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Sovietai laužo galvą 
kaip pritraukti už

sienio kapitalą
Nepasisekimai gauti užsieniuose 

paskolos verčia siūlyti dau
giau koncesijų svetimiems 
kapitalistams

MASKVA, rūgs. 27. — Vla- 
dimir Sandrov, aukščiausios 
sovietų koncesijų komisijos 
galva, kalbėdamas sovietų pra
monininkų mitinge |>asakė, kad 
reikią būtinai paskubinti sovie
tų pramones plėtotę, idant bu
tų galima pritraukti užsienio 
kapitalą. Ligšiol sovietams ne- 
IMivykę gauti paskolos užsie
niuose, išskiriant trumpalaikius 
kreditus. Pritraukti užsienio 
kapitalą koncesijomis esąs dide
lės svarbos dalykas, tik tam 
painiavos darą ekonominės i 
politinės problemos.

1925-26 metais Sovietų Są
junga gavus 482 prašymus kon
cesijoms. 1926-27 fisko metais 
prašymų buvę gauta 216. Per 
pirmą šių metų pusmetį buvę 
115 prašymų koncesijoms. Toks 
sumažėjimas parėjęs nuo nu
trūkimo santykių su Anglija.

1926 metais Sovietų Sąjun
goj veikusios 54 koncesijos su 
kapitalu, bendrai, $23,000,900. 
1927 metais veikusios 74 kon
cesijos su $22,500,000 kapitalo. 
Bendra gamyba siekus $56,- 
000,000 ir dirbę 26,000 darbi
ninkų. Iš tų koncesijų grynų 
pajamų buvę $3,500,000.

Sandrov siūlė šitokį progra
mą:

1— Kad pati sovietų valdžia 
siūlytų sąlygas koncesijoms 
gauti, o ne lauktų, kol užsienio 
kapitalistai duos pasiūlymų.

2— Paskubinti konresijų kon
traktus.

3— Atidaryti kensesijoms 
naujas sritis, kaip geležinkelių 
ir municipaliuose statybos dar
buose.
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Amžinas kalėjimas 
už munšainą

JACKS0N, Mieli., rūgs. 27. 
— Micbigano valstijos kalėjime 
tapo uždarytas iki gyvos galvos 
Alonzo Noyes, 53 metų am
žiaus farmerys. Tokiai ne
žmoniškai bausmei jis buvo 
teismo pasmerktas už tai, kad 
pas jį farmoje rado penkis ga
lonus namie darytos degtinės.

Jau nuo seniau tame pačia
me kalėjime sėdi vienas Dan
singo pilietis, Fred Palm, irgi 
pasmerktas kalėti iki gyvos 
galvos už tai, kad pas jį nebe 
pirmą kartą buvo radę paintę 
degtinės.

Papa paaukojo $15,000 
Floridos nukentė

jusioms
ROMA, rūgs. 27. — Papa 

Pijus XI paaukojo $15,(MM) Flo
ridos dėl uragano nukentėjil
siems šelpti. Pinigai tapo pa
siųsti apaštališkam delegatui 
Washingtone.

KENOSHA, Wis., nigs. 27 — 
Vakar vakarą, kai Harold Hen- 
dricks’on su dviem savo sese
rim, Olga ir Maria, važiavo au
tomobiliu, vieškely, šešias my
lias į vakarus nuo Kenoshos, 
juos pasivijo kitas automobilis, 
kuriame sėdėjo keturi vyrai. 
Sustabdę Hendricksono auto
mobilį, jie, grūmodami revolve
riais, privertė Hendricksoną pa- 
ikti seseris ir sėstis į jų auto
mobilį. Olga ir Maria grįžo vie
nos namo jr pranešė policijai.

Šiandie Hendrickson sugrįžo. 
Jis pasakoja, kad tie keturi vy
rai misi vežę jį j kaž kokią far- 
mą ir uždarę daržinėj. Po ku
rio laiko jie sugrįžę su indu 
karštos smalos. Atsegę marški
nių apykaklę, suvertę smalą 
ant jo. Po to jie vėl paėmę jį 
į .automobilį, pavežę gerą galą 
ir, surištą, išmetę laukan. Su 
dideliu vargu jam |>avykę atsi- 
jalaidoti nuo virvių ir grįžti 
namo.

Hendrickson pasakoja, kad jo 
kankintojai visą laiką keikę jį, 
kam jis užėmęs sąžiningo darbi- 
linko vietą.

Mat, Hendrickson dirba Allen 
A kompanijos įmonėj, Keno- 
dioj, kur jau ilgas laikas dar- 
jininkai streikuoja.

Mussolini baugina 
“geltonuoju tvanu”

ROMA, nigs. 27. — Viename 
;avo straipsnių, diktatorius 
Mussolini graudena italus ii 
iš viso baltosios rasės žmonas, 
kad jie daugiau veistųsi. Esą, 
geltonosios ir juodosios rasių 
įmonės daug sparčiau veisiasi, 
r jeigu baltieji apsileisią, tai 
Igainiui jie paskęsiu gellona- 
ame ir juodajame tvanuose.

Vokiečių kaizerinin- 
kai būtinai nori 

kaizerio
BERLYNAS, rūgs. 27. — 

Vokiečių kaizerininkai laikė 
Berlyne milžinišką mitingą, 
kuriame dalyvavo arti 15,(MM) 
asmenų. Kalbėtojai, kuriems 
gausiai plota ir “hoch” rėkta, 
reikalavo, kafl Vokietijoj butų 
atsteigta monarchija su kaize
riu soste.

Mitinge buvo ir princas Au
gustas Vilhelmas, buvusio kai
zerio sūnūs.

Kalbamas kino gresia 
išstumti iš darbo 

muzikantus
LONDONAS, rūgs. 27. — 

Apskaičiuoja, kad per®ateinan- 
čius dvejus trejus metus Ang
lijoj bus išmesta iš darbo tris
dešimt tūkstančių muzikantų, 
jei teatruose tylius krutamuo- 
sius paveikslus išstums naujie
ji, kalbamieji paveikslai.

.Konservatorius laime- 
jo rinkimus Anglijoj
CHELTENHAM, Anglija, 

rūgs. 27. — Papildomuose rin
kimuose Cheltenhamo rinkimų 
apskrity ir šį kartą laimėjo 
konservatorių kandidatas, Sir 
\Valter Preeton.

Medžiodamas nusišovė
ROCK ISLAND, ILL., rūgs. 

27. — Išėjęs medžioti, netyčio
mis savo šautuvu nusišovė 
7rank Hughs, 21 metų am

žiaus. '

Baisus sprogimas Ispa
nų forte Morokoj

MĄDRIDAS, Ispanija, nigs. 
27. — Praneša, kad Cabreriza 
forte palei Mėdilla miestą, Is
panų Morokoj, įvyko sprogi
mas parako magazine ir pen
kios dešimtys ar daugiau asme
nų buvo užmušta ir 2IM) sužei
sta. . i

Vieno Kenoshos streik
laužio prietikiai

Buvo “nukidnapintas”, bartas 
ir smala apipiltas
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(Atlantic and Pacific Photol

Vieta, kur buvo mokykla netoli nuo Walthiii, Neb. Vesulas sugriovė mokyklą. Du vaikai tapo 
užmušti, o mokytojas ir kiti 22 vaikai sužeisti.

Maskvos duonkepiai 
nuodija žmones duo
na maišyta su gipsu
Gyventojai serga pilvais, ir da

bar sovietų vyriausybė ren
giasi imti nagan privatines 
dmnos kepyklas

RYGA, rūgs. 27. — Maskvos 
gyventojai ėmė sirgti pilvais. 
Kilo skundų, kad miesto kepyk
los pardavinėja žmonėms nege
rą duoną. Laikraštis Biednota 
pasiuntė savo žmones dalykui 
ištirti ir susekė, kad kepyklos 
pardavinėja žmonoms duoną iš 
sėlenų ir chemikalų.

Mat, vienas Maskvos kepė
jas, Suškov, išradęs būdą su 
pagalba tam tikrų j chemikalų 
paversti sėlenas “pirmos klasės” 
miltais. Suškovo išradimas, sa
ko Biednota, patikęs Maskvos 
maisto diktatoriui, kuris tuo
jau jį priėmęs, ir tuo budu mie
sto duonos sampilų rezervas 
padidėjęs 1 V2 miliono tonų dau
giau. ;

Bet kitos valdžios ir priva
tines kepyklos su savo eksperi
mentais ėjusios dar toliau, ir 
ėmusios gaminti duoną dar 
blogesnę ir nesveikesnę. Tyri
mas parodęs, kad į duonmil- 
čius jos maišę gipso, kas, žino
ma, pridėjęs duonai svorio ir 
didinęs kepėjų pelną.

Maskvos sveikatos departa
mentas dabar ėmėsi priemonių 
prieš privatines kepyklas.

Duonos laukiančiųjų 
eilės darosi vis 

ilgesnės
Maskvos laikraštis Izviestija 

praneša, kad nuo šios savaitės 
pradžios eilės žmonių, laukian
čių duonos ties valdžios kepyk
lomis, trigubai pailgėjusios. 
.Laikraštis pareiškia baimes, 
kad gruodžio mėnesį Rusijos 
miestai neliktų visai be duonos. 
, Išskiriant Sibirui, kur derlius 

Jnivo geras, Europos Rusijos 
derlius šiemet sieke bendrai 
tik 600,000 tonų, o tai toli gra
žu nepakanka gyventojams iš
maitinti. 1

Kiekvienas miestas Rusijoj 
planuoja įvesti duonos kortų 
sistemą. Ypač šiaurinėse gu
bernijose šią žiemą bus sunku 
su duona. Vietose į šiaurę nuo 
Maskvos jau dabar bušeliui 
kviečių mokama 20 rublių. 

■ r
NEW YORKO Columbia uni

versitetas šiuos mokslo metus 
pradėjo su 21,000 studentų. •

“Laikrodis” sprogo 
sužeidė septynis 

asmenis

ir

‘ KONSTANTINOPOLIS, rug- 
sėjo 27. — Malatia mieste, Kur
distane, vienas vaikas rado 
miesto parke kažkokį daiktą, 
kuris atrodė kaip laikrodis. 
Paėmęs jis nešėsi namo, bet 
benešant “laikrodis” sprogo. 
Vaikas ir šeši kiti asmenys bu
vo skaudžiai sužeisti.

Bolivijoj tarnautojai 
kelia maištą, negau

dami algos
BUENOS AIRES, Argentina, 

nigs. 27. N Iš La Paz, Bolivi
joj, praneša, kad ten valstybės 
tarnautojai kelią maištą, ne
gaudami jau per penkis mėne
sius algos. Kariuomenės oficie- 
rams algos , taipjau nemokėtos 
per du mėnesiu.

Pranešimai sako, kad La Pa
že, BoBlivijos sostinėj, įvyku
sios didelės demonstracijos ties 
valdžios rūmais.

Pasmaugė dukterį, kam 
nepataisė pusryčių

WASHINGTONAS, nigs. 27.
—Policija suėmė čia Franką 

E. Smithą, 50 metų amžiaus 
banko sargą, kurio namuose 
buvo rasta nužudyta jo duktė, 
Bessie, 19 metų mergaitė.

Smith, policijos kvočiamas, 
prisipažino, kad tarp jo ir duk
ters dažnai būdavę barnių dėl 
to, kai ji zyliodavus su jauni
kiu, o kai vakar rytą jie vėl 
susibarę, ir duktė atsisakius 
jam pataisyti pusryčių, jis 
ėmęs ir savomis rankomis pa
smaugęs ją.

Lenkuose žemė dreba
VARŠAVA, rūgs. 27. — Pra

neša, kad Bučačo, ir Kopyčan- 
cų apygardose vakar buvo jau
stas žemės drebėjimas.

Chicagai Ir aplelinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Gražu ir truputį šilčiau po 
pietų; vidutinis, daugiausiai 
vakarų krypties vėjas.

Vakar temperatūros buvo
tarp 42° ir 63° F. i

šiandie saulė teka 6:43, lei
džiasi 6:39. Mėnuo teka 6:37 
vakaro.

Didelis gaisras Han- 
kovo mieste

2,000 namų sudegė ir žmonių 
žuvo; 7,000 liko be pastogės

ŠANCHAJUS, Kinai, nigs. 27. 
—Istorinį Kinų miestą Hanko- 
vą atlankė baisus gaisras, ku
ris nušlavė 2,000 namų ir krau
tuvių svarbiausiose miesto gat
vėse. Nemažiau kaip 7,000 
žmonių liko l>e pastoges.

Iš degėsių kol kas išimta sep
tyni apdegę kūnai, bet mano
ma, kad daug asmenų prigėrė, 
besigelbėdanii nuo liepsnų ir 
šokdami į kūdras.

Ugnis* kilo iš vienos gemble- 
rių lindynės.

Iš Darbo Lauko
Tekstilės fabrikininkai daro 

nusileidimų streikui baigti

NEW BEDFORD. Mass., 
rūgs. 27. — New Bedford Cot- 
ton Manufacturers Association 
kaip vienu balsu nutarė priim
ti valstijos taikinimo ir arbit
ražo komisijos ir Citizens Me- 
diation komiteto pasiūlymą tai
kintis su streikininkais ir baig
ti streiką penkiais centais su
mažintos algos sąlygomis.

New Bedford tekstilės įmo
nių streikas, kuriame dalyvau
ja 27,000 darbininkų, traukiasi 
jau arti pusės metų.

Visa Franci jos aviacija 
vienos ministerijos 

žinioj
PARYŽIUS, rūgs. 27. — Mi- 

■lustelių kabinetas nutarė, kad 
visa Franci jos aviacija, kuri 
iki šiol priklausė karo, laivyno 
ir kolonijų ministerijų, pereitų 
aviacijos ministerijos žinion. A- 
vacijos ministeriu tapo paskir
tas Laurent Eynac.

“Daylight saving time” 
baigiasi

Ateinantis sekmadienis bus 
paskutinis rugsėjo mėnesio sek
madienis, o su juo grįžtame vėl 
į nonnalį laiką.

Vadinamas “daylight saving 
time” pasibaigs sekmadienio 2 
valandą ryto, kuomet visų laik
rodžių rodyklai bus vėl atsuk
ti vieną valandą atgal. Geriau
sia tatai padaryti šeštadienio 
vakarą prieš einant gulti.

-----------\..4......
ISPANIJOJE susikūlė eks

presinis Madrido traukinys. 
Dešimt žmonių buvo sužeisti, 
jų tarpe penki pavojingai.

■44^437 No. 230

Lietuvos Žinios
Klaipėdos Seimelio 

protestas
KAUNAS. — Klaipėdos Kraš- 

to Seimelis priėmė protesto re
zoliuciją dėl to fakto, kad Klai
pėdos karo komendantas bir
želio 16 ir 18 d. kelias bylas pa
ėmęs iš 'civilinio teismo ir per
davė karo teismui.

Šį komendanto veiksnią Sei
melis skaito Klaipėdos konven
cijos įžeidimu.

Huerta nori taikos 
su Meksikos prezi

dentu Callesu
NEW ORLEANS, La., rūgs. 

27. — Praneša, kad Adolfo de 
la Huerta, buvęs laikinio Mek
sikos prezidentas, kuris, pabė
gęs iš ten ir gyvendamas Jung
tinėse Valstybėse, ligšiol kon
spiravo prieš dabartinę Meksi
kos valdžią, dabar jau norįs tai
kintis su prezidentu Callesu. 
Tuo tikslu jis šaukiąs savo at
stovus New Orleanse ir Wash- 
ingtone į Los Angeles pasitarti.

Vokiečiai stato didžiau
sią pasauli aeroplaną

BBERLYNAS, rūgs. 27. — 
Junkero aeroplanų kompanijr 
pradėjo statyti aeroplaną, kuris 
bus didžiausias pasauly. Nuo 
vieno sparno galo iki antro ga
lo jis bus 157.73 pėdos, o nuo 
nosies iki uodegos galo — 
75.45 pėdos ilgumo. Bus aprū
pintas keturiais motorais ir 
gabens penkiasdešimt pasažie- 
rių, daugiausiai sparnuose įtai
sytose kabinose.

Lenkai suėmė 29 ta
riamus šnipus

VABŠAVA, rūgs. 27. — Len
kų policija susekė Lvove dide
lę šnipų organizaciją ir suėmė 
dvidešimt devynis jos narius.

Organizacijos pirmininku bu
vęs sovietų oficieras Zielinskis 
o jos centras buvęs grafo Le 
dochovskio dvare, Rusijos Len
kijos sienoje.

LENINGRADE pasirodė mo 
terų plėšikių bandos. Jų spe- 
cialumas yra plėšti girtus 
žmones. Dažnai jos atima ne tik 
pinigus ir kitus turinčius ver
tes daiktus, bet ir drapanas 
palikdamos savo auką visai 
pliką.

DIDELIS GAISRAS <

NEW ALBANY, Ind., rūgs 
27. — Vakar čia siautė didelis 
gaisras, sunaikinęs dvidešimt 
šešis namus ir keletą biznio įs
taigų. Gaisras pavyko suvaldyti 
tik, kai pagalbon atvyko gaisri
ninkų komandos iš kitų arti- 

mesnii) miestų.

NE TIK PINIGUS ATĖMĖ, 
BET IR KELINES 

NUSINEŠĖ

LE MARŠ, Iowa, rūgs. 27.— 
Du kaukėti banditai praeitą na
ktį puolė vienus namus, km 
šeši vyrai lošė pokerį. Banditai 
ne lik atėmė iš jų pinigus, vi
so $160, bet, kaip sako, added 
insult to injury — privertė vi
sus nusirengti, ir su jų švar
kais ir kelinėmis pasišalino.

“Pinigą” fabrikas” 
Kaune, arba žmo

nių kvailumas
KAUNAS. — Šiaulių miesto 

gyventojas Evai tas Povilas iš
girdo iš kažkokio pil. Blinkevi- 
čiaus, kad Kaune esąs žydas, 
kuris nuo tikrų banknotų su 
pagalba įvairių medikamentų 
nukopijuoja dar banknotų, ku
rie pasilieka tikrais/ Evaltas 
panoro praturtėti. Rugsėjo 1 d. 
atvyko jį Kauną ir apsistojo 
viešbutyje “Bristol”. čia sura
do Blinkevičių, kuris atvedė, 
“meisterį”, kuris atėjo su če
modanu. Tuoj padare bandy
mą iš dolerio, doleris išėjo iš 
preso visai gerai pagamintas. 
Kad įsitikintų Evaltas- šį bank
notą nešiojo po bankus, kurie 
tvirtino, jog banknotas esąs 
visai tikras. Norėdamas pada
ryti “biznį”, Evaltas skubiai 
nuvyko Panevėžin pas savo 
draugą Chmieliauską ir papa
sakojo apie negirdėtą naujieną. 
Evalto patariamas, išgavo 10,- 
000 litų pinigų, užstatydamas 
savo namus, surinko iš viso 
14.000 litų pinigų ir atvyko į 
Kauną pinigų kopijuoti. Abudu 
apsistojo viešbuty) “Bristol” ir 
vėl surado tą patį “meisterį”. 
Rugsėjo 5 d. iš pat ryto visi 
trys pradėjo kopijuoti pinigus. 
Sutepė 14.000 litų banknotus 
įvairiais skystimais sudėjo į 
voką ir visą tai sudėjo į meili
nį presą. Visą tai padarius, žy
das jiems liepė laukti kokias 
7 valandas ir tuomet jis grįšiąs 
iš miesto ir išimsiąs iš preso 
ninigus, tai pasakęs išėjo. Eval
tas su Chmieliausku šventai 
pildė specialisto nurodymus, 
bet žydo nesulaukė. Darydami 
Krim. polic. valdininkai viešbu
ty patikrinimą užtiko “fabri
kantus”. Išsigandę policijos 
Evaltas ir Chmieliauskas pasi- 
stvėrė stebuklingą mašiną, no
gėjo išsprukti, bet jiems nepa
vyko. Policijos valdininkai juos 
sulaikė, atidarė presą ir vietoj 
ninigų rado tik paprasto popie
rių pelenus, o jų tikri pinigai 
’iko apgaulingai žydo išnešti. 
Kriminalinė policija išaiškino, 
kad “pinigų dirbėjas” yra žino
mas aferistas Vedeckis Mauša.

Afera Kelmės banke
KAUNAS. — Lietuvos Ūkio 

Banko įgaliotjnis Kelmėje Ste- 
ponka Antanas pranešė polici
jai, kad nežinoma aferistė ap
gaulingu budu išgavo iš banko 
2,000 litų. Sulaikyta aferistai 
Vainauskas Antanas ir Lukoše- 
vičaitė Marijona. Išaiškinta, 
kad Vainauskas esą iš Centro 
Liet. Ūkio Banko Kaune pa
skambino telefonu į Kelmės 
banką ir prašė priimti einamon 
sąskaiton indėlį 8,900 litų su
moje ir tuos pinigus išmokėti 
kažkokiai Lukoševičaibci Mari
jonai, kurios nurodė paso Nr. 
Kelmės bankas patikėjo ir at
vykusiai Lukoševičaitei išmokė
jo. Pas Vainauskų ir Luko- 
ševičaitę rasta 1,827 litai ir 50 
centų ir grąžinti bankui. Vai
nauską ir Lukoševičaitę Kel
mės nuovados Taikos Teisėjas, 
kaip žinomus aferistus nubau
dė po pusantrų metų kalėjimo.

Steigia pieninę
PAŠIAUŠĖ, Šiaulių apskr.— 

Pašiaušės apylinkės ūkininkai 
Įsteigė pieno perdirbiom ben-» 
drovę.

šią vasarą jie Pašiaušės dva
re stato betoninį namą, kuria
me ir bus įrengta pienine.
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Pykšt! Pykšt...
Čia jau nėra joki dyvai, 
Kad susipeša du vyrai: 
Juk degtinę turgavoja. 
Tai ir kakton suvanoja...

Kitiems davė “šiltą vietą”, 
Po velėna anam sviete. 
Ir vainikų dar pridėjo, 
Mat, jie dolerių turėjo.
O toliau kas tik norėjo, 
Savo biznį užsidėjo;
Dar kas dolerį pridėjo, 
Tai ir kaltas iškurnėjo?
Mat, užėjo tokis oras, 
Kad sušilti ima noras, 
Tatai reikia išsigerti. 
Nors tektų ir pasikarti.

Vieną kulkos sukapoja, 
Antrą bomba suterioja; 
Užtai doleris gyvuoja, 
Tai nė teismas “negiliuoja”.

Don Pilotas.

Ak vija kanapija
Ak vija kanapija, 
Nuo pat Jurgio lietus lyja. 
Lyja dieną, lyja naktį 
Nepaliauja žemės plakti. 
Sėjom miežius per birželį, 
Dirvoj purvo iki kelių. 
Ak vija kanapija 
Ir už kaklo lietus lyja. 
Per Šilinę kviečius piaujam, 
Šlapius rugius kluonan

kraujam;
Ieškom bulvių lyg po raistą 
Iki kelių atsiraitę, 
Ak vija kanapija 
Ir rugsėjį lietus lyja, 
žėdnas žmogus prasikeikia, 
Kai rugiai sėt balon reikia. 
Štai jau gervės šniūrais 

traukia,
Vasarojus dar tik plaukta.
Ak vija kanapija, 
Visą laiką lietus lyja. 
Visi skundžias, kas tik gyvas, 
Kad šis metas neščeslyvas.

Per girią girelę

Per girią, girelę 
Saulelė tekėjo, 
Pro stiklio akeles 
Baltrelis žiurėjo. 
Krypuoja Baltrelis 
viešuoju peleliu, 
Klausinėja močiutė 
Nabagą Baltrelį: 
Kodėl tavo rūbelius 
Purvelis užgavo, 
Ko tavo noselė 
Taip paraudonavo. 
— Krypavau naktelę 
Viešuoju keleliu, 
Kojelės nerėmė, 
G.uliau jx) berželiu. 
Tai tenai rūbelį 
Purvelis užgavo, 
Ir tenai į šaką 
Nubrozdinau nosį.

Nenori be reikalo melstis
—Kodėl, Jonuk, nenori pasi

melsti, padėkavoti Dievui, kad

Mes padaužos susitarę
Mes padaužos susitarę, 
didį mitingą padarę, 
konstituciją ant stalo, 
na, pradėsim iš galo 
svarstyt reikalus didžius.

Čia fašizmas, 
komunizmas 
ir kiti mus reikalai: 
čia kultūra, 
diktatūra 
ir kitoki plepalai.

Reikia viską apsvarstyžti 
gal kai ką ir pataisyti, 
Kad visiems butų aiškiau 
reikia surikti garsiau — 
tegul girdi visas svietas.

Tuoj dainuosim, 
aukų duosim 
artistams visiems, 
Kad jie stotai 
išsižiotų 
ir loštų saviems.

Vyrai, moters ir merginos, 
štai žiema tuoj bus — 
prisirengkime, vadinas, 
pamylėti artistus.

Jeigu choras 
gerais norais 
veikaliuką pastatys.
Visi plokim, 
nemiegok i m 
dar rengėjai pamatys.

Jei padaužų jus klausysit, 
tai dau£ gero padarysit; — 
jus paremsit, tuos ką griūva, 
atgaivinsit kurie žūva 
su talentais prašmatniais.

Mes girdėjom, kad iš Kauno 
nauji talentą! atvyksta — 
jie, vadinasi, dar jauni, — 
kai bematant tuoj užpyksta.

Sutiktuvės, 
priimtuvės 
jūsų darbas, gerbiamieji: 
Tai nesnauskit, 
pasiklauskit 
ko jiems trūksta, gerbiamieji.
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Jiems reiks valgyt, 
reiks ir gerti, 
reikės šiltų patalų. 
Reiks pavėžyt, 
reiks drabužių 
ir dar kitokių galų.
Kas ko turit, 
atsišaukit — 
reik iš anksto prisirengt, 
kad visokių 
nesmagumų 
mes galėtume išvengt.
Kas tur gražią moterėlę 
galės burdą duoti;
O jei lipini dukružėlė -----
galės mokintis dainuoti.

Tai, vadinasi, progų 
remti susilauksim.
Bus visokių pramogų 
ušime instaugsim.
Dar, taip sakant, paklausykit:

Jei žodelį pasakysi 
artistui nemielą, 
tuojaus ir pats pamatysi 
jojo karžygišką sielą.
Užtai bukite nuolankus, 
vienu žodžiu, avinėliai, 
kai artistas atsilanko — 
tylėkite, berneliai.
Ką jis daro, tegul daro — 
tai, taip sakant jam žinoti. 
Jei nenorit namuos karo, 

i iš dalies nereikia loti....
_________

Rup. ir smulkmenos
Susisiekimo, ypač pašto, tele

grafo ir radio rolė valstybės gy
venime visai atatinka dirksnių 
rolę gyvenime organizme. | ką 
pavirstų žmogus be nervų? — 
į rąstą!—Jis nežinotų kas da
rosi su jo kojomis, nejaustų 
nieko, matytų, bet nesuprastų, 
negalėtų sąnariams laiku duoti 
įsakymą vieną ar kitą veiksmą 
atlikti ir be abejojimo ilgai 
tverti negalėtų, tuojau įklimp
tų į kokią būdą ir pats nežino
tų, kaip iš jos išsirioglinti.

Tas pats valstybėje su žinio
mis. Ar jos blogos, ar geros, 
valstybei jos vienodai svarbios. 
Be galo svarbu ir valdžiai ir 
firmom ir pavieniams asme
nims laiku tiksliai žinoti, kas 
darosi kitur. Ne vien tuščio 
žingeidumo dėliai, bet ir esmi
niais, duonos klausimais.

Viena- pavėluota dj^i, įtei
kiant korespondenciją, vienas 
iškraipytas telegramos žodis 
gali pridaryti ir nuostolių ir 
net kitą syk nebepataisomų bū
dų. Duosiu keletą klasiškų ir 
iš gyvenimo pasisemtų pavyz
džių. « 1|-

1. Pasmerktasis mirti 'j savo 
malonūs prašymą gauna atsa
kymą: Dovanoti negalima karti. 
Vietinė vyriausybė paėmė ir 
pakorė. Pasirodė, kad telegra
fisto buvo apleistas kabliukas 
po pirmo telegramos1* žodžio. 
Gautųsi tuomet visai priešinga 
prasmė ir gyvybe būt išgelbėta.

2. Karlais nesusipratimai į- 
vyksta dėl netikslių adresų. Ta
da paštas stengiasi ■ ' trukumus 
atspėti ir dažnai pataiko. Pa
vyzdžiui, Vilniuje buvau ga
vęs laišką, ant kurio voko bu^ 
vo pažymėta pavardė ir gyve-
narna vieta “priešais Vaikelio 
Jėzaus” — tai buvo tokia prie
glauda. Antra vertus, negalima 
iš paštininko reikalauti įspėti, 
kur gyveno Kaune: “Mano
brangusis angeliukas!”

3. Gaunu laišką ir nežinau 
iš kur. Atviruke parašyta: “iš 
pašto ženkliuko matai kiek toli 
mane nuputė vejai”... Faktiškai 
gi nei vėl... angelo nematyti, 
nes pašto ženklas pakeliui ko
kio lai kolekcionieriaus buvo

tave sutvėrė? i Kauno vyrai kultūringi.
Del to, kad man Magdė sa- Juos užpykint nebandykit, 

kė, kad mane garnys atnešė, i nes jie ir karingi....

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRĖJA. Išleistą 1926 metais. Apdaryta ........  ....................
1,054 patarimai kaip virti Įvairus valgiai

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro ...........
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgiusAsveikiems, vai
kams ir ligoniams.

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

KAUNO ALBUMAS ..................i------------------------ -
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose — 
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA .................. .......... .......

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynlliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOSOS VADOVĖLIS ................................. -............... 65c
Namų darbai, naminč sąskaitybš ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

12.50

11.50

>3.06

KŪc

...
..... .  60c

193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

nulaužytas.
Oi tie kolekcionieriai!
1. Vienkart reikėjo skubų 

reikalų atlikti užsieny. Sėdėjau 
ramiai rankas sudėjęs, nes bro
lis man buvo iš. anksto prane
šęs: “nu važiuosiu.” Jau po vi- 
sam, kada visi terminai buvo 
pražiopsoti, paaiškėjo, kad te
legrama turėjo skambėti: “ne
važiuosiu.”

Taigi jeigu viena raidė pakei
sta.. Daug- tragiškiau baigiasi 
dviejų raidžių praleidimas.

5. Kokio džiaugsmo manyje 
sukėlė trumpa žinute: “Lauk 
rytoj ona.” — Nusipirkau kum
pio, pusbonkį, saldainių. Na, 
manau, pavaišinsiu Onytę! Tik 
staiga, žiūriu, iš autobuso iš
sėda ne Ona, bet žmonai! Su
styrau. Ir iš to išgąsčio net 
šlapia pasidarė, nes pusbonkis 
iškrito ir čia lai sudužo: jis 
pats pajuto, nereikalingas esąs.

taip musiy gyVeifirne nuolat 
painiojasi stambmenos su mik
roskopiškais atsitikimais, suda
rydami lą nuostabų margumą, 
kuris buk, esąs dar už genį 
margenis. “L. ž.”

—Nap. Norvaiša.
" 1................... . ■ ......... ...... I •II' ■ IflH Ii .................*

/-...................... '

a
 Pirkit sau šildytuvu už 

urmo kainą. /
lengvi išmokėjimai, jei 
norima.
PEOPLES’ PLUMBING 
& 1IEATING SUPPLY 

COMPANY
490 Milwaųke,e Avenue
161 N. Hatsted Street 

Pitone llavniurket 0075 ir 0076 
v_ ■ J

Supuvus Chicaga
Susipažinusiam žmogui su vi

sapusiškai aukšta kultūra, atau
ginę, Chicaga jau supuvus. 
Tiktai pamislykite, Chicagą 
valdo visokie “foreineriai”, ita
lai, gengsteriai ir kitoki visuo
menės pagarbos neturį elemen
tai.

VYRIŠKUMO 
PROBLEMA

Visiems yra gerai žinoma, 
jog musų gyvenamasis amžius 
pasižymėjo ne vien dideliais ir 
svarbiais technikos išradimais, 
bet taip pat tapo išrasti įvai
rus budai, kaip grąžinti susi
dėvėjusiam vyriškiui jaunystės

Nįauginę, tų ^elementų šian- jėgas arba, aiškiau tariant, vy-

Iš įvairių atjauninimo meto- 
prieina-

die bijo policija, teisėjai ir vi- riškuosius gabumus, 
si politikieriai šoka sulig gengs- 
terių muziku. Vienos butlege-'dų, mano nuomone, 
rių šaikos gengsteriai užmuša miausiu reikia skaityti įtaty- 
kitos šaikos butlegerį, bet kai-1 mą klyzmų iš juodųjų ridikų 
tininko policija nesuranda. leš-1 sunkos. Bet aš nemanau jau
ko kaltininko, o kaltininkas ko-'nystes jėgų nustojusiems džerr- 
kiame nors viešbuty “surprais telmonams rekomenduoti vieną 
parę” kelia. Naktimis ant gat-’ar kitą atjauninimo metodą, 
vių plėšimai eina pilnu smar- nes tai, be abejo, šios srities 
kurnu. Moterys gatvėse žvejo-' specialistų dalykas.
ja “kostumerius“ ir daro biznį.1 
O ramus piliečiai visa tai ma
to ir, niaugine, žudo pasitikėji
mą miesto valdininkais.

Aš skaitau savo pareiga pa- 
i J sidalinti kai kuriomis, pripuo

lamai iš mano atminties ųeiš-' 
garavusiomis, žiniomis iš mano

Mat, doleris yra “šventas girdėtų vieno garsaus fiziologo 
daiktas”. O kas gyvena tiktai lekcijų, liečiančių vyriškumo 
dėl dolerio, tai aišku, kad tas problemą. Ir, man rodosi, jog 
žmogus neturi, anot vieno kiekvienas save gerbiąs džen- 
“ Draugo” pisoriaus, “žmogaus telmenas turi pilną teisę, nors, 
prigimties”. O kurgi tu rasi sakysim, teoretiškai žinoti, kuo- 
politikierių, kuris neimtų dole- meį j0 laukia jaunystės jėgų 
rių, kai jam duoda. Ot, niau- nustojimas, o taip pat kokioj 
gine, doleris ir verčia žemos padėty randasi jo vyriškumas 
doros gaivalus spiestis į žulikų farn tikro amžiaus laikotarpyje, 
organizacijas. šias žinias turint, kiekvienam

“Foreineriai” ir visokį “ne- bus lengviau orientuotis vyriš- 
geistini elementai” užvirė jova- kumo Problemos išsprendimo 
lą Chicagoje. O visgi randasi klausime.
nemažai kvailių, kurie daro biz-| Ir jeigu aš savo žiniomis pa-
nį butlegeriams, o tie demora
lizuoja visuomenę. Demorali
zuoja valdininkus ir teismus.

Nuvažiavęs žmogus toliau nuo 
Chicagos girdi kalbant:
' “Mes bijome važiuoti Chica- 

gon. Tenai, kaip laikraščiai 
rašo, eina karas: butlegeriai 
važinėja kulkosvaidžiais apsi
ginklavę, gatvėse daro ‘hold-up’ 
us’. v?.gia vaikus”.

Nat Europa juokiasi iš Chica
gos. Chicagiėtis negali darbo 
gauti pas ukiųjhką''— jo bijo. 
Klausia: “Ar to ėsi geras žmo
gus” " ~.

Ot, kur nuėjo “garbinga”

tarnaučiaį^-^rnonijos labui ir 
tuom prisidėčjąu prie atjauni
nimo idėjos pastumėjimo pir
myn, tai išanksto kukilai atsi
sakau nuo paminklo man staty
mo ir nuo triukšmigų dėkingas 
žmonijos ovacijų.

Taigi, anot to fiziologo, vy
riškieji gabumai priklauso nuo 
vyriško amžiaus. Ir paskirs- 
čius vyriškius tam tikro am
žiaus laikotarpiais ir prilyginus 
tų laikatarpių “vyriškuhią” prie 
muzikalinių instrumentų -gauna
me sekantį vaizdą:

Vyriškis nup ,lf> iki 20 metų 
amžiaus—arfa. Vejalis vos 
papūtė ir stygos jau skamba.

Chicaga!—Don Pilotas. Vyriškis nuo 20 iki 30 metų

—smuikas. Truputį stygas su
derinus ilgai ir k’iopuikiausiai 
smulkv^ia.

Nuo 80 iki 40 metų—klerne- 
tas. Pridėjus prie lupų galima 
ilgai ir gražiai griežti.

Nuo 40 iki 45 metų—bandū
ra. Ilgai priseina stygas de- 
rint, bet trumpai priseina 
skambinti—stygos atsileidžia.

Nuo 45 iki 50 metų senas 
fortepijonas. Nors ir ilgai jo 
stygas derinsi, bet kiek žmo
niškiau paskambinti nepasiseks.

Nuo 50 iki 60 metų—kon
trabosas. Derink stygas nede
rinęs, o solo visvien nepaskam
binsi, tik kitiems skambinant 
biskutį pritarsi.

Virš 60 metų pas vyriškį “vy
riškieji gabumai” apsireiškia 
vien išimtinais atsitikimais, ku
riuos galima prilygti prie labai 
laimingo šūvio, padaryto šlapiu 
paraku.—Leonardas Pečulis.

Nelaiminga žrtiona.
Vyras: fto verki? Juk neil

gam išvažiuoju, tik yienam mė
nesiui.

v žmona (dar labiau vekda- 
ma): Pažįstu aš tave! Sakai 
mėnesiui išvažiuoji, o žiūrėk, 
už poros savaičių ir sugrįši.

LEISKIT MANE PA
SAKYT JUMS

Dovanai Patarimas
Pavelykit D-rui C. C. Singley 

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

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

Suite 1615, 
Phonc Harrison 0150 

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

Pradėkit Dieną Su šypsą
Pradėk pilnas gyvumo. padaryk 
kiekviena rytą pradžia Puikios Die
nos. Gulant suvalgyk Boal’s liuo- 
suojančią Rolelę ir jus sekamą ry
tą nubusite jausdamies kuopuikiau- 
sia. Pabandykit rolelę šiąnakt.

BOAL’S ROLLS
Padarytos su Gamtos Vaisiais 

ApHekose, 15 centų

$10 įmokėti
24 mėnesiams išmokėjimui

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

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

Garažas
PorČiua
Namo pakėlimas

Į |)Cementinis pamatas
Į j Abehias pertaisymas

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

Adresas ...... •..........................................

Quality Construction Co. 
North Shore ofisas ir Y ardai 

4538 W. Addison St.)
TeleiH-np Avpnup J 71#

Užrištomis Akimis bandymu
žirniausiu cigaretų įtikina P-le Mary Brown Warburton

“Old Go i ,d
“Aš žiurėjau . skeptiškai į 
bandymą užrištomis aki
mis, nes„ viena, aš visuomet 
vartoju rūkiklį, o antra, 
aš nemėgstu rūkyti tamsoj. 
TocVel aš pašvenčiau daug 
laiko kiekvienam cigaretui... 
bet nei vienas jų nepaten
kino pilnai mano skonies, 
kol aš nepaėmiau Old Gold. 
Jo švelnumas ir liuosumas 
nuo gerklės erzinimo tuoj 
patraukė mane.”

š V E L N E S N I I R GERESNI

P-lė MARY BROYVN WARBt RTON ... Jolui YVanainekerio anūkė

Padaryti iš geriausią 
vidurinių tabako aug
mens lupų.

Kaip įbuvo daromas 
bandymas

Bandymas buvo daro
mas po priežiūra at
stovų vieno žymaus 
rytų universiteto, da
lyvaujant jų parink
tiems bešališkiems 
liudytojams. Panelė 
Warburton buvo pa
prašyta rūkyti ketu
rių žinomiausių ryšių 
cigaretus užrištomis 
akimis. Po kiekvieno 
rūkymo jai buvo duo
dama kava, kad sunai
kinti tabako ... skonį. 
Jai buvo statomas tik 
vienas klausimas: 
“Kurie cigaretai ge
riausia jums patinka?

Kodėl jus galite atskirti juos .. .
Tabako augincnyj randasi trijų rųšių lapai . . . sunkus, ru
pus viršutiniai lapai kąrie erzina gerklę . . . nuvytę, prie že
mės augantys lapai, kurie neturi nei skonies, Rei kvepėjimo., 
ir viduriniai lapai, kurie pasižymi saldžiai šaldančia rūkymo 
ypatybe. Tik tie viduriniai lapai yra vartojami dėl 01.1) GOLDS.

“NEI VEŽIME JŲ NĖRA KOSULĮ O”.
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Anądien demokratų kandidatas į prezidentus apsi- 
vartydamas skalbė šonus republikonų partijai už alie
jaus šmugelį (Teapot Dome skandalą ir t. t.) ir kitas 
vagystes ir suktybes, iškilusias aikštėn republikonų ad
ministracijos laikais. Pasiremdamas teismų rekordais, 
jisai įrodė, kad po republikonų partijos-sparnu aukšto
se valstybės vietose susisuko lizdus korupcija, kuri pa
darė arba mėgino padaryti kraštui šimtus milionų do
lerių žalos.

Rugsėjo 26 d. senatorius Borah pasakė aštrią kalbą, 
gindamas republikonus ir kaltindamas demokratų par
tiją. Tarp ko kita jisai papasakojo istoriją New Yorko 
Tammany organizacijos, kuriai priklauso ir gubernato
rius Smith ir kuri pasidarė galinga jėga politikoje, im
dama duokles iš saliunų ir prostitucijos. Per dvidešimt 
suviršum metų, kuomet- dabartinis demokratų kandida
tas į prezidentus buvo Tammany organizacijos narys, 
ji, anot Borah, “pavogė mažiausia $100,000,000 iš New 
Yorko žmonių“.

Išvada iš šito republikonų kalbėtojo pareiškimo yra 
tokia: kam čia demokratų partija mus juodina, kuomet 
ji yra ne mažiaus murzina už musų partiją! Ir ji yra 
visai teisinga. Bet yra nesąmonė, kuomet tas pats kal
bėtojas eina toliaus ir sako: jeigu demokratų rekordas 
yra toks pat nešvarus, kaip ir republikonų, tai reikia 
balsuoti už vieną šitų partijų kandidatų, visai nepaisant 
jų rekordų. Argi Amerikos žmonėms nėra kitokio pasi
rinkimo, kaip tik tarpe demokratiškos ir republikoniš- 
kos korupcijos?

Europoje politinis žmonių susipratimas, matyt, sto
vi aukščiau. Jeigu tenai kuri partija susitepa tokiais 
darbais, kaip Hardingo administracija arba Tammany 
Hali, tai balsuotojai išmeta ją į šiukšlyną. Nežiūrint ko
rupcijos, tam tikra politikierių šaika gali Europoje lai
kytis valdžioje tiktai tuomet, kai jai pavyksta įsteigti 
savo diktatūrą — kaip, pav. fašistinėje Italijoje ir Ven
grijoje arba bolševikiškoje Rusijoje.

KITA KOMUNISTŲ “UNIJA“

įsteigę savo atskiras “unijas“ kailių siuvimo darbi
ninkams ir angliakasiams, komunistai dabar paskelbė 
dar vienos “naujos unijos“ gimimą — tekstilės pramo
nės darbininkų. New Yorke, jie sako, šiomis dienomis 
įvyko konvencija, kurioje dalyvavo 150 delegatų iš 21 
miesto, ir suorganizavo nacionalę “kovojančią“ audėjų 
sąjungą, kurios prezidentu išrinkta\Reid, o sekretorium 
Weisbord. Jos oficialis vardas esąs “Nacionalė Tekstilė 
Amerikos Darbininkų Unija“.

Kad ši organizacija yra tiktai komunistų partijos 
uodega, matyt iš sekančio minėtosios konvencijos apra
šymo “Laisvėje“:

“Darbininkų (Komunistų) Partijos vardu kon
venciją pasveikino John J. Baliam. Po didelės dele
gatų ovacijos Baliam pareiškė, kad Darbininkų 
Partijos nariai visada randasi pirmose darbininkų 
kovos (demoralizavimo! “N.” Red.) eilėse ir visa
da yra pasiryžę paaukoti savo laiką ir energiją de] 
darbininkų. Jis užtikrino, kad Darbininkų Partija 
teiks ir ant toliau moralę ir finansinę paramą da
bar besitęsiantiems tekstiliečių streikams. M. Yu- 
sim pasveikino konvenciją varde Jaunųjų Darbi
ninkų (Komunistų) Lygos.“
Sveikino ją, esą da ir komunistinė “Darbininkų 

Tarptautinė Pagelba“ ir “Tarptautinis Darbininkų Ap
sigynimas“. Iš to, koki kūmai buvo prie krikšto, galima 
numanyt, koks yra pats kūdikis!

šitos naujos organizacijos steigėjai didžiuojasi tuo, 
kad ji neturėsianti nieko bendro su Amerikos Darbo Fe
deracija ir senąja audėjų sąjunga. Ji ne bendradarbiau
sianti su kapitalistais, bet “neatlaidžiai“ kovosianti. 
Kaip jai seksis kovoti su kapitalistais, mes dar pažiūrė
sime (jeigu ji išgyvuos iki po ateinančių lapkričio rin
kimų) ; bet dabar ji prieš nieką kitą dar nekovoja, kaip 
tik prieš senąsias darbininkų unijas. Reiškia, ji skaldo 
darbininkų jėgas.

Užsisakymo kainai

Chicagoje — paltu:
Metams ............. —.................... .. $8.00
Pusei metų  .......~................. - 4.00
Trims mėnesiams ;.............. — 2.00
Dviem mėnesiam .............. ..... ' 1.50
Vienam mėnesiui ...______ __ .75

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicago-

Pusei metų ..................................... 8.50
Trims mėnesiams __________  1.75
Dviem mėnesiams ________— 1.25
Vienam mėnesiui ____________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]:

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

Orderiu kartu su užsakymu.

PUODAS IR KATILAS

nors šiokia-tokia pradžia socialiai apdraudai.
Klerikalai, kol valdė Lietuvą, tuo dalyku visai ne

sirūpino. Darbininkų apdraudos klausimą buvo pradė
jus rimtai spręsti tiktai koalicinė valdžia, kurioje daly
vavo socialdemokratai (1926 m.), bet po fašistiško pučo 
jisai buvo numestas i šalį, turbut kaipo nepakankamai 
“tautiškas”.

LIGONIŲ KASĄ STEIGIANT
___________________________ )

Iš Mariampolės pranešama, kaip tenai rengiamasi 
prie rinkimų į darbininkų ligoninių kasos tarybą:

Mariampolės miestas ir apskritis padidinta į 4 rin
kimų apylinkes: a) Mariampolės miestas, b) Kalvarijos 
miestas, c) Prienų miestas ir d) Kazli^ Rudos su apie- 
linkėmis. Atstovų skaičius į kasos tarybą nustatytas ši
taip: 1) Mariampolės apylinkė renka 11 atstovų nuo 
apdraustųjų (darbininkų) ir 6 atstovus nuo darbdavių
ir po tiek pat jiems pavaduotojų; 2) Kalvarijos apylin- prie krizio, kaip antyi: žemas 
kė — 2 atst. iš apdraustųjų ir 1 iš darbdavių; 3) Prie- teoretinis išsilavinimus partijos 
nų m. apylinkė — 4 atst. iš apdraustųjų ir 2 iš darbda- narių’ l)artpos ,narill nusižemi- 
vių; < Kazlų Rudos apylinke - 3 atst. is apdraustųjų ,nvl£jimi))> ne8U(?3b5jimas veik. 
ir 1 iš darbdavių ir po tiek visiems jiems pavaduotojų. tl lfgll|6je dirvoje, žaiinga ka.

Rinkimus į ligonių kasos tarybą veda ir tvarko sa- įėjimuose sėdinčių narių opozi-
vivaldybės. Mariampolės mieste darbininkų suregistruo- cija centrui ir t.t. Charakte- 
ta apie 420 žmonių, o darbdavių apie 170. Kas laiko tar- ringa, kad Angarietis pripažįs- 
naitę, tas jau skaitosi darbdavys. Bet sakoma, kad ne- ^ogei eiliaiai komunistai 
mažai darbininku ir tarnaičių “nuslėpta“, neužregist- L*etuvoje in® savo cen rą 

užėmus “antirevoliucinę pozici- ruota. . ... T.jų Girdi, visos partijos Lie- 
Vistiek, reikia pasakyt, kad toks ligonių kasų stei-1 tuvoje, neišskiriant ir klerikalų, 

girnas Lietuvoje reiškia progreso žinksnj. Bus padaryta;----------------------------------

KOMEDIJA SU “PLEČKAITI
NINKAIS”

Mistifikacija su Plečkaičiu ir 
“plečkaitininkais” jau tęsiasi 
apie metai laiko. Pereitų ru
denį buvo pilni Lietuvos laik-
raščiai “žinių” apie tai, kad pa
bėgęs į užsienį seimo atstovas 
Jeronimas Plečkaitis susitaręs 
su Pilsudskiu pulti Lietuvą ir 
nuversti Smetonos-Voldemaro 
vyriausybę, šituos gandus p. 
Voldemaras pavartojo, kaipo 
stipriausių savo “triupų” ginče 
su Lenkijos atstovais Tautų 
Sąjungoje tarybos gruodžio mė
nesio suvažiavime. Lietuvos 
ministeris rdlkalavo, kad Tautų 
Sąjunga imtųsi priemonių pa
šalinti ta karo pavojų.

Pasirodė tečiaus, kad tuo pa
čiu “triupu” lošia ir lenkai, nes 
jie pareiškė Tautų Sųjtingai: 
jeigu tikrai yra pavojus karo 
tarp Lietuvos ir Lenkijos, tai 
kodėl Lietuva neatšaukia karo 
stovio prieš Lenkiją ir kodėl ji 
atsisako sudaryti normalius 
santykius su Lenkija? Tautų 
Sąjunga šitam lenkų argumen
tui pritarė, ir p. Voldemaras 
buvo priverstas karo stovį su 
Lenkija atšaukti ir pasižadėti 
eiti prie užmezgimo santykių su 
Varšava.

Tuo budu tas išpustas “pleč- 
kaitijados” burbulas buvo nau
dingas Pilsudskiui, o ne Lietu
vai. Kauno ponai šitų dalykų, 
matyt, suprato ir per keletu 
mėnesių kalbos apie “Plečkai
čio armijų” ir jos ruošimųsi 
įsiveržti Lietuvon nutilo. Ne
senai įvykusiam Tautų Sąjun
gos suvažiavime Genevoje p. 
Voldemaras “plečkaitininkais” 
jau netriupavo. Tų burbulų 
tautininkų valdžia paliko tiktai 
naminei apyvartai, kad juo 
pateisintų visuomenės akyse 
persekiojimus, atkreiptus prieš 
opozicijos judėjimą. Padaro 
valdžios šnipai pas ką nors kra
tų, tai valdiškoji žinių agentū
ra skelbia, jogei esąs užtiktas 
“plečkaitininkųz lizdas”. Suima 
žmogų, tai sako esąs sugautas 
“plečkaitininkas”; sukonfiskuo- 
ja kokią nors priešingų val
džiai literatūrų, tai policija ap
krikštija jų “plečkatininkų lite
ratūra”; uždaro darbininkų 
unijos skyrių, tai oficiozai ra
šo, kad tame skyriuje veikę 
“plečkaitininkai”, ir .t.t

Užvakar tečįaus telegramos 
vėl atnešė “žinią”, kad Plečkai
tis laikęs konferencijų su Pil
sudskiu ir lenkų generalinio 
štabo karininkais ir padaręs su 
jais “planų” lapkričio menesį 
pulti Lietuvą. Drąsiai galima
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pasakyti, kad tai yra tuščias 
prasimanymas, ir tai visai ne-i 
atsižvelgiant j tai, ar Plečkai
tis arba Pilsudskis nori “paim
ti Kaunu”, ar ne. Mėginimas 
ginkluota jėga įsiveržti Lietu
von iš Vilniaus krašto arba iš 
kurios kitos lenkų kontroliuo
jamos teritorijos neišvengia
mai iššauktų karų tarpe Lie
tuvos ir Lenkijos, į kurį butų 
įvelti, be abejonės, ir kiti tų 
dviejų šalių kaimynai, visų-pir- 
ma rusai. Bet kas gi gali ti
kėti, kad Lenkija dabartinėse 
Europos sąlygose ims ant sa
vęs riziką tokį karą, išprovo
kuoti ?

Jeigu ieįikų diktatoriai, išsi- 
kraustę iš galvos, imtų tokiam 
karui rengtis, tai juos tuojaus 
griebtų už keteros ir sulaikytų 
didžiosios Europos valstybės. 
Nes karas šįandie reikštų Eu
ropai saužudystę!

Tu nauja pasaka apie Pleč
kaitį yra todėl arba paprasta 
“laikraštinė antis”, arba tyčia 
sugalvotas blofas, kuriuo nori
ma ka nors pridengti.

PO ŠVEDIJOS RINKIMŲ

Po rinkimų į Švedijos atsto
vų rumus atsistatydino Ekma- 
no kabinetas, ^kadangi valdžios 
“centro blokas” neteko keleto 
vietų parlamente. Sakoma, kad 
jus laimėję konservatoriai.

Pirmiaus buvo pranešta, kad 
konservatoriai paveržę dau- 
giaus kaip dešimtį vietų ir so
cialistams. Jeigu tai butų tie
sa, tai Švedijos konservatoriai 
butų laimėję didžiausių perga
lę savo krašto istorijoje. O bet
gi telegramos sako, kad kon
servatoriai dar nesą pakanka
mai stiprus sudaryti valdžią.

Galutiniai rinkimų rezultatai 
iki šiol dar nėra pranešti.

KRIZIS LIETUVOS 
KOMUNISTUOSE

Z. Angarietis (Zigmantas 
Aleksa) “Komuniste” rašo apie 
krizj Lietuvos Komunistų Par
tijoje ir sako, kad centro ko
mitetas shradęs tokias jo prie
žastis : i

1. fašistų perversmo lai
mėjimas ir fašistinės reakci
joj užsitęsimas, kruvinas' te
roras ir nustojimas pas ne- 
kuriuos partijos . narius vil
ties savo jėgomis nugalėt fa
šizmų; 2. darbininkų klesos 
susilpnėjimas, sumažėjimas 
proletarinio elemento partijoj 
(o kur jisai dingo? “N.” 
Red.), nustojimas ryšių su 
didesnėmis įmonėmis, padi
dėjimas smulkiai-bužuazinio 
! “N?\Red.) elemento parti
joj, taiplfcngvai pasiduodan
čio įvairioms smulkiai-bur- 
žuazinėms įtakoms; 3. nesu- 

silaukimas greitos pagelbos 
iŠ kitur (iŠ SSSRS arba iš 
Vakarų Europos darbininkų 
judėjimo) ir laukimas jos iš 
smulkiosios buržuazijos parti
jų; 4. nustojimas žymios da
lies aktyvo partijos darbe.”
Toliaus, anot Angariečio, 

Kool Partijos centro suvažia
vimas surado, kad daug da ir 
kitų priežasčių atvedė pąrtijų

Krizis cukraus 
pramonėj

Cukraus pagaminama daugiau, 
negu žmonės spėja suvalgyti. 
— Cukraus gamybos dikta
torius. — Paryžiaus konfe
rencija. — Kiek cukraus su
vartojama dabar ir kiek jo 
buvo suvartojama seniau.— 
“Saldžiausias miestas.” — 
Cukraus runkuliai ir nend
rės. — Cukraus gamybos is
terija.

Prieš šimtų metų cukrus bu
vo prabanga, žmonės gerdavo 
arbatų cukru užkandžiuodami. 
šiandien cukraus yra tiek, 
daug, jog žmonės nebepajėgia 
jį sunaudoti, nežiūrint^ tai, 
kad dabar kiekvienas ameriko- 

. nas suvalgo 20 kartų daugiau 
cukraus, negu prieš šimtų me
tų. Su kiekvienais metais pa
saulio apetitas cukrui vis didė
ja, vienok pasivyti produkciją 

t visgi nepajėgia. Jau dabar mil
žiniški cukraus fabrikai Ame
rikoj pradeda mažinti produk
ciją. Nėra pakankamai rinkos, 
sako jie. i

Tuo pačiu laiku Kuba dra
matiškai pasirodė pasaulio sce
noj kaipo cukraus diktatorius. 
Praeitų žiema cukraus komisio- 
nierius, Jose Tarafa. sušaukė 
Paryžiuj konferencijų. Vokie
tijos, Čekoslovakijos ir Belgijos 
cukraus pramonininkai prisiun
tė savo delegatus. Jose Tarafa 
pasiūlė cukraus gamybų ^ma
žinti. Susirinkusieji delegatai 
be jokio pasipriešinimo tų pa
siūlymų priėmė. Po to tapo su
daryta tarptautinė cukraus ko
misija, kurion įėjo po du na
riu nuo kiekvienos šalies. Ko
misija nustatys, kiek kuri šalis 
turi pagaminti ir eksportuoti 
cukraus. Kitaip sakant, ji ban
dys nustatyti cukrui kainų.

Cukraus gamybos kombina
cija, kuriai vadovauja Kuba, 
jau dabar kontroliuoja pusę pa
saulio eksporto. Tik Olandija 
su jos milžiniškais nendrių lau
kais Javoj stovi nuošaliai. Ta
čiau ir ji pasižadėjo kol kas 
produkcijos nedidinti.

I Kuba yra cukraus milžinas. 
Ji pagamina daugiau cukraus, 
negu bile kuri kita šalis. Va
ryti su ja konkurencijų yra 
gan pavojinga, štai kodėl Eu
ropos cukraus pramonininkai 
stengiasi su ja geruoju sugy
venti. Viso Kubos eksporto cu
krus sudaro 8$ nuoš. Tris ket
virtadalius cukraus ji siunčia į 
Ameriką.

Bet šiais metais ji nutarė su
mažinti cukraus gamybų. Tuo 
pačiu laiku bus sumažintas ir 
eksportas. Amerika gaus iš 
Kubos penkiais šimtais tūks
tančių tonų cukraus mažiau, 
negu pereitais metais. Prezi
dentas Machado tvirtina, jog 
gamyba mažinama visai ne tuo 
tikslu, kad butų galima kainų 
cukrui pakelti, bet tik tam, kad

ėmė pernai metais kovoti prieš 
fašizmą, tik vieni komunistų 
partijos vadai šaukė savo sekė
jus sėdėti ramiai ir nesirengti 
pr« “tuč tuojautinio ginkluoto 
sukilimo prieš fašistus’’.

KdThunistų partijos nariai, 
matyt, nesupranta, kad jų lyde
riai, šniaukšdami bolševikiškų 
abrakų Maskvoje, turi vykinti 
“aukštų politikų’’, o ne gaudyti 
“revoliucijos” vėjus! Sukili
mus Maskva stengiasi organi
zuot tiktai prieš demokratines 
valdžias, kurios teikia laisvę 
darbininkams, nes demokratiš
ka tvarka “be peilio piauja” bol
ševizmų, skiepydama liaudies 
masėms teisėtumo jausmų ir 
teikdama jiems viltį ramiu bu
du iškovoti būvio pagerinimų. 
Prt kur yra fašizmas, tenai 
Maskva nuo sukilimų atsisako. 
Su fašistinėmis valdžiomis bol
ševikai visur palaiko draugin
gus santykius.

išgelbėti plantacijų savininkus 
nuo bankruto.

Vienok kongresmanas Wood 
yra kitokios nuomonės. Jis 
griežtai tvirtina, jog- gamybos 
sumažinimas daroma kaip tik 
tam tikslui, kad iškelti cukrui 
kainų. O jeigu svarui cukraus 
bus pakelta .tik vienas centas, 
tai ir tame atvėjyj Amerikos 
žmonės sumokės $140,000,0f)0 
daugiau, negu pereitais metais. 
Kodėl, klausia jis, Amerika tu
ri mokėti Kubai tų duoklę? Juk 
ji gali pirkti cukrų pigiau kito
se šalyse, jeigu tik panaikins 
muitą. Bet Amerikos valdžia į 
tų reikalą kitaip žiuri. Ameri
kos kapitalistai į Kubos cuk
raus pramonę yra investavę a- 
pie $750,000,000. r Tie pinigai 
turi būti apsaugoti. Ne tik ap
saugoti, ale ir nešti atatinkamą 
pelną. Na, o kad žmonės turės 
daugiau mokėti, — didelis čia 
daiktas. Ne jų juk reikalais 
Washingtonas užimtas. Jam 
daug svarbiau, kad Wall Stry- 
čio interesai nenukentėtų.

Dar vienas įdomus dalykas: 
kuomet Kuba deda pastangas 
sumažinti produkciją, tai A- 
merikoj bandoma padidinti cu
kraus naudojimą. Neseniai 

New Yorke susikūrė Sugar In
stitute, Ine., kuris ves propa
ganda tarp žmonių, kad jie 
daugiau cukraus vartotų. Jei
gu kiekvienas amerikonas, sako 
instituto vedėjai, suvartotų per 
metus 20 svarų daugiau cuk
raus, negu dabar, tai viskas 
butų tvarkoj — cukraus gamy
ba vėl atsistotų ant kojų. Ir 
kodėl tai nepadaryti? Tuoj po 
civilinio karo kiekvienas ame
rikonas suvartodavo tik 18 sva
rų cukraus per metus, o dabai? 
— 119.

Tži rekordas. Tik Australija 
tuo atžvilgiu pralenkia Ameri
ką: kiekvieno australiečio daliai 
per metus tenka 125 svarai cuk
raus. Anglas sunaudoja mažiau 
nei šimtų svarų.

Vidutiniškai imant, Amerikoj 
kiekvienas žmogus — didelis ar 
mažas, senas ar jaunas — per 
metus suvalgo 11 svarų saldai
nių, o New Yorke — apie 15. 
Tai iš tiesų yra “saldžiausias 
miestas” pasaulyj. O kur dar 
ledai (ice cream) ir kiti saldu
mynai? Tikrai galima sakyti, 
kad amerikonai veda “saldų gy
venimą.”

Ir juo tolyn, tuo gyvenimas 
Amerikoj darosi “saldesnis.” 
Saldesnis tuo atžvilgiu, jog kas 
metai cukraus vartojimas padi
dėja keturiais nuošimčiais. Ar 
tai geras dalykas, — tai jau ki
tas klausimas. Maisto specialis
tai tvirtina, jog sveikatos atžvil
giu valgyti tiek dykraus nėra 
sveika. Bet kol kas mažai kas 
tekreipia dėmesio į jų įspėji
mus.

Cukrus, taip sakant, yra labai 
demokratiškas dalykas. Jį gali
ma gaminti beveik kiekvienoj 
šalyj. Cukrinės nendrės auga 
tropikuose ir prie tropikų esan- 

j?enktadienis, rūgs. 28, 1928 
čiose šalyse, o cukrinius runke
lius galima užauginti šaltesnėse 
klimato juostose. Praeityj be- a 
veik kiekviena šalis stengėsi cu
kraus gamybų išvystyti. Rusi
joj, Vokietijoj, Franci joj Čeko
slovakijoj ir kituose Europos 
kraštuose žmonės pradėjo augin
ti cukrinius runkelius. Amerikoj 
irgi tas pat atsitiko. Daugelis 
mano, jog Louisiana yra vyriau- 
siaf cukraus šaltinis. Vienok 
tikrumoj iš Amerikoj auginamų 
runkelių cukraus pagaminama 
dešimtį kartų daugiau, negu iš 
Louisianos cukrinių nendrių.

Tačiau tropini tebėra pasau
lio cukraus arlodai. Kuba pri
stato cukrų Amerikai, o Java 
Japonijai, Kinijai ir kitiems A- 
zijos kraštams, išėmus Indiją. 
Pastaruoju laiku pradėta nema
žai cukrinių nendrių auginti Af
rikoj, Australijoj, Filipinų salo
se, Porto Rico ir Vakarų Indi
joj. Bendrai imant, iš nendrių 
pagaminama du trečdaliai cuk
raus, o iš runkelių tik vienas 
trečdalis. Prieš karų tięk vie
nos, tiek kitos rųŠies cukraus 
buvo pagaminama beveik vieno
dai. Bet karo metu runkelių 
auginimas pakriko, o nendrių — 
žymiai prasiplėtė.^

Cukraus istorija yra labai 
trumpa. Jis yra žinomas per 
paskutinius du tūkstančiu me
tų. Bet ant platesnes skales 
žmonės pradėjo jį vartoti tik 
prieš 200 metų. Senovėj me
dus saldino žmonių gyvenimą, o 
cukrus buvo vartojamas kaipo 
vaistas. Jis buvo gaminamas In
dijoj iš bambuko, kuris yra gi
miningas cukrinei nendrei.

Tuoj po atradimo Amerikos 
tapo įsteigtos cukrinių nendrių 
plantacijos Meksikoj, Santo Do
mingo ir Kuboj. Vienok cukrus 
vis dar tebebuvo prabanga. Net 
1742 m. cukraus svarui Angli
joj mokėjo $2.75.

Cukraus pramonė Amerikoj 
atsistojo ant tvirtų kojų tik apie 
pabaigą 18-to šimtmečio, kuo
met Louisianos valstijoj pasise
kė užvesti tinkamas cukrinių 
nendrių plantacijas. Apie tą 
laiką vienas vokiečių chemikas 
surado būdą, kaip iš runkelių 
cukrų pagaminti. 1802 m. Fran- 
cijoj buvo įkurta cukraus eks- 
perimentalė dirbtuvė. 1812 m. 
Napoleono įsakymu 100 studen
tų buvo pasiųsta į cukraus ga
minimo mokyklas. Tam tikrose 
vietose kaimiečiams buvo įsaky
ta auginti cukrinius runkulius. 
Padariny j metų pabaigoj Fran- 
cijoj įsisteigė 40 cukraus fabri
kų. Tokiu budu Napoleonas pa
statė cukraus gamybų Europoj 
ant tvirtų pamatų.

Amerikoj gaminti cukrų iš 
runkulių pradėta daug vėliau. 
Apie vidurį pereito šimtmečio 
Utah valstijoj mormonai parsi
gabeno cukrui gaminti mašinas. 
Mašinas vežė jaučiais apie ke
turis mėnesius. Mormonų cuk
raus fabrikas po trumpo opera- 
vimo turėjo užsidaryti. Bet tas 
nepasisekimas neatbaidė kitų. 
Kuriam laikui praėjus atsirado 
daugiau cukraus fabrikų, kurie 
ne tik išsilaikė, ale ir pradėjo 
plėstis, šiandien runkulių cuk
raus gamyba gan gerai gyvuoja.

—K. A.

GYVENIMAS
Minėtini* f urnai m

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

Prenumerata metama $1.50
Putei meti--------------- $1
Kopija — .............  10c

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

Q..... ...........G
Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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NAUJIENOS, Chicago, III.

KANADA rinkimo butu. Anglija 1849 m. 
davė valdžiai įsisteigti. Su su
jungimu dviejų Kanadų — No
va Scotia ir New Bruns\vick — 
nauja gadynė Kanados istorijoj 
prasidėjo.

Kanadą vadina “Dominion of 
Canada.”

Kanados valdžia.
Šiandien Kanada yra beveik 

nepriklausoma šalis, nors tech- 
nikališkai ji ir yra dalis Britų 
Imperijos. Didžioji Britanija 
susitariant su Kanados pai'lamen 
tu paskiria “Governor General” 
penkiems metams. Valdžios įs- 
tatynidavysting dalis susideda iš 
Senato iš 96 narių, 24 iš Quebec, 
ir lygų skaičių iš Ontario, Ma- 
ritime ir Vakarų apskričių Ka
nados kabinetas paskiria sena
torius, kurie tur būti finansiš
kai įtekmingi žmonės ir jie tar
nauja per visą gyvenimą. Vals
tiečių Butas, kuris yra panašus 
į Amerikos Atstovų Butą, su
sideda iš žmonių išrinktų narių. 
Quebec apskritis siunčia 65 at
stovus ir kiti apskričiai sulig 
gyventojų skaičiaus. Parlamen
to nariai išrenkami penkiems 
metams. Kas dešimts metų 
elektriškos kvotos paskirtos. 
Pilna valia priguli Kabinetui, ku
ris susideda iš 18 atstovų, kurie 
išrinkti iš parlamento narių tar
po. Vienas iš šių yra valdžios 
galva — “Prime Minister”.

Teismiška sistema yra panaši 
į Suv. Valstijų sistemą.

Politiškai, Kanada yra pada
linta į apskričius — Nova Sco
tia, New Brunswick, Prince Ed- 
ward Island, Quebec, Ontario, 
Manitoba, Saskatchewan, Alber
ta ir Britų Columbia. Yra taip
gi vakarų teritorija ir Yukon te
ritorija. Kanados sostinė yra 
Ottavva su 107,843 gyventojais. 
Didžiausias miestas yra Mont
real, su 618,506 gyventojų. To
ronto turi daugiaus kaip pusę 
miliono gyventojų.

Žemdirbystė ir girininkystė.
Kanada yra žemdirbiška ša

lis, ir užima antrą vietą tarpe 

pasaulio kviečių produkuojan
čių šalių. Ji išsiunčia į kitas 
šalis daugiau kviečių, negu bi- 
le kita šalis pasaulyje. Kanada 
išgabena taipgi sviesto, sūrio, 
pieno, mėsos ir tt. Suv. Valsti
jos ir Anglija perka daugiausia 
Kanados produktų, bet iš kitos 
pusės Kanada perka daugybę A- 
merikos produktų.<

Kanada turi suvirš du tūks
tančius lapių ūkių. Kailių indus
trija yra ypatingai svarbi, nes į 
metus apie 8,700,000 kailių par
duota. Žuvininkystė pristato ir
gi nemažai turto. Naminių gy
vulių, avių, kiaulių, galvijų ir 
arklių auginimas yra svarbiau
sios industrijos.

Kanada turi neišpasakytai 
daug neišdirbtos žemės. Kai ku
riose vietose jos žemė yra pui
ki ganymui.

Girininkystė užima antrą vie
tą tautiškų industrijų. Kanada 
dabar produkuoja beveik trečią 
dalį viso pasaulio popieros. Ji 
turi suvirš tris tūkstančius len
tų piovinyčių. Šios industrijos 
produktai verti net $300,000,000. 
Produkuojant iš lentų minkšti
mus ir popierą, Kanada toj in
dustrijoj užima antrą vietą pa
saulyje. Suv. Valstijos užima 
pirmą.

Kanadoj randasi brangių mi
neralų. Jos auksas 1927 m. ver
tas $38,000,000, daugumoj paėjo 
iš šiaurinių Ontario kasyklų. 
Tarpe kitų mineralų turi plati
nos, inkelio, kobalto ir kitų me
talų. Nova Scotia produkuoja 
anglį.

Anglis ir stipri vandens jė
ga žymiai prisidėjo prie Kana
dos industrijų žymaus išsivysti- 
mo. Beveik 75 nuošimtis visų 
išdirbysčių fabrikų randasi On
tario ir Quebec. Montreal, To
ronto, Hamilton, Ottavva yra 
svarbus industriališki centrai.

Kanados gelžkeliai buvo svar
bus faktoriai sujungti apskri
čius. Canadian Pacific Raivvay 
per visą Kanadą ir dalį S. Val
erijų kontroliuoja net ‘.0,000 ir y

Klaidinga nuomonė, kad Kanada 
esanti beveik poliariška šalis, 
jau visiškai pranyko. Didelė 
valstija į šiaurius nuo Suv. Val
stijų su 3,684,723 ketvirtainių 
mylių teritorija ir jos 9,658,000 
gyventojų, tapo ne tik labai 
svarbi dalis Britų Imperijos, bet 
centras angliškai kalbančio pa
saulio civilizacijos. Kanada yra 
viena iš taip vadinamų “naujų 
šalių. Turi beveik šešioliktų dalį 
pasaulio žemės, bet tik pusę Vie
no nuošimčio pasaulio gyvento
jų-

Po šimto metų visokių išieš
kojimų franeuzų atradėjų 
(’hamplaino, De Monts, ir kitų 
— Kanada tapo franeuziška ko- 
lionija 1663 metais. Montreal 
įsteigtas 1642 m. Tą miestą įs
teigė dievobaimingų žmonių gru
pė, jėzuitų paraginta, po vado
vyste Paul de Chomedy, karei
vio ir pono.

Per šimtą metų Kanadą val
dė trys franeuziški oficialai, gu
bernatorius, vyskupas ir vyriau
sias užveizdėtojas. 1763 me
tais sulig Paryžiaus Sutarties 
tarpe Anglijos irFrancijos, Ka
nada tapo Anglijos kolionija. 
Rugsėjo mėn., 1759 m. anglų ge
nerolas, \Volfe, su kareiviais, ku
rių didesnę, dalį sudarė “Boyal 
Americans”, ir kurių daugumas 
prisirašė iš dabartinių Suv. Val
stijų, pergalėjo franeuzų virši
ninką, Montcalm, paėmė Que- 
bec ir užbaigė franeuzų viešpa
tavimą Kanadoj, taip ir užsibai
gė ginčus tarpe Anglijos ir 
Francijos. Laike revoliucijos 
karo daugybė žmonių, kurie no
rėjo, kad Anglija^ valdytų Suv. 
Valstijas, išvyko į Kanadą ir 
jie buvo pirmieji anglai tenais 
apsigyvenę.

1841 m. Anglijos parlamentas 
išleido taip vadinamą “Union 
Act”, kuris suvienijo “viršuti
nę” ir “žemesnę” Kanadą į vie
ną valdžią su taryba ir su susi

lių. Canadian Nation.ri Radvvay 
po valdžios priežiūra ir kuris ap
ima visą kontinentą, yra kita 
svarbi gelžkelio linija. Canadian 
Pacific laivai plaukia į Japoniją 
ir Australiją. Labai daug lai
vų plaukia tarpe Kanados ir Di
džiosios Britanijos. Yra tiesio 
ginis kelias į Franciją. Kana
dos didžiausi uostai yra Hali- 
iax, Sydney, St. John, Quebec 
ir Montreal ant Atlantiko ir 
Vancouer, Esųuimalt ir Victoria 
(B. C.) *ant Barniojo vandenyno.

Kanados gyventojų skaičius 
ir imigracija.

Dauguma Kanados gyventojų 
yra anglai, bet randasi du mi- 
lionai franeuzų, kurie vis var
toja franeuzų kalbą. Quebec y- 
ra franeuzų apgyventas miestas. 
Yra ir daugybė vokiečių ir skan
dinavų. Kaip S. Valstijos, taip 
ir Kanada turi žymią grupę 
“naujų” kanadiečių, t. y. iš Eu
ropos atvykę imigrantai, kurie 
per tris defcėtkus metų gyvena 
Kanadoje. / Kanados svetimų 
žmonių skaičius 1921 metais bu
vo 295,000 vokiečių, 167,000 
skandinamų, 126,000 žydų, 118,- 
000 hollndų, 107,000 ukrainie
čių, 10(J,000 rusų, 67,000 italų 
ir tt.

Su įvedimu draudžiamo imi
gracijos akto Suv. Valstijose, 
daug žmonių sakė, kad Kana
da su jos dideliais plotais pri
ims daugiausia imigracijos iš 
Europos. Bet Kanada irigi įve
dė tampru imigracijos įstaty
mą, įleidžiant tik tiek imigran
tų, kiek žemdirbystė ir industri
jos reikalauja. Nuo 1900 m. a- 
pie 4,340,000 imig. atvyko į Ka
nadą, kas beveik sudvigubina 
gyventojų* skaičių. 1927 m. a- 
pie 144,000 įleista. Imigrantai 
iš Suvienytos Karalystės ir Suv. 
Valstijų sudarė beveik du treč
daliu įvažiavusių. Pereitais me
tais suvirš 25,000 Amerikos 
ūkininkų išvyko į Kanadą, juos 
pritraukė ūkių žemos kainos 
ir valdžios pagalba ūkininkams.

Kanada turi apie 100,000 indi- 
jonų.

Pereitais metais bukėko 60 m. 
nuo įsteigimo konfederacijos, 
šalis žymiai išsivystė nuo sujun
gimo kelių apskričių. Gyventojų 
skaičius pasididino daugiaus 
kaip tris sykius, kviečių produ
kuota beveik 20 syk tiek,, kiek 
produkuota prieš 60 metų, ir 
taip su viskuo. Tik Suv. Valsti
jos ir Chinija turi daugiaus ang
lies. Aliejus pasirodė vakarų 
apskričiuose. Kanados tautiš
kas turtas 1921 m. dasiekė su
virs 22 bilionus dolerių, arba $2,- 
525 kiekvienam žmogui. Kana
da randasi antroj vietoj kaslink 
vartojamų telefonų ir antroj vie
toj vartojime automobilių.

Ši šalis turi puikią švietimo 
sistemą ir jos apš vietos pažanga 
yra žymi. Kanados mokyklų si
stema yra panaši į. Suv. Valsti
jų sistemą. Ji turi 23 universi
tetus, kuriuose 1927 m. buvo 
42,000 studentų. Turi daug val
diškų ir privatišku labdarybės 
organizacijų.

Kanada beveik per šimtą me
tų išgyveno ramybėj su S. V. 
Tarpe Kanados ir Suv. Valstijų 
yra rubežius iš trijų tūkstančių 
mylių. Nuo 1926 m. Kanada 
įsteigė nepriklausomus diploma
tiškus santykius su Suv. Valsti
joms, siunčiant atstovą į Wash- 
ingtoną ir Suv. Valstijos turi sa
vo atstovą ()ttawa, Kanados so- 
stapilėj. (FŲS.). Planuokite DABAR 

Rudenį Praleisti LIETUVOJE
Keliaukite Suvienytų Valstijų Valdžios valdomais laivais.Jauties Pavargęs?

Kada jus pabundate su skau
dančia galva, ORANGEINE Mil
teliai pagalins skausmą ir tuo- 
jaus jus atgaivins. Neturi nar
kotikų ar opiatų. Formula ant 
kiekvieno pakelio. Sėkmingai 
vartojami per 30 metų.

Visose aptiekose 10c ir 25c

ORANGEINE
POVVDERS * TABLET?

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

SPALIO MENESIO IŠPLAUKIMAI:
S.S. Pres. Harding... Spalio 3-31 1 S.S. Pres. Roosevelt....Spalio 10
S.S. Leviathan .........Spalio 6-24 | S.S. Geo. Washington..Spalio 17

S.S. Republic................... Spalio 20
Visi laivai be S.S. Leviathan plaukia tiesiai į Bretncn.

S.S. Leviathan plaukia per Chcrbourg.
Pirkite laivakortes į abu galu!
Sugrižimo leidimus nepiliečiai turi išsirūpinti bent mėnesį pirm 

išplaukimo.
Del smulkesnių informacijų klauskite savo vietos agentą arba 

rašykite pas

United States Lines
110 So. Dcarborn St., Chicago, III. 45 Broadway, New York City

OFICIALIS PRANEŠIMAS
APIE

Įvykstančią prieš kiekvienus 
PREZIDENTINIUS RINKIMUS 

J

ra HHMBOI

3 jO Q||ATfl I Al —CHICAGO, CHICAGO HEIGHTS, CICERO IR SUMM1T:
B vUJnl (Visi jurisdikcijoj Board of Election Commissioners)

JEIGU NEUŽSIREGISTRUOSITE. JUS NEGALĖSIT BALSUOT
PREZIDENTINIUOSE RINKIMUOSE LAPKRIČIO 6 d., 1928 m.

V

Užtvirtinta:

EDMUND K. JARECHI 
' County Judge

Datuota Chicago, Illinois, šią 28 dieną, Rugsėjo, A. D. 1928
V

REGISTRACIJOS IR PATIKRINIMO DIENOS:
Pirmoji Registracijos diena — šeštadienis, Rugsėjo 29 dieną. Balsavimo vietos atdaros nuo 8 vai. ryto iki 9 vai. vakare. 
Antra ir paskutinė Registracijos diena — Antradienis, Spalio 9 dieną. Balsavimo vietos atdaros nuo 8 vai. ryto iki 9 vai. vakare.
Patikrinimo vakaras — šeštadienis, Spalio 13 dieną. Balsavimo vietos atdaros nuo 6 vai. vak. iki 10 vai. vakare.

ŽIŪRĖK AMERIKOS VĖLIAVOS, KURI BUS IŠKABINTA PRIE DURĮ) KIEKVIENOS BALSAVIMO VIETOS
FRED V. MAGUIRE 
FRANK W. BARBER 
HARRY A. LIPSKY

Board of Election 
Commissioners

JOHN S. RUSCH, Chief Clerk 
CHARLES CENTER CASE,

, Attorney
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Krasaženklią serijos 
vaizduoja Amerikos 

istorija

dėl

Iš musų knygų istorijon 
1873 metai

Ūkininkas Petraitis: Buk, Ke- 
raiti, toks geras, parnešk mano 
Marjonėlei maldaknygę, tik gra
žias, žinai, apkaustytas
rublio nesiderėsiti. O manokokį 
kalendorių, gal dar ką.

Keraitis: Galėsiu, galėsiu, bet 
tik po Naujų Metų. Dabar la
bai saugoja, o per Naujus Me
tus vachmistrai pasigers, tai ga
lėsiu drąsiai pereit sieną.

Petraitis: Tik
duktė labai jau knygų prašo.

1905 metai

Yorko mieste.
860,380 parduo-

laidos, 1847 m.

Visi vartoja krasaženklius ar
ba markes. Pereitais metais 16,- 
000,000,000 krasaženklių buvo 
išdalinta visiems pašto direkto
riams Suv. Valstijose.

Krasaženkliai pasirodė 1847 
metais, kuomet pirmu kartu 
parduota New 
Pirmais metais 
ta publikai.

Nuo pirmos
daug permainų padaryta kaslink 

nepamiršk, piešinių, spalvos ir didumo, ir 
apart paprastų serijų, 12 seri
jų išleista paminėti ypatingus 
atsitikimus Amerikoje. Tos pa- 
veikslinės markės yra ypatingos 
ir turi moksliškos vertės.

Pašto Departamentas išleido 
pirmą paminėjimą seriją 1893

škaplierninkas: Rimka, štai 
vėl naujų knygų turiu, pažiūrėk
— ir pačiam ir vaikams bus ma
lonu pasiskaityt.

Rimka: Grįždamas užeisiu, tu- m. ir pavadino “Columbian Še
riu dar reikalų mieste. Juk ne- 
bedraudžiamos, visada galėsi pa
rodyt.

Marquette Park
Apiplėš? lietuviu krautuvę; nuo-

stollų padaryta apie $170.
Naktį iš trečiadienio į ket

virtadienį vagiliai išlaužė už
raktą durų krautuvės, kuri ran
dasi adresu 7200 So. Campbell 
Avė. ir kuri priklauso p.p. 
Pronckunams.

Vagiliai pasišlavė daugiau 
kaip $85 pinigais. Pinigų užti
ko registeryje, taipgi skrynu
tėje, kuri buvo ant stalelio prie 
registerio. Ir dar jie surado ar 
pie $40 paslėptų dėžėj e, kuri

Ketvirtadienio ryte p. Pronc- 
kunas, atsikėlęs ryte, eis ati
daryti krautuvę. Įėjo iš gyve
namų kambarių krautuvėn, ir 
sustojo vietoj: ant lango susi
raitęs guli juodas didelis šuva.

Kieno tas šuva, kaip jis pa
teko krautuvėn? Pažvelgė į 
duris — durys pravertos. Su
prato, kad neprašytų svečių 
butą naktį.

P.p. Proncukunai naktį gir
dėjo lauke šunį lojant. Bet 
tuoj prie krautuvės, adresu 
7204 So. Campbell Avė., kont- 
raktorius Paulius. stato jiems 
keturių apartmentų trobėsį.

Fęnktąęlienią, rūgs. 28, 1928 
—------ ’•!$" ų , ;-------------

Biblijos Studentai
Nedėlioj, Rugs.-Sept. 30, 192A

Turime lietuvišką programą 
iš “Sargybos Bokšto” Radio 

W-O-R-D, 252 m. 1190 kylo- 
cycles. Pradžia nuo 2:30 po 
pietų iki 4 (Standard time). 
Prašome visus pasiklausyti, 
nes bus programas labai įdo
mus.

1928 metai

Į knygyną įeina inteligentas, 
matyt, pasiturįs. Pasirenka sie
ninį kalendorių ir klausia, kiek 
turės mokėt.

Knygų pardavėja: Ponuli, 
naujų knygų yra išėję, ypač vai
kams turiu gražių ir įdomių.

Inteligentas: Tamstele, šian
die knygos nelabai madoj. Kas 
suspėja jas -skaityt ir kas tur 
joms pinigų? Ir vaikai šiandie 
knygų nesmalsius — jiems fut
bolas, kino rupi.

Knygų pardavėja: Tai kam 
anais metais dėl knygų tiek ko- 
vota, vargta?

Inteligentas: Ar aš žinau.
Matyt, tuomet kiti buvo laikai. 
Tai kiek už tą kalendorių?

KALĖDŲ EKSKURSIJA

ries of 1893” paminėti Ameri
kos atradimą, šios serijos mar
kės turėjo įvairius paveikslus 
“Kolumbus ant Laivo,” “Kolum
bo Vėliavinį Laivą,” “Kolumbas 
Retežiais Surištas” ir “Kolum
bas Praneša apie Jo Atradimą” 
ir t. t.

Kita serija buvo Trans-Mis- 
sissippi “Omaha” serija 1898 m. 
Išleista laike didelės Trans^Mis- 
sissippi ir Tarptautinės parodos. 
Paveikslinės markės perstatė 
“l’kininkystę Vakaruose,” “Emi
gracijos Sunkenybes” ir “Ame
rikos Indijonus.”

Pan-American Serija 1901 m. 
paminėjo Pan American parodą 
laikytą Buffalo, New Yorko val
stijoj. Tai buvo garsiu išradi
mų gadynė — ežerinio laivelio, 
gclžkelio, automobiliaus, plieni
nių tiltų ir garlaivių.

1904 m. Louisanos valstijos 
nupirkimas apvaikščiotas ir tam 
tikslui markės išleistos.

1907 n., pasirodė Jamestown 
serija. Paminėjo įsteigimą Ja- 
mestovvn.

l Atlantic uiul Pacific Photo!

Naujos rųšies lėktuvas, kurį išrado ispanas Juan de la der
va. Ekspertai sako, jog tas išradimas padarys tikrą revoliu
ciją aviacijos srityj.

buvo už ledaunės, kampe prie Į Jle manė> kad tur but vajka; 
įsibriovė statoman trobėsin 
medžių laužo pasirinkti ir to
dėl šuvo loja. Jie nekreipė ypa
tingo dėmesio į lojimą. O tuo 
tarpu, veikiausia, vagiliai lau
žėsi krautuvėn. Reporteris.

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Svarbu flatų džiani 
toriams žinoti

Bridgeportas
Jessie Clarke, 60 metų mote

riške, gyv. 3350 Auburn ave- 
nue, nupuolė laiptais žemyn. 
Susižeidė. Išgabenta pavieto li
goninėn. i

# * ♦

mašinos kavai grūsti. Kad va
giliai galėjo užtikti buvusius 

• šioj vietoj pinigus, rodosi, lyg 
liudytų, kad kalbamą naktį pp. 
Pronckunų krautuvėj ėciminin- 
kavo tokie “svečiai”, kuriems 

;yra tekę nužiūrėti, kame krau
tuvės savininkai laiko pinigus 
išmainymui.

Apart to, kad vagiliai pasi
pelnė $85 pinigais, jie dar iš
nešė visą glėbį pančiakų, ku
rių buvo krautuvėj kokių $65 
vertės ar daugiau. Tai jau su
daro sumą $150.

į Be to, naktiniai paukščiai iš
nešė aštuonias dėžes cigarų. 
Pavogdami juos plėšikai pada
rė nuostolių dar ikokią $20. 
Taigi, viską sudėjus krūvon, 

' p.p. Pronckunams padaryta

Kalbės F. ZAVIST 
temoje:

“Švento Petro Raktai”
Jeigu butų koks dalykas ne

aišku, tai malonėkite statyti 
klausimą per laišką, tuomet 
gausite tinkamą atsakymą per 
Radio.

Adresas laiškams:
“SARGYBOS BOKŠTAS”
W-0-R-D, Webster Motei 
2150 Lincoln Park West 

Chicago, III.

SUSTABDYK TĄ SPYRĮ!

B. Urbanskis, 3245 So. Mor-
gan si., susirgo apendicitu. I.š- nuostolių mažiausia $170.
gabentas ligoninėn.

>!< ‘-K X

metų,20 
avė., guli
Ties na-

Bruno Alexander, 
gyv. 3327 So. Union 
St. Paul’s ligoninėje, 
niais .3329 So. Union avė. sėdėjo 
automobiliuje jisai, moteriškė 
ir du vyru. Kilo ginčas, pasek
mėje kurio Alexanderiui per
verta peiliu koja. Žaizda kokių 
trijų colių ilgio.

— Reporteris.

PIJUS BUKŠNAITIS
Visuomenės darbuotojas, literatas, 
muzikas ir aktorius, Cunard Lini
jos Liet. Skyriaus viršininkas, Ka
lėdų ekskursijos vadas.

Skelbiamoji Cunard Linijos Ka
lėdų ekskursija j Lietuvą — tai 
musų keliaujančiai publikai dar nau- 
janybė. Iki Šiol ekskursijos vis bu
vo rengiamos vasaros laiku. Mat 
buvo manoma, kad vasarą pato
giausia laikas kelionei. Ekskursan
tai nuvykdavo Lietuvon kaip tik 
sunkiuoju darbymetės laiku, pačio
je tuštumoje, kuomet daržovės dar 
neužaugusios ir vaisiai nenunokę.

Atvykus gi i Lietuvą Kalėdų lai
ku — padėtis visai kitokia. Kai
muose visko pilna, žmonės turi 
kuodau<riausia liuoso laiko pasisve
čiavimams, 
sminimams 
geri ir 
vienu smagiausiųjų 
ramiausis 
pi pjausis 
das.

Kelionė 
kų laivu, 
džio mėnesy nei biskio ne sunkes
nė, kaip kad vasarą. Laivo didu
mas atsilaiko prieš jkyrų kratymą- 
si ant bangų, o greitumas padaro 
kelionę trumpą: j pusšeštos dienos 
perplaukiama vandenynas, o j pus
antros paros laiką nuvažiuojama 
gelžkeliu iš prieplaukos i Kauną.

Ekskursijai vadovaus tas pats 
pil. P. Bukšnaitis, kuris šią vasa
rą nulydėjo Lietuvon garsiąją 
Cunard Linijos ekskursiją.
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padėtis visai kitokia, 
visko pilna, žmonės

susiėjimams ir pasilink- 
Žiemos keliai visuomet 

pasivėžinimas rogėmis yra 
prnmogų. Tai 

pasisvetinėjimu: laikas ir 
bedarbės praleidimo bu-

per juras tokiu milžiniš- 
kaip AQUITANIA, gruo-

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

Rugp. 15 d. susiorganizavo 
keliolika džianitorių j kliubą, 
kuris tapo užvardytas taip: 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Džianitorių Kliubas. Kliubo 
tikslas yra sutraukti visus 
džianitorius lietuvius į vieną 
krūvą. Iki šiol lietuviai džia- 
nitoriai neturėjo savo atskiros 
organizacijos, idant pagelbėjus 
vienas kitam taip darbą gauti, 
kaip reikalingos paramos su
teikti, kad pavyzdžiui, susirgęs 
lietuvis džianitorius nepraras-

Alaskan-Yukon-Pacific dviejų I darbo’, kad savo tautiečio 
centu markė išleista 1909 m. ir darbl> ”alalklas. •«»’«> pa-| 
piešinį padarė William II. Se- svelks' nea •s,a!s ,aika‘s Jra 
ward, kuris būdamas Valstybės ’"nku «au 1 darbas- >'Pač dzia- 
Sekretorium, vedė derybas nu- n,tonaus darbas‘ 
pirkti Alaską nuo Rusijos. I Lietuvių džianitorių kliubas, 

Hudson-Fulton dviejų centų be to, yra pašalpinis kliubas. 
markė išleista 1909 m., paminėti Nariui susirgus, kliubas mokės 
atradimą Hudson upės ir pami- jam laike ligos vieną dolerį į 
nėti šimtmetinį apvaikščiojimą dieną, 
pirmo garlaivio. Ant markės 
buvo paveikslas laivo “Cler- 
mont” ir indijonai eldijose.

Panama-Pacific serijos 1912- 
1913 m. paminėjo Panamos Ka
nalo atidarymą; markės pažymė
jo keturius atsitikimus — “Bal- 
hoa 1513 m.,” “Panamos Kana
lą,” “Auksinius Vartus,” “Atra
dimą San Francisco įlankos.” 

1919 m. trijų centų pergalės 
markė pažymėjo pasekmingą už
baigą pasaulinio karo; ant mar
kės nupiešta penkių šalių vėlia
vos — Amerikos, Francijos, An
glijos, Italijos ir Belgijos.

Nuo 1920 m. įvairios markės 
išleistos — “Pilgrimų Trišimt- 
metinė” serija; “Huguenot-Wall- 
oon Trišitmetinė” serija; ir 
“Lexingtono-Concord” serija.

Nelabai senai Pašto Departa
mentas išleido kitą seriją, pava
dinta “Norse American” atmin
čiai pirmųjų norvegų, kurie at
vyko į New Yorką spalių mėne
sį 1825 m. laivu “Resturatio- 
nen.” 

1926 m. išleista penkių centų 
Ericsson atminčiai marke. Erics
son pastatė laivą Monitor.

Nauja dešimts centų orinio 
pašto markė išleista garbei pulk. 
Charles A. Lindgerg, Amerikos 
garsaus aviatoriaus. [FLIS.J.

Marųuette Park
Trečiadienyje p. Rakas, sa

vininkas aptičkos, kuri randasi 
prie 69th ir Bockwell gatvių, 
važiavo busu Michigan Avė. su 
žmona ir su vaikais. Tai buvo 
taip apie 4 vai. po pietų. Bu
šas įvažiavo į anglies krūvą. 
Šoferis, matyti, susimaišė, pa
suko į kitą pusę ir trenkė bu-

f stojimas kliuban sulyg am- są į automobilių.
žiumi. Narys turės mokėti 
duoklių 50 centų mėnesiui, 

šis kliubas laikys 
rinkimus Woodla\vn 
tai pietinėj miesto 
vėliau bus pranešta
je “Naujienose”, kuomet taps 
surasta tinkama svetainė.

Norintieji įstoti į Lietuvių 
Džianitorių Kliubą yra prašo
mi pašaukti laikiną kliubo raš
tininką: Tel. Dorchester 8351 
I. R. arba Fairfax 4899.

savo susi- 
apielinkėj, 
dalyje. O 
dienrašty-

Važiavusieji busu tapo ge
rokai sukrėsti. P-nia Rakas 
tiek buvo sutrenkta, kad nega
lėjo paeiti. Ją toko įnešti į 
automobilį ir nuvežti ligoni
nėn. Pats p. Rakas, nors tapo 
gerokai sukrėstas, galėjo eiti. 
Vaikai “užsimokėjo” tik išgąs
čiu. Repotreris.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

-----------------------------------------..... ■ --T

RENGIA JAUNU LIETUVIŲ AMERIKOJE TAUTIŠKAS KLIUBAS 
^edėlioj, Rugsėjo (Sept.) 30 d., 1928 

Chicagos Lietuvių Auditorijoj
3133 So. llalnted Street

Pradžia 7 valandą vakaro Įžanga ypatai 50c

Kviečia visus be skirtumo atsilankyti ir linksmai laiką praleisti prie 
gerus muzikos. Atsilankiusieji visi bus užganėdinti ant minėto Rudeninio 
Baliaus. Komisija stengsis užganėdinti visą publiką.

Kviečia KOMITETAS

CALIFORNIJOS

SULTINGOSIOS VYNUOGES
Garsinkitės Naujienose

Bernard Petkas 
Vyrą Aprėdalų Sankrova 
Daugiau ir daugiau Chicagos vyrų nešio
ja Ėlgin marškinius, Portis Bros, skrybė
lės ir kepures po $1.95, $2.45, $4.95.
Mes užlaikome pilną dideli pasirinkimą 
rudeninių Wilson Bros, apatinių skalbi
nių, pančekų, diržų, kuklaraikščių, šalikų 
ir pirštinių.
Rudeniniai Overkotai už Pigią Kainą 
Grynų vilnų. 80 paternų pasirinkimui. Už 
Schmitt-Orlovv Co. dirbtuvės kainą — 
$24. $27, $30, $33, $36, $42, $45.
Atdara nedėldieniais iki 12 vai. dienos 
4171 Archer Avė., prie Richmond St.

ii Viltos Bros., 
19*4

JAU YRA JŲ ATVEŽTA CHICAGON
VISOKIŲ RŲŠIŲ \ GERA KOKYBĖ
KAINOS YRA ŽEMESNĖS DABAR, NEGU JOS BUS 

VĖLIAUS ŠĮ SEZONĄ

PILNAS PASIRINKIMAS DABAR YBA GALIMAS

SEKAMOSE VIETOSE
SANTA FE TREKĖS 21 ST. IR ARCHER AVĖ. 
CHICAGO & No. WESTERN R. R. CLINTON & KINZIE 
ROCK ISLAND TREKĖS TAYLOR IR CLARK GT. 
PRODUCE TERM1NAL 27 ST. IR ASHLAND AVĖ.

Labai žemos freito kainos yra gvarantuotos bite , kurion 
' vieton kitų miestų pirkėjams.

Įdomu pastebėti, kad jokios 
betvarkės piktadariai | krautu
vėj nepaliko, kad nieko nesu
jaukė. Ir tatai taipjau duoda 
pamatą nužiūrėti, kad gal būt 
naktj šeimininkavo krautuvėj 
“paukščiai”, kuriems yra tekę 
atlankyti krautuvę, dienos lai
ku.

Paprastai, p.p. Pronckunai, 
kurie gyvena kambariuose tuoj 

1 prie krautuvės, nakties laiku 
palikdavo šunį — “vokiečių po
licininką.” Sercdos naktį jie 
tečiaus nepaliko jo. Ir pikta
dariai, lyg žinodami, pasinau
dojo tuo.

, . Į) c]
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negalite / sustabdyti 
tokio laimėtojo, kaip WEN- 
NERSTEN’S — jus negalite 
sumušti tą patentuotą proce
są, tą nepaprastą, išimtiną 
jungini, kuris visuomet aplai4 
ko pergalę su

W£NN ERSTEN’S 
TIKRŲ APYNIŲ MALT EXTRACTU 

HENN1NG WENNERSTEN INCORPORATED, Manufacturer 
2760 Archer Avenue, C’alumet 3536, Chicago, Illinois.

M Al 11101

\
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Tarp Chicagos 
Liatuvių j į

P-nia Margarita 
Mickevičienė ap
leidžia Chicagą

r NAUJIENOS,. CHfflpJ, H ’
■i i iii'fn i 9iwn ■Įi/7įnwi»^ni|i i f .i ■■■

žinoma SLA. Moterų 208-tos 
kuopos darbuotoja, buvusi jo
sios pirmininkė ir pastaruoju 
laiku ėjusi nutarimų raštiniu-| 
kės pareigas, išvažiuoja iš Chi- 
cagos.

Pnia Mickevičienė (kilusi Ka- 
šulaitė, iš Pittston, Pa.) gyve
no Chicagoje jau ilgoką laiką, 
aktyviai dalyvavo visuomenės 
veikime, kaip tai: SLA. 208-toj 
Moterų kuopoje, Chicagos Lie
tuviu Moterų Klube ir 1.1. Pas- 
kutintuoju laiku p. Mickevičie-, 
nė užsiėmė Insurance ir Reali 
Estate bizniu.

Skaitlingi jos draugai-ės ir 
pažįstamieji nuoširdžiai apgai
lestauja josios išvažiavimą, nes 
tai buvo draugiška, susipratusi 
ir inteligentiška lietuvė mote
ris.

Ponia Mickevičienė grįžta 
Pittstonan pas savo seserį p.
Paukštienę, žmoną A. A. 'lamo 
Paukščio, buvusio SLA. iždinin
ko. Ponia Paukštienė, neper
geriausioje sveikatoje būdama, 
kviečia savo vienintelę seserį, 
kad toji grįžtų “namon”, pas 
savo gymines.

Iš Chicagos p. M. Mickevičie
nė išvyksta šeštadienio popiety
je, rugsėjo 29 d., 3 vai. p p. 
(1 vai. p.p. Chicagos laiku) iš 
Michigan Central stoties, Roose- 
velt Road ir Michigan Avė.

Nors liūdna išleidžiant gerą 
draugę,’ bet p. Mickevičienės 
prieteliai turi vilties, kad jinai 
Chicagos visai neužmirš...

Geriausios kloties ir laimin
gos kelionės p.’ Mickevičienei.

—R.
--  r--- ,

Ma r (Į net te Park
Jonas Mickus, (>915 S. \Vėst

om avenue, užvakar nusipirko 
naują didelį automobilį “Siute”. 
\Vell, neužilgo turės pirkti ne 
prastesnį aulą ir p. Gregg, p. 
Mickaus kaimynas. Juk neuž- 
si leis jis, ne toks žmogus!

— Reporteris.

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR!

Laike gegužio mėnesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai!

Visas darbas užsakytas t ogu ii o mėne
syj bus atliktas pigiomis kainomis. Tai 
yra 
m a

perstatoma VIENODŲ KAINŲ Sisto- 
musų aplelinkių Dental Ofisų.

SKYRIAUS OFISAS 
1800 S'. Halsted St.

Dantų Setas ai Vi 
setas _ 912.80
setas . af JA
setas **

*16 
»10

VEIDAS 
PRIPIL

DOMAS— 
JIE TURI 

TIKTI
Oerlauida auksini* darbas ai 
Geriausios Auksinto Crowas 
Geriausi Auksiniai Fillinrs 
Goriausi Auksiniai Tilteliai
--------------- Eilinis________

Išvalymas dantų____________

<.80
1.60
3.60
SOo 
60c

*6
M ,
J3 Alloy rtlliui

1 Sldabrtnai 1' ______ .
Šių kainu negausite tuusų dtdilanijaui 

ofise. DIDYSIS OFISAS liteli tas 28 m* 
tfi atgal.
THE HAYES DENTAL OFFICES 

Ine.
DR. T. T. WOOLLENS, Pre*. 

826 South Stote St. 
PUone Harrison 0781

POLA TTNDŽIULYTĖ,
Aldonos rolėj, veikale “Mindaugis”, nedėlioj, Rugsėjo-Sept. 
mėn. 80 d. Goodman teatre. (Monroe at So% Parkvvay). Pradžia 
7:30 vai. vak.

Joniškiečių dėmesiui
Auksinis, sidabrihis ir plieninis 

šliubas

(Imta iš “Ryto”, prisiuntė 
p-nia S. M.)

Rugpiučio 25 d. gražiai pa
puoštoj ir gausiai apšviestoj 
Joniškio bažnyčioj buvo retai 
pasitaikantis šliubas. — Tėvų, 
vaikų ir anūkų iškart.

Labai gerbiama joniškiečiuo
se Petrauskų šeima šventė šį 
retą jubiliejų. Kun. Korzonas 
palaimino moterystės rysi P 
mokytojos Petrauskaitės su p. 
mokytoju Miežiu. Po to laimi
no senelius, moterystėje pavyz
dingai išgyvenusius 5(T metų ir 
tėvelius, jau 25 metai rųoterys- 
tėj besidžiaugiančius Dievo ma
lonėmis.

Sakramento teikėjas šia pro- 
i ga pasakė kalbą ir paminėjo, 
kad jau 28 metai kaip jis kuni-
gas, bet tokį ši i ubą tenka jam 
pirmą kartą duoti, net girdėti.

Senelis Petrauskas neatsisa
ko laukti dar 25 metus, ketina 
jam padėti ir jo ištikimoji 
draugė, levai jaučiasi dar la
bai gerai. Tai labai darbštus 
ir dori žmonės. Dievo padeda
mi gal už 25 metų švęs dar re
tesni jubiliejų, ko ir jiems lin-t 
kime.

Bridgeportas
Vakar, 27 d. rugsėjo, įvyko 

pardavimas Aušros’ knygyno 
(3210 So. Halsted st.) turto 
pardavimas chattel' mortgage. 
Pardavimas prasidėjo 10:05 v.

į ryte.
Pardavėjas buvo p. Petrulis, 

morgičiaus savininkas, kurio 
interesus atstovavo adv. Jo- 
seph Grigai.

Kadangi nesirado žmonių, ku
rie lą turtą pirktų, tai morgi- 
čiaus savininkui paliko Aušros 
Knygyno turtas.

Vėliau įvykusiose derybose 
p. Petrulis pardavė Aušros 
knygyno turtą p. Juliui Micke
vičiau

šiandie buvusia Aušros kny
gynas atsidaro po vardu: Kny
gynas Lietuva toj pačioj vie
toj, kur buvo Aušros knygynas.

— Reporteris.

Stanford Park
Stanford Park randasi prie 

14th Place ir Union Avė. Per 
visus metus čia galima naudo* 
tis veltui maudynėmis (shower 
baths) kasdien nuo 2 vai. po 
iki 10 vai. vak. Muilas ir rank- 
tadieniais nuo 12 vai. dienos 
iki 10 vai. vak. Muilos ir rank
šluosčiai duodami veltui.

Viešoji skaitykla1 ir knygy
nas atdari kasdien nuo 3 vai. 
p. p. iki *9 vai. vakaro.

Didžioji parko svetainė duo
dama šokiams, paskaitoms ir -**•«■**■* .... r IBM ■ I I DUpramogoms.

Kliubams kambariai veltui, 
jei užsiregistruoja.

Gimnastikos salė — kūdi
kiams, paaugusiems jaunuo
liams (berniukams ir mergai
tėms) ir suaugusiems vyrams 
ir moteriškėms; žaismėms vie
tos.

žiemos laiku ledas čiužinė- 
jimui.

Muzikos departamentas; su
sirinkimai laikomi pirmadie
niais, trečiadieniais ir penkta
dieniais nuo 5 vai. p. p. iki 8 
vai. vakaro.

Įvairios pamokos. Vieta ir 
pamokos veltui visiems.

Norintys gauti platesnių in
formacijų turi kreiptis arba 
tiesiog į parko perdėtinius, ar-

OldGūld
JUOKAI

TIKRA SPORTININKO DVASIA
Liūdnos išvaizdos žmogus sėdi 

kertėj prie stalo ir ilga laiką lau
kia atnešant užsakytą valgį. Paga
lios ateina patarnautojas ir sako:

“Jūsų žuvis bus jau už minutės- 
kitos.”

“Šitaip?” atsiliepe tarsi susiinte- 
resavęs žmogus: “O ką ant meške
rės užkabinote?”

GERAS TR1KSAS
Jis buvo begalo nuobodus žmo

gus ir jų buvo jau labai privargi
nęs kuomet į kambarį įėjo jos šuo.

“Ah”, sušuko jaunikis, “ar jus 
išmokinote jį ir daugiau triksų nuo 
to laiko, kaip aš pas jus buvau?”

“Taip”, atsiliepė ji maloniai, “jei 
jus sušvilpsite, tai jis atneš jums 
skrybėlę.”

Vieną dienų pas farmerio pačių 
atėjo trempus ir paprašė duonos. 
Ji jam padavė šmotų pajaus.

“Bedali, tu išrodai matęs geres
nių dienų”, pratarė ji.

■"Taip poniute, aš mačiau”, atsi
liepė ti em pas, kimšdamas pajų i 
burnų. “Kartų aš gyvenau marmu
riniuose rumuo.se”.

“Tai kaip tu netekai tokių pui
kiu namų?”

“Mano laikas kalėti išsibaigė.”

... Beje — 'Rūkykite Oold Gold ei
ga retus. Nesukosčsi ir vežimų išrū
kęs. Siame laikraštyje dabar eina 
visa eilė Old Goki cigaretų garsini
mų, kur visoj šaly pagarsėję žmo
nės po bandymų užrištomis akimis 
indorsuoja Old Goki cigaretus. Pa
matyk tuos garsinimus, perskaityk 
juos ir įsitikrink, kad “nesukosėsi 
ir visų vežimų išnikęs”.

ba telefonuoti: Monroe 5840;
prašyti parko direktoriaus P.
H. Leidermano.

Klaidos pataisymas
Vakar dienos “Naujienose” 

pranešta buvo, kad Mildos ap- 
tiekos (3138 S. Halsted St.) 
savininko, p. Kazimiero Jonai
čio, vestuvės įvyksiančios spa
lių 6 dieną. Turėjo gi būti pa
sakyta, kad tos .yestuvės bus 
lapkričio mėnesio 9 dieną.

—Reporteris.

Sportas
Golfo turnamentas

Rytoj, tai yra rugsėjo 29 d. 
prasideda didelės golfo rungty
nės Tabor Farmoje, Michiga- 
ne, už čempionatą. Iki šiol šios 
farmos čempionu, kokiu tai 
niekam neaiškiu budu, skaitė
si art. A. Vanagaitis. Tas art. 
Vanagaičio “nusavinimas” čem
piono vardo baisiai erzino kai 
kuriuos chicagiečius. Tad jie 
ir nusitarė p. Vanagaitį nuvai
nikuoti. Štai Dr. Zalatorius, 
kuris laimėjo Liet. Golfo Klu
bo turnamente pereitą nedėl- 
dienj, sumušdamas Dr. Naikelj, 
būtinai nusitaręs pakirsti Va
nagui sparnus, kad jis taip au
kštai nelėktų. Dr. Zalatorius 
sako:

—Važiuosiu pažiūrėt ar tas 
Vanagaitis ištikrųjų taip gerai 
lošia, kaip jis giriasi.

Taigi daktaras važiuos tik 
“pažiūrėti,” bet jis lazdas irgi 
nemano ofise palikti. Na, o 
kur kiti chicagiečiai. O ką Dr. 
Naikelis mano? Jis daug ne
kalba. “No monkey Business”, 
Vanagėli I

Kaip ten nebūtų, bet saky
čiau, kad chicagiečiai turi tei
sės parsivežti p. Bachuną. duo
damas trofijas. —V. R-s.

PRANEŠIMAI
Atyda Mildos Teatro B-vės 

šėrintekams
Extra susirinkimas šėrininkų 

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

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

Ateidamas susirinkiman būtinai 
atsinešk savo ŠCrus. Yra labai rei
kalinga, kad pributumfct į šį susi
rinkimą. Šis yra paskutinis susirin- 
kimas.—J. P. Ewald, sekr.

, 840 W. 33rd St.

North Side. — Lietuvių Ameri
kos Politikos Kliubo ant North 
West Side svarbus susirinkimas 
įvyks pirmadieny, Spalio 1 d., vie
tinės parapijos salėje, 1644 Wa- 
bansia Avė., 8 vai. vak.

Prašomi kliubo nariai-rės skait
lingai susirinkti, nes besiartinant 
Prezidento rinkimams, bus plačiai 
aiškinama politika.

Turėsime gabiu kalbėtojų iš De
mokratų ir Republikonų partijų. Ne
esantieji kliubo nariai-rės taipgi 
kviečiami ateiti. — Valdyba

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

A + A
JOKŪBAS RAZMINAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Rugsėjo 27 dieną, 10 valandą 
ryto, 1928 m., sulaukės 42 me
tus amžiaus, gimęs Raseinių 
apskr., Kelmės parapijos, Leš- 
činskių kaimo. Amerikoj iš
gyveno 25 metus. Paliko di
deliame nuliudime dukterį Sta
nislavų, 8 sūnūs: Vladislovų, 
Kostantų ir Viktorų, brolį Mi- 
kolų, švogerį Juozapą Razmi
nų ir gimines, o Lietuvoj bro
lį Vincentų ir 4 seseris. Kū
nas pašarvotas, randasi 4008 
S. Maplewood Avė.

Laidotuvės įvyks Panędėly- 
je, Spalio 1 dieną, 8 vai. iš 
ryto iš namų i Nekalto Pra
sidėjimo parapijos bažnyčių, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielų, o iš 
ten bus nulydėtus į šv. Kazi
miero kupirfes.

Visi A. A. Jokūbo Razmino 
gimines, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutini patarnavimų 
ir atsisveikinimų.

.Nuliudę liekame,
Vaikai, Brolis, švogeris 
ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra
bo rius h\ideiki<, Tel. Yardk 
1741.

Joniškiečių L. K. Kliubo susirin
kimas atsibus Rugsėjo 30 d., 1928, 
K. Gramonto svetainėj, 4535 So. 
Rockwell St. Susirinkimas prasidės 
ka p 1 valandų po pietų. Malonė
kite visi atsilankyti, nes darbinin
ku* reikia išrinkti ateinančiam kon
certui, kuris įvyks Spalio 14 d.

— J. B.

SPECIALIS SUSIRINKIMAS
Cicero Piliečių “Protcctive Associa- 
tion” atsibus Liberty salėje, 49th 
et. ir 14-tos gatvės, Pėtnyčioj, Rug
sėjo 28, 1928, 7:80 vai. vak. Mitin
go tikslas priimti konstitucijų dėl 
šios draugijos. Visi ateikime.

VVin. U. Sellis, Prez.
A. L. Matai, Sekr.

5018 W. 16th Street

/t<un. M. X. Mockaus paskutinė 
prakalba nedėlios ryte, ateinantį 
sekmadienį, 30 d. Rūgščio (Scpt.), 
nuo 9:80 vai. ryto, Mildos svetai
nėj, 3140 So. Halsted St. Mockus 
kalbės temojo: “Veidmainiška

Krikščionybė ir Girtuoklybė”. Pra
kalbas rengia Liet. Laisvamanių 
kuopa. Bus tikrai šventa prakal
ba. Ateikite visi ant užbaigtuvių.

Kviečia Komitetas

Graborlai

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
ORABORUIS CHICAGOJ 

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

el, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
•Us.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIŲ Sj 

3238 S. Halsted St. 
Te). Victorv 4088

S. D. LACHAV1CZ
Lietuvis Grabo riša ir 

Balzamuotoj u

2314 W. 23rd PI.
Chiaago. III.

Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu 
husito užganėdinti.
Koosev&it 2515-2516

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų patamav i ma i 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet eiti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. j6—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplervood Avė. 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

3307 Aubun^ Avė.
CHICAGO. ILl.

Lietuvės Akušeres
Phonv Vfctory 4952

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
AKUŠERKA

3252 South Halsted Street

Viršui Universal 
Stato Bank

t

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 Vietoj y 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. vakarą.

Akių Gydytojai
Tel. v ict< r 627’J\

DR. G. SERN1

Liatavis Akiu Specialistą*
3265 So. Halsted St.

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

Akių Gydytojai 

h ŽMOGAUS
AKIS

Yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimų. Didelė daugybe akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, ka
da siūlo už dykų egzaminavimų, pusė 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų i 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

Pastaba: Mano ofisas d aha r randa
si naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Palengvins akių įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, 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 Hnntevarei 7589

Lietuviai Daktarai

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

Tel. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos h 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Ites^ 6f-41 South Aibany Avenae 
lt i. Prospect 1930 

Valandos 2-4, G-8. Nedėlioj 10-12 d.

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

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

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare 
Res. 8201 South Wallace Street

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

Tol. Kenwood 5107 
Valandos

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Dr. J. J. Kovvarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ros. 2359 S. leavitt St., Canal 2880 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedalioj pagal sutartį

Rm. 6660 South Arteslan Avenae 
Plioue Prospect 6659 

Ofi Phone Canal >257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicaro. IU.

A. MONTVID, M. D.
1578 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 *597 
UI t ra vi oi ė tini šviesa ir diathermla

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptieko* 

CHICAGO. ILL.

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

Phone Boulevard 1401
DR. V. A SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Ofiso Tel. Vieton/ 7188
Rez. Tel. Hemlocs: 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8243 So. Halsted SL

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tai. Drexel 919x

DR. A. A. ROTH
Rasas Gydytojas ir Chirvrras 

Specialistas Moteriškų. Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted 8t„ Cnicagv 
arti 31st Street

Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vakare 
Nadilinmi* ir šventad. 10—12 dieną

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Aveaae

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietą
7 iki V ’ok. Nedėl. nuo 10 iki 12 dian.

Re.' "-denhone Plaza 8200

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal 

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki lt 
Medelio i nuo 2:30 iki 4:30 v. po pietą

TELEFONAS CANAL D464

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviam* žinoma* per 21 
m. kaipo patyręs gydytoja*, chirur
gai ir akušeris.

Gydo staigia* ir chroniška* liga* 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodu* X-Ray ir Kitokiu* el*k< 
tro* prietaisu*.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., nttoli Morgan SI 
Valandos: Nuo 10—12 pietą ii 

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

Jeigu neatsišauks, tai šauk 
South Shore 2238 arba Rendolph 6800

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 Soath Ashland Avė., 2 labo* 

Chicago, Illinoh 
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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 So. Loomi* Street 

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

Telefonas Canal 1912 
Residence TeL Fairfax 6351

Advokatai

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
8241 South Halsted St 

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

Pitnyčio*

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St?

Arti Leavitt St.
. Telefonas Canal 2552

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

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisą*

127 N. Dearborn St., Room 1111 
Telefoną* Central 4411

! Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piel 
Gyvenimo vieta

8323 South Halsted St
Tel. Boulevard 1810

Val.t Nuo 6 iki 8 vai. kiekviena 
vakaru, iftskyrua ketverge

Hediliomi* nuo 9 iki 12 ryto

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžinna* Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 West Adams St. Room 211) 
Telephone Randolph 6727 

Vakarai* 2151 W. 22nd St. nvo 7-9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namą Telefonas Republic 9690

A. A. SLAKIS
advokatas 

Ofisai vidurmieityji 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 Washington Street 

Cor. Washington and Clark St*. 
Ofiso Tel. Central 2978

Varnų Tel.: Hyde Park 8895

J. P. WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.
TeL Pullman 5950

Namu TeL Pullman 6377 J
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Teisėjui grūmoja juod
rankiai

Iškilmės ryšy su užbai 
girnų statymo dviejų 

mokyklų
šiandien rengiama iškilmin

gas paminėjimas užbaigymui 
statymo dviejų naujų mokyklų, 
būtent, Spalding mokyklos pa- 
liegėliąms kūdikiams ir Manley 
Junior High School. Iškilmes 
iVngia WeM Town pirklybos 
butas. Tikimasi turėti apie 20,- 
000 žiūrėtojų. Bus paroda. Kal
bės įžymus miesto valdininkai, 
jų tarpe meras Thompsonas, 
mokyklų superintendentas Wm. 
J. Bogan ir kiti.

9 asmenys sužeisti 
autų nelaimėje

Devyni asmenys tapo sužeis
ti (keturi jų labai sunkiai), 
kai autas, kuriuo jie važiavo, 
susikūlė su troku ties 75-ta gt. 
ir Grand Avė., ElmwfX5fT Par
ke. '

Gaisras materiolo 
tybai sandėly

sta

Vakar ryte kilo gaisras So. 
Milhvork and Lumbcr kompa
nijos sandėlyje, 8133 So. lioy- 
ne avė. Nuostolių gaisras pada
rė apie $60,000.

Dar viena bomba 
sprogo

Ketvirtadienio ryte, 2 valan
dą, sprogo lioniba prie Giance 
limonade kompanijos trobesio, 
1510 Taylor st.

Pardavė “brangius” 
kailius

Pas džianitoriaus žmoną, 
2114 Sheridan avė., atsilankė 
“kriaučius,” kuris pasisukę ati
daręs apielinkėj .siuvyklą ir 
ieškąs buto gyventi arti biznio 
vietos'. “Kriaučiui” su moteriš
ke kalbantis, pasirodė du “jū
reiviai”. Jie ieškojo pono “Smi- 
tbo”, katram atvežę brangių 
kailių iš užsienio. “Jūreiviai” 
vos galėjo kalbėti angliškai. Ir 
kuomet moteris, belgė, prabilo 
j juos franeuzų kalba, jie labai 
nudžiugo.

“Kadangi” “ponas Smith” 
negyveno moteries prižiūri
muose namuase, tai Žydas 
“kriaučius’Vsusidomėjo kairiais. 
Jisai norėjo kailius nupirkti. 
Bet “jūreiviai” pareiškė, kad 
su žydais jie nenori jokio rei
kalo turėti.

Tada žydas “kriaučius” pa
prašė, kad ji kailius nupirktų, 
o jisai užmokėsiąs jai po vieną 
dolerį brangiau už kiekvieną 
kailį.

Moteriškė nupirko 24 kai- 
riukus. Sumokėjo $275 — vi
sus, kiek turėjo sutalpinus.

Vėliau betgi pasirodė, kad 
kailiai buvę paprastos kiškio 
skiltelės. Puolė moteriškė ieš
koti pardavėjų. Bet dingo jie, 
kaip lygiai dingo “kriaučius” 
žydas, kuris buvo atėjęs buto 
samdyti.

$6,700,000 byla' teisme
Circuit teisino, teisėjo Char

les Driggle kambaryje, 5 d. 
spalių mėnesio bus iššaukta 
perk ratinėj imu i byla, kuri lie
čia $6,700,000 suimtus už tak
sas ant gasolino. Kaip žinoma, 
įstatymas uždėti taksas ant 
gasolino buvo pripažintas ne- 
konstituciniu. Iki tam laikui 
betgi jau radosi $6,700,000 su- 
kolektuotų, kaip taksos, pini
gų. Dabar gasolino kompanijos 
nori, kad joms tie pinigai butų 
pavesti išdalinti “kostume- 
riams.” Valstijos gynėjas sako, 
kad kompanijos neturinčios 
teisės reikalauti, idant pinigai 
butų grąžinti joms.

Kriminalio teismo teisėjas 
Frank Comerford, kurio kam
baryje yra nagrinėjama byla 
juodrankių, kaltinamų italų 
šeimos vaiko, Billy Ranieri, pa
vogimu, gavo grūmojantį laiš
ką. Laiške sakoma: “Nenau
dok savo autimobiliaus. Jus bu
site nudėtas vietoje.” Teisėjas 
betgi mano, kad tas grūmoji
mas yra ne juodrankių, o mė
ginimas išgąsdinti jį.

$14 už plytą
Skambutis namų, kuriuose 

gyvena Thomas Czyszon (612 
North Curtis), susluisbčjo. Sei
mininkė atidarė duris.

Prie durų stovėjo du vyrai. 
“Mes esame ekspreso kompani
jos samdiniai,” pareiškė jie. 
“čia pakietas iš Lenkijos. Rei
kia sumokėti $14.” Seimininkė 
sugrįžo vidun, paėmė $14 ir 
atidavė “ekspresmonams.“

Pasiėmusi paketą, ji viduje, 
kartu su vyru, paketą atrišo 
ir... rudo plyt;.

Susigi’iebusi, moteriškė išbė
go laukan pašaukti 
manus.” Bet šie jau 
vo” savais keliais.

Tai naujas pinigų 
būdas._______

GIRIA LUCKY STRYKE^ 
CIGARETUS

‘ekspres- 
n u važia*

monijimo

Johnny Farrell, 1928 m. golfo 
čempionas, rašo Artierican Tobacco 
Co.:

“Kaip jus žinote, aš visuomet rū
kiau Lucky Strike cigaretus per 
pastarąjį laiką. Lucky Strike buvo 
prrmi cigaretei, kokius aš pradėjau 
rūkyti.

“Nėra abejonės, kad Lucky Strike 
cigaretų skonis yra daug geresnis 
už kitų cigaretų. Taipjau jie yra 
lengvesni mano kvėpavimui ir gerk
lei. Kepinimas ištikruių išima pra
stus dalykus ir/ pagerina skonį — 
aš tai žinau iš asmeninio patyri
mo — nes tai yra vienatiniai ci
garetei, kokius aš galiu rūkyti.”

A

CLASSIFIED ADS
Educattonal

Mokyklos____________

AGLYS
DRESSMAK1NG SCHOOL

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

7911 So. Halsted St. 
Phone Vincennes 3932

Mlscellaneous
|vairyH

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

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. Liberališkas 
nuošimtis ant senų fixčerių, jeigu 
mainomi čia ant naujų. 722 Taylor 
St., Tel. Monroe 0528.

Business Service
Biznio Patarnavimai

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

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

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

tfalevojam ir popieruojam. Utlai 
■com malevą. popierą, itiklua ir t t 

3149 So. Halsted St 
Phona Virtnrv 7261 

J. 8. RAMANČIONIS. Bar.

SKOLŲ IŠKOLEKTAVTMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL CLAIMS 
SERVICE BUREAU

Room 801 
168 W. Washington 

Mato 4020

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

CH. SYRT0WT AND 
JOS. PAWLOWICZ CO. 

LIETUVIAI
HOT WATER & STEAM HEATING 

Darbas garantuotas. 
Geriausias patarnavimas

2082 W. 18 St Tdl. Canal 1269

T

Business Service
Biznio Patarnavimas

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

7752 Racino Avė.
Tel. Triangle 5032

EXPERTAS RADIO 
TAISYMO

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

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

po d vai. vakare Englewoud 2544

ME^ darome pirmos klesos kar- 
penterio, plumberio ir apšildymo dar
bus: 24 mėnesiai išmokėjimui. Mes 
ateisime bile kur Chicagoj. Visas 
darbas garantuotas.

2604 N. Halsted Street 
Tel. Buckingham 5037

24 MENESIAI IŠMO
KĖJIMUI

PLUMBINGAS, APŠILDYMAS, 
APROKAVIMAS DOVANAI

Pašauk Monroe 0455
Musų Inžinierius ateis pas jus. Mes 

parduodam tik materijola arba 
įtaisysime viską dėl jus.

A. BLACKSTONE 
807 W. Lake St.

Kampas Lake ir Halsted Sts

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

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

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

8408 S. Michigan Avė. Victory 4

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymų arba 

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

ABBOTT CONSTRUCTION CO.
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
MR. PARIS

Financial
Finansai-Paskolos

Mes dirbame it perka 
■ me 1 ir 2 Morgičius

i 2 dienas 

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47 St,

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

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

Morgičiai pirmi ir antri 
e nuoftimžliaia padarom! i 24 

valandas.
Mulų iilygoa bus Judu naudingos. 

Kreipkite, pas

$881 So. Halsted St

Paskolos suteikiamą 
i vienų dienų

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

• kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 6788-6716

Be Komiso ir Išlaidų 
Mos paskoliname jums $100, $206 
arba $800, imame legali nuošim
ti. Pinigus gausite I 12 valandą. 
Industrial Loan Service 

172* W. Chicago Ava., 
Kampas Harmicage Ava.

MORGFilAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi
čius.

JUSTIN MACKIEWICH 
2342 So. Leavitt Št 

Phone Ganai 1678

BE KOMISO
Mažos Paskolos 

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

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47 St.

Financial
Finansai* Paskolos

5^2% ir G% nuošimčiai 
ant lmų 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, VaizboŽenklial, 

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

B. Pelechowicz
Registered Patent Attomey, 

2300 W. Chicago Avė.
7 Dept. 7 
Chicago, III.

Copy- 
Patentų 

su 
ir

PAJEšKAU savo brolio, Prano Lu
koševičiaus, paeinančio iš Pikčiunų 
kaimo, Seradzio vai., Kauno apskr. 
Paskutiniu laiktkgyveno kur tai apie- 
linkėj Chicagogz-Žinanti apie jo da
bartinę buveinę, malonėkite pranešti 
Šio adresu: JONAS LUKAšEVIČIUS, 
19 Chelmsford Si., Lawrence, Mass.

Situation VVanted
Darbo Ieško

■v

JIEŠKAU darbo prie namų, tu
riu patyrimo. 3501 W. 61st Place, 
Hemlock 8313.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKIA LIETUVIŲ AUTOMOBI
LIŲ PARDAVINĖTOJŲ — PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus pardavinėjot au

tomobilius pirmiau, ar ne, dabar yra 
puiki proga išsiiųokinti Kaip parda
vinėti automobiltos ir uždirbti gerą 
algą. Jus mokihsitęs pas tokius 
žmonės, kurie uždirbo daug pinigų 
pardavinėdami automobilius.

Jei jų/ norite biski pasimokinti, 
jus gante likti pelningam bizniui, 
pardavinėti Chevrolet automobilius, 
kurie viršija kitug karus išpardavi
me. Atsišaukit asmeniškai ir pami
nėkit ši skelbimą.

THE CHEVROLET DEALERS 
ASSOCIATION—Salesmen Training 
School, 301 Gosssrrd Bldg. 108 E&st 
Ohio St., Cliicago, III.

REIKALINGA patyrusių unijistų 
molderių prie “ornamentai" ir “job- 
ing” darbo. C. H. MILLS FOUNDRY 
CO., 2225 W. 35th St.

REIKALINGI 4 ponteriai, turi būt 
unijiHtai, nuolatinis darbas. AtsiSau- 
kite greitai. A. K. VALUKAS, 3939 
W. 65th PI., Republic 4131.

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

REIKALINGI operatoriai prie 
moteriškų drabužių.

2422 So. St. Louis Avenue

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA mergina arba mo
teris dirbti mažoj šeimynoj, ir pa
gelbėti krautuvėje.

Tel. La Grange 3605

REIKIA 60 moterų dirbti prie 
bildingų naktimis — 6 valandas. 
Nuolatinis darbas, gera mokestis. 
Ateik prisirengus darban. GRAHAM 
EMPLOYMENT AGENCY, 883 
Milwaukee Avė., kamp. Elston Avė.

REIKALINGI patyrusios opera- 
torkos ant elektrikinės mašinos — 
dėl siuvimo šilkinių paduškaičių, pa
stovus darbas, gera mokestis. 

THOMPSON THORNE & CO. 
1018 So. Wabash Avė.

Help VVanted—Male-Female
________ Darbininkų Reikia________

PINIGAI BE PINIGŲ

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

STANKO & CO.

vis-

REAL ESTATE 
5076 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6086

Partnerį Wanted
REIKALINGAS partneris i resto

rano biznį, patyrimas nereikalingas.
4103 Culierton .Avenue

Furnished Rooms
RENDON, apšildytas, šviesus kam

barys, švarioj Šeimynoj. Inteligen
tiškam vaikinui. 8159 lx>we Avė.

For Rent
RENDAI G kambarių flatns 

j mėnesi, 1825 So. Halsted St. 
tolesnių informacijų šauk

Prospect 0580

$23
Del

1ŠS1RENDUOJA 7 kambarių fla- 
tas $18.00 — 4 kambarių $10.00. 
Elektros šviesos^ir maudynės. Klnu-

1 skit aptiekoj, 14-ta ir Ashland Avė.

IŠSIRENDUOJAMUI 5 kambarių 
bungalow, modemiškai įrengtas su 
visais patogumais, šiltu vandeniu 
apšildomas, miegamieji porčiai.

6119 So. Kenneth Avė.

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Ttaiaai

PARDAVIMUI didelis ant kietų 
anglių pečius už $20.

5636 So. Richinond St.

Sewing Machines
Siuvamos Masinos

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

4251 Cottage Grove Avė.

Radios
TURIU parduoti mano elek- 

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

Musical Instrumento
Mazikos Instrumentai 

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

Kreipkitės
1413 N. Wood St 

Imos lubos

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

Pa-

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

NORAH LEE 
8941 Roosevelt Road 

Ist floor

Automobiles
$950 
$775 
$895 
$750
W00 
$700 
$495 
pasi-

Lincoln Sport Phaeton.... 
Buick sedan 5 pas...............

Oakland sedan .naujas .... 
Pontiac sedan naujas .......
Chandler luke naujas ........
Essex sedan, kaip naujas 

Pontiac Roadster ..........

1926
1927
1928
1928
1927
1928
1927

Essex, Fordą, 50 kitokių dėl
rinkimo.

McDERMOTT MOTOR SALES
7136 S. Halsted St.

NAUJI MODELIAI
Nuo 8 dienos Liepos, jau Studeba- 

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

ir Lauraln “Spot IJght” kaštuo
ja ..................................  $1663.00

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

seno meldžiu pamatyti mus, nes 
mos 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. KASELIS t 
Savininkai

PARDAVIMUI Dodge Bros, už
darytas trokas % tono. Labai ge
rame stovyje. Labai pigini. 8204 S. 
Halsted St. šaukite Victory 0241.

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnonios pančiakos dėl 

vyrų ir moterų. Kainos pora tik
tai 50 centų — dvi poros už 95 cen
tus. Moterims pančiakų pora po 
85c. ir 95 centai. Vilnonios gijos 
nėriniams — kaina 4 uncijos matkos 
29c., 81c., 84c. ir 85c. Vilnonios ma
terijos vaikams dėl kelnučių už 65 
centus. Taipgi turime marškonių 
gijų dėl mezginių.

FRANK SALEMONAVIČIUS, 
504 W. 38 St. ir Normai Avė. 1 lubos 

................ Chicago, IU. ,

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

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

DIDŽIAUSIS BARGENAS. Parda
vimui arba mainymui visokių smul
kių tavorų krautuvė. Priimsiu j mai
nus lotą arba automobili kaipo 
jmokėjimo. Atsišaukite pas 

A. GRIGAS
8114 So. Halsted Street 

Tel. Victory 4898

dalį

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

LAIMĖ TAUKIA ŠIAUČIAUS. Del 
svarbios priežasties parsiduoda labai 
pigiai visos mašinos ir kiti reikalin
gi įrankiai 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 barbemė su 2 krė
slais, sena vieta, labai pigiai.

1414 So. lOth Ct., Cicero, III.

PARDAVIMUI grosernė ir bu
černė, kas ukvatą turi, tam yra 
proga šitą vietą? nusipirkti, kad ir 
mažai patyręs biznyje, šaukit 

Boulevard 2548

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė su namu, galiu mainyti ant ma
žesnio namo. Tarpe visokių tautų 
apgyventa vieta, tarpe trijų baž
nyčių ir aukštos mokyklos. Prie
žastį patirsite ant vietos.

•1238 So. California Avė.
Tel. Lafayette 1173

BARBERNĖ, 2 balti krėslai. Tu
ri būti parduota j trumpą laiką, 
apleidžiu Chicagą. Pirmas geras 
pasiūlymas nupirks.

2515 W. 69th Street

PARSIDUODA soft drink parlor 
su visais fikčeriais ir staku. Geroj 
vietoj. 4508 So. Laflin St.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimai

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

JOSEPH GERYBO 
Scottville, Mich.

Real Estate For Sale
Nam^-Žemi Pardavimui

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

7114 So. Campbell Avė.

PARDAVIMUI kampinis, 8 augš- 
čių mūrinis namas su 3 krautuvėm. 
Visos išnomuotos. Rendos $400.00 
mėnesiui. Turiu pigiai parduoti; iš
važiuoju Europon.

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

Tel. Roosevelt 4693

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

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

RepubHc 4170
Hemlock 2389st.

kambarių mūrinis na- 
$200 įmokėti ir krau- 
tuojaus. Likusius mo-

NAUJAS 6 
mas $6450 — 
stykis gyventi 
kėk kaip rendą — 3 dideli miegrui- 
miai, jbudavotos maudynės, akmenu
kų asla. Gera transportacija ir ge
ra apielinkė. MEHAN and MALONE, 
6407 Irving Park Blvd., Telefonas 
Pensacola 8042.

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-ros lubos 

Englewood 7927

PARDAVIMUI medinis namas, 4 
pagyvenimų; parduosiu pigiai arba 
mainysiu i štorą arba ant cottage.

685 W. 46th Place ,

PARDAVIMUI 8 kambarių mū
rinė “cottage”, 7 pėdų aukštumo 
beizmentas, 2 maudynės, šiltu van
deniu apšildoma. Kreipkitės prie 
savininko: 3707 Emerald Avė.

PARSIDUODA medinis 2 flatų 
bizniavas namas, parsiduoda 
šerio bizniu; namas labai 
stovyje. Parduosiu tik už $6,000. 
Didelis bargenas.

su gro- 
gerame

717 W. 21st Place

PARDUOSIU savo gerą vertę 
$650 keturių kambarių modernišką 
bungalow, tik už $200, likusius per 
$40.00 per mėnesi, su nuošimčiais.

10602 So. Aberdeen Street

PARDAVIMUI arba išrendavoji- 
mui — gražus moderniškas bun- 
galow Benvyn’e. Randasi arti mo
kyklų ir 
da $1800 
i mėnesi

transportacijos. Parsiduo- 
pinigais, likusius po $60 
su nuošimčiais.

MANDEL
Berwyn 441-R

Penktadięnis, ruge. 28, 1928

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

NAUJAS MŪRINIS 2 FLATŲ 
APARTMENTAS

Tik užbaigtas šiltu vandeniu šildo
mas, totas 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 toto bile 
bungalovv arba flatą budlnką, koki 
jus galite išsirinkti. R. J. NELSEN, 
builaer, Kildvare 1195.

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

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

Central 3654

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

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

JOHN IBACH 
Real E®f”te. 

lu‘13 E. 43 kit. 
PhoLC Oakland 4681

PARDAVIMUI 12-kos ruimų rezi
dencija garu apšildoma — “steam 
heat” “sun parlor”, užpakalinis por
ėtos stiklinis, 2-jų karų garažius —- 
arti krautuvių, mokyklų ir miesto 
knygyno. Medžiai aplink, visi intai- 
sai, didelis kampinis lotas. Randa
si Roseland arti Michigan Avė. Par
duoda savininkas. Kain a $14,800 
— parduosiu tik už “Cash”. Kreipki
tės j “Naujienų/’, 1739 S. Halsted 
St. Box 1120.

sų 
ba

TEGUL JIE VISI SKAITLIUOJA
Paskui mus pamatyk 

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

RILEY & KRAUSHAAR 
2121 N. Cicero Avė.

pph’sade 9600

pavyzdžius,

Namai šiaurinėj pusėj 
PASIRINKITE SAU MUSŲ 

VISAI NAUJĄ 
5-6 KAMBARIŲ BUNGAL0W 

$9,350 iki $9,950 
$1000 įmokėti — $65 į menesį. 
Apžiūrėk musų 
2800 blokų ant Mobile Avė. 
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 Pennsicola 5900—8200 

Avenue 4836

Extra Mainai

ant

fla- 
bu-

IŠSIMAINO 6-ių flatų muro 
namas, lietuvių kolonijoj; par
duosiu pigiai arba mainysiu ant 
farmos ar nedidelio bizniavo 
namo.

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

IŠSIMAINO puikus 3-jų 
tų muro namas, priimsiu 
černę kaipo pirmą įmokė j imą.

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, Summcr 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., Storas 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
mą. 2031 W. 35th St. Tol. Lafayette 
0909.




