, vyrų ir mote
rų, buvo skaudžiai sužeisti.

Portes Gil išrinktas 
laikiniu Meksikos 

prezidentu
Konstitucinio prezidento rinki

mai kongreso nustatyti atei
nančių metų lapkričio mė
nesį

MEKSIKOS MIESTAS, rūgs. 
26. — Bendroj senato ir atsto
vų rūmų sesijoj vakar vakarą 
provizoriniu Meksikos prezi
dentu tapo išrinktas Emilio 
Portes Gil, dabartinis vidaus 
reikalų ministeris. Jis buvo iš
rinktas 277 balsais. Prieš jį 
nebuvo paduota ne vieno balso.

Provizorinio prezidento vie
tą jis užims ateinančio gruo
džio 1 dieną, dabartinio prezi
dento Calleso terminui pasibai
gus.

Visuotinius konstitucinio pre
zidento rinkimus kongresas nu
statė laikyti 1929 metų lapkri
čio mėnesio trečiąjį sekmadie
nį, o jo inauguravimą — 1930 
metų vasario 5 dieną.

yra
bu-
są- 
at-

mi-CAMBRIDGE, Anglijoje, 
rė Sir Horace Dartw*in, garsaus 
natūralisto, Charleso Darwino, 
sūnūs, 77 metų amžiaus.

KORH
Chicagai Ir apielinkei fed& 

^alinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Iš dalies debesiuota ir nenu
sistojęs oras; nedidele tempera- 

mainą-toros atmaina; -vidutinis 
sis vejas. f

Vakar temperatūros buvo 
tarp 35° ir 56° F.

Šiandie saulė teka 6:42, lei
džiasi 6:41. Mėnuo leidžiasi 
4:12 ryto.

RYGA, rūgs. 26. — Žiemių 
rytų Europa susidomėjo naują
ja Švedijos užsienio politika, 
nors per pastaruosius' dešimtį 
metų Švedija vaidino tik pasy
vų vaidmenį Europos politiko
je.

SkandftYnvų sąjunga, kuri lig- 
šio] buvo daugiau kultūrinė 
unija, Europos politikoje atei
ty veikiausiai ims vaidinti 
daug svarbesnę rolę.

Kandidatais į Skandinavų 
kultūrinę sąjungą Švedija pa
siūlė Latviją ir Estiją. Danija, 
Norvegija ir Suomija, kaip gir
dėt, tam pritarė. Tad busimose 
Skandinavų konferencijose da
bar jau bus kviečiami dalyvau
ti latviai ir estai.

Suomija, kurios kultūra 
didumoj švediška, Švedijos 
vo įtraukta jį Skandinavų 
jungą tuojau po to, kai ji
gavo savo nepriklausomybę 
nuo Rusijos. Del to suomiai 
šalinosi nuo sąjungų su latviais 
ir estais, kurie turėjo padarę 
militarinę sutartį. Dabar Suo
mijai rupi, kad Latvija ir Es
tija pataptų Skandinavų unijos 
nariais, juo kad visos trys val
stybės bijo karo su bolševikų 
Rusija.

Naująją Švedijos užsienio po
litiką ypačiai \strupiai daboja 
vokiečių diplomhtai, kadangi 
Vokietijai rupi sudaryti glau
desnę sąjungą su Busi ja prieš 
Lenkiją ir kartu mažinti lenkų 
įtaką Baltijos valstybėse. Vo
kiečiai mano, kad dėl staigaus 
Švedijos pabudimo paveikus 
Anglijos įtaka.

Latvija ir Estija dabar di
džiuojas tuo, kad jos bus laiko
mos Skandinavų kraštais, ir jų 
spauda tikisi, kad tai padės 
joms pritraukti užsienio kapi
talų.

Laikino Meksikos 
prezidento politi- 

, nis programas
MEKSIKOS MIESTAS, nigs. 

26. — Emilio Portes Gil, Mek
sikos kongreso išrinktas pro
vizorinis respublikos preziden
tas, per keturiolikos menesių 
savo prezidentavimo terminą 
žada sekti politiniu gen. Aiva
ro Obregono programų: kelti 
žemės ūkį ir valstiečių padėtį; 
plėsti kaimo mokyklas; dirbti 
dėl inkorporavimo į vienalytę 
Meksikos naciją indėnus, kurie 
sudaro 50 nuoš. visų krašto gy
ventojų.

Nors organizuotas darbas ne
bus atstovaujamas kabinete, 
busimas provizorinis respubli
kos galva yis dėlto žada remti 
darbo unijas ir stengtis kelti 
darbininkų masių padėtį.

Portes Gil sako, kad jis sto
jęs už nacionalę vienybę. Atė
jęs laikas, kad visi meksikie
čiai butų suvienyti didžion na- 
cionalėn partijon, kuri atsto
vautų visai tautai, o ne kariuo
menių vadams ir caudillos’ams. 
kaip kad seniau būdavo.

Busimas respublikos galva 
įspėja caudillos’us ir profesi
nius politikierius, kurie iš po
litikos tik ir gyveno, kad jiĮi 
praėjo laikai tokiems vietų va
dukams, kur kiekvienas jų ėjo 
savais keliais, dažnai priešin
gais Meksikos žmonių reika
lams ir labui. Toki politikieriai 
nerasią jo administracijos už
uojautos.

Rockfordo lakūnai at
vyko į Kopenhagą
KOPENHAGA, Danija, nigs 

26. — šiandie į Kopenhagą at
vyko Amerikos lakūnai, Beri 
Hassell ir Parker Cramer, ku 
rie bandė nuskristi iš Bockford 
III., į Stokholmą, Švedijoj. Ke 
lionėj jie buvo priversti nusilei
sti Grenlandijoj, kame jie bu 
vo Miclrigano universiteto eks
pedicijos Mount Evanse išgel
bėti.

Katastrofingi potvy
niai Portugalijoje

Traukinys užgavo autą, 
1 užmuštas, 2 sužeisti

GARY, Ind., rūgs. 26. — Ne
toli nuo CrOwn Point, Pennsyl- 
vania traukinys sudaužė auto
mobilį ir vieną asmenį užmušė, 
o du kitus sužeidė. Užmušta? 
buvo Elza Alės iš Whiting, In
diana, o jo žmona ir duktė su
žeistos.

siautė per 
keturias va- 
Portugalijos

LISABONAS, Portugalija, 
rūgs. 26. — Del smarkių lie
taus audrų, kurios 
pastaras dvidešimt 
landas, įvairiose
dalyse kilo rimti potvyniai. Kai 
kuriose vietose susisiekimas ge
ležinkeliais ir telegrafu sutruk
dytas. Keletas žmonių neteko 
gyvybių.

Tautu Sąjungos susi
rinkimas pasibaidė

GENEVA, Šveicarija, rūgs 
26. — Tautų Sąjungos devinta
sis susirinkimas šiandie savo 
sesijas pabaigė.

Kipras Petrauskas ža
da atvykti j Ameriką

Kauno “L. Aidas” praneša:
Patyrėme, kad musų operos 

tėvas p. Kipras Petrauskas pa
skutiniu laiku yra gavęs visą 
eilę pakvietimų atvykti su gas
trolėmis į įvairias Europos 
operas. Jis jau yra davęs su
tikimą apie lapkričio mėnesį 
Barcelonos operoj dalyvauti 4- 
se spektakliuose. Be to yra 
kviečiamas dainuoti vienoje 
Paryžiaus operoj ir Bukarešto 
operoj.

K. Petrauskas yra labai su
sirūpinęs gerais teatro rūmais 
Kaune. Jo manymu tokie nau
ji teatro rūmai galėtų būti pa
statyti iš Lietuvoje ir Ameri
koje parinktų aukų, vyriausy
bei paremiant. Pats p. K. Pet
rauskas žadą važiuoti Ameri
kon ir duoti ten visą eilę kon
certų, kurių pelno gerą dalį jis 
žada skirti tiems naujiems tea
tro rūmams.

Suėmė netikrų 10 litų 
importierių

KAUNAS. — šiomis dieno
mis Įsrutėj, Bytprusiuose vo
kiečių policija sulaikė vieną 
įtartiną asmenį, kuris slaptais 
budais mėgino pereiti į Lietu
vą.

Pas sulaikytąjį asmenį ras
tas pundas su didele suma ne
tikrų dešimtličių banknotų, 
matyti, skirtų importuoti į Lie
tuvą.

Kriminalinė policija daro pa
stangų išaiškintf, kur tie bank
notai pagaminti ir kas juos 
mėgino platinti.

Manoma,- kad tai darbas ne 
vieno asmens, bet kokios ben
drovės, kadangi pinigai gana 
tobulai pagaminti.

Norėjo nuversti 
traukinį

KAUNAS. — Bugpiučio 26 
d. tarpustoty Joniškis — Meš- 
kučiai 38 klm. nežinomi pikta
dariai bandė padaryti trauki
nio katastrofą ir skersai kelio 
užvertė keletą pabėgių. Trau
kinio Nr. 22 mašinistas laiku 
pastebėjo užverstą kelią ir 
traukinį sustabdė. Traukinys 
dėl to kiek susivėlino. Įvykio 
kaltininkai ieškomi.

Baisaus kankinimo at
sitikimas

Sužvėrėjęs vyras padarė mote
riškei 50 žaizdų.

ROKIŠKIS. — Jau buvo mi
nėta, kad Nevienų kaime, Pa
nemunėlio v., nebydys š. kir
viu sukapojo tris žmones ir po 
to padegė namus, š. nori įro
dyti, buk jis sykiais tampa be
pročiu. Gydytojų nurodymais 
iš prigimties esą nebyliai sy
kiais sukvailėja, bet Š. kall>ą 
sugadino skarlatina. Todėl jis 
nuo kalėjimo išsisukti negalės.

Antras žiaurus žmogžudys 
Balys Gaižius iš Civilių k., Jū
žintų v. Jis savo giminaitei pei
liu padarė apie 50 žaizdų gal
voje, perskrodė liežuvį, supiau- 
ite veidus, išbadė špilka gomu- 
’į, apipiovė kaklą, nuplovė pir
štą ir išlaužė' du šonkaulius, 
^žmogžudys norėjo moteriškę 
nusūdyti, kad jam g-reičiau te
ktų jos likis. Moteriškė ligo- 

ninėjeJ žmogžudys suimtas, .lis 
teisinasi, esą jį užkerėjo ir jis 
sykiais esąs beprotis. Žmog
žudys buvo tikintis ir pilnas j- 
vairių prietarų.
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Detroit, Mieli.
J. P. U vieko puulėka

Indiana Harbor, Ind.
*

Ligoniai.—Mokytoja.

palaikyti tamsumą tarp mus. 
Nors jis ir sako, kad mokytus 
žmogus “dūšią pragano”, bet 
tai niekis. Jeigu mokytas žmo
gus pragano dūšią, tai žino ką 
darąs. Dauginus mokslo — 
lengvinus gyventi. Juk yra sa
koma : mokslas duonos nepra
šo.—Reporteris.MŪRINIS arba MEDINIS

Geros ryšius pastatyti garažai
$10 įmokėti

24 mėnesiams išmokėjimui
Mes specializuojamas budavoiime 

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 j|. Del tolimesnių in
formacijų Saukite, rašykite arba at
siųskite kuponą už toki darbą kur) 
jus interesuoJatės.

Norėdamas išreikšti savo pa-j 
dėką Detroito ir apielinkės 
lietuviams ir kartu atkreipti jų 
domę į šios šalies |>olitiką, pa
rašysiu nors kiek apie savo pa
tyrimus, pasekmes, trukumus.

Pirmiausia tariu širdingą 
ačiū visiems lietuviams, nes 
skaitliavimas balsų parodė, kad

Pastaruoju laiku pas mus yra 
gana daug sergančiųjų.

P-as Pr. Jutkus, SLA, 185 
kp. pirmininkas, guli namie po 
skaudžios operacijos, kuri buvo 
padaryta 15 d. rūgs. Kaip gir
dėti, p. Pr. Jutkus eina svei- 
kyn, gal greitu laiku visiškai 
pasveiks ir vėl pradės darbuo-

Detroit, Mich.
Visi piliečiai, kurie nėra už

siregistravę šiemet, privalo tuo- 
jaus užsiregistruoti, kad galė
jus dalyvauti ateinančiuose 
prezidentiniuose rinkimuose. 
Registruotis privalo visi, kitaip

] Garažas
Į j Porčius
į Į Namo pakėlimas

j Cementinis pamatas
j Abelnas pertaisymas

Į ] Naujas namas ir finansavimas' no l)()litisko

Vardas
Adresas ................... -............... ......___

Quality Construction Co.
North Shore ofisas ir Yardai 

4538 W. Addison St.
Tp]pf AvpniM 471R

Dykai Patarimas
Teikiamas Sergantiems Žmonėms

ten, kur lietuvių daugiau ap
sigyvenę, ir daugiau balsų gau
ta. Tas ypatingai parodo gerą 
užuojautą, nes lietuvius niekas 
nemėgino suorganizuoti bendrai 
veikti, nebuvo laikoma ne vie- 

► susirinkimo dėl 
' parėmimo savo kandidatų. Pa
čiam dėl savęs, rodos, neišpuola, 
o musų tarpe politiškų “lyde
rių” gal nė neturim, bet kad 
lietuvystės jausmas Šveikas, tai 
nėra abejonės. Buvo ir daug 
tokių, kurie atėjo į ofisą ir 
siūlė savo pagelba dėl dalinimo 
literatūros ir t. t. Tiems, ku
rie aktyviai rėmė, ištikrųjų 
jaučiuos didžiai skolingas, n*es

tis.
P-ia M. Kantrimienė irgi ei

na geryn. Ji randasi Augustin 
ligoninėj, Chicago. Ji turėjo ga
na sunkią operaciją, bot kad 
yra gerai prižiūrima, tai viskas 
eina geron pusėn. P-as St. Kan
trumas yra biznierius, barzda- 
skutis.

yra panaikintos.
irgi privalo regis- 
dalyvauti balsavi-

Pasitarkite su Dr. B. M. Ross, at- . ___ _____ . ,
sakančiu specialistu. Jis turi tris- i buvo suprantama, kad Detroito 
dešimti metų pasekmingos prakti- 'lietuviui dabar labai sunku—lig 
kos gydyme chroniškų ir užsisenš- .
jusiu ligų. Kraujo ir privatiškas H- Per anksti 
gas. reumatizmą, skilvio triubelius, men8 |ik ir dėl ateities lietuvių 
Širdies ligas, inkstų, pūslės, šlapi- . ,, _.. . .
nimo ligas išgydo tuojau. Slaptos fltsižymėjimo darbavosi sau 
ligos, sifilis ir užkrečiamos ligos iš- jokios naudos nesitikėjo.
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- f 
liu gydymu kuris t 
sustiprina nervus ir 
teikia stiprumo silp
niems organams. 
Atsi'.ankykit dėl pa
sitarimo dėl bile ko
kios ligos arba silp- 
numo.

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

Kampas Monroe Street, 
Crilly Building

imkite elevatorių iki penkto šukėto. Vyrų 
priėmimo kambarys 606.—Moterų 608. Ofi
so valandos kasdien nuo 10 ryto In 8 va . .. j;
kare. Nedėliocil# nuo 10 ryto Iki 1 po | k()S p<lg<llbOS SAVO kcindldavHniS, 
piet. Panedėlv). Seredoj ir Su bato j nuo 10 » .
ryu. tai » valandai vakare. . kaip lenkai ir kiti, nes mažai
Dvidešimti* Denki metai tnm«> nsm> Į , . . . ,......................... ■■■■-- - ------- - turim praturtėjusių ir kar^u
---------- ------ ---------- - atjaučiančių garbę laimėjimo 

T VlCIf 1|’ MANF PA- P°Mik°j vieno ar kito iš sa- 
IjIjIDIIII ITlrlliEi Iri I Vųjų, Mes galim ir privalom

didint skaitlių balsuotojų. Tą 
darant ankščiau ar vėliau nusto
sim būti antraeiliais politikoj.

Idant ateity mums aplinky
bės palengvintų politikoj aš vis 
mėginsiu, ant kiek laikas leis, 
kelti lietuvių vardą šios šalies 
politikoj ir kviečiu visus kilus 
prie panašaus darbo. Supran
tančių žmonių parama ir užjuo- 
jauta padaro įspūdį, lig ir no
rą, ne tik dėl savęs, bet ir dėl 
visuomenės pasidarbuoti.

—J. P. Uvick.

laimėti, šitie as-

negalėsite dalyvauti balsavi
muose, nes visos pirmesnes* re
gistracijos

Moterys
Duotis ir 
muose.

Registruotis galima kusdie, 
miesto salėje. Bet pasiskubin
kite užsiregistruoti, nes regis
tracijos laikas šiomis dienomis 
jau užsibaigia.

A. Perskaudienė taipgi 
St. Kotrinos ligoninėj, 
operaciją, bet eina ge-

suirę vyrai

Iš patyrimo pusės gūlilfi. be 
jokios abejonės sakyti, kud lie
tuviai, prie dabartinių aplinky
bių, vieni negali laimėti. Turi 
būti sudaromi ryšiai su kitais, 
nes stebėtinai mažaS skaitlius 
lietuvių balsuoja. Mano kan
didatūrą aktyviai rėmė Detroit 
News, bet neturint didelės po
litiškos organizacijos ir pinigi
nės paramos, nors ir buvo gra
žus’ rezultatai, bet vis tik toli 
dug laimėjimo.

“I
Chicago. Mes galima augti inditikoj, 

jeigu tiktai atbustume. Mes ne
galim suteikti didelės pinigiš-

SAKYT JUMS 
Dovanai Patarimas

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

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

Suitc 1615, 
Phone Harrison 0150

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

REUMATIZMAS SUNAIKINAMAS 
ARBA PINIGAI SUGRĄŽINAMI 

PAHTERfcTINAS InKADIMAS
Panai! U m nuola
tos progi-CBUola 
Žinijoj ir meili- 
<4noH ino k h 1 ii » 
nuolato* huran
da naujini vftls- 
UiM gydyti Ji- 
koiuh. kurion pir
miau nkuitėsi ne- 
iAirydomon. S t a i 
yra žinia, liejan
ti juniH VILTI 
— LAIMĘ 
SVEIKATA. 
Vinį. kuru) kr 
čtute nuo 
matisino, 
bago. 
Netiri Uh. 
gijOB. 
thritia, 

Mkurulėjimo. 
krūtinėj, šiltinusių 
MiHtingiiHiu 

atidėjimo 
muskuluose 
ur nuo 
»kaUHiiii| 
v iaų 11) 
krut.VHiti- 
ANTĮ 
valiausi 
Tom. N, 
jum) 
aidėjo dabar, ar 
yra įsisenėję — 
naiaiiH hkaiiHmid i 
miegos 
ant vimuloH. 
se Kalima 

_ Btanėius
ki| ir kasdTe mes Kauname 

. . Jums
klimuta, ar imti mit 
M) ANTI-RHEIMATIC

ir

i-n- 
Reu- 
u m- 

Sciutlen. 
Ncui-al- 

Gout. Ar- 
N ilgams 

skaudėjimo 
ur 

h U n u r i i), 
r u n k o h e, 
ui- kojom-, 

kokių kitų 
kūne. lengvu! 
skanumų ulnl- 
imdami iiiiihu 
RilEUMATK'. 

iAradinią Dr. 
ėru skirtumo, ar 

negaliavlmui pra- 
<l;ib;ir. ar jau 

iniiienfle ---- jllHl)
'..... ....... 1 ir be-
iiuktys lAnyk* 

Muku ofl- 
_ matyti tuk- 

ĮiiulėkoH Iniš- 
vis daugiau lf 

iluiifriu u padf-kų. Juiiih nereikia perniuin.v- 
ti kliiitulu. ar imti iuiiiei-aliii<-M iiiaudyiu-H. 
iihihu ANTl-RHEI’M ATIC Hutaupinu vinį) tu 
viu-ki) ir iškušėitiH. Trumpu laiku jt]H at- 
KuiiHiti' pi-nžudyti) aveikiiti) ir Hiifkiia. Vi«- 
iiiiH |ial>an<l) nuiH tuojiuiH jiiM jtikiiiH. Jeigu 
jum nobiiHitc patenkinti, mere HUKrųžiiiHiiiic 
juiiih pinigiiH. Jie neturi jokių kenkHinin- 
ku pi ieniaiAių ir kiekvienuH Kali juoa im
li. Kaina vino gydymo yru TIK tfU.Ot).

Miihij ANTIRHEIM ATIC ni’ru kokiu pa
prasti patentuoti vaUtai. bet iiradlntau gar- 
kuuh l'uropob mokslininko .Dr. Toni. Jie 
•ųnidi-da Ih moksliniai mijtiiiKto medikallo 
milinio, kuris tuoj po priėmimo, einu j 
krauk; Ir vIhu kūno HiHtemų ir tuojau* 
Minalklua biiHiriiikUHluH nuodiiH Ir ueAva- 
ruiniiH. kurie ir aimdo vitm* hIUiuhiuuh. 
Ncutidėiiok hii uŽHinakymu mm«ų Kydymo 
Ir tiioiaiiH ulhikrutyk nuo hhvo kanėit).

NESIŲSK PINIGU IŠKAENO. tik i.Akiiok 
A| apgaiHlniini) ir nri*ių*k bu kokiaia ‘JŠc, 
padengti pakavimo ir pciHiunlimo IūAiih. 
o už gydymą jųn užmokėsite #3.00, kui 
JIb btiN priatulylaa jum* j namu*.

CHICAGO MEDU AL LABORATORY
Dapt. 137

17*43 N. Kedtle Avė. Chlcugo, llUnols

r-ltt Albina Karvelienė guli 
St. Kotrinos ligoninėj, bot la
bai linksma. Linksmas ir p. 
Jonas Karvelis. Mat jų nau
jagimis sūnūs yra labai svei
kas. J. Karvelis yra bučeris, 
turi savo bizni.

P-ia 
randasi 
Turėjo 
ryn.

Ne visiems patinka būti ligo
ninėj. Viena moteris, p-ia Be- 
kėžienė, pagulėjus kiek laiko 
sumanė apleisti ligoninę be dak
taro pavelijimo. Sumanyta ir 
padaryta. Bet kad nebuvo ga
na spėkų pasiekti namus, kur 
pigiaus galima sirgti ir gulė
ti, negu ligoninėj, turėjo atsi
gulti ant vidurio kelio vos spė
jus išeiti iš ligoninės. P. p. Be- 
kėžai yra gana turtingi žmo
nės. «

Bloga yra kad mes dabar ne
turime lietuvių gydytojų ir to
dėl turime kreiptis pas svetim
taučius. Rodos, yra p$s mus 
vienas
Rimdžius, bet jo h re#*#-nežino, 
nes jis nėra medicinos dakta
ras, o tik chiropraktorius.

Kaip ten ne butų, bet mes 
jau susilaukėm vieno profesio
nalo. Tai čia augusi lietuvaitė 
Besė Vaupšiutė. Ji nesenai už
baigė mokytojos mokslą ir da
bar mokytojauja Withcomb Ri- 
ley viešojoj mokykloj. P-lė B. 
Vaupšiutė yra baigusi VVashing- 
ton augštesnę mokyklą, Ind. 
Harbor ir Normai Colege State 
of Indiana, Te r re Haute. Tai 
pirma profesionalė tarpe musų 
lietuvių. Nors ir neturtinga 
mergaitė, bet kad mylėjo mo
kslą, tai lengvai pasiekė j j. Kas 
bus kitas iš musų jaunimo?

Tik negerai daro tie jauni lie
tuviai, kad iškraipo savo 
pardes. Juk musų lietuviška 
vardes. Juk musų lietuviška 
vardė skamba geriau, negu 
kio airišio arba lenko.-

Kaip girdėti, šiemet daug 
gimusių lietuvių žada stoti į 
kolegijas. Matysime ko jie 
išmoks. Gerai daro tėvai, kad 
nepavydi savo vaikams mokslo. 
Juk mums reikia visokių pro
fesionalų. Nereikia klausyti 
ką musų klebonas sako— jam 
rupi tik daug dolerių gauti ir

't1... .. ...
kad savo pareigas pavesti mies
to iždininkui, tuo sutaupinaąt 
mokesnių mokėtojams apie 
$200,000 į metus.

“Uvick nėra politikierius, nė
ra vietos ieškotojas. įsitikinęs, 
kad nėra rimtos priežasties už
laikyti du vienodus ofisus, jis 
siekėsi vieną panaikinti. Jam 
nepasisekė, kadangi jis nebuvo 
plačiai žinomas, kadangi prieš 
jį stovėjo patyrę balsų medžio
tojai ir kadangi didelė didžiu
ma balsuotojų yra taip pripra
tę turėti pavieto ir miesto iždi
ninkus ir mokėti savo taksus 
dviejose vietose, kad jie ne
įstengė suprasti svarbos Uvic
ko pasiūlymo.

“Be abejonės, Driek žinojo 
prieš pradėdamas savo kampa
niją, kad jis įsigys 'nepalanku
mą politikierių. Nežiūrint to 
jis atliko savo pareigą, kaip ją 
matė; ir jeigu butų daugiau 
tokių žmonių, kaip jis, kurie 
netik gali permatyti silpnas 
vietas musų valdžios sistemoje, 
bet ir užtektinai drąsus, kad 
pasiūlyti savo patarnavimą tų 
silpnumų pašalinimui, mes tu
rėtumėm geriausiai sutvarkytą 
administraciją, kokią tik sma- 
genys gali sugalvoti”.—S.

Ketvirtadienis, rūgs. 27, ’28
. ............................ *" 11 ■■!- 111 —- ' .-i------------- -------- ■— ■■

ra. Tik nesenai čia apsigyve
no Dr. W. Yavoišas. Jis atsi
darė ofisą 4902 Forsoit Avė., 
Peoples State banko name, o 
apsigyveno pas p. J. K. Mo- 
tiukus. Linkėtina jam gero 
pasi&ekimo.'

Patartina vietiniams ir apie- 
linke* m’^stenų lietuviams, rei

kale kreiptis prie lietuvio gy
dytojo.

Darbai šiuo laiku eina pras
tai. Daug darbininkų yra be 
darbo. Visi laukia prezidento 
rinkimų; mat tiki, kad išrinkus 
prezidentu Smith buk busią 
užtektinai netik darbo, bet ir 
alaus.— Pipiras.

Rauplių Duobės
Prašalinamos be skausmo

Turėsite gra
žią ir sveiką 
oda i 50 mi
nučių be skau
smo ir be ne
malonumų.

Acne. Niežai 
ir Spuogai ir 
visos odos li
gos gydomos 

pasekmingai 
žinomų speci

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

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

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

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

vjetas. Tuo butų su- 
pavietui apie $300,-

ir jo pasiulymą pa- 
iždininko vie- 
Detroit News,

East Chicago, Ind.
Mažai žinelių tesimato iš mu

sų miestelio lietuvių gyvenimo. 
Nors lietuvių randas ir nema
žas būrelis, bet išskyrus keletą 
mažesnių biznierėlių, visi kiti 
yra šapų darbininkai. Profesio
nalų ir inteligentų pas mus nė-

Kreivos akys atitaisomos
Į trumpą laiką — j tris minutes mes atitaisome kreivas akis ir 

be jokio skausmo. Be nesmagumų. Be ligoninės.
Kaino pigi. Pasitarimas veltui-

Atsiųskite savo mažą foto
grafiją, j tai bus at

kreipta speciali ati
da. Visi laiškai 
atsakomi greit

American Institute 
tfPUutic and fortai Rejuvenation 
MtoTVątMte-LakeBMc. }90 N. State 8t.

UL

Rodos, yra pas mv~ 
gydytoju^’ v Ijetuyis,

Lietuvis advokatas Jos. P. 
Uvick, kuris kandidatavo į Way- 
ne pavieto iždininko vietą, bal
savimuose nominacijos negavo. 
Vienatinis tikslas jo kandida
tūros buvo—panaikinti tą vie
tą, kaipo nereikalingą, nes veik 
lygiai tokias pareigas eina ir 
Detroito miesto iždininkas. To
dėl, pasak Uvicko, nėra pras
mės užlaikyti dvi brangiai ap
mokamas 
taupinta 
000.

U vieką
naikinti pavieto 
tą karštai rėmė 
kuris delei Uvick pralaimėjimo 
rašo:

“Nors jis ir pralaimėjo no- 
minaciniuose balsavimuose, J. 
P. Uvick užsitarnauja pagarbą 
protaujančių piliečių ir studen
tų musų valdžios, delei savo 
drąsių atakų ant bereikalingo 
pinigų eikvojimo užlaikant dėl 
90 % Wayne- pavieto du taksų 
kolektuotojus. Uvick siekėsi 
nominacijos į pavieto iždinin
kus, prižadėdamas, kad jei jis 
bus išrinktas, jis darys viską,

Pagelba nuo Gasų, 
Pilvo Skaudėjimo, 

Kvaitulio.

pa- 
pa- 
pa- 
ko-

čia

Daktarai mokina mus, kad 90 nuoš. 
visų ligi} paeina nuo pilvo ir vidurių 
sujrimų. Jus negalite būti sveikas, 
jei jūsų virškinimas yra prastas; jus 
veikiausia susirgsite, jeigu maistas 
nebus jums skanus ir tinkamai jo ne
virškinsite.

Tanlac turi 
kaipo pagelba 
mų, net ir nuo 
nėjusių.

Mrs. Walter 
land Avė., Detroit, Mich 
Sius metus kentėjau nuo vidurių pa- 
jrimo ir mano apetitas buvo visiškai 
išnykęs, 
buklus! 
ra toks 
ką.”

Jeigu 
ar vidurių skaudėjimo, kvaitulių, .vė
mimo, konstipacijos ar neveiklių ke
penų; jeigu jus neturite apetito, ne
galite miegoti ir esate nervingas, nu
sikamavęs, jus esate reikalingi Tan
lac. Tai yra geri, gryni vaistai, pa
daryti iš šaknų, žolių ir žievių. Gau
kite bonką šių vaistų nuo savo aptie- 
kininko šiandie. Pinigai bus sugrą
žinti, jeigu jie jums nepagelbės.

Tanlac
Š2 M1UJON BOTILES USED

pastebėtiną rekordą, 
nuo virškinimo pajri- 
daugelio metų užsise-

J. Frisbie, 2198 Ash- 
sako: “Še-

Tanlac iš,tikrųjų padarė ste- 
Dabar mano virškinimas y- 

geras, kad galiu valgyti vis-

jus kenčiate nuo gasų, pilvo

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRfiJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ............................... ..... .
1,054 patarimai kaip virti Įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero _____
Mokykloms ir šeimininkams vadovčlia ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS .... .....................................
šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir aršiausias 
paštas.

KAUNO ALBUMAS ................... ............................................. ........... 5(lc
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRČVftS RASTAI. Septyniuose tomuose .......... w.......... $7J)0
LIETUVIŲ KALBOS* RAŠYBA .......... -................. 50c

Rašybos vadovėlis su rašybos šodynšliu. Išleistas 1926 . 
metais.

NAMŲ KUOSOS VADOVftLIS ............................ -........... ...... 55c
Namų darbai, namlnf sąskaityba ir biudžetas. t Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

$2.50

$1.50

$3.01

193 Grand Street Brooklyn, N. Y

r

ha> been carefully 
checked and recon- 
ditioned where 

necessary
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Raudona ‘O.K? korta
apsaugo jūsų 

pirkinį
Po to, kai mes pilnai pertaisome 
vartotą karą, mes prisegame prie 
radiatoriaus raudoną “O. K.” 
kortą. Ta korta yra pirkėjui gva- 
rantija gerumo ir vertės — nesr 
ji parodo kokius mechaniškus 
pataisymus karas turėjo.
Kai jys perkate vartotą karą, te
gul ta korta pašalins visą netik
rumą ir bereikalingą jums spė
liojimą.
Musų vartotų karų departamen
tas parodo šiuo laiku platų pasi
rinkimą “O. K.” vartotų karų — 
kiekvienas yra augštesnės ver
tės. Ateikit ir pamatykit juos.

Atlankykit arčiausį Chevrolet Vertelgą
Chevrolet turi lietuvių departamentą. Kuomet jus atsilankysit pas mus ar pas 

Chevrolet vertelgas, reikalaukit lietuvio pardavėįp

SOUTH

■

kitus

MEST—(Continned) 
Weet Auto Hales 

2632 Manhlngton Blvd. 
Drije Motor Sales 

6628 RooHcvelt Koad, Oak Park 
George M’. Durst Chevrolet Co. 

741 W. Jackson HJvd. 
Elmwood Park Motor Co. 

Elmwood Park, III. 
Flvek’s Hales A Service 
2432-40 8. Kcdzle Avė. 
Keenan Chevrolet Hales 

6323-26 W. 22d St., Cicero, 111. 
Klng Motor Hales 

Maywood, 1IL 
Letvis Auto Hales 
3400 Ogden Avė. 

Murray Service A Motor Co. 
662 M* (Ii Kon Ht., Oak Park, III. 
Kay OTonnell Motor Company 

4626 W. MadUon St. 
Uarry M. Iteld Motor Cotupaay 

6816 W. North Avė. 
Roosevelt Motor 
3838 RooHcvelt 
K. A N. Motor 

6827 Ogden Avė., 
Taflor Chevrolet 

Mclrose Park.

SOUTH—(Contlnued)
Ashland Avė. Motor Sales 
6436-42 S. Ashland Avė. 

Norman M. Barron Chevrolet 
Sales 

2830-43 W. lllth St.
Bauman Chevrolet Sales

8616-20 Archer Avė. 
Caley Brothers > 

10688 8. Mlchlgan Avė.

NORTH 
Uptojvn Motors Corporatloa 

4860 Broadway 
Wcscott-*Selionlau Coinpany, Ine. 

T'-—- * - Bvonstoa 
Albany Park Motor Sales 

3102 Lavvrcnce Avė. 
Blameuser-Egan Chevrolet Sales 

Nlles Crnter, III. 
Dės Plalnee Motor Co. 

Dės Plulnes, III. 
Mllnaukee Ąvenue Motor Sales 

2604 Mllwaukee Avė.

F. L. Crawford Motor SalM 
0321 Cottaro Orove Avė. 

Witte Motor Kales 
Hlue eland, III.

Bchuller & Hafner Chevrolet Co.
4741 Cottage Grove Avė.

Spooper Motore. Ino.
Harvey, III.

MeManus Motor Hales 
6711 H. Weetern Avė. 

Mlcliigan Avė. Chevrolet Co. 
2234 8. Miehlgan Avė.

Nieburger Chevrolet Oompany 
7744 Stony Island Avė. -------- .------

A. J. Oosterbeek Motor Co. Chlcąao Avė., Evansl
7641 S. Halsted St. Albany Purk Motor Salee

Urme liros. & Sheets Motor 
6622 Cottage Grove Avė. 

Supcrlor Motor Hales 
6043 H. Jfalsted Ht. 

Bei n Chevrolet Comnany 
8622 Commerclal Avė. 

Warme Motors, Ine. 
Chicago Helghts. III. 

Argo Motor Company 
8211-16 Archer Avė., Argu,

Co.

1U.

Voiniff & Ilofftuan 
1700-11 W. 06th St.

WEST 
Smart Chevrolet Cotnpanjr 

La Grange, III. 
Doa Flalnea Vulley Motor Sala* 

Lemont, 111.

Kalfa 
Koad 
Salea 

BertvyB 
Halė* 

jnvi.vnn l itin, III.
E. n. Fleck A Coinpanjr 

HiiiBdale, IlUaoia

.n
•’AH

i
k

QUALHY AT
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Šiandien Jaun. Biru 
tės susirinkimas

Prasidėjus rudens sezonui 
turime sukrusti su tais darbais, 
kurie buvo nutraukti keliems 
mėnesiams.

Jaunoji Birutė šaukia tėvų 
susirinkimą šį vakarą Mark 
\Vhite parko svet. aptarti vi
sus svarbesniuosius šios vaikų 
draugijėlės reikalus. Neužilgo 
prasidės įvairios pamokos ir 
pramogos. Daug kas planuoja
ma, daug kas rengiama. Bet 
pirma visko turime susirinkti 
ir galutinai viską apsvarstyti.

Taigi visi tėvai prašomi,ne
atbūtinai dalyvauti. Pradžia 
vai. vak. — Vienas tėvų.

8

Vėl nelaimė A 
Visbarui

su-
PP-

Nesenai liko automobilio 
važinėta ir sunkiai sužeista 
A. Visbarų jaunutė dukrelė 
Silvija. Dabar nelaimė j>atiko 
ir patį Antaną Visbarą.

Pereitą pirmadienį gryštant 
iš Lakeside ligoninės, kur guli 
jo dukrelė Silvija, važiuojant 
bulvaru, j A. Visbaro automo
bilių, iš šoninės gatvės įvažiavo 
kitas automobilis, kurio važia
vo negras. A. Visbaro automo
bilis liko gerokai sudaužytas, o 
ir pats A. Visbaras skaudžiai 
sutrenktai ■ < .'

Įvažiavęs negras bandė auto
mobiliu pabėgti, l>et kiti auto
mobilistai ji pasivijo ir sulaikė.

A. Visbaras yra plačiai žino
mas realestatininkas, t u rys ofi
są nuosavame name prie (>107 
So. Kedzie Avė.

■ ' ■ ■■ »* ■

; Town of Lake
Smarki konkurencija

Savo laiku, žinote, ėjo konku
rencija tarp paselino kompani
jų. Tuomet buvo galima pirkti 
gąsdinąs pigiai. Šiandien ant 
To\vn of Lake, sakoma, prasi
dėjusi smarki konkurencijos 
kova tarp snapso pardavėjų. 
Kilo ši biznio kova taip: vieno
je mėsinėje pradėta pardavinė
ti pigus “štofas”, taip pigus, 

“kad kostumeriai ėmė lankyti 
ją net iš kitų miesto dalių.

Artimų užeigų laikytojai su
kruto: esą, jei ta krautuvė ga
linti pardavinėti pigų štofą, kad 
kode! mes negalime? Na, ir 
prasidėjo šinkavimas pigaus 
štofo. Kova pilname įsisiūbavi
me. Kuo ji pasibaigė, nežinau. 
Nežinau nė koki yra ‘“vertė” 
pigaus štofo. 

♦ ♦ ♦
Išgabentas pavieto ligoninėn 

Juozas Bagdonas, gyv. 4515 
Wood st. Susirgo jis aštriu 
apendicitu. — Reporteris.

Bridgeportas
Laukiama šaunių vestuvių

Teko nugirsti kairiąja ausim, 
kad bridgeportiečiai lietuviai

..... ...  r*-"1'*1ni r
laukia artimoj ateityje šaunių 
vestuvių. Spalių mėnesio C die
ną apsivesiąs Mildos aptiekos 
savininkas p. Kazimieras Jonai
tis. Jaunoji yra lietuvaitė, gi
musi Grand Rapids, Mieli.

— Reporteris.

Iš politikos lauko
REGISTRUOKITĖS SUBATOJ, 

RUGSĖJO 29 D.

Visos pir- 
registraci- 
Viskas ei-

Atsiminkite: turite būtinai 
užsiregistruoti kaipo balsuoto
jas sekančią subatą, rugsėjo 29 
d. Visi turite registruotis, ne
žiūrint ar kas buvo pirmiau už
siregistravęs ar ne. 
mesnės balsuotojų 
jos yra panaikintos, 
na per nauja.

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

MARQUETTE PARK

Rudens piknikas.

Manpiette Park Lietuvių 
Am. Politikos kliubas sekma
dienyje, 30 d. rugsėjo, 1 vai. 
po piety Marquette Parke ren
gia gražų pikniką.

Į šj pikniką tapo pakviesti 
keli žymus lietuviai ir ameriko

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

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

Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5
Spęcialistas jęydyme chroniškoj ir naujoj lipnj. Jei kiti 

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas lieg- 
išminavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiiinsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugrys. Eikit pas tikrą specialistą, kuris nekląus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino iiegzamina- 
vimo — kas jums yra.

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

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

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

, j  . --Į. -Į.. , ........... .. ...................................■ ■■ — I. .■!■■■ I I IĮ ■■■■ II!!.. I ■ .1 Į Į,

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1-2 ir 3 MORGIČIAMS

Eighteenth Bond & Mortgage Organization
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

1618 West 18-ta Gatvė

nai politikieriai kalbėtojai, ku
rie pikniko dalyviams suteiks 
daug svarbiu ir naudingų ži
nių apie busimus rinkimus.

Beikia pažymėti, kad šio pik
niko rengimo komisija smar
kiai darbuojasi, nesnaudžia. 
Prie gerų kalbėtojų dar turi 
prirengusi gražų programą, ku
ris susidės iš įvairių dainų ir 
kitokių pamarginimų. tyrame 
ore esant ir klausant programų, 
bus galima gauti skanių užkan
džiu ?r triniu, v

Tikimasi ir pageidaujama tu
rėti skaitlingą publiką.

— Pilietis.

ORGANIZUOJASI LIETUVIŲ 
KOMITETAS AL. SMITHUI 

REMTI.

Užvakar demokratų partija 
Chicagoje oficialiai atidarė rin
kimų kompanijos ofisus S her
mai! Motelyje. Kartu atsidaro 
ir Lietuvių Demokratų ofisas, 
iš kurio bus vedama agitacija 

kratų kandidatą i Suv. Valsti
jų prezidentus, o taipgi už vi
sus demokratų partijos kandį;

Praradimas Svorio?

Mr, Coltfrled Schilllng. Presuoti. Wis.. 
sako. "Aš svėriau 130 svarų. dabar n§ sve
riu 155 svaru* ir jausiuosi vėl labai gerai. 
Aš visai buvau nusilpę* ir mano nkilvi* vi
siškai buvo suiręs, kuomet 
iš ryto aš jaučiausi labiau nuvargę*, 
vakare eidamas gulti, Aėiu 
pasekme*, kuria* gavau su 
Tone.”

Nuga-Tone jau yra atlikusio* puikių da
lykų per 35 metus, 
moterų pasidarė stipresniais 
vartodami tas gyduoles, 
atlyginti su Nuga-Tone 
apetito ir pagelltėjime 
teikiu daugiau jėgoš nervams ir labiau su
stiprina raumenis, 
kietėjimų, sustiprina 
prašalinu reumatizmą 
ki.i atšviežinant j 
nienis svarumą. Nuga-Tone yru labai 
dėl silpnų, nervuotų 
yra parduodamos 
kia 
rai

aš atsikeldavau 
, negu 

jums tiž geras 
pagelba Nuga-

Virš milionas vyrų ir 
ir Hveikesniai* 

Niekas negali su
smeikime geresnio 

virškinimo.

prašalina 
inkstus 

J Ir 
miegą.

. vyrų 
vaistinėse, 

gerų pasekmių, pinigai 
nusipirkt te 1 butelį šiandie.<

Jo* HU- 

svaigulf. už- 
ir kepeniu, 

neuralgiją, Hlltei- 
padaugina *i)p- 

geros 
ir moterų. Jos 
ir jei nesutri- 

grąžinand. Tlk-

NAUJIENOS, Chfcggo, lu. ^^

datu^ ir Cook pavieto ir Illi
nois valstijos įsukamas vietas.

Kad sparčiau ir pasekmin- 
giau eitų darbas yra organizuo
jamas Al. Smitho lietuvių cen- 
tralis komitetas, į kurį j vieną 
dieną jau prisidėjo gana daug 
įžymių Chicagos lietuvių. Yra

O 3938 The American Tobseeo Co.. Mannfacturera

“Begaminant mano krutamą j, paveikslą “Revenge,iš 
manęs buvo reikalaujama, kad rūkyčiau. Todėl aš pasi- 

Lucky Strikes”, kadangi jie yra apkepinti 
, ir cigaretų apkepinimas suteikia jiems švelnų,

rinkau
“toasted 
nuolatinį kvapsnį. Užsirūkius “Lucky”, aš daugiau nebe
sistebiu, kodėl vyrai pasirenka šiuos cigaretus iš visų kitų.”

It*s toasted
Nei Jokio Gerklės Erzinimo — Nei Jokio Kosulio.

Dolores Del Rio, 
Garsi Krutamųjų 

Paveik.lij
Žvaigžde. .

kaip šimtą žmonių be par- 
c!dr*'Jtno. »

tikimasi,ii kad šią ' savaitę ■ lietu
vių komitetas jau turės ne ma
žiau
t i jos

Iš
tetą 
Ant.
kienė, Leoną Gaizaitė, C. Bi-

įžymesnių moterų į komi- 
pirmą dieną įstojo ponia 
Nausiedienė, Josefina Nor

■t

čiunienė, L. Stencelienė; L. Sar 
kevičienė.

is pirmųjų komitetan įsto
jusių veikėjų yra advokatas K. 
Chesnulis, adv. J. žiuris, Dr. J. 
A. Paukštys, V. W. Stulpinas, 
Chas. Stencelis, Chas. Bičiūnas, 
G. Lukas, adv. J. Waitches, F.

r-r1-"'.'“1 —***
(rudas, u. Aiaekevičius, J. Mic- 
^eliunas, adv. J. Grigai, Wil- 
liam Sakavičius,- £. Palionis.

Demokratų Lietuvių centra- 
lio ofiso vedėjas yra adv. Kleo- 
fas Jurgelionis ir St. Kodis. 0- 
fiso sekretorė yra p-nia Grace 
Toleikiutė-Hammond.

TUBBY Sūch Conceit
HAMK.TUBBYS 1>OG 
CHA5ED A STRAT 

PU P IMTO THE 
HALI 

V0HERE THE 
8L0E BlOOD DOG 
SH0W IS B6IMG 

HELD
AM ATTENbAMT 
THINKING HE \MAS 
OME OF THE SHOUI 
00GS CAPTUREO 
HIM AMO POT HIM 
IMTO A KENMEl 
SO HAMK 8ECAME 

AM UMtiSTCD 
E.MTI2Y IA5 THt 

Sho>J

/COME THIS WAY JUDGE \ 
i \mAMT to Shovj YoU ' 

A VERY PECULlAR. T^/PE 
OF DoG - HE IS Aio'V 

LISTED AM0/\O OME KNOVJS 
TO \AJHOM HE BElOMGS- 
BuT IT’s MV GUESS ThAT HlS 
O'MME'R IS someome, /

< Soe IAILY PROMIMEMT/

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS
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gali būt kuo pateisinta. Naujai išrinktasis Meksikos 
prezidentas, gal būt, iki gruodžio mėnesio ims preziden

to? tavimo “lekcijas” iš Calles’o?
Tečiaus, jeigu p. Gil ir neis mokintis pas dąbartinj 

prezidentą, tai vistiek jisai veikiausia ves krašto politi
ką tomis pačiomis vėžėmis, kuriomis ją vedė Calles. Už 
p. Gil balsavo visi kongreso nariai ir jokio kito kandida- 

i to prieš jį nebuvo statoma.Kongresą gi pilnai kontro-

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paltu:

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

Chicagoje per iineliotojus:
Viena kopija ------------ ------------ 8c
Savaitei •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e 18c
Mėnesiui ..._____ ___________ — 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago- ]įuoja dabartinis prezidentas, kuris ketina pasilikti po-

.75

$7.00
8.50
1.75
1.25

.75

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
I1L — Telefonas: Roosevelt 8500.

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]:

Metams ..........     $8.00
ęusei metų ______ ___________ 4.00

rims mėnesiams ____   2.50

Pinigus reikia siųsti palto Money
Orderiu kartu su užsakymu.

litiniu Meksikos vadu ir po tai, kai pasitrauks iš savo 
vietos.

PARTIJOS BIZNIS Iš 
LABDARYBĖS?

turi teisę pa- 
iždininką, arba

APLINK BALTIKO JURĄ
Brooklyno “Vienybėje vie

Europos plieno 
trustas.

Pranešama, kad švedai stengiasi įtraukti Latviją ir 
Estoniją į šiaurinės Europos kultūrinę sąjungą. Iki šiol | 
Švedija draugavo su Norvegija, Danija ir Suomija. Bet' 
dabar šitos keturios nedidelės valstybės nori užmegsti, 
artimus ryšius ir su latviais bei estais. Ir pastaromsiom 
dviem tautom butų labai naudinga susiartinti su joms. 
Kultūros atžvilgiu latviai ir estai gali daug ko pasimo-' 
kinti iš Skandinavijos šalių, o politikos reikalai jas tie
siog verčia ieškoti sąjungininkų anapus Baltiko juros, 
nes kas jom padėtų atsiginti, jeigu jas imtų spausti Ru
sija?

Sąjunga šešių valstybių, gulinčių prie Baltiko juros, 
sudarytų nemenką pajėgą. Tik gaila,; kad į tą kombina-' 
ciją dar neįeina Lietuva. Švedijoje ir Danijoje Lietuva 
turi daug nuoširdžių draugų, o Latvijoje, Estonijoje ir 
Suomijoje dar daugiau. Šu kuo kitu Lietuva ir negali; 
dėtis, kaip tik su šitoms draugingoms jai tautoms. Len-1 
kai ir rusai seilę varvina, norėdami ją praryti (ir abeji 
jau bandė ją ryti, tik dar nesuspėjo) * o Vokietija yra 
perdaiicr galinga, kad tiktų Lietuvai “į porą”. 1 i

nas čiagimys rašo: A

o Vokietija yra

IMA ATSIKVOŠĖT

Visa eilė stambiausių ir populeriausių Vokietijos 
komunistų vadų kuone vienu laiku nutarė pasitraukti 
iš komunistų partijos ir prisidėti prie socialdemokratų. 
Tarp jų matome štai kokias komunizmo žvaigždes:

“Atvažiavo iš Vilniaus 
nia Vileišienė parinkti aukų 
našlaičiams. Susitarė su Ka
talikų federacija gauti darbe 
pagalbos. Teko nugirsti, kad 
nuo surinkto, badaujantiems 
pavergtame krašte mus varg
šams našlaičiams duonos kąs
niui įgyti ar. kūneliui skar
malėliu pridengti, dolario, 
‘patriotingi’, ‘labdaringi’, ge
ri katalikai ir pavyzdingi 
žmonės’ nori su krauju nuo 
tiems vargšams geros valios 
piliečių duotų aukų, atlupti 
35 nuošimčius!

‘‘Reiškia, nuo dolario 35 
centai lieka klerikalų ižde 
politikai, agitacijai nutautin
ti musų geros valios visuo
menę.

“Gėda! Dar daugiau negu 
gėda! čia jau užmirštami 
vjsi labdaringumai, svetimi 
visi žmoniškumo jausmai..- 
Taigi, ir norėtųs išgirsti, ką 
gali dėl to paaiškinti. Tautos 
reikalai brangus ir jais spe
kuliuoti negalima.”*
Mes jau pirmiau buvo girdė-

Į)0-

Leipzigo (Saksonijos) miesto tarybos nariai, Kronen- kad p. Vileišienė padarė su- 
.... . - — - .... federacija.

------- - . . . . . Ret kad federacija reikalauja
. „ - . — . sau 35 nuošimčių “komiso” nuo

berg ir Albrecht — pastarasis yra be to dar Raudono- 
sios Buvusių Kareivių Sąjungos pirmininkas, gabus or-; — - - ’
ganizatorius ir kalbėtojas; Hindenburgo (Aukštojoje p7Vfeišien”«s "surenkamų naš- 
Silezijoje) miesto tarybos narys Zwoka; 
tarybos nariai Niurenberge (Bavarijoje), 
Bach.

darbininkų laičiams aukų, tai mums nau- 
Fjrma ir j iena. Amerikos lietuvių vi

suomenė privalo žinoti, ar tai
Mesdami komunistų partiją, šitie Vokietijos komu-tie sa* .. . ¥

mstų lyderiai išleido pareiškimus, kuriuose jie sakosi nįa jr kata|ikų federacija be 
daugiaus nebegalį pakęsti tos kriminalės darbininkų atidėliojimo paaiškins šitą klau- 
skaldymo ir piudymo politikos, kokią veda komunistai. sjmą.
Jie ypatingai pasibiaurėjo nežmoniškais komunistų pa
sielgimais Hamburge darbininkų sąjungų suvažiavimo VIS 
metu (savo laiku apie tą vokišką komunistų chuliganiz
mą buvo pranešta ir “Naujienose”). Buvęs gi Vokieti
jos komunistinės Buvusių Kareivių Sąjungos pirminin-! “Laisvė” 
kas, Albrecht, kaltina savo partiją da ir dėl korupcijos, smarkius 
Jo pareiškimas skamba taip:

“Aš pasitraukiu iš komunistų partijos. Sąžinė 
nebedeidžia man ilgiau pasilikti partijoje, kuri pa
skendo korupcijoje (!) ir kuri smurto priemonėmis *me*t yra pilni grubojlniškų prie- 
ir teroru kovoja prieš kitaip manančius, kaip kad kaištų, plūdimų ir niekinimų,— 
pasireiškė per pastarąjį Vokietijos darbo unijų kon-|taip sakant, su “bolševikiškais 
gresą Hamburge. Nuo šio laiko aš pereinu į sočiai- lni^rals • 
demokratų partiją, kuri yra ištikimiausia, didžiau* _ 
šia ir įtakingiausia politinė Vokietijos proletariato 
kovos organizacija.”
Šitoks to komunistų vado pareiškimas, be abejonės, 

atidarys akis ir tūkstančiams kitų Vokietijos darbinin
kų, kurie iki šiol dar aklai klausė Maskvos agentų. Tas niki°pakviesti 
faktas, kad stambių komunistų veikėjų bėgimas iš par
tijos prasidėjo kartu įvairiose Vokietijos dalyse — Sak
sonijoje, Aukštojoje Silezijoje, Bavarijoje — rodo, kad 
pasipiktinimas komunistais Vokietijoje jau yra labai 
plačiai pasklidęs. Bolševikiška propaganda užhypnoti- 
zuotos darbininkų masės ėmė atsikvošėti.

MOKINA” PILDOMĄJĄ 
TARYBĄ

Jau suvirs mėnesis laiko, kai 
nesiliauja 
‘pamokslus

Pildomajai Tarybai 
rinkimo ir konstitucijos klausi
mais. Tie 
priprasta komunistams, visuo-

sakiusi 
’ SLA. 
iždininko

pamokslai”, kaip

NAUJAS MEKSIKOS PREZIDENTAS
■I ' o

Meksikos atstovų rūmai ir senatas bendrame posė
dyje išrinko laikinu prezidentu dabartinį vidaus reika
lų sekretorių (ministerį) Calles’o kabinete, p. Emilio' 
Portes GK Jisai pradės eiti prezidento pareigas šių me-' 
tų gruodžio mėnesio 1 d. ir prezidentaus iki 1980 m. ko
vo m. 5 d. Jo tarnybai pasibaigus, prezidentu bus jau! 
reguliariu budu, visuotinu balsavimu, išrinktas kandi-; 
datas. •

Kadangi Meksikos konstitucija yra daugelyje punk
tų labai panaši į Jungtinių Valstijų, tai ir tenai prezi
dentas po išrinkimo dar turi laukti keletą mėnesių, pir
ma negu užima savo vietą. Tokia tvarka šiandie vargiai

Pildomoji Taryba, anot 
Brooklyno raudonųjų profeso
rių, “sulaužė” SLA. konstituci
ją, paskirdama nabašninko Ta
rno Paukščio vieton prezidentą 
St. Gegužį laikinuoju iždininku. 
Ji, girdi, turėjusi “konstituci- 

i” p. Gerdauską, 
kuris paskutiniuose rinkimuose 
kandidatavo į iždininko urėdą, 
nes, mat, to reikalaujanti kon- 
LŪčucija, kuri sako:

“Pild. Taryba turi visas at
sitinkančias tuščias vietas 
užpildyti, ir nariai, gavusieji 
daugumą balsų paskutiniuose 
rinkimuose, turi 'pirmenybę 
užpildyti tokios vietos, jei yra 
ganėtinai kvalifikuoti.”
Šituos konstitucijos žodžius 

L.” aiškina taip:
“Tas reiškia, kad Pild. Ta

ryba neturi teisės skirti kito 
Susivienijimo nario į tą vie
tą, kol neišrišo klausimo su 
tuo, kuris buvo ■ gavęs dau
giausia balsų po ano, kuris 
numirė arba tapo prašalintus. 
Jinai turi j j arba paskirti į 
tą vietą, arba paskelbti ne
kvalifikuotu. Taip pat šitas 
punktas niekur nesako, kad

ii

Pild. Taryba 
skirti laikiną 
pavest iždą prezidentui Ge
gužiui.”

Jeigu apart drąsos brookly- 
niškiai “konstitucijos ekspertai” 
turėtų da ir gabumo šaltai pro
tauti, tai jie šitokių niekų ne
tauzytų. ’ Nes, viena, konstitu
cijoje eina kalba apie narius, 
gavusius “daugumą balsų pas
kutiniuose rinkimuose”, o ne 
apie gavusius “daugiausia bal
sų” po numirusiojo. Gerdaus- 
kas gavo ne dapgumą, bet ma
žumą balsų.

Antra, jeigu ir duosime žo
džiui “dauguma” tokią prasmę, 
kokią j jį jleda komunistiniai 
“konstitucijos žinovai”, tai dar 
visgi pasiliks klausimas apie 
kandidatų kvalifikacijas. Kons
titucija uždeda Pildomajai Ta
rybai pareigą šitą klausimą iš
spręsti. Taigi, jeigu ir pripa
žinsime, kad p. Gerdauskas tik
rai turi., “pirmenybę”, kaipo 
kandidatas į iždininkus, tai kuo 
pasiremdama Pildomoji Taryba 
galėjo tuojaus nuspręsti, ar ji
sai yra “ganėtinai kvalifikuo
tas”, ar ne?

Kiekvienas sveiko proto žmo
gus supranta, kad tokiam da
lyke reikia ir pasvarstyt, ir pa- 
tyrinėt. Jeigu kas nori gauti 
poros šimtų dolerių paskolą iš 
banko arba ieško kokioje nors 
įstaigoje menkos agento viete
lės, tai bankas arba įstaiga tei
raujasi apie tą asmenį ir daž
nai yeikalaujaj; net, kad kas 
nors už jį laiduotų (pasirančy- 
tų). Na, o “Laisvė” nori, kad 
be jokios atodairos butų už
pildoma urėdas SLA. iždininko, 
kuriam teks globoti daugiaus 
kaip miliono dolerių kapitalą!

Bet jeigu kandidato kvalifi
kacijas reikia ištirti, pirma ne
gu galima nuspręsti, ar jos yra 
“ganėtinos”, ar ne,—tai ką da
ryti per tą laiką su SLA. iždu ? 
Elgiantis taip, kaip proponuoja 
galvočiai iš “Laisvės” pastogės, 
Pildomoji Taryba butų turėju
si tūlam laikui organizacijos iž
dą uždaryt, sustabdant visus iš
mokėjimus iš iždo ir net mokes
nių priėmimą—nes kur priim
tieji mokesniai bus dedami, kol 
neišsiriš iždininko klausimas? 
Pagaliaus, net ir paskyrus iždi
ninką, pinigai dar negali būt 
atiduodami į jo rankas, kol jisai 
neužsistato kaucijos; o kauci
jos užsistatymui, sulig konsti
tucija, iždininkas turi du mė
nesiu laiko. Kol tie du mėne
siu nepraeina, Pildomoji Tary
ba neturi teisės paskirtąjį iž
dininką pakeisti kitu, nors ir 
pasirodytų, kad jisai negauna 
kaucijos.

Argi Pildomoji Taryba galė
jo leisti, kad per tą visą laiką, 
kol bus ištirta kandidato kva
lifikacijos ir kol naująsis iždi
ninkas gaus kauciją, visas Su
sivienijimo biznis butų sustab
dytas? žinoma, kad ne! Ji pa
darė logiškiausį tokiose ap
linkybėse žingsnį: pavedė lai
kinai rūpintis iždo reikalais or
ganizacijos prezidentui. Ką ga
lima prieš šitokį nutarimą pa
sakyti? Reikėtų ponams bol
ševikams tik truputį paklibinti 
savo smegenis (jeigu jie turi 
jų) ir jie patys pamatytų, kaip 
yra žiopla “protestuoti” prieš 
tą Pildomosios 'Karybos patvar
kymą. Juk Pildomoji Taryba 
privalo - turtą tvarkyti, paskir
dama iš savo tarpo ar vieną 
žmogų, ar komisiją iŠ keleto 
žmonių, kaip jai atrodo paran
kiau. Ir jeigu ji rado, kad ši
tam tikslui yra tinkamiausias
prezidentas, kuris jau ir šiaip atlikti savo pareigą.

Plieno pramonininkų unija. — 
Minette distriktas. — Vokie^ 
čių pastangos 1914 m.—Ka
ro pasėkos. — Ekonominis 
karas. — Anglies ir geležies 
rudžių ištekliai. —- Trusto 
susikūrimo priežastys. — 
Plieno pramonė Anglijoj. — 
Amerikos padėtis. — Pavo
jus darbininkams.

Tų valsty- 
sudarė savo- 
kontroliuoti 

Tokiu budu

Prieš porą metų Europoj su
sikūrė milžiniškas trustas, ku
ris susideda iš Francijos, Vo
kietijos, Belgijos ir Luxembur- 
go industrialistų. 
bių plieno baronai 
tišką uniją, kad 
Europos rinką.
tarp buvusių priešų įvyko ne 
tik politinė taika, bet ir indus
trinė.

Prie trusto susikūrimo la
biausia prisidėjo tas faktas, 
kad franeuzams yra reikalin
ga vokiečių anglis, o vokie
čiams — franeuzų geležies rū
dys.

Vienas turtingiausių geležies 
rudžių distriktas yra žinomas 
kaipo Minette. Prieš karą Mi
nette priklausė ne vienai kuriai 
valstybei, bet keturioms —Vo
kietijai, Francijai, Belgijai ir

Apie Francijos ir Vokietijos 
anglies bei rudžių nevienodą pro
dukciją bus galima suprasti iš 
sekamų skaitlinių: 1918 metais 
Francija iškasė 22,000,000 tonų 
rudžių ir 41,000,000 tonų ang
lies. Tais pat metais Vokietijos 
anglies produkcija lyginosi 190,- 
000,000 tonų, o rudžių — 29,- 
000,000 tonų. 1924 m., kai nau
jos sienos tapo nustatytos, Fran
ci j a pagamino 29,000,000 tonių 
rudžių ir 50,000,000 tonų ang
lies. .Vokietijos rudžių produk
cija tais metais nupuolė iki 5,- 
000,000 tOxrų, o anglies — iki 
119,000,000 tonų.

Iš aukščiau paduotų faktų 
aiškiai matyti, jog Francijai 
trūksta anglies, o Vokietijai — 
geležies rudžių. Pavyzdžiui, 1926 
m. Francija pagamino tik 3,000,- 
000 tonų kokso. Tai sudarė ne
žymią dalį to kiekio, turį tais 
metais sunaudojo franeuzų plie
no fabrikai. Tuo tarpų vokiečių 
kokso gamyba 1926 m. siekė 27,- 
000,000 tonų. Vadinasi, ji pasi
gamino kokso ne tik savo pra
monei aprūpinti, bet ir ekspor
tui.

1925 m. Vokietija importavo 
11,000,000 tonų geležies rudžių 
—7,000,000 iš Švedijos, 1,500,- 
000 iš Ispanijos, o likusius iš ki
tų valstybių. Franci j a tais pat 
metais eksportavo 9,000,000 to-

Luxemburgui. Jeigu vokiečiams nU rudžių. Ji galėjo eksportuo-
ti daug, daugiau, bet neturėjo 
rinkos, kadangi Vokietija buvo 

paskelbusi ekonominį karų ir iš 
franeuzų mažai rudžių bepirko.

Kuomet tapo sukurtas trustas, 
tai dalykų padėtis persimainė: 
Francija pasižadėjo pirkti iš Vo
kietijos koksą, o Vokietija iš 
Francijos geležies rudį. Pagal 
sutartį, Vokietija pristatys Eu
ropos rinkai 43 nuoš. plieno dir
binių, Francija — 37 nuoš., Bel
gija — 12 nuoš. ir Luxemburg 
•— 8 nuošimčius.

Anglija, nors ir buvo kviečia
ma, bet prie trusto neprisidėjo. 
Ji mano geresnį biznį padaryti 
stovėdama nuošaliai. 1924 m. ji 
iškasė savo teritorijoj 11,000,- 
000 tonų rudžių, o 5,000,000 iYn-

butų pasisekę praplėsti savo 
rubežius j pietus ir vakarus, 
tai Minette distriktas butų at
sidūręs jų kontrolėj. Nėra a- 
bejonės, kad karo pradžioj Vo
kietija ir norėjo to atsiekti. 
1914 m. vokiečių armijos kaip 
tik ir stengėsi užimti tas Fran
cijos ir Belgijos vietas, kur 
daugiausia rudžių yra. Jei jai 
tatai butų pasisekę padaryti, 
tai šiandien ji butų dominavusi 
Europos plieno rinką. 1870 m. 
ji atėmė iš Francijos Lorrai- 
ne’ą, turtingą geležies rudžių 
provinciją. Ačiū tam, jos plie
no produkcija dvigubai padidė
jo-

Francijos laimei, Anglija jai 
atėjo į pagalbą. Anglija, kaip
žinia, plieno gamyboj užima-) portavo iš kitur, — vyriausiai iš 
antrą vietą, — pirma vieta pri
klauso Amerikai. Jai buvo 
tiesioginis išrokavimas nepri
leisti, kad Vokietija perdaug 
neįsigalėtų. Vokietijos įsigalė
jimas reiškė labai rimtą Ang
lijai konkurentą.

Vokietija tapo nugalėta. Ji 
ne tik nesustiprėjo, bet dar ge
rokai susilpnėjo, prarasdama 
Alsace-Lorraine’ą ir Sarre ang
lies laukus. Įsigijusi JLorrai- 
ne’o geelžies rudžių teritoriją, 
Francija^plieno gamyboj leng
vai butų*galėjusi pralenkti Vo
kietiją. Tačiau dėl trukumo an
glies ji to padaryti negalėjo. Sa- 
are kasyklos negalėjo pristatyti 
tiek anglies, kiek buvo reikalin
ga jos plieno liejykloms. Vokie
tija, iš kitos pusės, turėjo dau
giau anglies, negu ji galėjo su
naudoti.

Rezultate prasidėjo ekonomi
nis karas — franeuzų rūdys 
prieš vokiečių anglį. Einant su
tartimi, iki 1925 m. Vokietija 
buvo priversta iš franeuzų pirk
ti geležies rudį. Kai sutartis pa
sibaigė, Vokietija paskelbė fran
euzams ekonominį karą: žymiai 
padidino muitą ant rudžių. Toks 
vokiečių nusistatymas skaudžiai 
palietė plieno pramonininkų in
teresus. Prasidėjo derybos, ku
rios ir privedė prie tarptautinio 
trusto sukūrimo.

turi galią veikti visos Pildomo
sios Tarybos vardu, tai tik bol
ševikiška arogancija gali įžiū
rėti tame “konstitucijos sulau
žymą”.

Konstituciją laužo ne kas ki
tus,1 tiktai tie komunistiški rė
ksniai (jeigu jie yra SLA. na
riais), kurie triukšmu bando 
nugąsdinti organizacijos virši
ninkus ir neduoti jiems sulig 
sąžine ir geriausiu išmanymu

Ispanijos ir Alžyrijos. Anglies 
ji turi daugiau nei reikia. To
dėl ji vargu ką galėtų laimėti 
prisidėdama prie trusto. Tačiau 
butų klaida manyti, kad Angli
jos plieno biznis bujoja. Taip 
nėra. Pavyzdžiui, nuo 1905 iki 
1915 m. ji eksportavo 44,000,- 
<M)0 tonų plieno, o nuo 1915 iki 
1924 m. tik 30,000,000 tonų. Va
dinasi, eksportas žymiai suma
žėjo. Aišku kodėl taip įvyko: ki
tos šalys pradėjo paveržti nuo 
Anglijos rinką./

Amerikos plieno industrialis- 
tai sako, jog 'Europos trustas 
pakenkti jiems jokiu budu ne
gali. Ir štai delko: Amerika pa
gamina plieno daugiau, negu bi- 
le kuri kita šalis. Apie 90 nuoš. 
pagaminamo plieno yra suvarto
jama namie ir tik 10 nuoš. eks
portuojama. Šalys, kurios dabar 
perka iš Amerikos plieną, mano
ma, pirks ir toliau, nežiūrint į 
vokiečių-franeuzų trustą. žino
ma, trustas gali bandyti Ameri
kos rinką užkariauti. Juk ir 
dabar iš Vokietijos yra impor
tuojama nemažai visokių instru
mentų, o iš Anglijos taip vadi
namas Sheffield plienas. Bet 
tai tik mažmožis ir didelio pavo
jaus tame nėra.

Jei kam trustas yra pavojin
gas, tai darbininkams. Neseniai 
Tarptautinė Profesinių Sąjungų 
Lyga įspėjo darbininkus, kad 
plieno trustas bandys pakrikdy- 
ti darbininkų judėjimą ir nuka
poti jų algas iki minhnumo. Kad 
to neatsitiktų, sako Lyga, dar
bininkai turi sukurti dideles in
dustrines unijas ir federacijas, 
kurios galėtų atsispirti prieš ka
pitalo koncentracijos pavojų.

— K. A.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto,

yra naudingos.

MakesLife 
Suteeter

/
Vaikų viduriai rūgsta ir reikalauja 

prieš-rugžtinių vaistų. Palaikykit 
jų sistemą saldžią pagelba Phillips 
Milk of Magnesia

Kada liežuvis ar kvapas pasako 
apie buvimą rūgščių — pataisyk tai 
su šaukštu Philllips. Daugumui vy
lų ir moterų pagelbėjo šie universal 
saldintojai — daugiau motinų turi 
vartoti juos pagelbai savo vaikams. 
Jie yra malonu imti, betgi jie neutra
lizuoja daug daugiau rūgščių, negu 
daug aštresni dalykai, perdaug tan
kiai naudojami tam tikslui. Nė vie
na šeiminykštė neturi būti be jų.

Phillips yra tikras, receptinis pro
duktas gydytojų indorsuotas visuoti
nam vartojimui; vardas yra svarbus. 
“Milk of Magnesia” yra registruotas 
Jungt. Valst. prekybos ženklas 
les H. Phillips Chemical Co. ir jos 
pirmtakuno Charles H. Phillips jau 
nuo 1875 m.

PHILLIPS r Muk.
of Magnesia

DideliMreikalingumas modisčių 
Piešimams ir darymui skrybėlių 
— moka aukštas algas. Mes pri- 

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

L Hnarne dinoms ir va- 
K'karais, šauk arba ra- 

Syk dėl madų knygos.
FASHION M1LLINERY SCHOOL

190 N. State St. (lOth Fioor) 
Tel. Randolph 2718

JOS. F. KASN1CKA %>rincipalas

Kloieto outtltM gen<- 
tu, >18.50. Pirkit buo 
mu*Q oiocllo kaiuomla. 
Namų apfeUdynao įren- 
rimai parduodami Mor- 
▼ais itmokAjlmaia.
Peoples Plumbing & 
Heating Sunply Co. 
400 Molvraukee Ava., 

481 N. Halatrd St.
H/vms-kat 0075—0070

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
t—

GYVENIMAS
Mlnedni* iurnalaa

900 W. 52nd Street
CHICAGO

Prenumerata metama $1.50
Pusei metų ---------$1
Kopija ----------- - -------- 10c

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

_____ G
P Vi r j; jrt m 2054

JOSFPH Y'IUIMAS
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Dviejų aukštų gatvės 
Chicagai

Eugene S. Taylor, Chicago 
Plan Commission menedžeris, 
sako, kad ties ta vieta, kur 
manoma statyti centrai inč Chi
cagos geležinkelių stotis, pla
nuojama padaryti dviejų auko
tų gatves. Apačioje busiančios' 
gat vės komerciniam susisieki
mui, o viršuje — keliai leng
viesiems (pleasure) autams. 
Dviejų aukštų (two level) gat
vės duos galimybės lengvie
siems autams greičiau važiuo
ti, g-i komercinis susisiekimas 
irgi palengvės, ba nesimaišys 

lengvieji autai.

Ieškos fortūnos 
Chicagoj

Vokietijos piniguočio kara
liaus — Stinnes’o — sūnūs, 
liūgo Stinnes dirba Chicagos 
firmai. Jis turi finansinių in
teresų toj firmoj. Sakais kad 
jo darbuotės sritis busianti

J. VAIČKUS, 
Mindaugio rolėj, veikale “MINDAUGIS”, kurs eis nedėlioj,

Chicago j e. rugsėjo mėn. 30 d. Goodman teatre, Monroo, at So. Pakway.
Pradžia 7:30 vai. vak.

Prapuolė du turčio 
sūnus

Prapuolė du B. J. Springo 
sūnus iš Todd mokyklos. Mo
kykla yra privatinė. Chicagos 
ir \Voodstock, Ilk, policija ieš
ko prapuolusių. Vienas vaikų 
8 metų, kitas — 11 m.

Pašalino mero 
vetavimą

Chicagos miesto taryba di
džiuma 39 balsų prieš 9 nutarė, 
kad Chicagos gatvekarių kom
panijoms butų leista operuoti 
busai, idant jie atvežtų publi
ką prie gatvekarių linijų ir iš
duotų transferius, kuriuos gat
vekarių linijos priimtų, šį tari
mą pirmiau meras Thompso- 
nas buvo vetavęs, t. y. jis- at
metė. Taryboj reikėjo didelės 
aldermanų balsų didžiumos, 
idant mero vetavimą įveikti. 
Toji didžiuma susirado. Bet 
Illinois valstijos pirklybos ko
misijos pirmininkas, Moyni- 
han, sako, kad komisija nepri- 
pažinsianti šio Chicagos alder- 
manų tarimo ir todėl tarimas 
nebus galima įvykinti gyveni
mam

Čia tai pasipelnė
Vienas be maskės ir keturi 

maskuoti banditai įėjo Flamin
go viešbutin, 5520 So. Shore 
deive, vakar ryte kaip 4 vai. 
Jie įveikė viešbučio patarnauto
jus, užbarikadavo viešbučio du
ris iš vidaus, per pusę valan
dos dirbo, kol pagalba kūjo ir 
kalto išplėšė saugiosios šėpos 
duris. Iš šėpos pasala ve $1,- 
500 pinigų ir susirinko iš 20 
dėžių brangmenis, kurias čia, 
saugumo deliai, buvo sudėję 
viešbučio svečiai. Apsidirbę, 
banditai apleido viešbutį.

Dar keturi užmušti au
tų nelaimėse

Vakar Chicagoj dar keturi 
asmenys mirė dėl autų nelai
mių. Skaičius užmuštų auto
mobilių nelaimėse nuo pradžios 
metų jau siekia 700.

PAS DR. HENRY J. 
SCHIRESON.

Dr. Henry J. Schireson, turintis 
ofisą State-Lake trobesy, yra ypatin
gas daktaras. Jo specialybė yra pla
stinė chirurgija — atitaisymas vei
dų. Ir toje srityje jis yra vienas žy
miausių pasauly chirurgų. Jis yra la
bai kuklus, bet gal dėlto, kad už j j 
kalba jo pastebėtini darbai.

Vienas iš žymiausių jo darbų yra 
atitaisymas nosės p-lei Fannie Bnce, 
Ziegfield Follies žvaigždei, “juokin
giausiai moterei pasauly”. Ji dabar, 
pasidėkavojant Dr. SchirestMi, visai 
kitaip atrodo.

Kitas D r. Schireson pastebėtinų 
darbų buvo atitaisymas akių 11 m. 
mergaitei, kuri per 8 metus buvo 
žvaira iš priežasties plaučių užde
gimo.

Bet netik artistai gydosi pas Dr. 
Schireson. Jis taipjau gydė daugel) 
moterų iš augštosios draugijos. Ne
senai pas jį apsilankė viena aristo
kratė; kurios raukšlėtas ir, nudribęs 
veidas visai neharmonizavo su-1 jos 
pilnomis jaunystės akimis. Padaryta 
operacija ir dabar ji išrodo kaip 25 
metų mergaitė, su gražiu, lygiu ir 
tvirtu veidu.

Dr. Schireson veda kovų, kad pa
daryti moteris ir vyrus jaunais ir 
gražiais ir ta kova jam sekusi. Iš 
to, visi radę pagalbos, labai džiau
giasi.

Jūsų saugumui
Policijos komisionierius, 

\Villiam F. Russell, šios savai
tės bi ule ten e sako:

Delei to, kad neatsargiai yra 
rašomi ir mainomi čekiai, tūk
stančius dolerių chicagiečiai 
praranda kasdien. Savo pačių 
apsaugos deliai, niekuomet ne
duokit savo čekio nepažįsta
mam.

Daugelyje atsilikimų buvo 
padaryta taip, kad žodis “and” 
tapo perdirbtas į “thousand” 
pridedant prierašą “thous”. 
Rašykite numerius vieną arti 
kito, taip kad daugiau numerių 
negalima butų įterpti į skaitli
nę.

Visuomet pradėkite rašyti 
sumos žodžių prie pat čei^io 
krašto kairėje pusėje ir pabrėž
kite aiškų brūkšnį ligi pat žo
džio “dollars”, idant neliktų 
tuščios vietos.

Palikdami tuščios vielos pa
rašytame čekyje jus duodate 
galimybės suklastuoti j tisų 
čekį. Nes, pavyzdžiui, žodį 
“eighl” galima lengvai perdirb
ti į “eighly” pridedant tik rai
dę “y”, o prie numerio — “0”. 
Visuomet parašykite savo pa
vardę aiškiai. Neaiškiai para
šytą pavardę lengviausia yra 
pamėgdžioti.

Daugelis žmonių. turėjusių 
banke savo atskaitas, skaudžiai 
nukentėjo dėl neatsargumo. 
Apsisaugoki k falšyvų čekių 
dirbėjų.

Siųskit pinigus per
NAUJIENAS

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Savas pas savą
Vieną vakarą ne taip senai 

eina gatve namų link ir manau 
sau: ot, kad visi lietuviai butų 
tokie patriotai, kaip aš, tai bū
tumėm jau .senai karalių turė
ję; o dabar jau 10 metų, ir vos 
tik diktatūros teįsteigėm.

Bet nepabaigiau apie tą visą 
galvot, kaip drykt iš ėlos du 
vyrai, ir anglų kalba paliepė 
man pakelt rankas aukštyn. 
Vieną ranką iškėliau greit, o 
antroji buvo įkišta kelnių ki- 
šenin, todėl tą ištraukiau tru
putį vėliau. Na, ir pradėjo jie 
reviziją mano kišeniuose dary
ti. Rado pustrečio dolerio ir 
permufino iš mano kišeniaus į 
savo. Bekraustydamas vienas 
prabilo lietuviškais Sako: duok 
per snukį, kad tiek mažai pini
gų nešiojasi. Bet antras sako: 
“To heli with him”, ir nuėjo 
savo keliais.

Iš karto maniau juos vytis 
ir rėkt, kol polismonas išgirs. 
Bet atsiminiau: Dieve, tu ma
no, juk tai savas pas savą!

Na, palauk! Atsiminiau, kad 
čia pat, bloko vidury gyvena 
mano senas pažįstamas. Ir tik
rai mačiau, kad vakar vėlai va
kare maža lemputė žibėjo pas 
jį. Taigi žinojau šiur, kad jis 
virė naminėlę. Na, manau, ei
siu pas jį, nors pinigų neturiu. 
Visgi patrostys. Einu. Priėjau 
duris, pastūmiau ir jau žengiu 
vidun. Ogi žiuriu, kad naminė- 
lės kukorka sėdi ant burdin- 
gieriaus kelių- Supratau, kad 
šeimininko nėra namie. Bet ma
ne tas nenustebino, nes gerai 
žinau, kad savas eina pas savą.

Ale tai ne viskas. Burdingie- 
rius prie manęs pripuolęs pūkšt 
per ausį: ar lysi, girdi, į sve
timą stubą nebarškinęs durų? 
Aš pradėjau aiškintis, kad sa
vas pas savą- Na, dar gavau 
vieną į kuprą magaryčių, ir iš
metė mane lauk per duris.

Gana smarkiai supykau. Pa
lauk, sakau. Nuėjau į ėlą, su
radau išmestą skauradą. Grįž
tu ir bažijuos: duosiu į langą. 
Bet ir vėl atsiminiau: nors ga
vau per snukį, bet kagi tai 
reiškia: Juk savas nuo savo..

To heli! Einu namo. Vis vien 
jau gausiu nuo bobos vėjo, kad 
taip vėlai valkiojuosi. Ale tai 
niekis: juk savas nuo savos.

Parėjau, Įeinu į miegamąjį, 
žinau, kad mano boba turėtų 
gulėt viena, o čia matau dvi 
galvas. Heli, boba kitaip kal
bėt nemoka, kaip tik lietuviš
kai. Tai jau žinau šiur, kad ne 
svetimas, bet lietuvis. Tai reiš
kia, kad savas pas savą. Vie
nok nusprendžiau, kad jeigu 
savas pas savą, tai gali savas 
savam . '

Nuėjau į kičinę, pasiėmiau 
nuo pečiaus prosą ir kaip tėš
kiau jį, tai prosas atšoko kaip 
bolė. Mat, pataikiau ne į gal
vą, ale į pilvą. Sušuko moteriš
kas balsas: “O Jėzau, Marija!”

Ogi žiuriu, pačios sesuo at
važiavus iš kito miesto. Pra
šausi, maldauju: “nepyk, juk 
savas savom!” Kas tau, tuojau 
pašaukė patrolką, mane čiupt 
ir veža. Na, jau čia ne savas 
su savais. Ant rytojaus pas 
teisėją- Jau žiu ir vėl ne savas 
pas savą. Pasakė teisėjas: “Už- 

mokėk 25 dolerius”. Čia vėl 
ne savas savam. Dabar aš ir 
galvoju, kad mes Chicagoj tu
rėtumėm savo polismonus, savo 
patrolvagoną, savo teisėją, tuo- 
bet visur butų savas pas savą, 
savos su savais ir sgvas savam.

—Pilstą pėdis.

Art. J. Babravičius 
tapo Amerikos7 

piliečiu
Jau kartą buvo pranešta, 

kad dainininkas J. Babravičius 
priima Amerikos pilietybę. Tą
syk jis, taip sakant, buvo tik 
kvotimus išlaikęs. Bet šiomis 
dienomis (regis, rugsėjo 16 d.) 
jis tapo pilnu amerikonu — 
gavo pilietybės popieras. Kartu 
su juo pilietybės popieras ga
vo dar penkiolika Chiragos lie
tuvių.

SPORTAS
GOLFO TURNAMENTAS 

TABBOR FARMOJ.

Ateinančią s abatą,. rugsėjo 
29 d. Tabor Farmoj įvyks gol
fo turnamentas su visokiais j- 
vairumais, P. J. J. Bachunas 
Jaukia profesionalų golfistų, 
kad jie persitikrintų jo golflin- 
kse, kas iš lietuvių tarpo ge
riausias golfininkas. Tabor 
Farmos golflinksas yra 9 sky
lių, bet gana įvairus: kalnai, 
pakalnės, miškas, tvoros ir 
kitokios kliūtys trukdo bolei 
kelią. Kas rizikuoja, tam Tabor 
Fanuos golflinksas yra pavijin
gas. Jis gali greit pralošti.

Išlošimui yra skiriama dvi 
taurės ir kitų dovanų. Be to, 
29 rugsėjo įvyks vakare kon
certas linksmo pobūdžio. Daly
vauja visų mylimas art. J. Ba
bravičius, pianistas M. Yuoza-

PRANEŠIMAI
Atyda Mildos Teatro B-vės 

šėrininkams
Extra susirinkimas ŠSrininkų 

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. Siame 
susirinkime bus jūsų užduotis bal
suoti už šią propoziciją parduoti 
namą ir likviduoti korporaciją, ar
ba prieš šią propoziciją.

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

840 W. 33rd St.

Roseland, — Ateinančią savaitę, 
rugsėjo 27 d., 7:30 vai. vakare, mi
rusio šedvilo svetainėje, 841 Ken- 
sington avė. įvyks Lietuvių Im- 
provement and Benefit Kliubo ir 
Lietuvių Politiškos ir l’ašelpos Kliu* 
bo bendras susirinkimas <lel susi
vienijimo abiejų kliubų. Visi nariai 
būtinai atsilankykite. Kurie negu* 
losite atsilankyti dėl kokių priežas
čių i susirinkimą, tai praneškite.

— J. Tamašauskas, sekr.

vitas, kuris ten visą vasarą pra
leido, art, dzimdzius J. Olšaus
kas iš Detroito ir dar vienas 
“ponas redaktorius.” Kas tas 
“p. redaktorius”, tai visi įspės, 
į'os jis yra bene populiariškiau- 
sias tarpe lietuvių. Tas “p. re
daktorius’” tai yra “Margutis”, 
arba komp. A. Vanagaitis. Jis 
žada duot “spyčių” ir pranešti 
kas bus SLA. iždininku: dakta
ras ar advokatas. Jis taip pat 
pasiryžęs išlošti taurę ir likti 
“čempionu.”

29 ir 30 rugsėjo bus didelių 
nuotikių pas p. J. Bachuną. Jo 
žmona, nesenai gryžus iš Lietu
vos, žada lauktuvių suteikti ir 
papasakoti naujienų. —R.

Akių Gydytojai

ŽMOGAUS 
-:O akis

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

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST 

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

Phone Kenvvood 1752

Įvairus Gydytojai
lAruVMV-r.- “i- -rr

Ofiso Tel. Victory 5898 
Rez. TeL Drexel 919a

DR. A. A. R0TH
Rasas Gydytojas ir Chirargas
Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 

Vaikų ir visų chrųmAkų ligų 
Ofisas: 8102 S. Halsted St, Chicago 

arti Slst Street
Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vakare 
Nekėliomis ir šventad. 10—12 dieną

Teiephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenae 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietą
7 iki t vak. Nedėl. nuo 10 iki 12 dien.

Raf. r-denhone Plaza 8200

Graborlai
Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už kitų

J. F. Eudeikis Komp
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Hermitage Avė, 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS w 

4447 So. Fairfield Avenve 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
1410 So. 49 Ct„ Cicero 

Tel. Cicero 8794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. TeL Blvd. 3201

S. D. LACHAV1CZ
Lieta vis Grabo risi Ir 

BslaamaotujM

2314 W. 23rd PI. 
Chicago. III.

Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu 
husito uuganidinti.
Uooaevolt 2515-2516

Phone Boulevard 4139
A, MASALSKIS

Musų patamav imas 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Phone Canal 6222 ____

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Lietuvės Akušėrės
Phono Vfctory 4952

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
AKUŠERKA

3252 South Halsted Street

Viršui Universal 
State Bank

Moterys ir mergi

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

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victory 1115 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligo
se prieš gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką pa t a r i- 
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
Ir merginoms, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą. 
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai* vakare.

Pastaba: Mano ofisas dsbar randa
si naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O. D,

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS 
Palengvins akių įtempimą, kuria 

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 su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė,
Phone Bnnlevani 7589

Lietuviai Daktarai

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

Tel. Calumet 8294
Nuo 9 iki 12 vai. dionos h 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenae 
Telefonas Boulevard 7820 

lies., 6641 South Aibany Avenue 
lei. Prospect 1930 

Valandos 2-4, <3-8. Nedėlioj 10-12 d.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevara 5918
DR. A. J. BERTASH

3464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po pietą 

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

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos

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

apart Šventadienio ir ketvirtadienio

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

Ros. 6660 South Arteslan AvenBe 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 6257 
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chioara IU.

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

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

Namų telefonas Brunswick 9597 
Ultravioletini šviesa ir diathermia

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEUS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenaa
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. 1111

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos 

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

M arų net te Purk. — Marquette Purk 
Lietuvių Amerikos t Politikoj Kliubo 
įvyks svarbus| mėnesinis ir prieš bu
sianti pikniką' susirinkimas, rugsejd ' 
27 d., 7:80 vai. vak., kapelonijos kam
baryje, 2684 W. Marųuette Rd.

Visus narius kviečiame ateiti j šj 
svarbų susirinkimą. Mes daug daly
kų turėsime apsvarstyti apie musu 
reikalus, o labiausiai apie busiantį 
pikniką, kurį turėsime ateinantį ne- 
dėldienj Marųuette Parke.

• ’ ‘ — Valdyba

"Akių Gydytojai
Tel. Vieton 6279

DR. G. SERNER

Llotsvin Akiu Specialistas 
3265 So. Halsted St.

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

Phone Boulevard 1401

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

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

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

GYDO 
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal 
Dr. J. W. Beaudette 
VIRIUI ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 ild lt 
Nexi«li<>J nuo 2:30 ild 4:30 v. po 

IELEFON.k8 CANAL. U4O4

DR. HERZM AN
— Iš RUSIJOS —

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

Gydo staigias Ir chroniškas ligas 
vyrų, moterį} ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius elek
tros prietaisus.

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

nuo 6 iki 7:80 vaL vakaro '
Tel. Canal 3110

Jeigu neatsišauks, tai šauk 
South Shore 2238 arba Rendolph 6800

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4721 Sonth Ashland Ave^ 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyrišką ir Vaiką ligą 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Res. Teiephone 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. vakare 

Telefonas Canal 1912 
Reaidencs Tel. Fairfaz 6851

Advokatai

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St, Room 2001 

Tel. Randolph 1034 — VaL nuo 9-0 
Vakarais

8241 South Halsted St. 
Tel. Victory 0562

7—9 vai. vak. apart Panedilio ir 
Pėtnyčios

John Kuchinskas ir
Balys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Caaal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 ild 6

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

127 N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411 • 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piąu 
Gyvenimo vieta 

8323 South Halsted St.
Tel. Boolevard 1310

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

Nodiliomis nuo 9 iki 12 ryto

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžianas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 West Adams St. Room 2111 
Teiephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nao 7-1 
Teiephone Roosevelt 9090 

Namą Telefonas Repablic MM

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyji 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 Weet Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sta.
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel.: Hyde Park 8895

J. P. WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.
7 ei. Puti man 5950 

Namų leL Piillmai) 6377

t



T

Tarp Chicagos 
Lietuvių

NATTJTENOS, Cnicago, m.

Marųuette Park
Mėgino įsipiršti į aptiekę
Naktį iš pirmadienio į antra

dienį p. Rako 
randasi

aptiekon, kuri 
prie Roekvell ir 69-tos 
mėgino įsipiršti “ne- 
svečiai”. Jie apipjovė, 
daimantu, didelį ratą 

esančio prie

prašyti 
tur būt 
lange kambario 
aptickos. Veikiausia, išėmę sti
klą, butų mėginę per skylę at
sukti lango velkę ir pakėlus 
patį langą įlįsti vidun. “Džia- 
b<>” betgi piktadariai nebaigė. 
Kas nors, matyti, juos išgąsdi
no. — Reporteris.

Reporteris

susikimši- 
kiti val- 

treti Rie- 
gonko ’ ir 
koks jo- 

__  namiškiams, nei 
nė pasilsio, nė pato- 

Kas kita, kai kūnas pa- 
(Lietuvių laidotuvių įstaigoje) šarvotas guli laidotuvių jstai- 

----------- | goję, čia viskas įrengta tam, 
Buvau atvokato ofise, dakta- kad vieta išrodytų toki, koki 

ro kabinete, pas realestetinin- pridera išrodyti liūdnam atsiti- 
ką. Pagalios sumaniau atlankyt 
įstaigą, kuriai ankščiau ar vė
liau teks rūpintis palydėti kiek
vieną iš musų kelionėn, iš kurios 
jau niekas nebegrįžta. Atlan
kiau lietuvių laidojimo įstaigą.

Laidotuvių įstaigos vedėjui skundžiant, kad laidotuvės bran- 
daviau tokį klausimą:

—Ar daug lietuvių graborių 
esama Chicagoje?

Ką matė ir nugirdo gI,tv‘‘k- ’s,'.odo kni!’.. • 0 markas. Nei namisl
svečiams 
gumų.

Žinote, kiekvienas nori tu
rėti juo didesnį “pasirinkimą”. 
Susilaukiau atsakymą:

kurios turi

tos jstaigo:

kad senai;

atidaryti laidoj i- 
turi būti baigęs

mokyklą (high 
to, jisai turi lan- 
(college) ne trum- 
mėnesius. Kai no-

—Devynios; kai 
skyrius.

—Ar senai jau 
laikosi?

—Galiu sakyti,
lietuvių laidojimo įstaigoms va
dovauja asmenys, kurie turi pa
tyrimo taip liūdnoj profesijoj, 
kaip musų.

—Kokie yra reikalavimai, kad 
žmogus galėtų atidaryti laidoji
mo įstaigą?

—Norintis 
mui Įstaigą 
aukštesniąją 
school); be 
kyti kolegiją 
piau, kaip 6
rintis pasiimti laidotuvių pro
fesiją asmuo baigia mokyklą, 
tuomet jis turi išduoti kvoti
mus specialiai daktarų komisijai 
o paskui miesto Sveikatos De
partamentui; prieš Sveikatos 
Departamentą (Board of 
Health) kvotimai reikia išduoti 
tokiuose miestuose, kurių gy
ventojų skaičius siekia ne ma
žiau, kaip 100,000. Beje, kai 
stoji mokyklon, tai jau turi bū
ti bent dvejus metus dirbęs lai
dotuvių įstaigose; be šitokio pa
tyrimo mokyklon nepriims.

—Kai išlaikai kvotimus, ta- 
da jau gali atidaryti savo i- kama, tai graborius 
s taigą?

—Gali, bet laisnio 
kol neturėsi tinkamai 
vietos. Matai, laidotuvėms j- 
staiga atidaryti ne taip lengva, 
kaip, sakysim, real estate ofisą 
arba krautuvę. Kai nori atida
ryti laidotuvėms įstaigą, tai 
atvažiuoja ekzaminuotojai, ap
žiūri ar vieta tinkanti yra sani- 
tarumo žvilgsniu; pavyzdžiui, 
ar išvestos triubos vandens 
nuotakai tiesiai į didžiuosius 
kanalus, ar viskas svariai į- 
rengta, ar viskas yra taip, kaip 
reikalauja miesto patvarkymai. | 
Kai suranda, kad viskas įrengę 
ta taip, kaip miestas reikalau
ja, tik tada 
įstaiga.

—O kaip

negausi, 
įrengtos

leidžiama atidaryti

SU koplyčiomis - Mokiname dienomis
ar teisybe, kad įeina madon vakarais, 
laikyti nabaSninką pašarvotą | PhJne Vinc’^SMZ 
laidotuvių įstaigoje, ypatingai 
koplyčioje?

—Taip. Pas lietuvius dar, ži
noma, nabašninkas laikomas yra 
kai kada namie. Pas amerikie
čius retai pasitaiko taip. Ypa
tingai gi apšviestesnleji Ame- .,

.. .......................... < 9 ir 5 Radinkos gyventojai, jie visuomet) Vemon Avė

taiko nabašninkus pašarvoję 
laidotuvių įstaigose.

—Kodėl ?
—Patogiau ir,dailiau. Keletas 

žodžių apie patogumą. Įsivaiz
duok, kad mirė kas nors na
muose, kur tamsta gyveni. 
Kiek rupesnio, kiek ašarų, kiek 
liūdesio suteikė gyviesiems mir
tis. Reikalingas yra pasilsis, 
reikalinga ramybė, reikalingas 
nors valandėlei nusiraminimas. 
O čia nabašninkas, čia kiekvie
ną minutę atmitis, kad štai iš
siskyrė mylimas žmogus iš na
miškių tarpe.

To ne gana. Gyveno Žmonės 
trijuose ar keturiuose kamba
riuose. Vietos mažai. Vos ap
sisukti šeimai vienai. O čia šer
menys, čia sueina, suvažiuoja 
keletas dešimčių žmonių: Pasi
daro susigrūdimas, 
mas, vieni virtuvėje 
gomajam kambaryje, 
me, dar daugiau ant

kime. Laidotuvių įstaigoje 
daugiau vietos, o jeigu koplyčia 
pasitaiko tinkamai įrengta, tai' taisyti katilai : 
kūnas pašarvotas kaip bažny
čioje.

—Teko girdėti kai ką nusi-

giai kaštuoja: argi negalima 
butų pigiau laidoti?

—Laidotuvės ne visos vieno
dos. Vien tik grabas galima 
gauti už $50, bet perkama ir 
tokių grabų, kurie kaštuoja po 
tūkstantį * dolerių ir brangiau. 
Abelnai betgi imant, laidotuvė
se yra daug išlaidų. Užlaikyk 
Įstaigą, turėk automobilius, at
lik visokius formalumus. Ar ži
nai, kad lietuviui graboriui ima 
kokias tris dienas važinėti ir 
bėgioti tik dėl vieno nabašnin- einame 
ko, kol viskas deramai sutvar
koma? Ot ir pasidaro išlaidos.

Bet aš turiu pasakyti, kad 
lietuviai graboriai patarnauja 
daug pigiau, negu svetimtau
čiai. Nekalbėsiu apie ameri
kiečius. Pasakysiu, .... MES daromo pirmos klosos kar- 

kad dagi penterio, plumbeno ir apšildymo dar-1 
lenkai graboriai ir vien tik už bus: 24 menesiai išmokėjimui. Mos 

. . , ateisime bite kur Chicago |. Visasgrabus, bendrai imant, paduoda darbas garantuotas. 
2604 N. Halsted Street 
Tel. Buckingham 5037bilą visu trečdaliu didesnę, ne 

kai lietuviai.
—Ar lietuviai dažnai kreipia

si į svetimtaučių laidotuves rei
kalaudami patarnavimo?

—Lietuviai daugiausia krei
piasi į lietuvių laidojimo įstai
gas. Ir suprantama kodėl, 
žmogus nelaimėje krepsis pas 
tuos, kurie jo vargą supras, 
kur jo Fkausmą atjaus, kur 
svetimas jam bus ne svetimas. 
Be to, lietuviai graboriai ne tik 
rūpinasi laidotuvėmis, jie daž
nai turi ir patarėjo ir visų jų 
reikalų tvarkytojo rolę lošti; 
ne vienas pasitaiko atsitikimas, 
kad kol visi formalumai atlie-

i turi rū
pintis kuone metus laiko, rū
pintis kol paveldėtųjų reikalai 
pereina per Probate teismą. Iš 
amerikiečio graboriaus tokio 
patarnavimo tikėtis negalima. 
Todėl nestebėtina, jei lietuviai, 
mirčiai jų namuose ar šeimoje 
pasitaikius, kreipiasi j lietuvius 
graborius ieškodami patarnavi
mo.—Reporteris.

ClASSIFIED ADS.
1

Educatlonal 
Mokykloa 

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL

Mes išmokinsime jus DESIGNING, 
kirpimo ir siuvimo į trumpą taiką 

ir

Miscellaneous 
įvairus

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

Ketvirtadienis, rūgs. 27, ’28

Financial
Finansai-Paskolos

Miscellaneou*

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

THOMAS, 
Tel. Michigan 2570

SENI įtaisymai Storų padaromi 
kaip nauji; “show cases” pertaiso
mi, aprokojam uždyką. IJberališkas 
nuošimtis ant senų fixčerių, jeigu 
mainomi čia ant naujų. 722 Taylor 
St., Tel. Monroe 0528.

iiuHiness bervice
_____ Biznio Pątarnaviinni

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

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

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

tfalevojam ir popieruojam. Uitai- 
kom malevą, popierą, stiklus ir L t 

3149 So. Halsted St.
Phoni Victory 7261

J. 9-. RAMANčIONIS. Sav.

SKOLŲ IŠKO LĖKT AVIMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL CLAIMS 
SERVICE BUREAU

Koom 801 
168 W. VVashington 

Main 4020

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per- 
“ ‘ furnisai, grotos — 

i vandenio įtaisus. 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 

2082 W. 18 St. Tel. Canal 1269

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

7752 Racine Avė.
Tel. Trtahgle 5032

$4.
vi-

EXPEBTAS RADIO 
TAISYMO

Musų cxpertai patarnaus ir su
taisys jūsų setą jūsų namuose. Mes 

_visur, visas darbas garan
tuotas. Taipgi mes turime keletą 
elektrikinių setų dėl pardavimo la
bai pigiai.

$2 — patarnavimą skaitom — $2
Stewart 29£2

po 6 vai. vakare Engtasvood 2544

24 MĖNESIAI 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 Sts

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGU?

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

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

3408 S. Michigan Avė. Victory 4126

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

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

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
MR. PARIS

Financial
Finansai-Paskolos

Mes dirbame ir perka 
me 1 ir 2 Morgičius

i 2 dienu

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47 St

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

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

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi | 24 

valandai. 
Mūra išlygos bus jumi naudingos. 

Kreipkitės pas 
M. J. KIRAS, 
U3i So, HaliM St.

Paskolos suteikiama 
į vieną dieną -

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

DAROM PASKOLAS
ANT PIRMŲ IR ANTRŲ 

MORGIČIŲ
S. J. SERAFINSKI
2549 Milwaukee Avenue

Tel. Albany 6369

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskolinaiha jumi $100, $206 
arba $800, imame legali nuošim
tį. Pinigui gauiite J 12 valandų, 
industrial Loan Service

W. Cbicago Ato., 
Kampas Hermiaųre Avė.

MORGI0IA1
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi
čius. \

JUSTIN MACKIEWICH
2342 So. Leavitt St

Phone Ganai 1678

BE KOMISO
Mažos Paskolos 

$100 — $200 ir $300 
Nėra jokių “red tapė’1 

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47 St.

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

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St

Personai
___ ______ Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, 

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

B. Pelechowicz
Registered Patent Attomey, 

23C0 \Y. Chicago Avė.
Dept. 7

Chicago, III.

Copy- 
Patentų 

BU 
ir

PAIEŠKAU savo brolio, Prano Lu- 
kaševičiaus, paeinančio iš Pikčiunų 
kaimo, Seradzio vai., Kauno apskr. 
Paskutiniu laiku gyveno kur tai apie- 
linkėj Chicagos. Žinanti apie jo da
bartinę buveinę, malonėkite pranešti 
šio adresu: JONAS LUKASEVIČIUS, 
19 Chelmsford St., Lawrence, Mass.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

PROGA lietuviams su plačiomis 
pažintimis. Gero budo, gerų papro
čių, užimti gerą vietą. NAUJIENOS 
Box 12^. A739 So. Halsted St.

REIKIA LIETUVIŲ AUl’OMOBI- 
LIŲ PARDAVINĖTOJŲ — PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus pardavinėjot au

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

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

THE CHEVROLET DEALERS 
ASSOCIATION-—Salesmen Training 
School, 801 Gossard Bldg. 108 East 
Ohio St., Chicago, I1L

REIKALINGA patyrusių uniįistų 
molderių prie “ornamentai” ir “job- 
ing” darbo. C. H. MILLS FOUNDRY 
CO., 22£5 W. 85th St.

REIKALINGAS atsakantis bučeris, 
kad mokėtų lenkų kalbą.

2759 W. .43rd Street

Help VVanted—Malė 
_________ Darbininkų Reikia

REIKALINGI 4 penterial, turi būt 
unijistai, nuolatinis darbas. Atsišau
kite greitai. A. K. VALUKAS, 3939 
W. 65th PI., Republic 4131.

REIKALINGAS kriaučius prie nau
jų drapanų. 4146 Archer Avė., Tel. 
Lafayette 0057.

Help VVanted—remale
Darbininkių Reikia

REIKIA 50 moterų prie valymo 
naujo bildingo dirbti naktims. Nuo
latinis darbas, gera mokestis. GRA- 
HAM EMPLOYMENT AGENCY, 
833 Milwaukee Avė.

REIKALINGA patyrusi sudynų 
mazgotoja. Atsišaukite

4169 So. Halsted Street

Partners VVantecl
REIKALINGAS partneris į ga

ražo biznį, garažas didelio biznio 
gatvės, gera proga kas turi $5000 
pinigų. Atsišaukite j NAUJIENAS, 
Box 1119 arba Tel. Englevvood 1203.

REIKALINGAS partneris j resto
rano biznį, patyrimas nereikalingas.

4103 Cullerton Avenue

For Rent
RENDAI 5 kambarių flatas nau

jame budinke. 2831 Lowe avė.

4
5 
G

RENDOS NUPIGINTOS
4 kamb. šviesa iš visų pusių .... $30 
A kamb. su “indoor bed” apšild. $50 

kamb. nauja bung. gera vieta $55 
kamb. apšild. prie Jackson Pk. $70 
Visi apt. randasi gerose vietose 

ir prie geros transportacijos.
J. SINKUS & CO.

6959 S. Halsted St., Normai 4400

RENDAI G kambarių flatas $23 
j mėnesi, 1825 So. Halsted St. Del 
tolesnių informacijų šauk

Prospect 0580

Furniture & Fixturea
Rakandai-Ttiiiii

PARDAVIMUI didelis ant kietų 
anglių pečius už $20.

5636 So. Richmond St.

Sewing Machines
 Siuvamos Mažinos

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

4251 Cottage Grove Avė.

Radios
TURIU parduoti mano elek- 

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

Musical Instruments
_______ Mąrilroi Initniinentąl __

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

Kreipkitės
1413 N. Wood SL 

Imos lubos

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

TURIU paaukauti savo ptayer 
Pianą už $75.00. Tikras bargenas. 
Sis pianas yra beveik naujas, 

--matyk manę dar šiandie.
NORAH LEE 

8941 Roosevelt Road
* Ist floor

Pa-

Automobiles_______
Lincoln Sport Phaeton.... $950 

Buick sedan 5 pas.............. $775
Oakland sedan naujas .... $895 
Pontiac sedan naujas .......  $750
Chandler take nauiaš ....... $700
Essex sedan, kaip naujas $700 
Pontiac Roadster ........... $495

1926
1927
1928
1928
1927
1928
1927

Essex, Fords, 50 kitokių dėl pasi
rinkimo.

McDERMOTT MOTOR SALES
7186 S. Halsted St.

NAUJI MODELIAI
Nuo 8 dienos Liepos, jau Studeba- 

ker Co. išleido naujus modelius, 
1929 metų, yra daug daugiau įrengti, 
nereikia tepti “gryzuoti”, kas 20 
tūkstančių mylių. Dictator Sedan 
pilnai įrengtas su bumperials, su 
spare tire ir su parvežimu $1888.00. 
Comander Sedan taipgi su viskuo 

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

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

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

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

D. KURAITIS ir A. KABULIS 
Savininkai

parduotam

/

Miscellaneous for Sale
įvairus Pardavimat

PRANEŠIMAS
Parsiduoda yilnonios pančiakos dėl 

vyrų ir moterų. Kainos pora tik
tai 50 centų — dvi poros už 95 cen
tus. Moterims pančiakų pora po 
85c. ir 95 centai. Vilnonios gijos 
nėriniams — kaina 4 uncijos matkos 
29c., 81c., 34c. ir 35c. Vilnonios ma
terijos vaikams dėl kelnučių už 65 
centus. Taipgi turime marškonių 
gijų dėl mezginių.

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

Chicago, III.

PIETINĖS Ulinojaus mainos tu
ri dideliais šmotais anglis, $6.50 už 
vežimą su pristatymu. Del kainų 
ant kitų anglių šauk Boulevard 
1036.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

ANGLIŲ BIZNIS SMULK
MENIŠKAS

UŽDĖTAS 4 METAI
ir
3

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

ANT SYKIO
Tel. Palisade 7231

PARDAVIMUI 2 krėslų gerai 
įrengta barbernė.

2339 So. Hoyne Avenue

mai
tini j

DIDŽIAUSI S BARGENAS. Parda
vimui arba mainymui visokių smul
kių tavorų krautuvė. Priimsiu j 
nūs lotą arba automobilį kaipo 
{mokėjimo. Atsišaukite pas 

A. GRIGAS 
3114 So. Halsted Street 

Tel. Victory 4898

GREITAM pardavimui grosernė ir 
bučernė, dėl ligos. Nebrangiai. WAL- 
TER JUZANAS, 3119 Lake St., West 
Melrose Park.

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

4648 So. Sacramento Avė.

PARDAVIMUI saliunas, geras biz
nis. Kas ieškote tokio biznio atsišau
kite. Parduosiu pigiai.

4617 So. Paulina Street

PARDAVIMUI grosernė, visa ar
ba pusė. Viena moteris, negaliu už
laikyti. 5744 So. Union Avė.

Fanus f or 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 nelankant.

JOSEPH GERYBO 
Scottviile, Mich.
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PARDAVIMUI medinis bungalow, 
3 akeriai žemės ir gražus sodnas, 
su visais įrengimais; parduosiu ar
ba mainysiu — pusė 
Archer Avė. karų. Oak 
ice Park, III., Willow 
Box 144.

F. ZINC

mylios nuo 
Grove, Just- 
Springs, III.

Keai Estate f or Sale
Namai-žeinĮ Pardayiintti

BUNGALOW 6 kamb., karštu van
deniu šildoma, garadžius. Pigiai ir 
lengvomis sąlygomis. Kreipkitės:

7114 So. Campbell Avė.

iš-

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

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

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

NAUJAS 6 kambarių mūrinis na
mas $7450 — $200 įmokėti ir krau
stykis gyventi tuojaus. Likusius mo
kėk kaip rendą — 8 dideli miegrui- 
miai, įbudavotos maudynės, akmenu
kų asla. Gera transportacija ir ge
ra apielinkė. MEHAN and MALONE, 
6407 Irving Park Blvd., Telefonas 
Pensacola 8042.

PARDAVIMUI 2-jų flatų namas 
su beismentu — parduodu už gana 
prieinamą kainą. Priežastis pardavi
mo apleidžiu Chicagą.

3446 So. Aubum Avė.

PARSIDUODA bizniavas muro na
mas, 2 Storai ir 7 flatai. Pečium šil
domas. 2 karų garadžius. S. S. Kai
na $42,500 — arba mainysiu ant di
desnio namo South Side.

6951 So. Union Avenue 
2-1*08 lubos 

Englewood 7927

Real Estate For Sale 
Namai-žeinė Pardavimui

NAUJAS MŪRINIS 2 FLATŲ 
APARTMENTAS

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

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

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

Central 3654

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

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

JOHN IBACH 
Real EsMe. 

1^3 E. 43 ot. 
Pho2.3 Oakland 4681

PARDAVIMUI 12-kos ruimų rezi
dencija garu apšildoma — “steam 
heat” “sun parlor”, užpakalinis por
ėtas stiklinis, 2-jų karų garažius — 
arti krautuvių, mokyklų ir miesto 
knygyno. Medžiai aplink, visi intai- 
sai, didelis kampinis lotas. Randa
si Roseland arti Michigan Avė. Par
duoda savininkas. Kain a $14,800 
— parduodu tik už “Cash”. Kreipki
tės į “Naujienas”, 1739 S. Halsted 
St. Box ] 120

sų 
ba

TEGUL JIE VISI SKAITLIUOJA 
Paskui mus pamatyk

Nereikia pinigų, kad pagražinti ju
totą su tinkamu jums namu ar- 
apartmentiniu namu.

RILEY & KRAUSHAAR 
3121 N. Cicero Avė.

Palisade 9600

pavyzdžius, 
Avė.

7------------------------ - -
Namai šiaurinėj pusėj 

PASIRINKITE SAU MUSŲ 
VISAI NAUJĄ

5-6 KAMBARIŲ BUNGALOW 
$9,350 iki $9,950

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

5624 Irving Park Blvd.
Phone Pennsieola 5900—8200 

Avenue 4336

Extra Mainai
IŠSIMAINO 6-ių flatų muro 

namas, lietuvių kolonijoj; par
duosiu pigiai arba mainysiu ant 
farmos ar nedidelio bizniavo 
namo.

IŠSIMAJNO 8-ių flatų nau
jas muro namas ir 4-ių karų 
muro garažas; namo paranku- 
mai vėliausios mados. Parduo
siu pigiai arba mainysiu ant 
garažo ar gasalino stoties.

IŠSIMAINO puikus 3-jų fla
tų muro namas, priimsiu bu- 
černę kaipo pirmą įmokėjimą.

IŠSIMAINO kampinis biznia
vas muro namas, su 2 storais 
ir 6 flatais, 2 karų garažas ir 
extra lotas; namo parankumai 
vėliausios mados. Parduosiu pi
giai arba mainysiu ant dides
nio privačio namo, didelio ga
ražo, Summer rezorto, farmos, 
bizniavų lotų, gasolino stoties, 
arba furničių storo. Namas tu
ri būti parduotas arba 
nytas šią savaitę.

IŠSIMAINO puikus 
Sales Room su gasolino 
Mainysiu ant apartment

IŠSIMAINO bizniavas 
ant Archer Avė., štoras su 2 
flatais. Mainysiu ant privačio 
namo, nepaisant apielinkės.

IŠSIMAINO puikus lotas ge
roj vietoj. Mainysiu ant gro- 
sernės arba soft drink parlor.

IŠSIMAINO puikus lotas ant 
automobilio.

Su virš minėtais reikalais, 
kreipkitės pas

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

išmai-

Auto 
stote, 
namo, 
namas

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

i




