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Lietuvos valdžia paskelbus
Estams “muito karą

Estų prekėms padidinus muitą dvigubai, 
tariamai dėl to, kad byloje su lenkais dėl 
Vilniaus Estija neremianti Lietuvos

RYGA, I-atvija, spalių 15. 
[Chicagos Tribune Press Ser
vice]. — Del U>. 
sisako pripažinti 
tenzijas Vilniui, 
tatoriai paskelbė 
karą, padidindai 
nuošimčių.

Del tokio muito padidinimo 
Estija žudys apie $250,(MM) pre
kybos per metus, ir jei ji nesu
siras kitų rinkų, jos prekybos 
balansas išeis

Augustinas

Lietuvos pre- 
Lietuvos dik- 
Estijai tarifo 
i muitą 100

vėl jos nenaudai. 
Voldemaras, Lie-

tuvos diktatorius, atakuoja 
taipjau ir Latviją dėl jos poli
tikos Vilniaus klausimu. Jis 
prikiša Latvijos užsienio reika 
lų ministeriui Balodžiui, kad 
pastarasis padedąs lenkams, 
kadangi reikalaująs atidarymo 
geležinkelio komunikacijos 
Vilniaus ir Liepojos.

Balodis, prieš priėmimą 
sienio ministerio |x>rtfelio, 
vo Latvijos ministeriu 
vai.

tarp

už- 
bu- 

Lietu-

Kaizeris proponavo 
išgalabinti visus 

socialistus

šešias dienas “boks- 
kary” bė maisto ir 

vandens
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Pirmas Ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

Vokiečių dirižablis 
laimingai pasiekė 

Lakehurst stotį
“Graf Zeppelin” savo pirmoj 

kelionėj per Atlanto vandeny
ną sutruko pusketvirtos die
nos. i

LAKEHURST, N. .J., spalių 
15. — Vokiečių dirižablis “Graf 
Zeppelin”, didžiausias pasauly 
orlaivis, perplaukęs oru Atlan
to vandenyną, šiandie 
laimingai nusileido čia 
toj jam vietoj.

Milžiniškos minios 
laukusios oro svečio,

ovacijomis.
išskrido iš 

Vokietijoj 
ti-

Jungtines 
rytą.

vakaru
prireng-

žmonių,

No. 245

Lietuvos žinios
Buvęs Seimo narys 

Markelis kalėjime
KAUNAS. — Markelis, bu

vęs Seimo narys, ir kiti 7 (Ra- 
dys, Marcinkevičius, Stepaitis, 
Matutis ir k.) kartu su juo bė
gusieji iš Varnių koncentraci
jos stovyklos, nugabentti į Tel
šių kalėjimą. Jie perduoti ka
ro teismui.

Rusai nori savo moky
klos Šiauliuose

Jei reikalinga kraujo maudy
kla, tegu ji įvyksta,’’ rašė 
Vilhelmas savo kancleriui 
Buelovv’ui

Berliner Tageblatt paskelbė į- 
domių buvusio Vokietijos kaize
rio Vilhelmo laiškų, jo rašytų 
1905 metais kancleriui Buelovv’- 
ui įvairiais tų dienų politikos 
dalykais.

Viename laiške buvęs kaize
ris Vokietijos žmones vadina 
“gerai prirengtais balsuojan
čiais galvijais,“ o apie socialis
tus sako šitaip:

“Socialistus reikia pirma iš
šaudyti, o paskui dar jiems 
galvas nukapoti, kad jie butų 
visai nebekenksmingi. Jei tam 
reikia kraujo maudyklos, tegu 
ii bus. O paskui — kara& su

PH1LADELPHIA, Pa., spalių 
15. — Samiai Murray, 23 me
tų vaikinas iš Goffeyville, Kas., 
pabaigė savo netikėtą 1,500 
mylių kelionę, |>er šešias-dienas I S0Vietai UOrf paSl- 
uždarytas Loks-karv (prekių • . . • j 
vagone) be maisto ir vandens, pirkti CIUOIIOS Persų 
Kai čia vagonas buvo atidary- FinkoSC
tas, vaikiną rado beveik be są
monės. Jis buvo nugabentas į 
ligoninę.

■Murray {pasipasakojo, kad 
Coffeyvillėj jis dalyvavęs vie
noj linksmoj partijoj. Žinoma, 
gerokai išsidrožę. Po to jis 
tiek teatsimenąs, lyg per du
rnus, kad kažkokiu budu atsi
dūręs geležinkelio kieme ir į- 
dritęs j vieną tuščią vagoną 
pasilsėti.

(Atlantic and Pacific Photo]

Betty Heyvvood, prohibicijos agento auka, guli Lorain, O., ligoninėj. Ji tapo sunkiai su
žeista, Kuomet “sausųjų“ agentas Cicco paleido šūvį į automobilį, kuriame ji važiavo. 

-- !---

Meksikiečiai piktai 
sveikina Amerikos 

legionierius

;3 automobilistai trauki
nio užmušti

užsieniu.

Kaip slaptas francu 
zų raštas pateko į 

N. Y. laikraštį
PARYŽIUS, spalių 15. —Da

bar jau, regis, galutinai nusta
tyta, kaip prapuolė iš Franci- 
jos užsienio departamento ar
chyvų slaptas dokumentas dėl 
francuzų-anglų laivynų sutar
ties ir kaip jis pateko Hearsto 
laikraščių korespondentui Pary
žiuje, Haroldui Howardui, ku
ris jį paskelbė laikrašty New 
York American.

Pasirodo, kad tą dokumentą 
buvo paėmęs jaunas užsienio 
departamento spaudos skyriaus 
valdininkas de Noblet, kuris 
konfidencialiai davė jį, dėl pri
vatinės informacijos, jaunam 
francuzų žurnalistui Roger De- 
leplanque.

I)eleplanque, kuris draugavo 
su Hearsto korespondentu Ho- 
ranu, dokumentą parodė jam, 
paėmęs iš Korano žodį, kad jis 
jo nepavartos spaudai.

Horan žodžio nelaikė: po 
dviejų dienų dokumentas jau 
pasirodė New Yorko laikrašty.

Ex-kaizeris nusipirko 
naują pilį gyventi

HAAGA, spalių 15. —'Buvęs 
Vokietijos kaizeris Vilhelmas, 
gyvenąs ištrėmime Doorne, nu
sipirko iš vieno olandų milio- 
nieriaus didelę pilį, Heerenberg 
vadinamą. Ji yra netoli nuo 
Olandijos-Vokietijos sienos.

ANAS, Persija, spa- 
Kadangi užderėjimas

ANZIFEIM, Cal., spalių 15.— 
Netoli nuo Cypitess miestelio 
Pacific elektrinio geležinkelio 
traukiniui užgavus automobilį 
trys juo keliavusių asmenų bu

spa-MEKSIKOS MIESTAS, 
lių 15, — Kai dabar į Meksikos 
Miestą atvyko pasisvečiuoti 
apie šimtas Amerikos Legiono 
narių, tam tikrų elementų jie 
buvo piktai pasveikinti. Mieste 
buvo išlipinti plakatai,

Vengrai referendu 
mu rinksis karalių

Vyriausiu pretendentu į Veng
rijos sostą esąs Habsburgų 
arkikunigaikštis Albertas

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
vpalių 15. — Steplien Bethlen, 
Vengrijos ministeris pirminin
kas, paskelbė, kad netrukus bū
nąs padarytas krašle referen
dumas [visuotinas balsavimas] 
karaliui į Vengrijos sostą iš
rinkti.

Bethlen sakosi nepritariąs 
rinkimui jauno arkikunigaikš- 
čio Ottono, 1918 metais abdika- 
vusio karaliaus Karolio 16 me
lų amžiaus sunaus, kuris- da
bar lanko mokyklą Luksembur- 
ge.

Vyriausiu pretendentu į Ven
grijos sostą tuo bildu pasilie
ka arkikunigaikštis Albertas, 
lobingo Habsburgų arkikuni- 
gaikščio Friedricho sūnūs.

Du lakūnai užsimušė 
aeroplanui užsigavus į 

kaminą

Imigracijos į Aus
traliją suvaržymas

SYDNEY, Naujoji Pietų ya- 
lija, spalių 15. — Australija 
galutinai nustatė imigrantų 
kvotas iš pietų ir rytų Europos 
kraštų.

Italų kvota nustatyta 5,000 
per metus; albaniečių, graikų 
ir jugoslavų — 50 imigrantų 
per mėnesį; lietuvių, lenkų ir 
čechoslovakų — 25 per mėne
sį. 1 ; Ull

jį trukšmingomis
“Graf Zeppelin“ 

Friedrichshafeno, 
praeito ketvirtadienio rytą, 
kėdamasis pasiekti
Valstybes sekmadienio

kęs su stipriomis audromis, 
dirižablis buvo sužalotas —ne
teko vieno peleko, — ir turėjo 
skristi daug lėčiau. • Del to’, 
užuot sekmadienio ryto, Lake- 
hurstą tepasiekė pirmadienio 
vakarą, kelionėje sutrukęs dau
giau ne puspenktos dienos.

ŠIAULIAI. — Šiaulių rusa 
deda pastangas įkurti Šiaulių 
mieste savo pradžios mokyklą, 
tačiau iki šiam laikui negali su
rinkti reikalingo skaičiaus mo
kinių.

Surinkimui reikalingo skai
čiaus norinčių stoti į rusų mo
kyklą prašo įsirašyti ir tuos, 
kurie tikrai nelannkys tos mo
kyklos.

Kaip Lietuvoj mylimai
siais nusikrato

Makedoniečių fakcijų 
tarpusavio kautynės

lių 15 
Persijoje šiemet buvo nepapras
tai geras, sovietų Rusijos' vai- vo užmušti, ketvirtas pavojin- 
ižia bando pasipirkti čia grudų gai sužalotas.
savo nepritekliams Kaukazijoje, 
padengti.

Kažin tik, ar ji norės
mokėti javams, kiek persai rei
kalauja. Papratusiai mokėti 
rusų ūkininkams pigiausias 
kainas už jų kviečius, s-ovietų 
valdžiai persų kainos atrodo 
be galo brangios. O jiersai ne- 
abai linkę sovietams nuleisti, 
kadangi jie įsitikinę, jogei ja
vų nepriteklius Rusijoje parei
nąs ne nuo gamtos priežasčių, 
bei nuo dabartinio bolševikų 
režimo.

$500,000,000
Liek

lija iš Amerikos turistų

tiek Mussolini žada ru-l se legioninkai vadinami 
žudžiais, streiklaužiais 
merikos fašistais.”pintis ūkininkais

žeitiės ukiui kelti fašistų val
džia pasirengus išleisti bilio- 
nūs lirų

šią vasarą pasipelnė Ang-

ROMA, Italija, spalių 15. — 
Kalbėdamas vakar per radio, 
Italijos premjeras Mussolini 
pasakė, kad ligšiol fašizmas vi
są savo energiją ir resursus bu
vęs pašventęs miestams ir pra
monės centrams, bet nuo šio1 
laiko* ta energija ir resursai 
busią pašvęsti krašto žemės u- 
kiui 
džia 
lirų.

kelti. Tani reikalui val- 
ketinanti išleisti bilionus

kuriuo- 
“galva- 
ir A-

Plakatuose meksikiečiai ragi
nami susilaikyti nuo sveikini
mo atvykėlių, bet elgtis taip, 
kad tie “Amerikos Legiono gal
važudžiai ir streiklaužiai ko 
greičiausiai apleistų Meksikos 
žemę.“ Baigiama šauksmais: 
“Šalin Šiaurės Amerikos fašis
tus legioninkus! Šalin tą žmo
gų, kuris bandė, tik jam nepa
sisekė, užkariauti Meksiką — 
generolą Pershingą!”

Juokias iš Meksikos 
Solono ilgų sejonų 

įstatymo

VIENA, Austrija, spalių 15. 
— Iš Bulgarijos praneša, kad 
dėl Makedonijos revoliueininkų 
priešingų fakcijų tarpusavii 
kautynių, susisiekimas geležin
keliu tarp Sofijos ir Petričo 
nutrauktas.

Kova eina tarp revoliucinin
kų vado Ivano Michailovo 
gen. Protogerovo partizanų.

KAUNAS. — šiomis dieno
mis iš Nemuno buvo išgriebta 
beskęstanti prostitutė Artičko- 
nytė Magdė. Tyrinėjant šį įvy
kį paaiškėjo, kad Artičkonytė 
kurį laiką gyvenusi su Baceliu 
Mainu, gyv. Trimito gatvėj. Ba- 
celiui nusibodo mergina, tad jis 
pasikvietęs ją pasivaikščioti ir 
eidamas panemunių įstūmė Ar- 
tičkonytę į vandenį. Piktadarys 
atiduotas policijai.

ir
Areštuotas socialdemo

kratų darbuotojas

Afrikos dykynuose 
rado akmens gady

nės žmones

LONDONAS, spalių 15. — 
Anglija šiemet geriau, negu ku
riais kitais metais, pasipiniga
vo iš amerikiečių. Londono 
viešbučių savininkai, turistų 
agentūros ir keleivių biurai ap
skaičiuoja, kad šį sezoną turis
tai išleido čia daugiau kaip 
500 milionų dolerių.

B
šią vasarą Londoną lankė 

daugiau kaip 500 tūkstančių 
amerikiečių iš Jungtinių Vals
tybių, 40 tūkstančių iš Kanados 
ir 50 tūkstančių iš Pietų Ameri
kos kraštų. Nuo sezono pra
džios American Express kom
panija 
imant, 
kiečių

Rockfordo lakūnai su
grįžo iš Skandinavijos

NEW YOBKAS, spalių 15.— 
Garlaiviu Frederidk VIII šian
die grįžo iš Skandinavijos A- 
merikos aviatoriai Bert Hassell 
ir Parker Cramer, kurie prieš 
keletą menesių bandė iš Rock
fordo, III., nuskristi į Stock- 
holmą, Švedijoje, bet kelionėje 
mažne žuvo Grenlandijos le
duose.

bet
300 
vos

čia perleisdavo, bendrai 
po 10 tūkstančių ameri- 
kas diena.

3 portugalų žvejai žuvo 
laivų kolizijoje

LISABONAI, Portugalija, 
spalių 15. —Jūrėse, netoli nuo 
Oporto miesto, vakar per tirš
tą miglą susidūrė du portuga
lų Žvejų laivai. Vienas jų, smar
kiai sužalotas tuojau paskendo. 
Keturi jo įgulos žmonių nuėjo 
dugnan kartu su laivu, o kiti 
dvidešimt vienas pavyko išgel
bėti.

Chicagai Ir apielinkei fede
ralinis orę biuras čiai dieną! 
pranašauja:

Nenusistojęs oras; kartais 
gali būt lietaus; vėsiau apie 
vakarą; vidutinis ir stipresnis, 
daugiausiai pietų vakarų, vė
jas.

Vakar temperatūros buvo 
buvo tarp 54° ir 71° F.

šiandie saulė teka 6:03, įei- 
džiasi 5:09. Mėnuo leidžiasi 6:18 
vakaro.

MEKSIKOS MIESTAS, spa
lių 15. — Vienas atstovų buto 
narys sutaisė įstatymo projek
tą, kuriuo reikalaujama, kad 
senjoritos, dirbančios valdžios 
įstaigose, dėvėtų ilgais sejonais 
ir aukštomis apykaklėmis. Sa
vo projektui jis bandė iš ank
sto gauti kitų narių pritarimą, 

per ištisą savaitę tarp arti 
atstovų buto narių surado 
tris pritarėjus.

Sumanymas, žinoma, nuėjo 
niekais, o viena senjorita, dir
banti valdžios įstaigoje kaip 
stenografiste, interviu su laik
raščio koresppndentu davė šito
kį pasiūlymą: jei, girdi, mergi
nos valdžios įstaigose verčia
mos dėvėti uniformais, tai ir 
atstovų buto nariai turėtų jais 
dėvėti. Kaip uniformai, legis- 
latoriams geriausiai galėtų, 
girdi, tikti sveteriai ir balionais 
/išpustos kelinės.

JOHANNESBURG, Pietų Af
rika, spalių 15. — Cadle-Came- 
ron ekspedicija, kuri dabai 
grįžta j Ameriką, sako, kad 
Kalahari dykynuose ji užtikus 
bušmenų giminę, kuri dar šian
die tebegyvenanti lygiai taip, 
kaip kad žmogus gyvenęs ank
styvoje akmens gadynėje. Jo
kių geležies ar plieno įrankių 
ar ginklų tie bušmenai dar ne
žiną ir neturį. Jų vylų ašme
nys esą padaryti iš nusmailin* 
’o kaulo arba drąmblio ilties. 
Jie vartoją akmeninius peilius. 
Jokios sociales organizacijos 
jie neturį. Gyveną bendruome- 
nėmis po dvi ar tris šeimas ii 
išsilaiką vien medžiokle. Jokių 
viršininkų tarp jų nesą ir nie
kas kito autoriteto nepripažįs
tąs. Kiekvienas bušmenas esąs 
pats sau įstatymas. Savo ligo-, 
niUs jie palaidoją pirmiau ne 
jie numirštą. Jų gyvenimo bū
das esąs grynai nomadiškas.

Ekspedicijos vadas Dr. Cad- 
le sakosi esąs įsitikinęs, kad 
Kalahari esąs tikrasai žmonių 
giminės lopšys.

NAUMIESTIS, šakių apskr. 
— Rugsėjo 2 d. iškrėstas ir ar
eštuotas socialdemokratų orga
nizacijos pirmininkas Lažaunin- 
kas Aleksandras, buk tai už ne- 
legalės literatūros (“plečkaiti- 
ninkų”) platinimą.

Drg. Lažauninkas išgabentas 
Mariampolėn ir patalpintas ka
lėjime.

Lietuvos geležinkelių 
pajamos

KAUNAS. — Per rugpiučio 
mėn. iš Lietuvos geležinkelių 
stočių įplaukė 3,430,000 litų.

Platieji geležinkeliai davė 3,- 
115,000 litų, siaurieji — 200,- 
>OO litų ir už įvairius bargan 
pervežimus apie 115,000 litų.

Privalomas mokslas 
Šiaulių apskrityje 

dar neįvestas

ŠEIMOS TRAGEDIJA

ST. LOUIS, Mo., spalių 15.— 
Del to, kad ji įnešė teisman 
bylą dėl išsiskyrimo, Joseph 
Griebaum, 25 metų, amžiaus, 
nušovė savo žmoną Luizę ir po 
to pats nusižudė.

Meksikos banditai už
mušė amerikietį

Šiaulių apskrities Taryba 
yra nutarusi visame Šiaulių 
apskrityje įvesti privalomą vai
kų mokymą, tačiau iki šiam 
laikui dar nėra gavusi iš Švie
timo Ministerijos sutikimo, to
dėl šiais mokslo metais dar 
mokslas nepriverstinas.

MEKSIKOS MIESTAS, 
lių 15. —Iš Guadąląjaros pra
neša, kad meksikiečių banditų 
banda puolus netoli nuo ten 
gyvenančio amerikiečio Cbar- 
leso Smitho, kasyklų savininko, 
namus, reikalaudama ginklų ir 
arklių. Smith, besigindamas, 
nušovęs bandos vadą, Ibarrą, 
bet ir pats buvęs puolikų nu
kautas.

spa-
Advokatas pašovė vete- 

rinorių 
X *

PRIENAI. —Rugpiučio 24 d. 
priv. advokatas p. Sabaliauskas, 
bešaudydamas kieme į taiki
nius iš šautuvo montekristo, 
palaikė veterinoriui Valiūnui į 
koją. Sužeistam padaryta ope
racija. Jų santykiai buvo ne
kokį, todėl žmonės visaip kal
ba.
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M'08 ’IM liel™
“Cascarets” (Geografinė apžvalga)

Iki ryto jau nebus galvos 
skaudėjimo, didelio šalčio, 
surūgusio skilvio, ar užsi

kimšusių vidurių

Gaukit 10 centų dėžutę dabar.
Jus turite aitrumą! Jūsų gal

va plaka, prastas skonis gerklėj, 
akys degina, jūsų oda yra gel
tona, su raudonais ruožais po a- 
kimis; jūsų lupos yra suskilu
sios. Nestebėtina, kad jus jau
čiatės piktas, nedoras, neramus. 
Jūsų sistema yra pilna tinkamai 
neišsivaliusios tulžies, ir kas 
jums reikalinga, tai išvalymas iš 
vidaus. Nebūk aitrus nepaken
čiamas žmogus ir sau ir kitiems, 
kurie tave myli ir negi nevartok 
aštrių liuosuoj ančių gyduolių, 
kurios erzina ir pažeidžia. At
simink, 
kepenų 
švelniai 
rets —
gate. 10 centų dėžutė iš jūsų 
aptiekininko palaikys jūsų ke
penis ir vidurius tyrus; skilvį 
saldų įr jūsų galvą skaisčią per 
mėnesius. Vaikai mėgsta imti 
Cascarets, kadangi jos yra ska
nios ir niekad negnaibo ir ne- 
sirgdina.

kad didžiumą vidurių, 
ar skilvio pakrikimų 
iki ryto išgydo Casca- 
jos veikia kai jus mie-

Prastas Apetitas?
M r. Aiex Taylor. Geilcr. Ala.. sako. 

••Niira-Tone pagrclbčjo man puikiai. Kuomet 
ai pradėjau jas vartoti, ai turėjau xkau»- 
muM Kone, mano apetitas buvo pranta* ir 
n< Kalėdavau naktį gerai pasilsėti. Dabar 
šone skausmų nebeturiu, mano apetitas ge
ras. mano miegu paallsinanlis ir atlvieii- 
nantia. aA jaučiuosi geriau visais atžvil
giais.”

Tūkstančiai vyrų ir moterų laike pasku
tinių 35 metų jjrijo tu* pačias puikias pa- 
m k mos. Kai Kurie jų buvo silpni, nervuoti, 
išblyškę. Kiti turėjo skilvio ir virftkiriimo 
tniboiius. saaus viduriuosi ir žarnose, svai
guli. silpnumą, inkstų ligas. Kai kurie bu- 
vo menki ir turėjo tmbelių su virškinimu. 
' . Tone suteikė jiems daugiau jėgos, ge
resnę sveikata ir energiją. Jos padaugino 
jėgą visų kimo organų ir jie pasijuto esą 
jaunesni. Nuga-Tone turi Jums piucelbėti, 
o jei ne. tai nieko nekainuos. Žiurėjui ga
rantijos ant kiekvieno pakelio. N nepirkit 
1 bulei) šiandie.

Dykai Patarimas
Teikiamas Sergantiems žmonėms 

Pasitarkite su Dr. B. M. Ross, at
sakančiu specialistu. Jis turi tris
dešimti metų pasekmingos prakti
kos gydyme chroniškų ir užsisenė- 
jusių ligų. Kraujo ir privatiškas li
gas, reumatizmą, skilvio triubelhis, 
širdies ligas, inkstų, pūslės, šlapi 
nimo ligas išgydo tuojau. Slaptos 
ligos, sifilis ir užkrečiamos lij?os iš- 
gydomos. Dr. Ross sistema, moks
liniu gydymu. Yra vartojama Keriau
ži Amerikos ir Europos metodai.
Silpni, nervuoti ir visa! suirę vyrai

Jums gali būt grą
žinta sveikata ir 
vyriškumas specia
liu gydymu kuris 
sustiprina nervus ir y 
teikia stiprumo silp
niems organams. 
Atsilankykit dėl pa
sitarimo dėl Mle ko
kios ligos arba silp
numo.

Dr. B. M
35 So. Dearborn Street

Kampas Monroe Street, Chicago, 
Crilly Building

Imkite elevatorių iki penkto atikito. Vvnj 
priėmimo kambarre 500.—Moterų 508. OK 
■o valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 va 
tara. Nedėliomls nno 10 ryto iki 1 po 
plet. FanedSlyj. Seredoj ir Subatoj nuo 10 
ryto iki « valandai vakare.
Dvidešiintis penki metai tame name

OSS

DUOKIT 
PATAISYT

V

kaip

$1 
$7.50 
$1.50

SAVO DANTIS
Sutaupykit Pusę

Krown taip pigiai kaip $4.50 už 
dantį

Tiltelių darbas taip, pigiai
$4 už dantj.

Užpylimas taip pigiai kaip 
Fleitos taip pigiai kaip 
Pleitos pataisomos už

Garantuotas be skausmo
Ištraukimas dantų $1 

Duosime jums rašytą garantiją 
už kožną atliktą darbą 

Gas . X-Ray

Kogen - System - 
Dentists

1105 West Chicago Avė.
Kampas Milwaukee Avenue 

Antras aukštas 
Tel. Monroe 4484

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

po pietų

(Tęsinys)
Jei prie žiemos priskaitylu

me pavasario ir rudens šalnas, 
tad gautume 6 mėnesius šaltus 
arba apyšalčius ir 6 mėnesius 
šiltus arba apyšilčius. Per ši
tuos 6 šiltuosius mėnesius pa
prastai tęsiasi lauko darbų me
tas: lauko prirengimas sėjai, 
sėjimas, augalų priežiūra au
gant ir bręstant, augalų plovi
mas arba kirtimas, jų valymas 
ir kiti darbai. Per šaltuosius 6 
mėnesius žemė arba laukas es
ti nejudinamas, nes tada jis bū
va įšalęs, sniegu apklotas, arba 
sniego vandeniu pažliugęs. Šil
tesnėse šalyse lauko darbų me
tas esti ilgesnis, negu 6 mėne
siai, o šaltesnėse šalyse—trum
pesnis, pavyzdžiui, Suomijoje ir 
kt.

dieną 
plau- 
t. y., 
užša- 
ledai

Dažniausiai Nemunas

žemės

toks

Nors girios palaiko drėgmę 
viršutiniuose žemės sluoksniuo
se, tačiau iš gilesnių 
sluoksnių jos ištraukia daug 
daugiau drėgmės, negu
pat žemės plotas, apaugęs ja
vais arba paprasta žole; taigi 
girios žemina podirvio vandens 
lygį, arba paviršių.

Bendrai kalbant, girių įtaka 
klimatui pasireiškia tik pačiose 
giriose arba labai artimose nuo 
jų vietose. Jeigu vandens garai, 
kurie išeina iš medžių lapų, tuo
jau sutirštėję pultų lietaus pa
vidalu gretimose apylinkėse, 
tad girių įtaka drėgmenų kie
kiui toje pat šalyje butų labai 
didelė. Bet vėjai dažniausiai 
tuos garus nuneša kažin kur, ir 
tos drėgmės aplinkinės vietos 
netenka. Kitaip reikėtų žiūrėti 
į girių vaidmenį, jei turėtume 
galvoje ne vieną savo šalį, bet 
didesnę žemės rutulio pavir
šiaus dalį.

Senovės 
rių buvo 
valstybes 
tik šešta 
visa kita
Lietuvos klimatas

Lietuvoje, kada gi
ne šešta dalis viso 
ploto, bet buvo gal 

dalis grynų laukų, o 
medžiais apžėlę, tada 

turėjo būti

Lietuvos klimato ypatingumą 
rodo taip pat laivų plaukiojimo 
laikas, arba navigacija, Nemuno 
upe. Paprastai navigacija Ne
munu tęsiasi 228—261 
per metus; taigi negali 
kioti 104—137 dienas, 
tuo metu, kada upė yra 
lusi arba kada dar nėra 
išnešti,
užšąlą lapkričio mėnesio pabai- maždaug toks, kaip dabartinėse 
goj arba gruodžio mėn. pradžioj,! Lietu vos giriose arba pagiriuo- 
o ledus išneša pavasariui prasi- se- 
dėjus kovo mėnesį. Vidutinė 
Nemuno užšalimo data yra 
gruodžio 20 diena, o ledų ėjimo 
data—kovo 18 diena. Metuose 
dienų skaičius be ledo, viduti
niškai imant, prilygsta 276. Il
giausiai išbuvo be ledo 339 die
nas, ir trumpiausiai 224 die
nas.

Saulės šviesa turi labai dide
lės reikšmės klimatui. Lietuva 
šituo atžvilgiu gauna pakanka
mai saulės šviesos, kad galėtų 
žemės ūkio augalai tarpti. Yra 
apskaityta, kad, vidutiniškai 
imant, Lietuvoje saulė 

sausio 
vasario 
kovo
balandžio mėnesį 
gegužės 
birželio

mėnesj 
mėnesį 
mėnesį

rugp.
rugsėjo

40 
68 

120 
170 
254 
259 
272 
244

110

41
24

šviečia: 
valandų

n

mėnesį 
mėnesį 
mėnesį 
mėnesį 
menesį 
mėnesį

lapkričio mėnesį
gruodžio mėnesį
Iš viso per metus 1774 vai.
Tuo budu, mažiausia saulė 

šviečia gruodžio ir sausio mė
nesiais, o daugiausia liepos — 
mėn., kuris ir -esti paprastai šil
čiausias mėnesis.

Lietuvos girių įtaka vietos 
klimatui nėra tokia, kaip dau
gelio yra manoma, kad, girdi, 
girios pritraukiančios drėgmę iš 
debesų ir 1.1. Girių reikšmė 
klimato atžvilgiu yra tokia.

Girios yra šiokia tokia vėjui 
užtvara, kuri neduoda nupuolu
sį sniegą žiemos metu nupūsti 
ir neduoda išdžiūti dirvos pa
viršiui. Saulei švienčiant gi
rioje vėsiau arba šalčiau, negu 
atviroje vietoje: medžių vir
šūnėse temperatūra būva aukš-’ 
tesnėse, negu po lapais; atvirkš
čiai, skaisčiomis naktimis lapų 
paviršiuje temperatūra būva 
žemesnė, negu po lapais 
arba šakomis. Visai arti girių, 
arba girių aikštėse, girios vai
dina beveik tokią pat rolę, kaip 
ir skyrium stovįs kalnelis: to
dėl, pavyzdžiui, girių aikštėse 
nakčia būva šalčiau, o dieną 
šilčiau, negu atviruose laukuo
se. Girių reikšmė sniego tirpi
mui labai yra didelė. Pirmiau
sia, girios neduoda vėjui išpusti 
sniegą, pasilaiko daug sniego 
drėgmės; antra, darydami pavė
sį (pauksnį) medžiai neduoda 
taip greitai sniegui sutirpti. Iš
laikydamos ilgesnį laiką sniego 
sluoksnius, girios tuo budu re
guliuoja pavasarį ir pradžioje 
vasaros vandens tekėjimą upe
liuose ir upėse.

metu Kauno publika mėgsta 
lankyti, net yra pravestas spe
cialus į mišką siaurasis gele
žinkelis. Toliau plaukiant ne
paprastai gražus atrodo Fredos 
ir Aleksoto krantai.

Plaukiant Nemunu žemyn 
nuo Kauno pirmiausia pasižymi 
dešiniajame krante Raudondva-

niais laikais žymiai sumažėjo, 
nes dėl kai kurių sąlygų suma
žėjus drėgmei daugybė pelkių 
visiškai išdžiuvo ir pavirto šie
naujamomis pievomis, o kai 
kur buvusių pelkių vietose žmo
nės net dirba laukus, t. y. aria 
ir sėja javus. Didesnių pelkių 
išliko ežeringose vietose.
0^

Didelių pelkių yra apie Amą- ris savo dailiu parku ir dide- 
liškių ir Žuvinto ežerus (Ma- liais grafo Tiškevičiaus rūmais, 
riamp. ap.), kur vietos žmonės čia, Raudondvaryje, Nevėžis 
jas tiesiog vadina paliomis;1 įteka į Nemuną. Kitoje Nemu- 
Dzukijoj — apie Dusios, Mete
lio ir kitus ežerus; Šiaulių ap
skrity į pietus nuo Rekyvos eže
ro — vadinamieji 'Tyruliai; tarp 
Zapyškio ir Višakio Budos 
Strukbalio pelkės; Panevėžio 
apskr. — apie Šimonis, Ramy
galą, Troškūnus ir Raguvą; 
Ukmergės apskr. — apie Taujė
nus ; Klaipėdos krašte — Nemu
no žemupio srityje.

Nors pelkės netinka kultūri
niams augalams auginti, tačiau 
jose dažnai randama durpių, 
kurių reikšmė yra visiems ži
noma.

no pusėje, arba kairiame kran
te, priešais Raudondvarį tarp 
gražiai išaugusių medžių stūk
so Kačerginės vasarnamiai, la
bai, mėgiami Kauno publikos, 
kuri čia dažnai gegužines ren
gia.

Toliau eina kairiajame ’ kran
te Zapyškis, garsus išlikusia 
nuo Vytauto laikų bažnyčia. 
Dar kiek palaukus žemyn, deši
niajame krante, gražiame pu
šyne matyti Kulautuvos vasar- 
namįai.

Už Kulautuvos tame pat de
šiniajame krante pirmiausia 
pasižymi Seredžiaus 'miestelis. 
Ties Seredžiumi senovėje buvo 
garsioji Ramovė, apie kurią yra 
visokių padavimų. Ties Sere
džiumi j Nemuną įteka Dubysa.

Veliuonos miestelis, dešinia
jame krante, yra gana senas ir 
senovėje vaidino žymią rolę, 
čia yra plačiai Lietuvoje žino
mas Gedimino kalnas, kuriame 
tragingai žuvo kunigaikštis Ge
diminas. Veliuonos bažnyčia 
irgi yra labai sena.

Kairiajame Nemuno krante 
dailus yra Gelgaudiškio dvaras 
su savo parku (sodu).

Klaipėdos krašte, dešiniajame 
Nemuno krante, savo dailiu 
gamtos reginiu pasižymi vadi- 
namasai Rambyno kalnas, čia 
senovės lietuvių buvo šventyk
la, kitaip sakant—alkakalnis.

(Bus daugiau)

Trupučiai, kurie pri
duoda stylių dresei

Rašo Mae Martin

Pastebėtina yra matyti 
kaip lengvai išėjusi iš ma
dos drėsė persimaino nuo 
kelių guzikų, kokio mažo 
kaspinėlio ir greito ma
giško spalvos atgaivinimo 
ar nudažymo namie.

Jūsų gaivinimas spalvų 
ar dažymas visuomet pa
tiks jums, jeigu jus var
tosite vien gerus, neblun
kančius Diamond Dažytus. 
Spalvų gaivinimas yra 
tiek lengvas, kaip ir la- 
zurkavimas, o ir dažymas 
tik biski daugiau laiko pa

ima. Naujos spalvos magiškai iškils 
virš senųjų. Jie priduos visafc madin
gąsias spalvas ir šešėlius ir neišro- 
dys, kad tai yra perdažyta, kaip 
kad būna su prastesniais dažytais. 
Reikalaukit Diamond Dažylų ir iš- 
vengkite susivylimo.

“Collor Craft,” mano nauja didelė 
knyga, pilna dolerių taupinančių pa
mokinimu, bus pasiųsta jums DYKAI. 
Rašykit Mae Martin, Diamond Dyes, 
Burlington, Vermont.

Jei palygintume Lietuvos kli
matų su kitų kontinentų tomis 
šalimis, kurios yra prie tos pat 
geografinės platumos (54°-56°), 
pavyzdžiui, su Amerikos Alas- 
ka arba Labradoru, arba Azi
jos Kamčatka, tad mes pama
tysime, jog tose šalyse yra 
labai šaltas klimatas. Toks 
skirtumas pareina nuo to, kad 
Europą šildo tekanti nuo Ame
rikos Europos linkui šiltoji At
lanto vandenyno srove, vadina- 
masai Golfštromas, kurio įtaką 
jaučia ir Lietuva.

Dirva

Derlingumo atžvilgiu 
vos dirva, bendrai imant, 
vidutinė. Labai derlingo juod
žemio Lietuva labai mažai te
turi. Apskritai, dirvos rųšys 
Lietuvoje labai kaitaliojasi; ir 
kuriame nors nedideliame že
mės plote, dažnai vieno ūkinin
ko lanke, galima rasti įvairių 
dirvos rųšių: juodžemio, molio, 

smėlio ir t. t. Derlingiausios 
dirvos pasitaiko Lietuvos vidu
rio ruožuose, nors 4r čia yra 
vietų, kur dirva mažai tiąka 
javams auginti. Menkiausių dir
vų esama daugiau vasaros ry
tuose, žiemos rytuose*), rytuo
se ir pietuose. Tačiau klimato 
(oro) sąlygos leidžia Lietuvoje 
ir menkesnėse dirvose tinkamai 
užauginti javus, arba kulturi- 
nius augalus.

Lietuvoje nemažai yra smil
tynų, kur didesniam vėjui papū
tus smiltimis užnešamos greti
mos nesmiltinės dirvos. Pusto
mųjų, arba lakiųjų, smiltynų 
yra nemaža paliai Baltijos ju
rą čia vėjai pūsdami su pučia 
smilčių pusnynus, paprastai ko
pomis vadinamus.

Pelkių dirvų plotas paskuti-

Lietu-
yra

*) “žiemos rytuose’’—kiti sako: 
“pietų rytuose”, o vietoj “vasaros 
rytuose” — žiemių rytuose”, arba 
‘šiaurės rytuose”.

Pirkit sau šildytuvą už 
urmo kainą.
Lengvi išmokėjimai, jei 
norima. _
PEOPLES PLUMBING 
& HEATING SUPPLY 

COMPANY
490 MiIwHukee Avenue 
401 N. Halvtad Street

Pilone Huyinurket 0075 ir 0070

Upės
Nemunas su savo intakais 

apima beveik visą Lietuvą, tik 
Lietuvos šiaurėje yra upių, ku
rios teka į Baltijos juros Rygos 
įlanką arba tiesiog j Baltijos ju
rą. Senovėje Lietuvos upės buvo 
vandeningesnčs. šiais laikais 
Lietuvos upės jau nebe tokios 
žuvingos.

Didžiausia Lietuvos upe yra 
Nemunas. Jis turi 960 kilomet
rų ilgumo; išteka Gudų žemėje 
iš kaimo Zabolotje, Igumenio 
aps., Minsko gubernijos. Nemu
no žemupys, 112 kilometrų il
gumo, sudaro sieną tarp Vokie
tijos ir Lietuvos.

Žymiausi Nemuno intakai iš 
dešines pūsis yra šie: Vilija 
(Neris), Nevėžis, Dubysa, Mitu- 
va, Jura, Šyšą, Merkys, Gauja, 
Beržuna.

žymiausi Nemuno intakai iš 
kairiosios pusės yra šie 
pė, Jesia, Peršėke, Juodoji An-i Kaina per 
čia, Baltoji Ančia, Ščera (Sa
ra).

Šie intakai turi dar savo in
takų.

Į Baltijos jurą dar teka Mi
nija, Akmena, Šventoji, Baltu- 
va, Venta. Muša ir Nemunėlis 
susieina Latvijos teritorijoj ties 
Bausko miestu ir sudaro Lielu
pės upę, kuri įteka į Baltijos 
jurą (Rygos įlankų).

Didinusios Lietuvos u-pCs, Ne- 
muno, krantų kai kurios vietos 
sudaro labai dailius gamtos 
vaizdus, šalia Kauno viena 
gražiausių arba dailiausių to
kių vietų yra Aukštosios Pane
munės miškas, kurį vasaros

Ne kosėk!
Gauk irrrilą jniKclbą nuo to 
diiiBkiinčio. mnuuidiinčio koHU- 
lio. Sustabdyk tinkinanti ku
tenimą nu Scvera’s Cougn 
Balsam. Patinka motinoms 
ir vaikams per 4I» m.
Saugus, veiksmingas.
Jūsų aptiekininkas turi 

iu. Dvejopo dydžio, 
25c ir 5Oe.

$EV^RA’S

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1-2 ir 3 MORGKIAMS

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

1618 West 18-ta Gatvė

! FARMOS
Ant pardavimo’ arba randavojinio 

360 arekių; 115 akerių išdirbtos že- 
, mes, budinkai geri. Sena vieta gy- 
l venimui arba bizniui, nes rudis ran

dasi po žeme. .
Gyduolės dėl Reumatizmo 
Pasekmingai gydo nuga
ros, rankų, kojų ir rau
menų skausmus. Kaina per 
naštą $3.25; kaina iš na
mų $3.00.

Gyduolės dėl džiovos.
Kam yra pripažinta nuo 

« j, i daktarų plaučių liga, tai
: sesu- atsilankykite pas mane.

puštą $2.2f>; iš namų $2.00 
j. žiManšius

5350 S. Maplewood Av., Chicago, III.

Niekt and Morning to kcep 
tKcm Clean, Clear and HLcsxltlxy 

Write įor Free "Eye Care” 
or “toje Beauty" Book

Murinę Co„ Deyt. H. S „9 B. Olrio SuChicigo

Free “Eye Care”

YRA SMAGUMO DARBE

jei žinai, kaip išvengti blogo ape
tito, nevirškinimo, sukietiejimo, gal
vos skaudėjimo ir bendro silpnumo 
jausmo.

TRINERIO
KARTAUS VYNO

pašalina visus šiuos vidurių negalių 
simptomus. Bandyk šį nepaprastą 
vaistą! Visose aptiekose. Reikalauk 
nemokamo sempelio iš Jos. Triner 
Co., 1333 So. Ashland Avė., Chica
go, III., pridedamas 10c pašto išlai
doms.

Nemokamo sempelio kuponas
Vardas .............
Gatvė .................

Miestas, Valstija

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

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

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

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

Tel. Randolph 2718
JOS. F. KASNICKA principalas

Ten ir iš
LIETUVOS

per Bremeną 
Didžiausiu ir greičiau

siu Vokietijos laivu 
COLUMRUS 

Arba kitais šios lini
jos laivais. Tiktai 8 

dienos ant jūrių
Puikus trečios klesos 

kambariai, tiktai 
staterooms

Prie vietinių agentų 
arba

130 W. Randolph St. 
Chicatro. III.

NORTH GERMAN

LLOYD

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

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

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

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

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

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

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902
SB14-T6 Koosevelt Rd. 

arti St. Louis Avė.
CHICAGO, ILL

............................

• - v
Ar

Blogi Metai Lietuvoj
Iš laiškų, iš laikraščių girdžiasi dejavimai, 

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

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

Vietiniai atsilankykit asmeniškai, o iš kitų 
miestų prisiųskit laiškais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO, ILL
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[korespondencijos) CHICAGOSv Tarp Chicagos
Eagle River, Wis.

Kiekvienas biznierius, kuris 
daro pragyvenimą iš savo biz
nio, visados džiaugiasi ir būna 
dėkingas, jei pagarsini jo biznį.' 
Nesenai rašiau apie vieną musų 
aplielinkės meilės čempioną. Bet 
jis vieton būti dėkingas už pa-f 
garsinimą, labai pyksta ant nie
ko nekalto savo kaimino p. Ga- 
deliausko, kad tai buk jis pa
rašęs apie to musų didvyrio žy
gius. Aš manau, kad tai nėra 
nusidėjimas parašyti laikrašty, 
jei kuris myli svetimą moterį 
ir daro gėdą visiems šios apie
linkės lietuviams.—Lietuvis.

Kanada.
\Vindsor, Ontario. — Spalių 

1 d. 1928 m. prasidėjus, mokslo 
metams vakarinėje U’indsor’o 
technikos mokykloje, įstojau 
mokytis antrus mokslo metus. 
Šiais mokslo metais daugiau 
žmonių lanko mokyklą, negu 
praeitais. Mat, žmonės supran
ta mokslo svarbų gyvenime, o 
geri uždarbiai Windsor‘e vi
siems medžiaginiai suteikė ga
limybės lankyti mokyklą. Tarpo 
viso pasaulio tautų mokykloje 
šiais metais galima sutikti ir 
daugelį lietuvių; vieni ima ang
lų kalbos pamokas, kiti mokosi 
įvairios technikos.

Nors Windsor'e darbai gerai 
eina ir visi turi darbus, bet 
man, dirbusiam visą vasarą 
farmose. dabar sunku gauti 
darbą, nes perpildytos dirbtu
vės ir naujų darbininkų nepri
ima, net pradeda atleidinėti 
daugelį senų darbininkų. Ford’o 
Darbo Departamentas net davė 
pastabą, kodėl aš nestojau dirb
ti Ford’o dirbtuvėse vasarą, ka
da jie net ieškojo darbininkų, 
taip pat ir manęs, nes mano 
aplikacija ten buvo dėl gavimo 
darbo, bet aš buvau padaręs 
sutartį išbūti per vasarą far
mose ir negalėjau sutarties nu
traukti. Nors per vasarą gy
venau gražios gamtos glėbyje 
ant Erie ežero kranto ties gra
žiu Gingsville miestu. Ypač aš 
mėgau maudytis Erie ežero ty
ram vandenyje. Vienu žodžiu, 
mano sveikatos atžvilgiu aš iš
lošiau, bet pralošiau medžiagi
niu atžvilgiu, nes VVindsore bu
čiau gavęs darbą Ford’o dirbtu
vėse. Greitu laiku gausiu dar
bą, nes mano mokytojas, Tech
nikos mokykloj, pasižadėjo ro- 
komenduoti bile kurion dirbtu- 
vėn gauti darbą, todėl ir pasi
tikiu jo rekomendacija.

Bendras Windsor’o vaizdas 
atrodo labai gyvas, visos dirb
tuvės dirba, daugybė naujų na
mų pastatyta ir dar statoma. 
Tarp VVindsor’o ir Detroit’o per 
upę statomas milžiniškas tiltas,) 
kuris savo ilgumu, sakoma, bu
siąs ilgiausias pasaulyje. Tas 
tiltas bus užbaigtas 1929 me
tais. Apart jau esamo vieno 
tunelio tarp Windsor’o ir Det
roito kasamas antras tunelis, 
(ialima tikėtis, kad Windsor’as 
greitu laiku gali išaugti į kelių 

Būt Wait Until Pop Finds it Out.TUBBY

milijonų didmiestį. Apart esa- 
i mų daugybės mokyklų, dar sta
toma keletas naujų ir statoma 
tikrai milžiniški rūmai. Gra
žiausioji vieta Windsor’e, — tai 
VValkerville Park’as; ten vaikš
čiodamas tikrai atilsi dvasioje, 
nes toli nuo dirbtuvių, gražiau
sių rezidencijų centre. Viduje 
parko yra miesto knygynas, 
lankomas gausios publikos.

Lietuvių Windsor’e privažia
vo gana daug, visokių pąžiurų 
ir įsitikinimų. Windsor’o lietu
vių tarpe nepersenai susitvėrė 
komunistų kuopa. Jos veikimas 
negyvas, nes neturėjo nei vieno 
posėdžio. Neturi sekretoriaus, 
nes visi nemoka rašyti. Iš to 
matyti, kokio išsilavinimo žmo
nės susibūrė ton komunistų 
kuopon. Sutverti demokrati
nės krypties kuopų labai sunku, 
nes pažangiųjų lietuvių maža, 
o kiti mat glaudžiasi prie ko
munistų, kiti yra net davatkos. 
Ateityje gal bus galima ir pa
žangiųjų lietuvių kuopą su
tverti. Daugelis lietuvių kaž 
kodėl visai nenori priklausyti 
kokiai nors organizacijai.

—G. J. Y.

Pittsburgh, Pa.
Margumynų Vakaras

S. L. A. 3-čias apskritis ren
gia margumynų vakarą lapkri
čio 11 d., nedėlios vakare, L. 
M. D. Svetainėj, 142 Orr St. 
į šį vakarą yra sukviestos vi
sos Pittsburgho muzikalūs spė
kos, k. a. dainininkės p. p. Le- 
lioniutės, Lukoševičiutė, Plukiu- 
tė, Lieputė, Grinienė ir kitos. 
Smuikininkų irgi gana daug — 
Platąkiutė, Ramanauckutis, Vir- 
bickutis, Martinoniutė, Rajauc- 
kiutė ir kiti. Pijanistės visos 
žymiausios — Virbickiute, Hu- 
kiutė, Oasniutė. šokti pasižadė
jo šokikės Poviliunaitė ir Plū
kiate. Taipgi keletas mergaičių 
pasižadėjo ir iš Embrig, Pa., 
tik nesakė ką jos darys, nes 
norinčios surpraiz padaryt 
pittsburgiečiams. Taippat \^sas 
būrys ir iš Carnegie žadėjo da- 
lyvaut programe, bet irgi ne
nori sakyt kų jos pildys. Žod
žiu sakant, tai bus tikrai mar
gumynų vakaras, nes ir iš apie- 
linkės programe dalyvauja. To
dėl vietiniai lietuviai ir iš apie- 
linkės turėtų neužmiršt 11 d. 
lapkr. ir jokio kito užsiėmimo 
tą vakarą neturėt, kad galėtų 
visi dalyvaut, nes ne visada pa
sitaiko tokias muzikales spėkas 
į krūvą sutraukt. Kiek teko nu
girst, įžanga bus vos tik 50 
centų. — J. Virbickas.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
Išprašo Lietuvos Jmonėsr 

taip pataria Lietuvos bankai

ŽINIOS LJSb
Reikalauja, kad auto 
mobilistų laisniai butų 

ekzaminuojami
National Saiety Council krei

pėsi į Chicagos, kaip miesto, ir 
Illinois, kaip valstijos, valdi
ninkus reikalaudamas, kad butų 
išleistas ir vykinamas gyveni
mai! įstatymas, liečiąs važinė
toj us automobiliais. National 
Safety Council nurodo, kad 
Chicagoj yra važinėjimas autais 
pavojingesnis, kaip l>et kuria
me kitame mieste. Taigi išreiš
kiama pageidavimas, kad butų 
išleistas įstatymas, reikalaująs 
iše.kzaminuoti ir duoti išekza- 
minavus laisnj, pirm negu lei
dus važiuoti naujam automo
bilistui.

Chiniečiai atnaujino 
savitarpį “karą” - 

' Chicagoj
Dar du chiniečiai tapo nu

šauti vakar. Taigi jau trys nu
šauti ir trys sužeisti. Chinie
čiai veda savitarpinę kovų. Jų 
veda priešingos viena kitai 
grupės.

Prasidėjo teismas prieš 
politikierius

Vakar teisėjo O’Connor teis
ine prasidėjo nagrinėjimas by
los 16 žmonių, kurie yra kalti
nami smurto žygiais priniary 
balsavimų dienoje.

Sveikatos asociacijos 
suvažiavimas

Vakar Stevens viešbuty ati
daryta suvažiavimas American 
Public Health asociacijos. Pir
moje kalboje daktaras Bigel- 
ow kalbėjo apie kovų su vėžio 
liga.

Reikalauja iš miesto 
$2,321,845.21

Vadinamas Sanitary District, 
advokato Macla\ Hoyne pagal
ba, patraukė teisman Chicagos 
miestų. Sulyg Maclay Hoyne 
skundu, miestas per ketverius- 
metus nemokėjęs sanitariam 
distriktui bilų, kurių iki pa
staruoju laiku susikrovė sumoj 
$2,32,854.21.

Kasdien 204 kūdikiai
Pasak Dr. Regelio, sveikatos 

departamento komisionieriaus, 
Chicagoje kas metai gimsta 
60,888 kūdikiai, arba kasdien 
— 201. Taigi kas valandų Chi
cagoje atsiranda 9 nauji pilie
čiai.

Naujienų 
Pinigų Siuntimo Sky* 
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedeldleniais nuo 10 v. 
ryto iki 2 yaL po piet

- ..................—- --------------

West Side
Socialistai rengia prakalbas — 

ateinantį sekmadienį.

Ateinantį sekmadienį, spalių 
21 d., 1 vai. po pietų, M. Mel- 
dažio svet., bus svarbios socia
listų prakalbos. Ir tai svar
biausiais dienos klausimais — 
busiančiais rinkimais. Kalbės 
geriausi kalbėtojai.

Tokių socialistų prakalbų čia 
nebuvo jau nuo kelių metų. 
Tad West Sidės lietuviai ren- 
gkitės į jas. — S.

Cicero
P. Yuknis buvo kritingoje 

padėtyje. Kaip jau žinoma, rei
kėjo daryti 'jam sunkių opera
cijų. Po operacijos per keletą 
dienų nieko neprileido su juo 
pasimatyti, kad nevargintų. 
Tik šeštadienyje po pietų dak
tarai pranešė, kad ligoniui yra 
pilna viltis pasveikti.

Norintieji'į>. Yuknį aplankyti, 
gali važiuoti šiuo adresu: Gar- 
field Hospital, room 226.

Yuknio biznio partneri^, J. 
Dobilas', gana diktas vyras, bet 
sakosi pavargęs dirbdamas vie
nas. Bet jis to vargo nepaiso, 
darbuojasi pasekmingai. Geri 
du partneriai bizniui labai ge
ri, tad ir jų biznis puikiai se
kasi. Linkėtina jiems kuo ge
riausio pasis-ekimo.

Roseland
.Golden Star komisijos susirin

kimas.
I

Spalių 12 d. įvyko Golden 
Star komisijos susirinkimas 
(pertaisymui konstitucijos).

Atsilankė ne visi komisijos 
nariai. Komisijos sekretorius 
pranešė, kad konstitucija pir
mų kartų skaityta ir pertaisy
ta. Jos kopijos išdalytos vi
siems komisijos nariams. Šia
me susirinkime tur būt antrų 
kartą skaityti ir pertaisyti ne- 
kurie dalykai, jeigu bus reika
linga. įkaityta antrų kartų 
konstitucijos kopija., bet taisy
ta mažai. Perskaityta pusė kon
stitucijos. Nutarta sušaukti su
sirinkimą sekantį penktadienį. 
Jame' bus pabaigta: skaityti ir 
taisyti konstitucija. Kuomet ji 
taps perskaityta, tai bus at
spausdinta keletas kopijų ir 
įteikta Golden Star susirinki
mui, kad ją priimtų.
Nesiseka moterų 115 kuopai

Moterims 115 kp. nesiseka. 
Jos turi didelį varvą su susirin
kimais. Sušaukia susirinkimą, 
sekretorka neatsilanko į susi
rinkimą, negali laikyti susirin
kimą. Sekretorka! pasitaiko už
imtai būti kitokiais reikalais; 
negalėdama ateiti į susirinki
mą, ji prisiunčia protokolų 
knygą, bet kitom visom mo
terims nemokant skaityti ir ra
šyti, prisieina susirinkimų ati
dėti. Užpereitas susirinkimas 

buvo atidėtas kitai dienai dėl 
minėtos priežasties. Pereitas 
susirinkimas įvyko šiaip taip. 
Atsimenu, keletą metų atgal, 
jas lavino Mizara, po Mizaros 
lavino Jukelis, kai jiem dviem 
atsibodo lavinti tas moteris, 
tai jiedu buvo užkamandavo- 
ję joms pačioms lavintis tarp 
savęs. Na, moterėlės ir pildė tų 
paliepimų. Susirinkusios lavino
si tarp savęs per keletu metų. 
Tarp jos išsilavino, kad negali 
atlaikyti susirinkimų, jeigu jų 
sekretorka neateina į susirinki
mą. žinoma, moterėlės perdaug 
kaltinti nereikia. Kalčiausi yra 
tie du mokytojai, kurie jas mo
kino, bet nieko neišmokino. 
Panašiai bus ir su Ateities žie
do Vaikų draugijėle. —Žinąs.

Roseland
Draugijų Sąryšio susirinkimas.

Spalio 9 d. įvyko Draugijų 
Sąryšio delegatų paprastas su
sirinkimas. Delegatų buvo ma
žai. Nežinia dėl kokios priežas
ties delegatai nesilaiko į Sąry
šio susirinkimus, šiame susirin
kime buvo visokių raportų ir 
pranešimų. Svarbiausia iš jų 
bus pranešimas apie išvažiavi
mą su serijomis, kuris įvyko 
rugsėjo 16 d. Buvo surengtas 
Aušros knygyno naudai. Pelno 
nuo jo liko penkioms randoms 
užmokėti už Aušros kambarius. 
Kadangi Sąryšis nelabai turtin
gas iždu, o išlaidų turi daug 
kiekvieną mėnesį palaikymui 
Aušros knygyno, tai nutarta at
sikreipti laiškais j draugijas, 
kuopas ir kliubus, paaiškinant 
knygyno stovį ir kokią naudą 
turi iš knygyno apielinkės gy
ventojai. Buvo plačiai apkalbė
tas klausimas: jeigu knygyną 
nebūtų galima išlaikyti ir pri- 
seitų uždaryti, ką tada draugi
jos darytų? Aušros knygynas 
naudingas ne vien draugijoms, 
kuopoms ir kliubams, kurie lai
ko čion susirinkimus, bet ir 

f

tiems, kurie ateina pasiskaity
ti laikraščių ir knygų. Laikraš
čių yra visokių, gali juos skai
tyti kas tik nori. Knygos duo
damos skaityti veltui; kurie no
ri neštis namo, tie turi užsta
tyti kauciją kiek knyga verta. 
Nauduotis knygoms naudojasi 
visi, bet prie palaikymo prisi
deda ne visi, žinote, kad kny
gynas savaime pasilaikyti nega
li. Darbu prisidėti nori ne vi
si. Kurie' darbavosi daugiausiai 
knygyno labui, tuos pradėjo 
niekinti “Ilnies” bendradarbiai. 
Daug yra tokių sabotažninkų, 
kurie yra apsiėmę draugijų de
legatais būti, bet neatsilanko į 
Sąryšio susirinkimus. Kuomet 
juos pakviečia į susirinkimą,

• * *" itai jie užsigina esantys dele-( 
gatais išrinkti, žitioma, iš to
kių žmonių daugiau nėra ko ir 
tikėtis. Jie senai nori, kad kny
gynas užsidarytų. Užsidarusio 
vieton jie nori savąjį knygyną 
atidaryti, panašų į buvusio 
raudonojo kontraktoriaus ant 
111-tos gatvės.

— Dalyvis.

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

Iš politikos lauko
TOWN O F LAKE

šaukiamas mitingas.

šios apielinkės lietuviai pilie
čiai suskato sparčiai veikti — 
būtinai nori išrinkti savo apie
linkės žmogų j šteito legislatu- 
rą — kur yra renkamas p. 
Oberta.

šiandie tuo ir kitais reikalais 
yra šaukiamas piliečių masinis 
mitingas, 13 wardos buveinė
je, 1928 W. 47-th st., 7:30 vai. 
vakare. Mitinge dalyvaus apart 
Obertos daug kitų kalbėtojų ir 
kandidatų. — Pilietis.

Acidity
Paprasčiausia priežastis virškinimo 

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

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

Kiekviena aptieka turi tikrą, recep
tinį produktą.

PRILUPS r Milk .
of Magnesia

I

“BAYER ASPIRIN”
YRA SAUGUS

Imkite be Baimės kaip pa
sakyta “Bayer” Pakeliuose

Jeigu jus nematot “Bayer Kryžiaus” 
ant pakelio ar ant plyskeles, jus ta
da negaunate tikro Bayer Aspirino, 
kurio saugumą prirodė miliohai žmo
nių ir kurį gydytojai prirašinėja per 
virš penkis metus nuo
Šalčio, Galvos skausmo,
Neuritis, Lumbago,
Dantų skausmo, Reumatizmo, 
Neuralgijos. Skausmo Skausmo.

Kiekvienas neišardytas “Bayer” pa
kelis turi pritirtus nurodymus varto
jimui. Patogios dėžutės iš dvylikos 
plyskelių kainuoja kelis centus. Ap- 
tiekininkai taipjau parduoda bonku- 
tes iš 24 ir 100 plyskelių.

I
pražuvęs
Daugeli* pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiuro* 
daiktu.
XAI yra piuku jeigu gali taip 
1 padaryt, io£ kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
rom s ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantie nauju budu. Muiu che
mikai pagalios surado suatata 
kurs iitikro šveičia nedrasky
damas dantų emalėa — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Losią, U. S. A.

--- .=
Itchlng Skin
(guicfcly Relieved
Don’t suffer with Eczetna, Dandrufl, Pim 
plės, Blemishes and other annoying ekin 
irriutions. žemo antiseptic Uquid is ths sala 
aure way to relief Itchlng olten diaappears 
ovemight. Splendid for Sunbum and Poison 
Ivy. Ali druggisu 35c, 60c, $1.00

žemo
FOR SKIN IRRITATION*

25*
— yra tinkama
kaina mokėti

už gerą 
dantų 
mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE 

Large Tube 

25*

Price 
for over 5$ years 

25 ounces for 25c 
ŪSE LESS 

than of high 
priced branda 

MILLIONS OF POUNDS 
ŪSE D BY OUR GOVERNMENT

LISTERINE 
THROAT 
TABLETS

čMade by
Lambert Ph«rma< .1 Co., Saint L^oia, U. S. A.

FLIT
IŠNAIKINA

Kandis, Tarakonus, 
Blakes, Muses Ir 

Kitus Vabalus

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS
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Telephone Roosevelt 85M

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rateai 
$8.00 per year in Canada. 
37.00 per year out&’de of Chicago. 
$8.00 per year in Chicago.
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Užsisakymo kalnai
Chicago je — paltu:

Metams ............ - $8.0
Pusei metų __ ____ ________  4.0
Trims mėnesiams 2.5
Dviem mėnesiam 1.50
Vienam mėnesiui  ______— .75

Chicagoje per išnešioto jua:
Viena kopija ——..................... 8c
Savaitei ......... ... ......... ............... 18c
Mėnesiui____ ■■■„,», ........  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago
je, paltu:

Metams_________________ w $7.0(
Pusei metų ......... _ 8.50
Trims mėnesiams________—. 1.75
Dviem mėnesiams -____ . 1.21
Vienam mėnesiui - .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]:

Metams$8.00
Pusei metų-- ----------- ----— 4.09
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

las vargiai šoks naudotis šia proga. Jisai veikiausia pir
ma to dar pastatys Rusijos diktatoriams daug visokių 
pažeminančių sąlygų, — kaip kad anąmet talkininkai 
pasielgė su kaizeriu, kuomet jisai jau siūlėsi pasiduoti. 
Toks jau, mat, “užkariautojų” likimas!

pasiglemžė partijos pinigus* ir 
tais pinigais vedė linksmą gy
venimą.

Vadinasi, ir čia išėjo j aikštę
Apžvalga

KORPORANTŲ DRAUGAS

BOLŠEVIKŲ “KOMUNIZMO” FIASCO

Išlydint p. B. K. Balutį Ame
rikon, kur jisai užims vietą 
Lietuvos pasiuntinio, Kauno 
spauda pranešė, kad su juo 
ypatingai karštai atsisveikinę 
tautininkų “Neo-Lithuanijos” 
korporantai, nes jisai esąs tos 
korporacijos garbes narys.

“Neo-Lithuania” pastaruoju

vagystė ir pasileidimas, kaip 
Hamburge.

Į ' ________________

SENAS PAPROTYS PAS 
KOMUNISTUS

Kuomet Vokietijos komunis
tų partijoje dabar, pradėjo kil
ti vienas po kito skandalai dėl 
partijos pinigų išaikvojimo, tai 
Vokietijos spauda atsiminė, kad 
tokios istorijos pas komunistus

nori prisipažinti, kad niekad priešingi komunizmo vykinimui 
Lietuvoje ir nebuvo dirvos ko- Lietuvoje ir su komunistine 
munistams ir kad jie neužilgo tvarka nesutinka.
turės visai išnykti. j To viso akyvaizdoj, komuniz-

Lictuvoje teko susipažinti su mui dirvos Lietuvoje nėra ir vi- 
niekuriais parvykusiais iš Ru- sos dedamos komunistų pastan- 
sijos, dagi ten buvusiais nemen- gos nors kiek įsitvirtinti, eina 
kais komisarais. Net ir jie yra niekais. — Miškas.

Nedarbas ir biznis moj yra lokautas, nes darbda
vys paprastai vienokiu ar kito-

Rusijos sovietų valdžia nutarė savo vadinamą “socia- 
listišką ūkį” likviduoti, užleidžiant jo vietą privatiniam 
kapitalizmui.

Tokią, o ne kitokią, prasmę turi naujasis Maskvos 
valdovų patvarkymas apie koncesijas. Vakar šioje vie
toje, rašydami tuo klausimu, mes jau nurodėme, kad su
lig naujuoju bolševikų planu koncesijos užsienių kapita
listams bus duodamos ne tik visoje eilėje pramonių, ku
rios pirma jiems buvo neprieinamos, bet ir viešo miestų 
aptarnavimo (“public Utilities”) srityje. Dabar, atėju
sieji iš Europos laikraščiai paduoda daugiau smulkme
nų apie sovietų valdžios politiką koncesijų klausimu ir 
jos tikrai yra įdomios.

laiku “pasižymėjo” tuo, kad pa
siuntė sveikinimą atžagareiviš- 
kiausiam Vokietijos generolui, 
p. Ludendorfui.

SUBANKROTAVO LIETUVOS
KLERIKALŲ KOOPERACIJOS

“L. Aidas” rašo apie Lietu
vos ūkininkų koperatyvų są
jungą, kurią prieš porą metų 
steigė klerikalinės Ūkininkų

Sąjungos šulai, sekančiai:
“Pereitą trečiadienį (rug

sėjo 26 d. “N.” Red*) įvykęs

ne naujiena.
1925 m. gruodžio mėnesyje 

buvo staigiai išmestas iš vy
riausiojo komunistų partijos 
centro iždininko vietos tūlas 
Koenig.

j Prieš tą išmetimą Vokietijos 
komunistų spauda per keletą 
menesių vedė smarkią agitaci
ją aukų rinkimui, po obalsiu 
“Partija bėdoje”. Kada vajus 
pasibaigė ir į partijos iždą 
įplaukė daug tūkstančių mar
kių, tai pasirodė, kad didelė da
lis aukų kažin kur dingusi. Vy-

Birža kaipo biznio barometras. 
—Naujas faktorius. — Ne
darbas yra bendros būklės 
simptomas. — Bedarbių skai
čius. —Nuostoliai. — Nedar
bo įtaka bizniui. — Trys ne
darbo priežastys. — Gumos 
pramonė. — Kaip nedarbas 
atsiliepia į biznį ir pramonę. 
—Nedarbo problemos spren
dimas.

h ------------
Praeityj, rašo prof. A. P. 

Drucker, žymesnės statistikos

kiu budu nori darbininkus pa
šalinti iš darbo. O tatai jis da
ro grynai bizniškais sumeti
mais. Daro todėl, kad mato iš 
to sau naudą. Dabartiniu lai
ku, ačiū streikams, šioj šalyj 
yra 800,000 darbininkų be dar
bo. *

Kita nedarbo priežastis yra 
sezoniniai darbai. Apskaičiuoja
ma, kad dėl tos priežasties nuo
lat randasi apie milionas žmo
nių be darbo. Ir tai tik todėl, 
kad darbdaviai nededa jokių

Pasirodo štai kas. 1 koncesijų programą, kuriame 
eina kalba apie komunalių (miesto valdomų) įmonių iš
nuomavimą užsienių kapitalistams, sovietų valdžia 
įtraukė įešias dešimtis didžiausiųjų SSSR miestų. Tarp 
jų randasi, ir Sovietų Sąjungos sostinė Maskva, ir buvu
sioji Rusijos sostinė Petrapilis (dabar vadinamas Lenin
gradu), ir Kijevas, ir Odessa, Charkovas, Tiflisas, Taš
kentas, Rostovas prie Dono, Vladivostokas, Novosibirs
kas, Sverdlovskas ir t. t. Šitie didmiesčiai tai Sovietų Są
jungos pramonės ir politikos centrai. Tai yra vietos, ku
riose yra susikoncentravęs Rusijos proletariatas.

Įmonės, kurias bolševikai nutarė pavesti privati
niam kapitalui išnaudoti, yra šitokios: gatvekariai, ga- 
zo dirbtuvės, elektrikus stotys, vandentiekiai, skerdyk
los, kanalizacijos įtaisymai ir t. t.

Sovietų valdžia per savo vyriausiąją koncesijų ko-

Lietuvos ūkininkų kopera
tyvų sąjungas narių įga
liotinių suvažiavimas, su
sipažinęs su sąjungos š. 
m. gegužės 1 dienai su
darytu balansu, rado nuo
stolių per pusantro miliono 
litų. Aišku, kad naujoji są
junga nebūtų galėjusi per to
kį trumpą jos veikimo laiką 
tiek nuostolių padaryti, jei 
nebūtų didesne tų nuostolių 
dalis perimta iš ūkininkų są
jungos. Čia kiekvienas skai
tytojas pastatys klausimą: o 
kas tuos nuostolius padengs. 
Suprantama, kad dėl to nu
kentės nemaža ūkininkų, da
vusių garantijos vekselius.

riausias centro komiteto iždi- 
niąkas, Koenig, to trukumo ne
galėjo išaiškinti, ir buvo paša
lintas.

Bet, kad ir išaikvojęs parti
jos pinigus, p. Koenig visgi pa
siliko partijos nariu, kadangi ji
sai turėjo galingų užtarėju 
Maskvoje. Jisai ir šiandie tebė
ra partijoje.

Thaelmann tuomet jau irgi 
buvo labai įtakingas partijoje 
žmogus ir artimas Kocnigo bi- 
čiuolis.

Skaitytojų Balsai
misiją siūlo užsienių kapitalistams įdėti į šitas įmones 
pradžiai 400 milionų rublių ir ji iš kalno prižada jiems 
palikti tas įmones monopolių padėtyje. Tai yra, jeigu ko
kiam mieste, pavyzdžiui, užsienio kapitalistų kompanija 
paims į savo rankas gatvekarKis, tai niekam kitam ne
bus leidžiama tame mieste steigti gatvekarius ir daryti 
koncesininkanis konkurenciją.

Kadangi konkurencijos nebus, tai koncesininkai ga
lės lupti iš gyventojų kokias norės kainas už savo įmo
nių patarnavimus arba produktus.' Valdžia net neišside
rėjo sau teisės po tam tikro laiko atsiimti atgal tas kon- 
cesininkams atiduotas Įmones. Vietoje to, ji skubinasi 
užtikrinti užsienių kapitalistus, kad koncesijos busian
čios nepaprastai pelningos, nes miestai augsią ir parei
kalavimas įmonių gaminių ir patarnavimų nuolatos’ di- 
dėsiąs.

Skaitant šituos koncesijų komisijos piešiamus vaiz
dus, nepalieka jokios abejonės, kad sovietų valdžia yra 
pasiryžusi kad ir čia dar taip išparduoti visų Rusijos 
didmiesčių ūkį privatiniam kapitalui. Tokio nusileidi
mo kapitalizmui šiandie turbut nerasite nė vienoje Eu
ropos šalyje. Juk štai net Kaune, nežiūrint didelio pini
gų ir kreditų trukumo, kanalizaciją ir vandentiekį sta
to miestas, o ne privatiniai biznieriai. O geriaus susi
tvarkiusiose Europos šalyse, ypač tenai, kur yra stip
rus darbininkiškas judėjimas (kaip, pav. Vokietijoje, 
Austrijoje, Švedijoje ir t. t.), miestai ne tik rūpinasi 
vandens pristatymu ir kanalizacija, bet ir valdo gatvę- 
karius, elektrikos ir gazo įstaigas, skerdyklas, telefonus 
ir t. t.; jie stato pigius gyvenamus namus, steigia savo 
dirbtuves, pristato kurą gyventojams.

Po vienuolikos metų “socialistiškos statybos”, vadi
nasi, bolševikai pasuko savo ekonominę politiką į pir
mykščio kapitalizmo vėžes — to kapitalizmo, kuris Eu
ropoje gyvavo aštuonioliktame šimtmetyje. Aršesnį “ko
munistiško eksperimento” fiasco sunku sau ir įsivaiz
duoti !

Žinomas dalykas, kad šitą naują savo “kursą” Mas
kvos diktatoriai stengiasi pateisinti įvairiomis frazėmis, 
bet visiems aišku, kad bolševikus privertė nusilenkti ka
pitalizmui jų ekonominės sistemos subankrotavimas. 
Valdydami milžinišką kraštą su neišmatuojamais gam-

Bet daugiausia nukentės abie
jų sąjungų kreditoriai, finan
sų ministerija (musų pa
braukta. “N.” Red.), garanta
vusi Švedijos kreditus, ir že
mės ūkio ministerija (musų 
pabraukta. “N.” Red.), mė
ginusi per tą sąjungą žemės 
ūkio kultūrą kelti ir perda
vusi jai tam reikalui nemaža 
lėšų.”

, Tai ve kaip klerikalai išnau
dojo valstybes iždą, kuomet jie 
turėjo valdžią savo rankose. Jie 
tverė visokias organizacijas, ku
rioms valdžia davė pinigų ne
va kultūrai kelti. Dabar tos or
ganizacijos yra subankrutavu
sios ir valstybei padaryta di
delių nuostolių. i

VĖL APSIVOGĖ VIENAS KO
MUNISTŲ ŠULAS

Neseniai Vokietijos komuni
stų partijoje kilo didelis skan
dalas, kai išėjo aikštėn, kad vy
riausias komunistų vadas Ham
burge, Wittof, ir trejetas kitų 
stambių veikėjų, vogė pinigus 
iš partijos iždo 4r praleisdavo 
juos lėbavimui su mergomis. 
Kadangi šitas vagystes mėgino 
užslėpti Vokietijos komunistų 
partijos pirmininkas, tai jisai 
tapo trejiems metams pašalin
tas nuo visokio veikimo parti
joje.

Dabar naujas skandalas: rug
sėjo 28 d. tapo išmestas iš ko
munistų partijos kito Vokįeti- 
jos didmiesčio Bremeno komu* 
nistų vadas, Hermanu Oster- 
loh!

Oficialė komunistų spauda, 
paskelbusi tą pranešimą, užty
lėjo priežastį, dėl kurios “drau
gas” Osterloh taip staigiai iš-

Ar Lietuvos žmonės pa
žysta komunizmą ir 

ar jo geidžia?
Amerikoje kuo ne visi komu

nizmo sekėjai šventai tiki, kad 
Lietuvos žmonės pritaria, ar 
pritartų komunizmui, jei tik 
turėtų progos sueit su komu
nistais ir susipažinti su komu
nizmu praktikoje. Atsiranda 
taip manančių ir komunistų 
priešininkų.

Klysta tie, kurie mano, kad 
Lietuvos žmonės nepažysta ko
munistų, ai; nežino apie komu
nizmą. Jei tai gerai žino ir su 
komunizmu praktikoje yra la
bai gerai susipažinę. Juk reikia 
atsiminti, kad laike karo viso 
Vokietijos pasienio, visos Suval
kų gubernijos ir didelės dalies 
Kauno gub. gyventojai buvo iš
varyti į Rusiją, kur juos vė
liaus užklupo bolševikiška revo
liucija ir bolševikiško komuniz
mo era, kurioj kitam net ir ke
letą metų išgyventi teko, iki 
dasigavo į Lietuvą. Todėl jie 
gerai ant savo kailio patyrė 
praktiškąjį komunizmą. Kita gi 
Lietuvos pusė gerai patyrė ko
munizmą kai Lietuvą buvo už
klupę bolševikiški raudonarmie
čiai.

Taigi negali būti ir kalbos 
apie tai, ar Lietuvos gyvento
jai pažysta komunizmą. Gali 
būti kalba tik apie tai, kaip 
Lietuvos gyventojai žiuri į ko
munistus ir ar jie geidžia ko
munizmo Lietuvoj. Kaslink to, 
tai ręikia pasakyti, kad Liietu- 
vos gyventojai žiuri ir atsine
ša į komunistų sekėjus, kaip į 
kokius parsidavėlius, bet ne to
kius, kurie dirba už algą, o kai
po į niekšus.

organizacijos akyliai sekdavo 
biržos padėtį. Jeigu bonai ir Še
rai pakildavo, tai jos praneš
davo savo klijentams, jog ar
tinasi geri laikai; iš kitos pu
sės, jeigu Šerai stambiųjų kor
poracijų pradėdavo smukti, tai 
klijentai būdavo įspėjami, kad 
reikia laukti biznio pablogėji
mo. Birža buve savo rųšies 
barometras, kuris rodė šalies 
biznio padėtį,'

Šiandien dalykų padėtis yra 
kitoniška. Birža nebeturi tos 
reikšmės, kokią ji turėjo praei
tyj- įvyko didelės permainos. 
Vietoj biržos atsirado naujas 
faktorius, kuris nusako biznio 
stovį. Tas faktorius, kuriam 
čia ir bus daugiausia pašvenčia
ma vietos, yra nedarbas, šian
dien nedarbas yra geriausias 
jiznio padėties rodiklis. Jis yra 
ne tik bendros būklės simpto
mas, bet tuo pačiu laiku ir į- 
spėjimas ateičiai. {spėjimas, 
kad gali prisiartinti sunkus lai
kai ir kad biznis gali žymiai 
nupulti, jeigu nieko nebus da
roma nedarbui pašalinti. Kiek
vienam juk yra aišku, kad dide- 
is nedarbas neišvengiamai pa

gimdo krizį bizny j. Biznieriai 
tatai gerai žino.

Statistikai Skiriasi dėl bedar
bių skaičiaus. Vieni sako, jog 
jų yra apie keturi milionai, o 
kiti tvirtina, kad apytikris be
darbių skaičius siekia aštuonis 
milionus. Tačiau vidurįnis skai
čius, gal bus tiksliausias. Pa
žiūrėkime dabar, ką tai reiškia. 
Jeigu šeši mįlionai žmonių yra 
be darbo, tai šaliai pasidaro 
milžiniški nuostoliai. Prileiski- 
me, kad vidutiniškai imant, jie 
pasilieka be darbo šešis mėne
sius, ir kad, jei dirbtų, tai per 
metus galėtų uždirbti po $1,500 
kiekvienas. Tokiame atvejyje 
tie šeši milionai bedarbių per 
šešis mėnesius algomis praran
da $4,500,000,00.

Kaip tas algų praradimas at
siliepia į abelną šalies biznį? 
Pirmoj vietoj, amerikoniška gy
venimo norma, kuri tiek daug 
prisidėjo prie išbujojimo biznio 
šioj šalyj, neišvengiamai turi 
kristi. Antra, kai perkamoji 
jčga sumažėja, tai ir biznis pra
deda trauktis. Krautuvninkas

pastangų tinkamai sutvarkyti 
reikalus. Pramonės ekspertai 
tvirtina, jog lengvai butų gali
ma tą» blogumą pašalinti ir dar
bą sutvarkyti taip, kad žmonės 
galėtų dirbti per ištisus metus. 
Bet darbdavys tuo nesirūpina. 
Jis nori per porą menesių pa
sidaryti kiek galima daugiau 
pelno, o paskui ramiai sau lin
ksmintis Europoj ar kur kitur. 
Del to fakto, kad jo darbinin
kai pasiliko be darbo, jis sau 

i galvos nesuka.
Trečia nedarbo priežastis la

biausia pradėjo pasireikšti tik 
pastaruoju laiku. Jau praeita
me šimtmetyj mašinos pradėjo 
pavaduoti šimtus darbininkų. 
Visi žino, kaip darbininkai prie
šinosi įvedimui mašinų, kurios 
paverždavo iš jų darbą. Bet 
tas besipriešinimas prie nieko 
neprivedė. , Antra vertus, maši
nos* praeityj per daug Midelės 
roles ir nelošė, nes jos paverž
davo darbą iš palyginamai ne
didelio skaičiaus žmonių, kurie 
greit susirasdavo kitokį užsi
ėmimą.

Tačiau karui pasibaigus, pra
monėj prasidėjo nepaprastos 
permainos. Atsiradd daug nau
jų išradimų, ir pagerinimų. Kai 
kuriose pramonėse įvyko tikra 
revoliucija. Mašinos pavadavo 
tūkstančius darbininkų, žinoma, 
fabrikų vedėjams yra smagu 
raportuoti korporacijų direkto
riams, kad, ačiū mašinoms, pen
ki tūkstančiai darbininkų pasi
darė nereikalingi ir kad produk
cijos išlaidos sumažėjo dvide
šimts penkiais nuošimčiais. Gu
mos ir plieno pramonės tuo bu
du paliuosavo tūkstančius dar
bininkų. Darbdaviai supranta
mas daiktas, tuo yra labai pa
tenkinti. Bet ar ilgai tas pa
sitenkinimas galės tęstis?

Paimkime t;k vieną pavyzdį. 
Giimos pramonė sutaupė apie 
$3,000,000, per metus, atleisda
ma beveik 15,000 darbininkų. 
Kokie to rezultatai? Tie 15,000 
asmenų, kuomet jie dirbo, pirko 
Amerikoj pagamintus dirbinius 
—jie pirko drabužius, rakandus, 
namus sau ir savo šeimoms. 
Dabar jie nebegali daugiau 
pirkti tų dalykų, nes neturi pi
nigų. Kuomet jiė dirbo, tai jie

begali parduoti savo produktus. 
Jų būklė pablogėja. Pasireiškia 
pinigų trukumas. Neturėdami 
pinigų, aiškus daiktas, farme- 
riai susiaurina savo reikalavi
mus—mažiau beperka “tajerų” 
ir kitų gumos produktų. Rezul
tate, vadinami, tampa paliestos 
ir tos pramonės, kurioms lyg 
ir buvo tiesioginė nauda suma
žinti darbininkų skaičių. Gamy
ba pramonėj dar nėra viskas,— 
distribucija yra tiek pat svar
bus dalykas.

Kuomet šalyj randasi šeši 
milionai bedarbių, tai gami
nimas neišvengiamai turi su
siaurėti. Pramonės kapitonai, 
sako prof. Drucker, neužilgo su
pras, jog reikalinga stvertis 
griežtų priemonių, kad atsteigti 
perkamąją visuomenės jėgą.

Pramonės ir biznio atstovai, 
ant galo, bus priversti supras
ti tą tiesą, kad nedarbas yra 
besiartinančio krizio rodiklis. 
Dabartiniu laiku nedarbas, žino
ma, skaudžiausia paliečia darbi
ninkus. Biznieriai taip pat 
pradeda jausti jo pasėkas. Ne
praeis daug laiko, kai nedarbo 
pasėkos skaudžiai užgaus ir 
pramonę.

Kur išeitis? Prof. Drucker 
mano, jog krizio butų nesunku 
išvengti, jeigu tik butų daro
mos pastangos. Darbininkų, 
valdžios, pramonės ir biznio at
stovai, padedant ekspertams, 
galėtų bendromis jėgomis ne
darbo klausimą išspręst. Reikėtų 
tik noro ir geros valios. Tačiau 
visa beda ir yra tame, kad to
kio noro kol kas nesimatp.

—K. A.

Viduriu Paįrimą 
Pirmiausia Parodo 
Apsivėlęs Liežuvis

Jūsų liežuvis yra niekas daugiau, 
kaip viršutinis galas jūsų pilvo ir žar
nų. Jūsų daktaras pirmiausia žiuri i 
liežuvi. Jis tuojaus pasako padėtį jū
sų virškinamosios sistemos — o gy
dytojai sako, kad 90 nuoš. visų ligų 
prasideda su pilvo ir vidurių pajrimu.

Apsivėlęs liežuvis yra pavojaus žen
klas vidurių pajrimo, kuris gali pri
vesti prie labai rirhtų ligų. Jis pa
sako kodėl jus greitai pavargstate; 
kotfel jus turite skausmų viduriuose, 
gasus, surugusj pilvą, kvaitulių prie
puolius.

Apsivėlęs liežuvis yra ženklas, kad 
jus esate reikalingi Tanlac — vaistų, 
kurie pagelbėjo tūkstančiams žmonių, 
kurie buvo fiziniai pakrikę delei pilvo 
ir vidurių pajrimo, — kurie veltui 
“išbandė viską“ ir buvo netekę vil
ties.

Tanlac neturi mineralinių vaistų; 
jie yra padaryti iš žievių, žolių ir 
šaknų. Gaukit bonką šiandie pas sa
vo aptiekininką. Pinigai bus sugrą
žinti, jei jie jums nepagelbės.

Tanlac
52 M1U1ON BOTILES USED

ATĖJO “Kultūros” nau
jas numeris. Galima gauti 
“Naujienose”. Kaina tik 45 
centai.

Temylite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelias ir geriausias kompa
nijas.
2) REAL ESTATE: Tūrių gerų 
bargenų visose .Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

J

tos turtais, jie nesugebėjo nė tiek pastatyti ant kojų sa
vo pramonę, kad dabar butų kuo vesti bent reikalingiau
sias žmonėms įmones — ir jiems tenka maldaut užsienio 
kapitalistų pagelbos.

Ir nežiūrint to, kad bolševikai prašyte prašo priva
tinius kapitalistus, kad jie ateitų į Rusiją šeimininkau
ti, ir siūlo jiems didžiausius pelnus, — užsienio kapita- Bremeno parlamente, Osterloh,

lėkė iš partijos. Bet Lenino Są
junga Berlyne (komunistų opo
zicija) sugavo slaptą partijos 
centro cirkuliorių, kuriame da
lykas išaiškintas. Tenai pasa
kyta, kad apskričio sekretorius 
ir komunistų frakcijos vadas

Prie tokios padėties negali 
būti jokios vilties apie pasise
kimą komunistų darbuotes. Juos 
laukia kartus nusivilinuis. Tą 
jau pradeda numatyti ir Mask
vos dėdės, todėl jie jau ir pra
deda guostis komunistų pakri
kimu Lietuvoj. Tik dar jie lie

pamato, jog jis nebegali savo 
prekes išleisti taip greit, kaip 
praeityj, ir,mažiau jų beima, 
iš olselio. Didmenų (olselio) 
krautuvės mažiau beperka dir
binių iš pramonininko. Na, o 
pramonininkas, neturėdamas sa
vo dirbiniams rinkos ,laikinai 
uždaro fabriką ir paleidžia dar
bininkus, kjirie dar labiau pa
didina bedarbių eiles. Tokiu bu
du nedarbas ir yra tikroji biz
nio sumažėjimo priežastis.

O jeigu taip, tai itin svarbu 
yra ieškoti priemonių, kaip ne
dari ją pašalinti. Nedarbas kyla 
dėl trijų priežasčių, dėl Iftirių 
vyriausia yra atsakomingi darb
daviai.

Pirmoje vietoje, nedarbą pa
gimdo streikai. Streikas tikru-

nesigailėjo pinigų naujiems 
drabužiams įsigyti— tiek sau, 
tiek savo šeimoms. O dabar jie 
“senų gerų lakų” likučiais ban
do pasitenkinti. Ačiū tam, rub- 
siuvių pramonė pradeda smuk
ti. Daugelis rubsiuyių nebe
tenka darbo. Bet kas čia tokįp, 
gali pasakyti trumparegiai. 
Gumos pramonininkams nėra 
reikalo rūpintis tuo, kas gali at
sitikti su drabužių arba rakan
dų gamintojais. Tačiau pakan
ka tik truputį pagalvoti, kad su
prasti, jog toks samprotavimas 
yra klaidingas. Kuomet gyveni
nio norma (Standard) nupuola, 
tai žmonės visko mažiau beper
ka. Miestiečiai mažiau besu- 
vartoja žemės ūkio produktų. 
O tai reiškia, kad farmeriai ne-

GYVENIMAS
Mineainig turnalaa 

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

Prenumerata metama $1.50 
Pusei metų_________ $1
Kopija —---------------- 10c

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

Iš Birutės
Pirmas “Birutės” sezono atida

rymo koncertas.

“Birutės” sezono atidarymo 
koncertas įvyks sekmadienyje, 
spalių 21 d., Lietuvių Audito
rijoj. Tai bus tikrai šaunus 
koncertas, iręs jame, apart 
“Birutės”, dalyvauja dar art. 
J. Babravičius ir dainininkė 
Salaveičikiiitė. Apie p. Babravi
čių nėra reikalo daug kalbėti. 
Chicagiečiams jis yra gerai ži
nomas. Savo puikiu dainavimu 
jis visuomet žavėja publikų.

Salaveicikiutė “'Birutės” pub
likai mažiau tėra žinoma. Bet 
kuriems teko girdėti ją dai
nuojant, tie gali paliudyti, jog 
ji yra šauni dainininkė.

Pati “Birutė” šį kartų pasi
rodys su visai nauja programa, 
-t-mi naujomis dainomis. Ghica- 
giečiai turės progos išgirsti 
naujai susidariusį jaunuolių 
kvartetų.

P-nas K. Steponavičius deda 
visas pastangas, kad tinkamai 
prisirengti prie koncerto; dir
ba, taip sakant, rankoves pasi
raitojęs. Reikia sumokyti cho
rų, kvartetų, etc. Vis tai reika
linga daug darbo, daug energi
jos. —N. .

Marąuette Park
Mama sustabdė troka gatvėje

Pažiūrėti į šių naują lietu
vių apielinkę, tai matai, kad 
čia viskas išrodo šauniai: na
mai nauji, gatvės cementuotos 
arba asfaltu piltos, žole ties 
namais apkarpyta. Vaikučiai 
dar šaunesni — kai pakelia va-4 
kare susirinkę kokioje nors vie
toje alasų, tai nors bėk tolyn 
ausis užsikimšęs.

Reikia tečiaus pasakyti, kad 
kreditas už šaunumą priklau
so ne vien vaikams. Kai kurie 
senių taipjau neatsilieka. Perei
tą ketvirtadienį, pavyzdžiui, ei
nu pavakary 69-ta gatve. Jau 
nebetoli Rock\vell.

Matau, būrys vaikų. Jie ką 
tai įdomaus pastebėjo. Kaip re-

adresų. Bet jau būrys žiopso to
jų per daug didelis, aš nebega
liu prisiartinti.

Mama įeina krautuvėn. Show 
pasibaigt. Vėl einu savais ke
ltais — trobelių ieškodamas.

— Reporteris.

Areštuotas būrys lie
tuvių ir lenkų 
jaunuomenės

Kaltinami jie plėšimu
%

Šiomis dienomis Deering sto
ties policija suėmė šiuos lietu
vių tėvų vaikus:

Stepas Vinegandas, 3244 So. 
Emerald Avė., 17 metų;

Tony Kebellis, 3327 Auburn 
Avė., 17 metų;

Paul Marulis, 937 33-rd PI., 
20 metų;

Peter Levon, 6201 Rhodes 
Avė,;

Joe Zukovvski, 3114 So. Mor- 
gon St., 17 metų;

Frank Giedras, 3365 So. Mor
gan St.;

Steve Chirka, 3262 So. Mor
gan St.;

Mike Smolinski, 5023 So. 
Loomis St.

Kuo jie kaltinami
Kaltinami jie vagystėmis ir 

apiplėšimu. Asmenys, kurie 
tyrinėja jų “darbuotę”, nužiū
ri, kad šie lietuvių ir lenkų vai
kai, rasi, turės duoti atsakymus 
dėl kelių dešimčių vagysčių, kol 
jų bylos pasibaigs. šiuo gi 
tarpu suminėsiu tik keletą vie
tų, kurias, jie yra kaltinami 
apiplėšime:

Mildos teatras, 3140 >So. Hal- 
sted St.; teatro savininkas yra 
lietuvis, p. Šatkauskas;

Grosernė, kuri randasi adre
su 945 West 32 PI., ir kuri pri
klauso p-niai Josephine Adam- 
czyk;

Drabužių krautuvė adresu 
3203 So. Halsted St., kuri pri
klauso p. Carl Samuelis;

Pyragaičių kepykla adresu 
3229 So. Halsted St., priklau
santi poniai Jotfn Keller;

Plieno ir geležies reikmenų 
krautuvė (hardvvare), esanti 
adresu 3347 So. Halsted St.

Čia suminėtos tik penkios 
įstaigos, kurių apiplėšimu kalti
nami tūli išvardytų aukščiau 
aršetuotų lietuvių ir lenkų jau
nuolių. Bet, kaip jau minėjau,

ip-nia Adamczyk. “Et, ką tėvai 
padarys čia vaikams”, numojo 
ranka moteriškė. “Gerai, kad 
tėvo vaikas dar neapkula”. ,

P-nios John Keller pyragai
čių kepykla buvo apiplėšta pirm 
kokių keturių mėnesių. Iš krau
tuvės paimta nešiojamas ant 
rankos laikrodėlis, ir šiaip 
smulkių pinigų. Viso nuostolių 
padaryta apie $25. P-nia Keller 
buvo šaukta policijos stotin. 
Sako, kad suimtieji ir rodyti jai 
vaikėzai prisipažinę, jogei jie 
apvogę jos kepyklą. Jų vardų ji 
nepamenanti, bet vagiliai buvę 
tokie jauni vaikinai.

Kaip apiplėšta jų krautuvė? 
Well, buvo apie 10 valanda va
karo. Jos vyras uždaręs krau
tuvę. Jie užlipo ant viršaus, 
nes gyvena antram aukšte, ant 
krautuvės. Girdėję, kad kas 
ten apačioje barškinasi, bet 
manę, kad kaimynas uždarąs 
s? v o krautuvę.

F-no Samuel krautuvė randa
si adresu 3203 So. Halsted St. 
Tai yra moteriškų rūbų krautu
vė. Naktį, 15 dieną liepos va
giliai išnešę praktiškai visą ta
vo rą, kuris buvęs krautuvėje. 
Nuostolių padarę apie $1,500,

—Tokie jau dabar laikai — 
sako atsidususi p-nia Keler. — 
Ir tik pamislyti reikia, kad to
kie jauni, tokie gražus bernai
čiai kuone vaikai dar... kas iš jų 
bus?

—Ir tėvai kaiti— pastebėjau 
p-niai Keller.

—Ne, ne tėvai—atsakė mo
teris.—Ką-gi tėvai gali padary
ti vaikams šioje šalyje.

Charakteringa nuomonė: tiek 
p. Adamczyk, tiek p. Keller ir, 
reikia pasakyti, kad daugelis 
kitų žmonių, yra įgiję kokią tai 
beviltę nuomonę, kad tėvai čia 
veik nieko nereiškia vaikų au
ginime, kad vaikai ~ eina savo 
keliais, o tėvų pastangos kreip
ti juos prie gero pasilieka ber
gždžios.

Benjamin Kanne’s plieno ir 
geležies reikmenų krautuvė ran
dasi adresu 3347 So. Halsted 
St. Jo krautuvė tapo apvogta 
pirm trejeto savaičių. Išnešta 
tavoro už kokius $300. Pereitą 
penktadienį, kai nužiūrimi vai
kėzai buvo suimti, p. Kanne ta
po pakviestas į Deering polici
jos stotį (prie Loomis ir Ar
cher gatvių). Anot p. Kanne, 
kaltinamieji prisipažinę, kad 
jie apiplėšę krautuvę.

ELENA MAZARIUTe

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Spalio 13 dieną, 8 vai. vakare, 
1928 metų, sulaukus 18 metų 
amžiaus, gimus Spring Valley, 
III. Paliko dideliame nuliūdi
me Motiną Magdeleną, Tėvą 
Antaną, brolį Pranciškų, se
serį Agotą ir gimines. Kūnas 
pašarvotas, randasi namuose 
124 Ė. Kensington Avė.

Laidotuvės įvyks Utarninke, 
Spalio 16 dieną, 1-iną vai. po 
pietų iš namų bus nulydėta 
į Tautiškas kapines.• *

Visi A. A. Elenos MazariutSs 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

jiems pasirodė, kad jie turi pa
kankamai medžiagos. Prasidė
jo areštai. Savo “džiabą”, ro
dos, jie atliko gerai. Už tai 
jiems tenka kreditas.

Dabar lieka pažiūrėti, ką pa
sakys teismas.—Reporteris. >

Kasto Sabonio 
koncertas

Paminėti sukaktuves 20 me
tų jo darbuotės dailės srityje 
Kasto Sabonio koncertas įvyks 
lapkričio 21 dieną Lietuvių Au
ditorijoje, 3133 So. Halsted St.

Kasto Sabonio koncertas, rei
kia tikėtis, bus vienas rimčiau
sių ir geriausių, kokius lietuviai 
duos šį sezoną. Kastas Sabo
nis yra užkariavęs Chicagos 
lietuvių publiką savo geru dai
navimu. Ja dainavimas vi
siems patinka. Vardai kitų šio 
koncerto dalyvių bus paskelbti 
vėliau.—Chicagietis.

North Side
Pirmyn Choras sparčiai ren

giasi prie pastatymo operetės. 
Ponia čerienė dirba su choru ir 
artistais sušilusi, laik6 pamokas 
po du tris kartus savaitėje.

Pažvelgus į visą veikimą, 
matyti ,kad plrmyniečiai mano 
duoti ką tai nepaprasto. Be 
abejonės, to galima tikėtis, ka
dangi p-nia Čerienė vadovauja 
veikalo pastatymui. Programo 
dalyvjai solistai taipjau yra tin
kantys veikalui asmenys, bet 
kas jie per vieni, kol kas laiko-

porteris, skubinuosi ir aš prie 
krūvos.

labai gali būti, kad jiems teks 
atsakyti klausimus ir dėl dau-

ma paslaptyje.
Pats choras yra skaitlingas 

nariais ir gerais dainininkais.
Gi veikalas, kurį rengiama 

statyti, yra gyvas ir labai juo
kingas. Jį galima pavadinti 
tikra juokų komedija.

Vaidinimas įvyks sekmadie
nyje, lapkričio 4 dieną, Danų 
svetainėje, 1651 North ir Ked- 
zie Avė.

Skelbta, kad bus “prakal
bos”. Tos “prakalbos” — tai 
tikrai bus scenos numeriai — 
gal būt vieną kitą asmenį pa
šiepiantys, kitų įvykį nušvie
čiantys, pilni smagaus humoro, 
kurio p. Vanagaičio parengi
muose ne stoka. —X.

SO. CHICAGO
Parduodu gyvas žinias, čia gali

te pirkti paskiausias žinias pirkda
mi Naujienas.

8706 Hauston Avė.

Įvairus Gydytojai 
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal 

Dr. J. W. Beaudette 
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 v. po piet 

TELEFONAS CANAL 1464

Visus kviečiame skaitlingai 
atsilankyti.—D. M.

Vanagaičio “Pra
kalbos”

17 spalių Detrolt, Mieli.
19 spalių Cleveland, Ohio.
20 ir 21 spalių Amsterdam, 

N. Y.
Vėliau Brooklyne ir Naujoj 

Anglijoj.
Jau buvo minėta “Naujieno

se” keliais atvejais, kad p. A. 
Vanagaitis rengiasi “maršru
tui”, tiksliau pasakius — gas
trolėms.

North Side.,—A. L. T. Sandaros 
23-čios kuopos reguliaria mėnesinis 
susirinkimas įvyks trečiadienį, spa
lio 17 d., Liuosybės Salėje, 1822 
Wabansia Avė. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Gerb. nariai malonėkite vi
si dalyvauti, nes turime daug svar
bių organizacijos reikalų.

Kuopos sekrt.

Graboriai

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse* patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystės.

O FIS A S :
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088

ŠJ1LACHAVICZ
Lietuvis Graboriug ir 

Balzamuotojas
2314 W. 23rd PI. 

Chicago, III.
Patarnauja laidotu
vėse kuopigiausiai. 
Reikale’ meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganėdin
ti.
Roosevelt 2515-2516

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Priėjau. Ve mama, gerokai 
už kalnieriaus užmetusi. Mama 
sorkes krečia, mama vaikučius 
mokina, mama savo .pavyzdžiu 
lodo jaunajai gentkartei, kaip 
reikia sviete gyventi.

Tuo tarpu atvažiuoja 69-ta 
gatve trokas. Mama pasilei
džia nuo šalygatvio, išeina vi
duriu gatvės, atsiklaupia, 'kro
kas baubia, ragutis birbina, o 
mama tupi, sakytum, kiaušinį 
deda. Troko ragelis nieko ne
gelbsti. Trokas sustoja prie 
pat mamos

Tuomet mama, linksma, kad 
ji parodė susirinkusiems vai
kams savo drąsumą ir pamo
kino juos narsiais būti, pakyla 
ir eina į šalygatvį.

Visi patenkinti, visi juokiasi, 
visi stebisi puikiu mamos pa
vyzdžiu jaunajai gentkartei. 
Vaikai apspito mamą.

Noriu ir aš prieiti prie jos, 
paklausti jos vardą ir sužinoti

giau vagysčių. Kąip vakar, 
mieste turėjo būti jų teismas, 
bet jis gal taps atidėtas, ba 
dabar teismai yra užversti by
lomis. •
Kada buvo apiplėštos minėtos 

vietos
P-nioš* Adamczyk krautuvė 

apiplėšta nesenai. Iš krautuvės 
paimta $12 pinigais, kurie buvo 
stalčiuje krautuvėje, ir $4.50 
nikeliais. Vaikėzai Joe. Zukovvs- 
ki ir, regis, Steve Chiraka, pri
sipažinę, kad jie pavogę.

Teko kalbėtis su p-nia Adam
czyk. Tai paprasta moteris. 
Girdi, senis Zukovvski esąs labai 
padorus žmogus, nuolatinis p. 
Adamczyk krautuvės kostume- 
ris. Bet vaikas, vaikas —tas 
tai ne į tėvą išaugęs, bedirb
davęs vaikas, bizinėdavęs visą 
laiką.

Bet kodėl tėvas neprižiūrėda
vo savo vaiko—buvo užklausta

Areštavo vaikėžus policininkai 
Tim O’Toole ir Fred Quirin
Ilgoką laiką jau Bridgeporto 

biznieriai skundėsi, kad tai vie
no tai kito jų įstaigos apiplė
šiamos. Ne kartą apie tas va
gystes ir “Naujienose” buvo ra
šyta. Bet pėdsakų vagiliai, ga
lima sakyti, kaip ir nepalikda
vo. Deering Stoties policija 
paskyrė pagalios seržantą Tim 
O’Toole ir policininką Fred 
Ouirin specialiai tiems “paukš
čiam” gaudyti. Policininkai ėmė 
rinkti žinias, nagrinėti ir tėmy- 
ti. Pagalios 10 dieną spalių

Nuliūdę liekame, 
Tėvai, brolis, sesuo 

ir gimines.

Lietuves Akušeres
Phone Victory 4952

MRS. A. JARUSH-K AUSIU LLAS 
AKUSER K A

13252 South Halsted Street
Viršuj Universal 

State Bank

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

4

LAURYNAS GRIGAS

Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Akių Gydytojai

ŽMOGAUS 
AKIS

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

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST 

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

Phone Kenwood 1752

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Spalio 14 dieną, 11 valandą 
ryto, 1928 m., sulaukęs 61 me
tų amžiaus, gimęs Suvalkų rė- 
dyboj, Mariampolės apskrity, 
Aleksotos miestelyje. Chica- 
goj gyveno adresu 3425 So. 
Union Avė.. Paliko dideliame 
nubudime moterį Oną, sūnų 
Juozapą ir marčią Veroniką 
Grigus, tris anukus — Juoza
pą, Antaną ir Vytautą ir gi
mines. Kūnas pašarvotas, ran
dasi Masalskio koplyčioj, 3307 
Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks Seredoj, 
Spalių 17 dieną, 9 vai. ryto, iš 
koplyčios į Lietuvių Tautiškų 
bažnyčią, 35-ta gatvė ir Union 
Avė., kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už vėljonio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Lauryno Grigo 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti paskutinį patarnavimą ir at
sisveikinimą. . .

Nuliūdę liekame,
Moteris, sūnūs, marti, 

antikai ir visi giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Masalskis, Tek Boule- 
vyrd 1139. .

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves

Phone Victory 1115 
BaigUsi akuše
rijos kolegiją; 
Ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja 
visokiose ligo
se prieš gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką patari
mas dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms; 
kreipkitės, o 
rasite pagalbą. 
Valandos nuo 
8 ryto iki 2 v. 
po pietų, nuo 

6 iki 9 vai. vak.

Tel. Victory 0279
DR. G. SERNER

Lietuvis Akių Specialistas 
3265 So. Halsted St.

Valandos: nuo 1 iki 8 vakaro 
. Nedėlioj nuo 10 iki 1

Pastaba: Mano ofisas dabar randa-

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Lietuviai Daktarai

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

Tek Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 vak dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res., 6641 South Aibany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12

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

Tek Kenwood 5107 
Valandos:

nuo 9 iki 11 vak ryte;
nuo 6 iki 8 vai. vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Vak: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplewood avė. 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Ofiso ir Res. Tek Boulevurd 5913
DR. A. J. BERTASH

3664 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 

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

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Res. 2359 S. Leavitt St., Canal 2330
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9

, Nedėlioj pagal sutartį

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, III.

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

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

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

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

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

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

Phone Boulevard 1401
DR. V. A SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Ofiso Tek Victory 7188 
Rez. Tek Heiidock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS . 

30 East lllth Street, 
kampas Wabash Avė. 
Phone Pullman 0856 

Gasas, X-Spinduliai ir 1.1.
Valandos: nuo 1 ryto iki 8 vak. 

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienoa.

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė., 
Chicago, III.

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

Gydo staigas ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., netoli Morgan St.

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare 

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Sercdos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakare 
Telefonas Canal 1912 

Residence Tel. Fairfax 6352

Telephone Yards 0994

DR. MAUR1CE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet
7 iki 8 vak. Nedėk 'nuo 10 iki 12 

Bes. Telephone Plaza 3200

Ofiso Tel. Victory 6893 I
Rez. Tel. Drevei 9191 \

DR. A. A. ROTH \
Rusas Gydytojas ir Chirurgas < 
Specialistas moteriškų, vyriškų 

vaikų ir visų cnrontfkų ligų
Ofisas: 3102 S. Halsted St., Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak. 
Nedaliomis ir šventad. 10—12 dieną

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir lino 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St.
. Tel. Boulevard 1310

Vak: nuo 6 iki 8 vak kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergą 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 & U, Salio St., Hoonl 2001 
Tek Randolph 1034 — Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 South Halsted St. 

Tek Victory 0562
7—9 vak vak. apart Panedėlio iC 

Pėtnyčios
L . -r - - - - J

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.

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7*9

Telephone Roosevelt 9090
• Namų Telefonas Republic 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLOG. 
77 Wcst Washington Street 

Cor. \Vashington and Clark Sts.
Ofiso Tek Central 2978

Namų Tek Įlydė Bark 3395

J. P. WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pujlman 5950

Namą Tek Pullman 6377
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Tarp Chicagos
Lietuvių Į

staroji, bet jau Lomelių nebe
rado.

Abelnai, bomeliai čia tiek ga
lingi jaučiasi, kad jiems 
žodžio nepasakyk. Vietos gy-!
ventojai ir stengiasi, kur gali
ma su jais prasilenkti.

— Reporteris.

nei

West Pullman
iš didelio griausmo mažas 

lietus.
Roseland ir 

Kensington

Business Service
Biznio PatarnayiinaH

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per
taisyti katilai fumisal, grotos — 
vandenio įtaisos. American Stove 
Repair Works, 8110 Wentworth Avė., 
Tel. V.’ntory 9634.

“Naujienas” aplankė vienų ir 
kitą, ir trečią žinia apie trobe-l šeštadkiiyje išėjo iš spaudos 
liūs VVest Pullmano parapijoje. | pirmas “Sandaros” numeris.

Esą, susipykę parapijos tru-1 laikraštis spausdinamas buvu- 
stisai su klebonu, susipykę su I šioje p. Valasko spaustuvėje, 
klebonu ii| parapijonai, parapi-| 
jonai liovęsis lankyti bažny-l ... _ .f , \J .. . • . I Mirė p-Ie Mažulyte, 18 metųčia.— parapttonai važiavę i>as| ;s» ‘ 1 •’ v I mergina, gvv. 124 kensington
vy’kuM- uvt. Laidotuvės

VVell, nuvažiavau į \Vest|nyje į Lietuvių 
Pullmaną patirti, kaip iš tik-Į pilies, 
rųjų len dalykai klojasi. Pasi-| * *
mačiau su žmogumi, kuris nei I J. Martinkus 
už vieną, nei už kitą pusę per | šiuo pasauliu. Laidotuvės įvyks 
daug karštai nestoja, 
čiau su žmogumi, 
bešališkai 
sipratiiną.

bus trečiadie-
Tautiškus ka-

♦ 
persiskyrė su

žiūrėti j

opinija: 
klebono 
likviduotas.

dėl klausimo, kas kaltas, 
jis nesiimąs spręsti. Bet, 
ar taip, trustisai gal būt 
kaltesni, ne kad kunigas, 
nuomonė žmogaus, kuris 
rapijos ginčus nesivelia.

Esą, kunigas pasamdęs 
kiam ten darbui atlikti kontrak- 
torių. Kontraktorius atlikęs 
pigiau, ne kad butų dirbę patys 
parapijonai. Kai kuriems para- 
pijonams tatai galėję nepatik
ti, l>et parapijai išėję ant nau
dos.

Klelmnas, girdi, perdaug ne- 
silenkias trustisams. Bet ku- 
riems galams ir lankstytis? Pa
rapijonai patys dirbdami dirb
tuvėse arba bizniuose nemėg
sta lankstytis prieš bosus, nes 
jie darbą dirba, o ne veltui al
gas gauna. Taip ir kunigas, jis 
irgi savo pareigas einąs, nerei
kia ir iš jo reikalauti, kad jis] 
tupinėtų.

Tai toki yra nuomonė, kaip 
man rodosi, tų vietos gyvento
jai, kurie šalčiau į dalyką žiu
ri. — Reporteris.

štai jo 
mas tarp 
praktiškai

Pasima-1 šiandien. Kunas bus palydėtas 
kuris gali I j šv. Kazimiero kapines.

kilusį nesu-l * * *
Mirė Anele Šakienė. Laidotu- 

.. Įves šiandien. — Reporteris.nesusnprati-1
ir trustisų 

O kai

tai
šiaip
buvo

Tai
j pa-

Town of Lake
Padaužos vėl išdikauja.

Per kurį laiką bomeliai šioje 
apielinkeje buvo kaip ir apri
mę. Nusiskundimų dėl vagysčių 
skaičius buvo sumažėjęs. Vai
kėzų išdykavimas lyg apsisto
jo.

Bet ve ketvirtadienyje ir vėl 
padaryta holdapas lietuviui, p. 
Ramanauskui, prie pat šv. Kry- 
čiaus parapijos bažnyčios. P-as 
Ramanauskas ėjo pro bažnyčių. 
Holdaperiai pagavo jį-ii pas
kos, permetė ant žemės, iš
kraustė kišenius, ir i>er bažny
čias kremą nubėgo. 

♦ ♦ ♦
Kitas atsitikimas kokia pora 

dienų anksčiau buvo tokis. 46 
gatve ėjo lietuvis, p. Lekys. 
Jam pastojo kelią taip jau hol
daperiai. šj kartą piktadarių 
auka nukentėjo sunkiau: hol
daperiai pramušo jam 'galvą, 
atėmė $60 pinigų. 

♦ ♦ ♦
Dar kiek anksčiau buvo to

kis įvykis. Wood gatvėje, bloke 
taq> 45-tos ir 44-tos gatvių, 
randasi butas lietuvės moteriš
kės. Ji pati laiko saliuną kur 
ten ant Bridgeporto. Namie pa
lieka dukterys vienos. Na, tai 
pas dukteris susirinko keletas 
mergšių, o pas šias — bomukų. 
KajiiKvVaB, senyvas žmogus., 
mėgino išvaikyti bomukus. Ale 
kur tau. Bomukai ant senio. 
Tada senis įbėgo krautuvėm

Krautuvės savininkas ir jo 
broliai išėjo pagalbon. Bome
liai ėmė grūmoti, kad jie visus 
krautuvės langus išbarstysią. 
Tada krautuvės savininkas pa-| 
sigavo revolverį ir šovė, 
liai pabėgo.

Subėgo visa apielinke. 
žinia policijai. Atvažiavo

|[CLASSIFIED ADS.
Educational 

Mokyklos

AGLYS
DKESSMAKING SCHOOL 

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

7911 So. Halsted St.
Thone Vincennes 3932

Mlscellaneous
Įvairus

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

SENI įtaisymai Storų padaromi 
<aip 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 Patarnavimas

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Malev njam ir popieruojam. L’žlai- 
kom malevų, popierą, stiklus ir tt.

3149 S. Halsted St.
t Phone Victorv 72<>1

J. S. HAMANČIONIS, Sav.

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame gerinusį 
darbą mieste. Kedzie 5111.

CH. SYRTOWT AND
JOS. PAWLOWICZ CO. | 

LIETUVIAI
HOT WATER & STEAM HEATING 

Darbas garantuotas.
Geriausias patarnavimas

2032 W. 18 Sc. Tel. Canal 1269

EXPERTAS RADIO ‘ 
TAISYMO

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

$2 — patarnavimą skaitom — $2
»Stewart 2992

po 6 vaL vakare Engiewoud 2544

MES 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

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

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

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

3408 S. Michigan Avė. Victory 4126

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

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

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
MR. PARIS

Bome-

MES valom visokios rųšies kar- 
petus, darbas garantuotas. Mes ei- 

j name visur po visą Chicagų. Že
miausios kainos

ACORN RUG CLEANERS, 
3037 W. Madison St. Nevada 4227

Personai
_________ Asmenų Icikoi

VELTUI
Patentai, Vaizboženklial, 

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

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

2800 W. Chicago Avė.
Dept 7 

Chuago, III.

Copy- 
Patentų 

su 
ir

Furniture & Fixtures
Rakhndai-Jtaiaal

PARDAVIMUI Saliuno Fixtures 
labai pigiai. Gulima ir Soft Drink 
Parlorj ant vietos atidaryti. Parda
vimo priežastį patirsite ant vietos.

6001 S. Elizaoeth St., 2 lubos,

Business Cnances
Pardavimui Bizniai

Real Pastate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Financial
Finansai-Paskolos

Mes dirbame ir perka 
me 1 ir 2 Morgičius

į 2 dienas

PETRZILEK BROS.

Help VVanted—Malė
Darbininku Reikia

JAUNA pora parduos savo gra
žius, 2 mėn. vartotus rakandus — 
3 Šmotų frieze parlor setą, du kar- 
petus, valgomojo kamb. setą, 4 šmo
tų miegruimio setą, 2 lempas, da- 
venport, veidrodi, paveikslus, indus 
ir 1.1. Verta $3,000, parduos už 
$550. Už/nokės už pristatymą. Par
duos ir atskirai. Winner, 8228 

’ Maryland Avė., 1 apt., vienas blokas 
j rytus nuo Cottage Grove Avė. 
Phone Stewart 1875.

MES turime cash*pirkėju jūsų biz
niui. Bile vietoj ir už bile kainą. Ne
skelbiama. Vertos įstaigos finansuoja
mos; parūpiname partnerius.

UNITED BROKERAGE CO., 
145 N. Clark St.
Dearborn 8840 ■ .

GERA proga norintiems atsida
ryti bučernę. Veltui šaldykla. 2439 
W. 69th St. Tel. Hendook 5570

NAUJAS MŪRINIS 2 FLATŲ 
APARTMENTAS

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

1647 W. 47 St,
I ,

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

1618 W. l«th St.
• I. F. Dankowski, pres. 

<X T. Dankowski, ižd.

Paskolos suteikiama 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGICIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

REIKIA LIETUVIŲ AUTOMOBI
LIŲ PARDAVINĖTOJŲ — PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus pardavinėjot au

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

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

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

PARDAVIMUI namų rakandai, 
komoda ir dvi lovos. Pigiai, greitai, 
nes apleidžiu vietų. Marta Nakro- 
šius, 3200 Lime St.

Sewing Machines
Siuvamos Mašinos

$1.00 jmokėti $1.00 j savaitę 
Visokių išdirbinių vartotos siuvamos 
mašinos $7.00 ir daugiau garantuo
tos. Elektros jėga ir kojomis suka
mos. $1.00 jmokėti, $1.00 j savaitę. 
Pataisome, žemiausiomis kainomis. 
Atsineškit šj skelbimą jisai jums 
vertas $1.00 Heard Sevving Machine 
Exchange, G212 Broadvvay. Atdara 
vakarais. R. P. 7800.

PARDAVIMUI ar rendavojimui 
bekernė, geras biznis, išdirbtas per 
daug metų. Priežastis pardavimo— 
turiu du bizniu. 918 Lincoln Avė., 
Rockford, III.

GROSERNĖ ir bučernė, gera vie
ta, 3 ruimai su furničiais. Rendos 
$45. Tur būt greit parduota, nes 
savininkas numirė. 6137 Wentworlh 
Avcnue.

PARDAVIMUI Soft Drink Parlo- 
ris. Pardavimo priežastis—savinin
kas atidaro bizni savo name. 7652 
Vincennes Avė.

PARDAVIMUI Saliunas arba pri
imsiu partneri arba partnerką. At
sišaukite 4222 So. Ashland Avė.

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

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

Central 3654

INTERNATIONAL 
i INVESTMENT

CORPORATION
i Kapitalas $500,000.00
3804 So. Kedzie Avė
Tel. Lafavette 6738-6716

SELESMANŲ reikalauja, gabių vy- i 
nj, geru karakteriu — su plačia pa
žintim gali lengvai uždirbti $150 kas 
savaitę, čia yra aukštos rūšies biz
nio propozicija ir tiktai šitokio tipo 
vyrai priimami. Atsišaukit tarpe 10 
ir 12 vai., kambarys 305, 163 West 
Washington St.

SINGER’IO ii VVHITE’O siuvamos 
mašinos $9 ii- aukščiau, sudedamos 
elektrines mašinos $20.00.

4251 Cottage Grove A ve.

NEPRALEIKITE geros progos. 
Bučęfne ir grosernė parsiduoda už 
pusę kainos. Geras biznis, išdirbtas 
per ilgus metus. Pigi renda, geras 
lysas. Kambariai užpakalyj pagy
venimui. Purduofdu už. pirmų tei- 
snigą pasiūlymą. ,

3001 So. Emer/ild Avo.

PARDAVIMUI 12-kos ruimų rezi
dencija garu apšildoma — “s te a m 
heat” “sun parlor”, užpakalinis por- 
čius stiklinis, 2-jų karų garažius — 
arti krautuvių, mokyklų ir miesto 
knygyno. Medžiai aplink, visi intai- 
sai, didelis kampinis lotas. Randa
si Roseland arti Michigan Avė. Par
duoda savininkas. Kain a $14,800 
r— parduosiu tik už “Cash”. Kreipki
tės | “Naujiena.-*’, 1739 S. Halsted 
St. Box 11?.?

REIKALINGAS kriaučius 
jaus, 4250 W. 63rd St.

tuo-

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas 
išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,
2335 So. Halsted St.

Musų

Reikalinga gerų 
salesmonų 

pardavinėti naują išradimą vartoja
mą dėl garu šildomų flatų.

Kreipkitės 
KAZ HEAT INTENSIFIER 

2422 W. 45th St. 
Tel. lafayette 6252 

Arba
Kepr. JANKUS, 

Tel. Roosevelt 2539
Nuo 8 iki 9 vai. ryte 

ir 6:30 iki 8.vai. vakare

Musical Instrumente
Mcziko* Instrimentaf

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

Kreipkitės
1418 N. Vtaod.St.

Imos lubos

PARDAVIMUI kendžių krautuvė. 
Turi būt greit parduota, savininkas 
serga. 1733 So. Halsted St.

PARDUOSIU bučesnę ir grosemę, 
Priežastis—^išvažiuoju iš Chicagos. 
4201 So. Maplewood Avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

CO.

UKULELE ar banjo groti moki
na ekspertai. Mes išmokinsime vi
sas populiares dainas į vienų lek- 
cja. BASFORD. Diversey 9502 ar 
Wabash 7519.

BEISEMENTO pratuštinimo par
davimas, išparduodam už mažiau 
negu kaštuoja. Radio $50, Phono- 
grafai $10. Visi modemiški, garan
tuoti. Lengvi išmokėjimai.

MID WEST PIANO STORES 
6136 So. Halsted St.

PARDAVIMUI arba mainymui au
ganti 165 akrų farma, Lako County 
arti Crovvn Point, 40 mylių nuo Chi
cagos, 20 galvų gyvulių, 5 arkliai, 
300 vištų, 24 žąsys, 12 ančių, visi 
įrankiai ir mašinerija, 7 kambarių 
namas, fumisu apšildomas, elektra, 
bėgantis vanduo, banie 30x100 pėdų, 
20 akrų gero kieto medžio rąstų, su 
visais javais ir šienu; 2 blokai nuo 
miesto ir mokyklos; $150 už akrų. Sa
vininkas priims mažą namą j mainus 
arba gerų morgičių popieras. H. S. 
BANACH, 4810 Armitage Avė.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2‘/a nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam į 24 vai. 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2231 West Division St. “upstalrs” 

Tel. Armitage 1199

MUMS reikią 5 lietuviškai kalban- 
I kalbanti vyrai. Nuolatinės įplaukos 
i $35 j savaitę ar daugiaus. Atsišau
kit nuo 9 iki 11 vai. ryto.

,325 W. Monroe St.
2 H. East Side of Building, 

klausk M r. KUSNER

REIKALINGAS patyręs vyras prie 
beiliavimo popieros Junk Šapoj.

1230 W. Van Buren St.

For Rent
PIGIAI parsiduoda 2 kėdžių bar-1 

bernės pilnas įrengimas—fixtures.
2956 W. Van Buren St.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

TEGUL JIE VISI SKAITLIUOJA
Paskui mus pamatyk 

Nereikia pinigu, kad pagražinti ju- 
lotų su tinkamu jums namu ar- 
apartmentiniu namu.

RILEY & KRAUSHAAR 
?121 N. Cicero Avė. 

r«’*~ade 9600

8U 
ba

Namai šiaurinėj pusėj 
PASIRINKITE SAU MUSŲ

* VISAI NAUJĄ
5-6 KAMBARIŲ BUNGALOW 

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

5624 Irving Park Blvd. x
Phone Pennsicola 5900—8200 

Avenue 4336

pavyzdžius, 
Avė.

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

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA patyrusių moterų 
sortavimui skudurų. 2457 S. Loornis 
Street.

REIKALINGA mergina dirbti i 
auksinių daiktų krautuvę. Atsišau- 
kit: PETER NOVER, 4138 Archer 
Avenue.

HELBERG BROS.
Room 607

19 Clark St.

BE KOMISO
Mažos Paskolos 

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

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47 St.

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi
čius:

JUSTIN MACKTEWICZ
2342 So. Leavitt St.
Phone Canal 1678

Be Komiso ir Išlaidų
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imame legali nuošimti. 
Pinigus gausite j 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

PASKOLA namų savininkams nuo 
$100 iki $500 be užtraukimo morgi
čių arba kitokio užtikrinimo. Pasko
los pataisymui, apmokėjimui 
assesmentų ar kitokių skolų, 
pagelba. Prieinamos sąlygos.

taksų, 
Greita 
Cent

ral Finance Co., Rm. 514 City State 
Bank Bldg., 128-30 No. Wells St.

Lošt and Fotind
Rasta Pamesta

KAS rado bankos knygutę ir pi
lietybės popierius ant Emerald Avė. 
tarp 31 ir 32 gatvių. Meldžiu sugrą-

STATYKIT DABAR IR
SUTAUPYKIT PINIGŲ

Mes pastatysim, ir finansuosim pas-: „ . , ,
tatymą bungalow arba flatų namo žinte man, nes labai reikalingi. Gau- 
ant jūsų loto.Duota —

• „o QŪAL1TY CONSTR. CO 
11 l,a’ 4538-40 Adison Avė.

site atlyginimą. Pamesti ketverge, 
i., spalio 11 dieną. Atsišaukite Pėter 

Avenue 4718 Russell, 3113 S. Halsted St., 3 lubos.

MARQUETTE MANOR
Rendon Storas 40x27 geras dėl Drug 
Starto arba dėl kitokio biznio. įlen
da pigi. Randasi kampas S. W. Ar- 
tesian ir G9th gatves.

Savininkas
2437 West 69th Streeet

STOLZNERIO 
BŪDAVOT! 

NAMAI

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

Automobiles

i IŠTAISYTOS GATVĖS IR ELĖS 
NĖRA ASSESMENTŲ

Buk neprigulmingas nuo namų savi
ninkų. Veik šiandien, tilt aprubežiuo- 
tas

t t .
MUMS reikia5 lietuviškai kalban

čių moterų. Nuolatinės įplaukos $35 
j savaitę ar daugiau. Atsišaukite 
nuo 9 iki 10 vai. ryto.

325 W. Monroe St.
2 fl. East Side of Building 

Klauskite MR. KUSNER \

SENA moteris reikalauja lengvo 
šeiminiško darbo. Kreipkities raštu 
i NAUJIENAS, Box 1125.

Help Wanted—Male-Female
________ Darbininkų Reikia

VYRŲ IR MOTERŲ 
Reikalingą pardavinėtojų pardavinėti 
radios, elektrikinius dalykus ir kemi- 
kalus. Patyrimas nereikalingas. Dar
bas ant visados.

B. & J. Electrical & Radio 
Eng. Laboratories

6819 So. West«|m Avė.

PINIGAI BE PINIGŲ
Uždirbti pinigų lengvai gali kož- 

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

STANKO & CO.
REAL ESTATE 
5076 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6036

Furniture & Fixtures
Rakandaf-!tainai

vis-

PERKAME ir parduodame varto
tus rakandus. Mokame augščiausią 
kainų* Parduodame kaldras, karuo
tus, k6des, pečius ir t. t. 3018 So. 
State St., Calumet 1149.

PARDUOK ar mainyk savo se
nus rakandus. Mes perkam už pini
gus jūsų senus rakandus arba iš
mainysime ant naujų išdirbėjų sam- 
palinių, pigiai. 2433 Irving Park
Blvd. Tel, Irving 1289.

Lincoln Sport Phaeton.... 
Buick sedan 5 pas......... .....
Oakland sedan naujas .... 
Pontiac sedan naujas 
Chandler luke nauias ........ 
Essex sodan, kaip naujas 
Pontiac Roadster ..........

1926
1927
1928
1928
1927
1928
1927 _ ...

Esscx, Fords, 50 kitokių dėl
rinkimo. •

McDERMOTT MOTOR SALES
7136 S. Halsted' St.

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

$25

skaitlius yra tokia kaina.

$8700—įmokėti 
$500

t

I MENESĮ IR NUOŠIMTIS 
KAMBARIŲ BUNGALOWS

NAUJAS 6 kambarių mūrinis na
mas $6450 — $200 jmokėti ir krau
stykis gyventi tuojaus. Likusius mo
kėk kaip rendą — 3 dideli miegrui- 
miai, ibudavotos maudynės, akmenu
kų asla. Gera transportacija ir ge
ra apielinke. MEHAN and MALONE, 
6407 Irving Park Blvd., Telefonas 
Pensacola 8042.

NAUJI MODELIAI
Nuo 8 dienos Liepos, jau Studeba- 

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

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

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

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

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

D. KURAITIS ir A. KASULIS 
Savininkai

5
1 Dideli užpakaliniai porčiai “Quaker” 
1 plieninis furnisas, imurytoš maudy

nės, ant kojos prausykla. Pilnos mie- 
ros žiursto sinka. Pastogė su grindi
mis. Vidus gražiausia dekoruotas.

ŠITIE BUDINKAI RANDASI 
ANT SEELEY AVĖ.

’ tarpe 77-tos ir 78-tos gatvės. Vie
nas blokas nuo 79-tos gatvės karų 
linijos, 2 blokai nuo 'publiškos mo
kyklas ir bažnyčios. Čia yra greitai 
auganti apielinke, pietų daly miesto, 
kur verčia nuosavybių greitai kyla. 
ARBA JEIGU JUS TURITE SAVO 
LOTĄ NEREIKIA NEI PINIGŲ 

PABUDAVOTI PAGAL

Stoltzner syštemos
BUNGALOWS — 2 FLAČIAI 

3 FLAČIAI.
šauk musų arčiausia ofisą, pamatyk 
musų įvairias specifikacijas ir planus, 
taipgi kainas-

K

' Stoltzner Constr. Co.

BARGENAS. Pardavimui biznio 
prapartė, Storas, 4 kambariai už
pakaly, 6 kambariai viršuj. Karš
tu vandeniu Šildomas, 2 metų se
numo. Mūrinis 2 karų garažas. Par
duos pigiai, ar mainys ant bunga- 
low, cottage ar lotų. Walter J. Paul, 
3236 W. 55th St. Republic 4170

DVIEJŲ FLATŲ — 5—5 kamba
rių, garo šiluma, geram stovy, ang
liškas beismentas; 2319 W. Mar- 
ąuette Road; mainys ant loto; ge
roj vietoj. Triangle 7475.

NUPIGINTA IKI $7,850. 6 kam
barių mūrinė bungalovv; furnasu 
apšildoma; 30 pėdų lotas; garažas; 
Vj bloko iki Marąuette parko; tik
ras pirkinys, jei jus turite $2,800 
cash. Stevvart 1771—4005.

IR

7403 So. Halsted St. 
Triangle 8704-10301 

3825 N. Cicero Avė.
Pataside 6270-1-2 

134 N. La Šalie St.
Central 5901-2-3

APSIMOKANTIS Investmentas. — 
2 apartmentų namas prie Berkeley 
Avė., arti 42 gt.; kaina $11,500; $300 
cash; išmokėjimai.

3 apartmentų namas prie Berkeley 
Avė., arti 44 gt.; kaina $17,500; 
mainys ant gero 6 flatų namo.

JOHN IBACH
1046 E. 43rd St. Oakland 4681

TUŠČIAS lotas 1942-44 W. Gar- 
ifeld Blvd. $200 už pėdą. Dr. Frank 
-Sęhick, 8222 S. Carpenter St.

KAS NORITE
daug apvažiuot, mažai gasolino su- 
vartot ir mekanikų nežinot, tai nu- 
sipirkit naują Chandler automobilį 
pas

STANKO CHANDLER SALES 
2001-05 S. Cicero Avė.

Tel. Cicero 2070.

MisccHaneou< for Sale
(vairus Pardavimai

PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnonios pančiakos dėl 

vyrų ir moterų. Kainos pora tik
tai 50 centų — dvi poros už 95 cen
tus. Moterims pančiakų pora po 
85c. ir 95 centai. Vilnonios gijos 
nėriniams — kaina 4 uncijos matkos 
29c., 81c., 84c. ir 35c. Vilnonios ma
terijos vaikams dėl kelnučių už 65 
centus. Taipgi turime marškonių 
gijų dėl mezginių.

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

Chicago, III.

PIETINES Ulinojaus mainos tu
ri dideliais šmotais anglis, $6.50 už 
vežimų su 
ant kitų 
1036.

pristatymu.
anglių šauk

Del kainų 
Boulevard

BĖISMENTAI IR PAMATAI
Į septynias dienas pakelsime jū

sų namą ir padėsime jums naują 
cementini ar murini pamatą su pil
nu beismentu, taipjau musų nauja 
medžiaga, vadinama Norill-Lite, ku
ri nepraleidžia vandens.

NEREIKIA ĮMOKĖTI
Imkite net dvejus metus išmokė

jimui. Taipjau statome bungaloivs, 
2 ar 3 flatų namus ir įrengiame fla- 
tus beismentuose. Didžiausi gene
ralini kontraktoriai Chicagoje. Pa
šaukite ir musų ipržiniprius jums 
apruokuos dykai.

NORTHERN ILLINOIS 
CONSTR. CO.

1553 W. Madison Street 
Tel. Monroe 0426 

Vardas 
Adresas 
Telefonas

PARDAVIMUI 4 flatų namas po 
4 kambarius, tilę sienos maudynėj, 
arba mainysiu j lotą.

Phone Republic 1145 
Prospect 3502 

2451 W. Marųuette Rd.

TIKRAS bargenas $1000 mažiau.
2 flatų muro rezidencija. Išmokėta. 
$75 j mėn. įplaukų. 1341 Oak Park 
Avė. Sav. 6600 S. State St., Chica- 
go, III. Tel. Wentworth 9351

10 kambarių namas; elektra, fur- 
nasas. $6,000. $1,100 jmokėt, 2442 
Monroe St.

Tuščias lotas 50x125 pėdas, buda- 
votojain gera proga, Jackson Blvd. 
j Weslus nuo Crawford Avė. $19,500. 
Sftuk Tel. West 5080.

GERIAUSIAS Bargepas South- 
West Sidėj, biznio kampas didelis 
Storas, 6 kambariai, viršuj, karštu 
vandeniu Šildomas, 2 karų garadžas, 
3 metu senas, parduosiu arba mai
nysiu. WALTER J. PAUL, 3236 
55th St. Phone Republic 4170.

W.

$1,000.00 PINIGAIS
Numažinta. Vienatinė pardavimui 
bungalow ant stryto. Pardavimui ši 
modemiška bungalow tuojaus ant iš- 
mokesnio ar už pinigus. Randasi 
7144 S. Rockwell St. 5 kambarių 
octogono priekis, išdekoruotas vidus 
ir iš lauko, plumbingas jbildytas. 
Atvažiuok ir apžiūrėk, turim par
duoti — nei vienas teisingas pasiū
lymas nebus atmestas. M r. Sorenson, 
8211 W. 63rd St. Tel. Hemlock 4900




