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Latviu Atstovas Kaune, Balo 
dis, Persona non Grata
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Voldemaras reikalauja, kad Latvijos vy
riausybė Balodį pakeistų dėl jo užimtos 
nepalankios Lietuvai pozicijos ryšy su 
Momnų-Liepojaus geležinkeliu.
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jos, juo kad Balodis tuo pa
čiu laiku buvęs Latvijos minis- 
teris Lietuvai. Lietuvos vy
riausybė todėl laikanti nebepa
togiu dalyku, kad Balodis il
giau pasiliktų Latvijos diploma
tiniu atstovu Kaune ir jau pa
kėlus klausimą dėl jo pakeiti
mo.
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RYGA, Latvija, spalių 17. 
[Chicago Daily News koresp. 
Creorge Hyde.] — Lietuvos mi- 
nisteris pirmininkas Voldema
ras yra nepatenkintas tuo, kad 
Uit vi ja Genevoje pakėlė 
simą dėl Liepojos-Bomnu 
zuikelio atidarymo. Tasai 
žinkelis eina iš Rusijos
Lenkijos dalį ir Lietuvą j lat
vių laisvą nuo ledų Liepojos 
uostą. Del tebesitęsiančio ginčo 
tarp Lietuvos ir I^enkijos, tran
zitas ta linija vis dar neatsteig- 
tas.

Pasikalbėjime su Rygos laik
raščio “Sevodnia” bendradar
biu, premjeras Voldemaras pa
sakė, kad latvių užsienio reika
lų minislerio Balodžio užimta 
pastarojoj I autų Sąjungos sesi
joj pozicija pakenkusi santy
kiams tarp Lietuvos ir Latvi-

“Sevodnia” 
jis esąs nu- 

pareiškimo 
Genevoje jis

Balodis pasakė 
redaktoriui, kad 
stebęs Voldemaro 
turiniu ir forma.
[Balodis] pabrėžęs gyvą Latvi
jos interesą tuo geležinkeliu, 
o tai supuolą su tarptautiniu 
troškimu stabilizuoti taiką ry
tų Europoje. Jis stengęsis gint' 
Latvijos reikalus ir išlaikyti 
draugingus santykius su Lietu
va, bet pamatęs, kad lietuvių 
palankumas buvęs tik žodžiais.

Prancūzai priešingi Grat,_IZaPPĮlin saI
1 atlėks į thicagą

NEW YORKAS, spalių 17.- 
Vokiečių dirižablio “Graf Zep
pelin” vadas, Dr. Hugo Ecke-

slaptos laivynų su 
tarties skelbimui

LONDONAS, spalių 17. — nėr, sako, kad jie tikisi išskris- 
Anglijos-Francijos laivynų su- ti atgal j Vokietiją nė vėliau 
tarties dokumentų paskelbimas, 
kuris turėjo būt padarytas šią 
savaitę, buvo francuzų vyriau
sybės vėl sutrukdytas. Franci-• lotas, busiąs sutaisytas, 

" j tik tris Zeppelin” 
dokumentus,' 

visos I

ja sutinka paskelbti 
formalius pakto < 
bet priešinasi paskelbimui 
korespondencijos.

Anglija, kuri pirmiau 
jau norėjo sutartį laikyti 
ty, dabar stoja už tai, kad 
(ų paskelbti visi laiškai 
konversacijų protokolai.

kaip už dešimt dienų.
Kai orlaivis, kuris kelionėje 

per Atlantą buvo audros suža- 
, “Graf 

padarysiąs maršru
tą po Jungtines Valstybes ir 
lėksiąs per Piltsburghą, Akro-

taip-

bu-
ir

ir kitus vidurinių vakarų mies
tus.

Šiuo tarpu Zeppelino vadas, 
įgula ir pasažieriai keliami 
New Yorke.

[Atlantic an<! Pacific Photo]

Dirižablio “Graf Zeppelin” salė ir valgomas kambarys

^nviptlKK Neleido 88 metų jauni-duvieiijob vauuube kiui vesti 18 mety paną
ima reikštis stipri 

tarpusavio kova
Ksmpartijos organas Pravda 

šaukia pradėti energingą ka
vą su “eportunistine” Rykovo 
srove

BEI^EVILLE, III., spalių 17. 
— Kaunles sekretorius, mote
riškė, atsisakė duoti vedybų lei
dimą Eduardui Jamesui, 88 
metų, su Miss Novene Smitb, 
18 metų amžiaus. Septyniasde
šimt metų skirtumas tarp “jau
nikio” ir jaunosios amžių 
kauntės valdininkei pasirodė 
per daug didelis.

Vokiečiai atsisakė 
nuo plebiscito karo 

laivų klausimu
Komunistams nepavyko surink

ti reikalaujamo skaičiaus pa
rašų visuotiniam balsavimui 
pravesti

Fašistai atste i g i a 
mirties bausmę

Italijoje
ROMA, spalių 17. — Nežiū

rint, kad mirties bausmė Ita
lijoj seniai, dar 1888 metais, įs
tatymais visai panaikinta, spe- 
cialis fašistų teismas dabar 
mirties bausmei pasmerkė ta
riamą komunistą Della Mag- 
giore, kuris buvo kaltinamas 
dėl nukovimo dviejų fašistų.

Prokuroras reikalavo kalti
namajam mirties bausmės, mo- 
tivuodamas šitaip: “Tas, kas 
puola fašistą, tuo pačiu puola 
valstybę.”

Anarchistas Bresci, kuris 
1900 metais nušovė Italijos ka
ralių Humbertą, buvo nuteis
tas kalėjimui iki gyvos galvos.

Dabartinis Italijos karalius 
Viktoras Emanuelis prieš kele
tą metų dovanojo bausmę vie
nam anarchistui, kuris 1911 
metais bandė jj nužudyti. Tas 
anarchistas tebegyvenąs Romoj.

Graikija amnestuos 
visus politinius 

nusikaltėlius ,

Gyvenamų reikmenų 
brangėjimas SSSR

Mirus senutė atsikėlė 
Krabe ir piktai išbarė 

gedėtojus
MASKVA, s-palių 17. — Del 

reikmenų branvėjiimo, gyveni
mas sovietų Rusijoje darosi vis 
sunkesnis. Kainos maisto pro
duktams per pastarąjį mėnesį 
pakilo 20 nuoš. ir nuolatos ky
la. Kai kurių produktų visai 
ima trukti.

Mėsa srubai Maskvoje moka 
80 ka|>eikų svarui. Balti miltai, 
jei tik jų galima gauti, moka 
nuo 50 iki 60 kapeikų svarui; 
makaronai — 40 kap. svarui; 
ryžiai — 54 kap. svarui; su
ris — 1 rublis svarui; jautiena 
kepsniui — 1 
kiaušiniai -— 1 
tuzinui; sviestas 
rui; pomidorai 
20 kap. svarui; 
kap. štukai.

Vieninteliai daiktai, kurie 
dar vidutiniška kaina galima 
pirkti, tai paukščiai, bulvės ir 
daržovės. Vaisių yra pakanka
mai, bet brangus.

rublis svarui; 
rublis 10 kap. 
— 2 rub. sva- 
(tomeitės) 
citrinai 60

Smarki audra Indianoj 
padarė žalos farmoms

EVANSVILLE, Ind„ spalių 
17. — šioje apielinkėjt vakar 
siautė smarki audra, panaši į 
tornadą. Keletas farmų trobesių 
sugriauta ir stogų nuvartyta. 
Kiek žinoma, vienas asmuo bu
vo sužeistas.

Paguldyta gral>e inkapėse, su 
kryžium ir rožančium ant kru
tinės, 98 metų amžiaus senu
tė, Duisbergo našlė, — kai jau 
bandė ją^ grabe uždaryti ir iš
lydėti į kapus, — staiga atsi
kėlė ir, nustebusi, ėmė dairytis 
j dar labiau nustebusius ir nu
sigandusius žmones, susirinku
sius į laidotuves. Supratus da
lyką, atgijusi senutė piktai iš
sibarė.

Senutė buvo “mirus” praeitą 
sekmadienį, o giminės, nepasi
rūpinę pašaukti daktarą 
čiai patikrinti, kad kiek 
ja gyvą palaidoję.

m ir- 
butų

Kiek žmonių žūsta 
ležinkelių kryžkelėse

ge-

WASHINGTONAS, spalių 17. 
— Oficialiais skaitmenimis, per 
pastarus dešimtį metų geležin
kelių kryžkelėse Jungtinėse 
Valstybėse 20,427 asmenys bu
vo užmušti, o 57,625 pavojingai 
sužeisti.

paskutinių Maskvos laikraščio 
“Pravda” numerių matyti, kad 
sena kova tarp Stalino ir Byko
vo darosi vis aštresnė. “Prav
da” kalba apie tai, kad reikią, 
girdi, iš naujo sustiprinti ko
va su dešiniaisiais ir' nuosai
kiaisiais elementais partijoje.

Vyriausias rusų komunistų 
partijos organas rašo:

“Trockininkai pastaruoju lai
ku pasidarė ypatingai judrus ir 
ikiplėšiški, dėl to kova su jais 
negali pasiliauti. Bet kartu rei
kia būtinai pradėti energingą 
kovą su oportunistiniais palin
kimais pačioje partijoje.

“Ta dešinioji srovė komunis
tų partijoje,” sako toliau bol
ševikų organas, “reikalauja 
koncesijų ir palengvinimų kapi
talistiniams miesto ir sodžiaus 
elementams. Ta srove nori pa
mesti, paniekinti klasių kovą 
ir reikalauja, kad tolesnė eko
nominė miesto ir kaimo ūkio 
raida butų labiau pritaikyta 
turtingųjų ūkininkų, vadinamų 
buožių, interesams. Partija tu
ri su ypatingu griežtumu ko
voti šitą pavojingą judėjimą, 
nežiūrint kad jis remiasi pla
čiomis ūkininkų masėmis.”

Paskiausiais pranešimais iš 
Maskvos, santykiai tarp Byko
vo ir Stalino pastaruoju laiku 
pasidarę taip įtempti, kad kiek
vieną dieną galinti kilti tarp jų 
atvira kova.

Stalino šalininkai Bykovą va
dina “kaimo bobute.” Tuo nori 
pasakyti, kad Bykovas ir jo ša
lininkai per daug rūpinasi val
stiečiais, reikalaudami, kad 
mokesniai jiems butų sumažin
ti ir kad ūkininkams 
brangiau mokama 
d uktus.

Rykovo srovė 
nuotnonės, kad 
ūkininkų reikštų 
visos Rusijos.

Kovos su maištinin 
kais Meksikoje

Oaxacos valstijoj federalai su
mušė maištininkų bandą ir 
suėmė visą jų mantą

spa-
Oa-

MEKSIKOS MIESTAS, 
lių 17. — Ties EI Otepec, 
xacos valstijojcr federalinės ka
riuomenės dalis netikėtai už
klupo stiprią maištininkų Lan

dą, kuriai vadovavo paskilbę 
banditai Juan Alvarez, Francis- 
eo Angulo ir Otilio Cordoba.

Banditai, kad ir netikėtai už
klupti, užsiglausdami už uolų, 
akmenų ir medžių kovėsi per 
dvi valandas, bet pagaliau bu
vo nuveikti ir priversti bėgšta 
gelbėtis.

Banditų vadai beveik puspli
kiai paspruko į kalnus. Jiems 
juo lengviau pavyko pasislėpti, 
kad kalnuš dengė tiršta migla.

Banda buvo visai supliekta. 
Visa jos amunicija, maistas ir 
kiti daiktai buvo suimti kartu 
su daugeliu arklių. Devyni pa
šauti bandos nariai, atsilikę nuo 
savo vadų, buvo suimti ir su
šaudyti.

Penki banditai sušaudyti
San Luis Putosi valstijos ka

lėjime karo teismas pasmerkė 
mirties bausmei penkis maišti
ninkų vadus, kurie buvo praei
tą mėnesį suimti San Luis Po- 
tosi valstijoj. Nuosprendis tuo 
jau buvo kalėjimo kieme įvyk
dytas.

BERLYNAS, spalių 17. - 
Vokiečių komunistų sumany
mas gauti referendumą (visuo
tini balsavimą) karo laivų sta
tybos klausimu nepavyko.

Einant krašto konstitucija 
norint, kad butų paskelbtas bet 
kuriuo klausitnu referendumas, 
reikia surinkti nemažiau kaip 
10 nuoš. visų krašto balsuoto
ju parašų, o tai butų 4,100,000 
parašų.

Parašų rinkimo laikas pasi
baigė vakar, ir pasirodė, kad 
jų surinkta neką daugiau per 
2,000,000, tai yra tik 5% nuoš. 
viso balsuotojų skaičiaus. •

[Francuzų socialistai 
protestuoja prieš 

karo biudžetą
PARYŽIUS, spalių 17. — 

Francijos biudžetas ateinan
tiems metams numatyta 1,800 
milionų dolerių, bet tos sumos 
880 milionų dolerių, taigi be
veik pusė visų valstybės paja
mų, eina valstybės skoloms ir 
nuešimčiams atmokėti. Tuo bū
du visoms normalėms valsty
bės išlaidoms lieka 920 milio
nų dolerių, kurių 306 milionai 
dolerių, arba visas trečdalys, 
skyriama armijai ir laivynui.

Francijos socialistai parla
mente griežtai protestuoja prieš 
aikvojimą pinigų ginkluotei ir 
tuo budu sunkinimą gyventojų 
nepakeliamais mokesniais.

Prapuolimas svarbių 
Anglijos laivyno 

dokumentų

MOKINIŲ STREIKAS

17.SUPERIOR, Wis., spalių
— Del to, kad juos norėta per
kelti j kitą mokyklą, sustreika
vo devyniolika Itasca viešosios 
mokyklos mokinių.

butų 
už jų pro-

laikosi tos 
sunaikinimas 
sunaikinimą

lORR

Žemės drebėjimas New 
Hampshire valstijoj

Ir apialinkei fede- 
biuras čiai dienai

lietaus; nedidelė

NASHUA, N. II., spalių 17. 
— Praeitą naktį pietinėj New 
Hampshiro daly buvo jaustas 
lengvas žemės drebėjimas. Su- 
purtymus lydėjo lyg perkūno 
dundėjimas po žeme.

Chicagai 
'alinis oro 
iranašauja

Gali būt
temperatūros atmaina; stipro
kas žiemių rytų ir žiemių vė
jas.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 57° ir 58° F.

šiandie saulė teka 6:05, lei
džiasi 5:06. Mėnuo leidžiasi 7:43 
vakaro.

LONDONAS, spalių 17, — 
Daily Star praneša, kad iš vie
no valdininko valizos prapuo
lę “didžiausios svarbos” britų 
laivyno dokumentai, kuriuos 
tas valdininkas gabenęs iš Mar- 
lovv-on-Thamee į Chathain lai
vyno barakus. Slaptoji policija 
— Scotland Yard — daro tyri
nėjimus.

Lordas Birkenhead rezignavo
LONDONAS, spalių 17. — 

Lordas Birkenhead rezignavo iš 
ministerių kabineto, o premje
ras Baldwin jo rezignaciją pri
ėmė.

ATĖNAI, (Graikija, spalių 17.
— Vyriausybė rengia dekretą, 
kuriuo bus suteikta amnestija 
visiems politiniams kaliniams. 
Daugelis politinių tebelaikomi 
kalėjime dar nuo 1925 metų.

Amnestija bus suteikta dagi 
tiems, kurie buvo suimti dėl da
lyvavimo pastarajame Panga- 
loso sukilimo sąmoksle.

Bombardavo streiko 
vado namus

KENOSHA, Wis., spalių 17
— Praeitų naktį buvo padary
tas pasikėsinimas išsprogdinti 
streikininkų vado, Maceo Kue- 
ny, namus.

Bomba, kuri buvo padėta są
šlavų skardinėj palei garažą, 
sprogdama sudraskė garažo sie
ną, bet namai išliko nekliudyti.

Kueny, Allen A kompanijos 
megstuvių darbininkų streiko 
komiteto narys, tuo metu bu
vo streikininkų mitinge.

Connecticuto įmonėj 
nuskelta darbinin

kams algas
PROVIDENCE, R. I., spalių 

17. — Keturios rytų Connecti
cuto fabrikų kor]M>racijos: 
Wauregan Co., Aldrich Bros. 
Co., Totokett Manufacturing 
Co. ir Lavvton Mills korporaci
ja paskelbė, kad nuo ateinan
čio pirmadienio darbininkams 
algos bus nuskeltos 5 nuoš. Al
gų nuskelimas palies apie 5,000 
darbininkų. '

Statys “didžiausią pa
sauly” trobesį New 

Yorke
NEW YORKAS, spalių 17.— 

W. P. Chrysler korporacija 
skelbia, kad ties Lexington 
avė., tarp 42nd ir 43rd gatvių 
ji tuojau pradėsianti statyti 
aukščiausią pasauly trobesį. Ji* 
turėsiąs 08 aukštus ir busiąs 
808 pėdų aukštumo, — 16 pė
dų aukštesnis už Woolwortho 
trobesį. Tasai milžiniškas sky- 
scraper’is pastatyti pareisią? 
14 milionų dolerių.

Du asmenys užsimušė 
automobiliui susikalus

17. — Vieškely, netoli nuo čia 
jų automobiliui susikūlus, už
simušė du nepažįstami vyrai.

Lietuvos žinios
J _

Sukilimas prieš oku
pantus Kamajuose 

r *

KAUNAS. [LA]. — Perei
tą pirmadienį [rugsėjo 24 d.] 
Švenčionių apskrity, Kamajų 
miestely lenkų policistas, ieško
damas priekabių, areštavo visų 
gerbiamą pil. Joną Laščių ir 
pasodino į kamerą suimtiesiems 
nuovadoj. Miestelio piliečia, 
patyrę ape p. Laščiaus suėmi
mą, susirinko ties nuovada ir 
ėmė reikalauti, kad paleistų 
suimtąjį. Policistai ėmė biau- 
riausiais žodžiais keikti pilie
čius, stumdyti ir mušti. Už
gautieji atidavė jiolicistams at
gal ir vieną net parbloškė ant 
žemės, o kiti akmenimis ir 
pliauskomis ėmė svaidyti į nuo
vados raštinę. Policistai šovė į 
minią ir vietoj nudėjo p. Kau- 
ševičių, o 4 sužeidė. Piliečiai 
išbėgiojo, bet kai policistai pa
mėgino išeiti į miestą, vėl bu
vo apsvaidyti akmenimis. Tuo
met policija išsaukė telefonu iš 
Švenčionių eskadroną raitelių, 
kuriems atvykus prasidėjo pi
liečių suiminėjimai. Iš viso į 
nuovadą buvo atvaryta daugiau 
100 žmonių, dalį paleidus liko 
apie 40, kurie išvaryti į Šven
čionis. Miestely sustiprinta ap
sauga, bet būklė tebėra įtemp
ta. %

Unveirsiteto reforma 
po naujų metų

KAINAS. [LA], — Minis- 
teris pirmininkas Voldemai^as 
spaudos atstovams pareiškė, 
kad numatytoji Lietuvos uni
versiteto reforma dėl paraleli
nių katedrų panaikinimo ir 
mokslo niveau pakėlimo bus 
pradėta vykdyti po naujų me
tų, kai prasidės naujas mokslo 
semestras. Reforma vedama 
turint nuolatinį kontaktą su 
pačiu universitetu.

Likviduota komunistų 
organizacija ir 

spaustuvė
KAUNAS. [LA]. — Krimi

nalinė policija naktį iš rugsėjo 
m. 23 j 24 d. likvidavo komu
nistų organizaciją ir sulaikė ke- 
’?tą asmenų. Per kratą Žalia
kalny rasta slapta komunistų 
spaustuvė “Spartakas” ir labai 
laug įvairios medžiagos.

Sąryšy su tuo Panevėžy su
laikytas komunistų partijos 
kurjeris, vežęs iš Kauno pilną 
čemodaną, virš 5,000 atsdšau- 
kimų, spausdintų minėtoj spau
stuvėje.

ŠIAURĖS LIETUVOS STU
DENTAI PRAŠO ATLEISTI 

NUO MOKESČIŲ

KAUNAS. — Šiaurės Lietu
vos studentų susirinkimas nu
tarė prašyti Lietuvos universi
teto senatą, kad jis atkreiptų 
dėmesį į jų prašymą, svars
tant stipendijų ir nuo mokes
čių atleidimo klausimą, nes jų 
tėvų ūkiai nuo lietaus smarkiai 
nukentėjo. Tam reikalui išrin
kta komisija.

Kinai evakuavo ameri
kiečių nuosavybes 

Nankine
ŠANCHAJUS, Kinai, spalių 

17. — Kinų vyriausybė evaku
avo visas amerikiečių nuosavy- 
>es Nankine, kurias ji jau il
gesnį laiką laikė užėmus.

Daugelis amerikiečių trobe
sių buvo vartojami smulkes
nėms Kinų administracijos įs
taigoms.

■:■
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Trumpos žinios apie Lietuvą
(Geografine apžvalga)

(Pabaiga) 2,416. kv. klm. gyvena 141,645
Sieros šaltiniai yra Pasvalyje, žmonės, taigi vienam kv. klm. 

Taip pat Kauno priemiesty, tenka 58 žmonės.
Šančiuose. Kauno-Šančių van-| Moterų Lietuvoje yra dau- 
denį pradėjo vartoti gydymo negu vyrų. Be Klaipėdos 
reikalui tik nuo 1927 m. birže- j krašto, moterų yra 1,061,421, o 
lio mėn. d-ras J. Venckunas,' vyrų — 967,551. Klaipėdos 
kuris pasistatė nedidelę hidro- krašte vyrų yra 67,083, o mo- 
balneokrapijos gydyklą ir gydo 74,642. Taigi Klaipėdos 
nuo reumatizmo, podagros, ne- krašte moterų perteklius ,yra 
uralgijų, kvėpuojamų takų ka-'dar didesnis, nes ten 1000 vy
turo, moterų ligų, odos ligų ir/U tenka 1114 moterų, tuo tar- 
kt. Kauno-Šančių mineraliniu-' Pu visoje kitoje Lietuvoje 1000 
me šaltinyje, darant i 
rasta laisvo sieros vandenilio, 
sulfitų, daug gipso ir valgorho- yra katalikų, 
sios druskos, todėl šis šaltinis žydų (izraelitų) — 7.65%, liu- 
savo sudėtimi atitinka vokiečių j teronų 3.28% , sentikių ir sta- 
Aacheno ir latvių Kemerno šal-1 Čiatikių — 2.72%, reformatų 
tinius. * j 0.53%, mahometonų — 0.05% ,

analiza,• vyrų tenka 1097 moters.
Religijos atžvilgiu daugiausia 

būtent, 85.72%,
OlVo vii UOIVVO, VVUvl olo ocnvinio , v • 

savo sudėtimi atitinka vokyčių ; teronų

į 0.53%, mahometonų — 0.05%, 
baptistų — 0.02%, karaimų — 

Yra ir kitur mineralinių sal- 0 01^ kitų _ o.O2%. Tai toki 
tinių, kaip, pavyzdžiui, Jonavo-. nuošimčiai yra, jei neskaitysi- 

bet tie šaltiniai Klaipėdos krašto, kuriame 
‘ religijos atžvilgiu kitokis san- 

Jen P&vyz-,tykis yra, būtent: evangelikų 
džiui, šalia Kauno, kaip kai kas ' g'j 68</;, katalikų 5.88%, žydų 
projektuoja, būtent, Aukštosios 170%, visų kitų 1.29'/. 
Panemunės miške butų pasta-1 
tyti tam tikri gydymuisi na
mai ir visi kiti įtaisymai, tad. —».**♦* _
Kųunas virstų žymiu kurortu,, skaityti bei rašyti, tik 35,1%; 
žjhomu ne tik Lietuvoje, bet ir pusiau raštingų, arba mokančių 
kitose šalyse.

je, Biržuose, 
mažai tėra naudojami arba vi
sai nenaudojami.

Lietuvoje yra raštingų žmo- 
kitaip sakant mokančių

tos atskirų šakų, tarp savęs vi
sai nesujungtų.

Plačiaisiais geležinkeliais 
traukiniai paprastai eina per 
valandą su viršum 40 klm., 
siauraisiais geležinkeliais—apie 
15 klm. Bet važiuojant kur to
liau, ir traukiniui sustojant 
stotyse, vidutiniškai skaičiuo
jant, plačiuoju geležinkeliu 
nuvažiuojama per valandą su 
viršum 30 klm., o siauruoju

■ 12»5 klm.
Kiti susisiekimo keliai 

I

Kiti keliai—tai vandens ke
liai, plentai ir vieškeliai. Iš 
vidurinių vandens kelių didžiau
sios reikšmės turi Nemunas. 
Bet neguliarinis susisiekimas 
Nemunu garlaiviais eina tik nuo 
Kauno žemyn, t. y., Jurbarko 
linkui. Šituo vandens keliu 
plaukiant žymesnės prieplaukos 
yra šios: Zapyškis (17 klm. nuo 
Kauno), Vilkija (32 klm. nuo 
Kauno), Seredžius (45 klm.), 
Veliuona (55 klm.), Plokščiai 
(62 klm.), Šilinė (78 klm.), 
Jurbarkas (91 klm.), o ligi sa
vo žiočių ligi juros nuo Jur
barko reikia dar plaukti 112 
kilometrų.

Plentų iš viso yra 1197 klm., 
p vadinamųjų vieškelių apie 
40,000 klm. Didelė dalis vieš
kelių, esant blogam orui, taip 
sugenda, kad jais ne tik dides-

Įvairių kultūriĮ. pasėlių plotas 
beveik kasmet kitėja,' ir šitas 
pakitėjimas daugiausia pareina 
nuo bendrų gamtos (oro) sąly
gų. Ypač nuo gamtos sąlygų 
pareina žieminių javų (rugių ir 
kviečių) sėjos ploto didumas, 
^eigu oro sąlygos būva palan
kios sėjai, tad apsėjamas nor
malinis javų plotas, priešingai 
—jeigu žieminių kultūrų plotas 
sumažėja, tad taip pat pakitė
ja visų kitų kultūrų sėjos plo
tas. t

žemės ūkis Lietuvoje dau
giausia paremtas varpinių javų 
auginimu. Lietuvos žemės dir
bimas dar nėra pasiekęs tin
kamo laipsnio, tad ir javų už- 
derėjimai nėra pasiekė aukš
čiausio savo didumo. Vidutiniš
kai imant, Lietuvos ūkininkas

Vienų melžiamųjų karvių yra

iš vieno hektaro žemės gauna:
Rugių 20—24 centnerius*)
Kviečių 22 27 M
Miežių 18—22 99

Avižų 16 19 9/

žirnių 15—24 99

Bulvių 205—240 99

Linų sėklų 8—11 99

Linų pluoš. 8—11 99

Naminių gyvulių Lietuvoje
maždaug yra tiek:

Arklių apie 500,000
Galvijų apie 1,300,000
Avių ir ožkų apie 1,400,000
Kiaulių apie 1,600,000

tad didžiausiu Lietuvos respub
likos miestų reikėtų laikyti Vil
nius, kuriame prieš didįjį karą 
gyveno arti 200,000 žmonių, bpt 
dabar, lenkams alinant tą pa
grobtą kraštą, tėra kiek dau
giau kaip 150,000 gyventojų. 
Kiti žymesni Lietuvos miestai 
yra apskričių miestai, kuriuose, 
1923 m. statistikos duomenimis, 
buvo: Alytuje 6322 gyv.,, Bir
žuose 5315, Pasvalyje*) 2211, 
Kėdainiuose 7415, Kretingoje 
2532, Mariampolėje 9488, Ma
žeikiuose 4300, Panevėžyje 19,- 
197, Raseiniuose 5270, Rokišky
je 4325, šakiuose 2044, Šiau
liuose 21,387, Tauragėje 5470, 
'Telšiuose 4691, Utenoje 4890, 
Vilkaviškyje 7263, Vilkmergėje 
(Ukmergėje) 10,604, Zarasuose 
(Kžerėnuose) 3785 gyv.

Bendrai imant, miestų, kurie 
turi su viršum 2000 gyventojų, 
Lietuvos respublikoje yra 43, 
ir juose gyvena daugiau kaip

*) Biržai ir Pasvalys yra vienos 
ir tos pačios apskrities miestai.

300,000 žmonių.
Klaipėdos miestas turi apie 

37,000 ir didumo atžvilgiu sto
vi pirmoje vietoje po Kauno.
PaAtas, telegrafas ir telefonas

Jei Lietuvos pašto, telegrafo 
ir telefono įstaigų skaičių paly
gintume su kitų kraštų tokio
mis pat įstaigomis, tai Lietuva 
pasirodys šiek tiek atsilikusi. 
Bet jei palyginti dabartinę Lie
tuvą su prieškarine Lietuva, tai 
pamatysime labai didelius žings
nius, padarytus pirmyn. Juk se
niau Lietuvoje pašto įstaigos 
tebuvo daugiausia tik apskričių 
miestuose, o telefono tinklo be
veik nebuvo. O šiandien ma- 
žiausiame miestelyje arba baž- 
nytkiemyje rasime pašto, tele
grafo ar telefono įstaigą. Ir 

I šiandien, tikriau sakant ligi 
1927 metų, Lietuvoje veikė 183 
pašto įstaigos ir 166 agentū
ros. Dabar bendras pašto ke
lias (geležinkeliais, vandens ke
liais, plentais ir vieškeliais) su-

daro arti 6,000 klm. Telegrafo 
ir telefono laidų yra su viršum 
40,000 kilometrų.

Susisiekimo priemones dar 
padidina radio telefonas, žy
miausioji Lietuvos radio siun
čiamoji stotis yra Kaune, Vy
tauto kalne.

Yra dar oro susisiekimas 
aeroplanais su Vokietija ir ki
tomis valstybėmis.

Pažymėtina, kad iš vandens 
kelių susisiekti geriausia tinka 
Nemunas. Jo žymiausias inta
kas Neris, arba Vilija, susisiek
ti netinka. Vilija, kaip ir Ne
munas, išteka iš Gudijos (Mins
ko gub.) už 160 kilometrų į žie
mius nuo Nemuno ištakos. Įte
ka prie pat Kauno. Prie Vilijos, 
lenkų okupuotame krašte, yra 
senoji Lietuvos sostinė — Vil
nius. Vilija turi savo tėkmėje 
gana daug akmenų ir seklumų 
ir todėl garlaiviams plaukioti 
netinka; daugiau reikšmės turi 
tik medžių plukdymui.

[Iš “Neužmiršk Lietuvos” .

ni kroviniai negalima vežioti, 800,000.
bet ir tuščiomis išvažiuoti sun-! Lietuvoje paprastai užaugatik skaityti arba tik pasirašyti 

y/f. Am- 
atžvilgiu, mažiausia anal

fabetų yra tarp 20 ir 29 metų 
amžiaus, būtent, 20.40%. Tarp 
10 ir 19 metų ir tarp 80 ir 39 
metų amžiaus yra beveik vie
nodai analfabetų, būtent,

Gana žymus butų Druskiniu- savo pavardę, yra 20.0 
, žiaus ; " ,kų kurortas su savo sūriaisiais 

mineraliniais šaltiniais, bet jis 
yra šiandien lenkų okupuotas.

Lietuvos gyventojai

Lietuvos gyventojų daugumą 
sudaro patys lietuviai, I 
kalba yra artimiausia 
sioms indoeuropiečių 
bėms. Lietuviai ne visuose Lie-

kurių j 28.40%.
seniau-
prokal-

i Lietuvos geležinkeliai
Geležinkelių bendras ilgis yra

tuvos kraštuose vienodai kalba toksai: ~ 1428 kil°’
arba šneka. Visas lietuvių kal-’metrab siaurųjų 563 kllomtt- 
bos šnektas kalbininkai skiria ra** *s viso 1,691 kilometras, 
dviem būriais: žemaičių tarme, faktinai eksploatuojamų 
ir aukštaičių tarme. Aukštaičio plačiųjų geležinkelių yra* ^78 
ir žemaičio vardą lietuviai pra
minė ne tautybei, bet gyvena-J 
mojo ploto prigimčiai pažymė
ti

kilometrai vienvėžių, 232 klm. 
dvivėžių.

x » t. a ; 1Lietuvoje 100 kv. klm. valsty- 
aukštaičiai ir žemaičiai yra bes ploto tenka maždaug 3 klm. 

tos pačios kilmės lietuviai. Lis- geležinkelių linijos ilgio; kitose 
arba literatu- valstybėse tokiam žemės plotui 

ros, kalba yra aukštaitiška; jos tenka: Latvijoj — 4 klm., Len- 
pamate tuno aukštaičių tarmės kijoj — 5 klm., Danijoj — 11.3 
vakarinė patarmė, tikriau sa- klm., Austrijoj 
kant — pietinė jos dalis (Su- koslovakijoj — 10 klm., Belgi 
valkija), kuri ligi šiol išlaikė ’ joj __ 16.3 klm., Bulgarijoj 
žodžio gale sveikus senovės gar- 

senojoje savo vie

tuvių rašomoji,

9.6 klm., Če-

skaičius tautybė-
1923 m. visuotinio 

duomenį-

arba

3.2 %•

2.0%

gyventojų

2.5 klm., Norvegijoj — 1.1 klm, 
Projektuojamos geležinkelio 

linijos Amaliai-Telšiai-Plungė- 
Kretinga yra 129 klm. ilgio; 
Amalių-Telšių ruožas, turįs 56 
klm. ilgio, jau pastatytas. Jei 
atsiminsime čia nahją Kazlų 
Rudos-šeštokų geležinkelio lini
ją 60 klm. ilgumo, tad pamaty
sime, kad ligi 1927 metų Lietu
vos vyriausybės rūpesčiu yra iš 
viso pastatyta plačiųjų geležin
kelių linijos 116 kilometrų.^

Iš 563 klm. siaurųjų geležin
kelių valstybės nuosavybėje yra 
454 klm., o 109 klm. (Klaipė
dos krašte) — privatinėje nuo
savybėje. Lietuvos siaurieji ge-

sus ir kirtį 
toje.

Gyventojų 
mis, einant
gyventojų surašymo 
mis, yra toks: 
Lietuvių 1,701,863 
Žydų ....... 153,743
Lenkų ....... 65,599
Rusų ....... 50,460
Vokiečių ... 29,281 
Latvių .... 14,883 
Kitų ........... 6,013
Sv. įv. taut. 7,179

Darant visuotinį
surašymą buvo rasta Lietuvo
je 26 atskirų tautybių pavadi
nimai; iš jų žymesnių (daugiau ' ležinkeliai nesudaro vieno bend- 
kaip 1000 žmonių) yra tik 7 
tautybės, o 19 turi mažiau kaip 
1000 žmonių.

Miestuose*) gyvena 14.9% 
bendro gyventojų skaičiaus, va
dinamuose miesteliuose — 8.3%, 
o kaimuose — 76.8%. Lietuviai 
miestuose sudaro 57.1% bend
ro miestų gyventojų skaičiaus, 
antroje 
(32.2%),

vietoje eina žydai 
toliau vokiečiai 

lenkai (2.9%), rusai 
(2.5%). Kaimuose lietuviai su
daro 91'4, o visos kitos tauty
bės tik 9%.

Gyventojų tirštumas, arba 
tankumas, yra toksai. Be Klai
pėdos krašto, visoje kitoje Lie
tuvoje, einant 1923 m. statisti
kos duomenimis, buvo 2,028,-< 
972; turint golvoje 53,483 kv. 
klm. plotą, tenka vienam kvad* 
ratiniam kilometrui 38 žmonės. 
Klaipėdos kraštas truputį tan
kiau gyvenamas, nes tenai

*) Miestais vadinamos vietovės, 
turinčios daugiau kaip 2,000 gy
ventojų.

ro tinklo, bet susideda iš kele-

Svarbiausias gyventojų maisto 
šaltinis

ku, nes būva labai klampu ir javų daug daugiau, negu reika- 
duobėta. • linga patiems vietos žmonėms,

1 todėl kasmet tam tikras javų 
kiekis eksportuojama į kitas ša- 

! lis. Apskritai imant, kasmet
Lietuvoje labiausiai yra išsi- Lietuvoje atlieka apie 45,000 

plėtusi žemdirbystė. Kitos ūkio tonų rugių, 12,000 tonų miežių, 
šakos, kaip antai: sodininkystė, 14,000 tonų žirnių ir pupų, 20,- 
daržininkystė, 
ir bitininkystė yra < 
padedamojo pobūdžio, ir tik kai 
kuriose vietose, ypač priemies
čiuose ar miesteliuose, turi sa
varankiškos reikšmės.

paukštininkystė 000 tonų avižų, 34,000 tonų 
daugiausia bulvių, 17,000 tonu linų sėme- • I

nų, 19,000 tonų linų pluošto.

Lietuvos miestai
Nedidelis miestų gyventojų 

skaičius palyginti su visais Lie- 
Ariamosios žemės yra apie tuvos

22,740 kvad. klm., pievų 6,920 kad didelių miestų 
k v. klm., ganyklų. 5,930 k v. klm. nėra.
Visas kitas plutas n yra sodai, skaičius nuoltft"auga.
daržai ir netinkama žemė. sias dabartinėje Lietuvoje mies- 

Vidutiniškai imant, kasmet tas yra Kaunas, kuriame 1923 
apsėjama 
Rugiais 
Kviečiais 
Miežiais 
Avižomis 
žirniais 
Linais 
Bulvėmis 1

gyventojais jau parodo, 
Lietuvoje 

Bet miestų gyventojų 
Didžiau-

Jus negalite perviršinti Budveiser — Jus nega
lite net pamėgdžioti ji ant rųšies, užganėdinimo 
bei pasekmių, štai kodėl ši didelė raudona blo
kinė yra Amerikos mėgiamas naminis pakietas 
šiandie... Parduodamas visur.

toksai plotas:
apie 540,000 hekt. 
apie 90,000 ” 
apie 200,000 ” 
apie 
apie 
apie 
apie

350,000
60,000
65,000

150,000

metais, darant visuotinį gyven
toju surašymą, buvo rasta 81,- 
546 žmonės; dabar reikia skai
tyti ne mažiau?kaip 93,000 gy
ventojų. Jei lenkai nebūtų oku
pavę Lietuvos rytinės dalies,

♦) Vienas centneris turi 50 kilo
gramų.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

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

1618 West 18-ta Gatve.

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

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas liUg- 
zaminavhnas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuria neklaus jūsų 
kur ir kas jums< skauda, bet pats pasakys po galutino išegzamina- 
vimo —- kas jums yra.

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

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

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

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 80 metų. Musų motto; PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lažai, vanos ir prūdą* visada.
908 W. 14 St., 2 blokai į vakarus nuo Halsted St. 

Phone Čanal 2544—2545

Norint priduoti maistingumo duonai, keksams, pyragai
čiams ir “doughnuts”, vartok Budweiser Malt Syrup 
savo kepimui.

Budweiser Malt Syrup
HOP FLAVORED OR PLAIN

WESTERN SALES CORPORATION 
1525 Newberry Avė.

IDittributors Phone Canal 7051 Chicago, Illinois
BM-88

Blogi Metai Lietuvoj
Iš laiškų, iš laikraščių girdžiusi 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”.

lt • ” . X

“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.

NAUSIEIMOS
1739 So. Halsted St.,

CHICAGO, ILL.
V— " .......  I -I" -1 ..............!■'.............................  ... ------ - ---------



NAUJIENOS, ChicagO, UI.

Karas prieš prigavė
jus prasidėjo

Keli federalės valdžios de
partamentai praėjo koncen
truotą kovą prieš visokias pri- 
gavystes.

Kas met ir kas mot Pašto 
Departamentui pranešama apie 
įvairiausias prigavystes. Net 
1872 m. Kongresas autorizavo 
Pašto viršininką, sulig jam pa
duotų informaciįų prieš žmogų 
arba kompaniją, kurie bandė 
vartoti paštą prigavystės tiks
lams, užmarkiuoti “fraudulent” 
ant konverto registruoto laiško 
ir sugrąžinti siuntėjui. Taipgi 
autorizuota neišmokėti krasos 
piniglaiškius tokiems prasižen
gėliams. 1895 m. įstatymas 
pertaisytais inimti paprastus 
laiškus ir siuntinius, ne tik 
registruotus laiškus. Ir sulig 
tų įstaigų prigavystės įsakymai 
(fraud orders) išduoti.

1927 m. prigavystės įsaky
mai išduoti prieš 239 kompani
jas ir asmenis. Tie išduoti j- 
sakvmai automatiškai nukerta 
išmislytoją prigavysčių nuo vi- 
so pasaulio, jeigu vartoja paš
tą. Bet kai kurios kompanijos, 
prieš kurias įsakymai išduoti, 
bando kaip nors išsisukti pasi
renkant kitus vardus ir vėl 
vedant biznį. Bet vistiek į 
trumpą laiką Pašto Departa
mentui pranešama naujas var
das ir adresas ir kitas įsaky
mas išleidžiama inimant 
naujus vardus ir naujas infor
macijas.

Bet patys žmonės kalti, nes 
kuomet prigaunami jie tuoj ne
praneša Pašto Departamentui. 
Arba visiškai nepraneša. Tik 
per vieno žmogaus rankas per 
daugelį metų perėjo apie $100,- 
000,000.

Kad nors kai kurie prigavingi 
išmislai yra gudriai sumanyti, 
bot kiti labai netvarkąs, o visr- 
tiek visi randa užtektinai “kus- 
tomierių”, kurie tiki gaut ko 
nors už dyką. Pav., daugelis 
moterų pasiuntė dešimts centų 
už “dešimts mastų gražaus šil
ko padaryti jekutes ir kitus 
daiktus” ir sulaukė dešimts 
mastų šilkinio siūlo.

Viena kompanija garsino, kad 
bile kas gali gauti už $10 pan- 
čiakų užmokant arba prisiun- 
čiant $1. Bet gauti tas pan- 
čiakas žmogus turėjo prikal
binti dešimts draugų arba pa
žystamų irgi pasiųsti po $1 ir 
tie draugai turėjo irgi kitus 
dešimts prikalbinti, ir taip be 
galo ėjo.

Yra tiek daug visokių priga
vingų išmislų, kad nėr galima 
apie juos visus apipasakoti, 
čionais paduota tik papras
čiausios.

“Naminis Darbas Moterims” 
gaminant bereikalingus daiktus 
sukrovė labai daug pinigų, kol 
buvo sustabdytas.

Kitas*asmuo, kuris labai daug 
pelnė tai buvo medikališkas 
prigavėjas, kuris turėjo vais
tų visoms žinomoms ligoms ir 
net nežinomoms ligoms.

Vienas mokytas vyras, įstei
gęs vieno žmogaus “un i versite-. 
tą” su ilgu vardu, galėjo iš bi-[ 
le studento į labai trumpą lai- 
ką padaryti gydytoją, advoka

ilUBBY Grandma Will Have to Be More CarefuL

tą ar kitą profesionalą.
Kitas veterinaras Maine vals

tijoj garsino, kad turi labai pui
kių Angom kačių, visokių spal
vų. ir išsiuntinėjo paprastas 
Maine kates tik apspalvotas bi- 
le reikalaujama spalva.

Kitas vyras Tennessee vals
tijoj pardavinėjo šunis. Tas 
žmogus nuo gatvių gaudydavo 
šunis ir pats pagamino visokias 
geneologijas.

Bet didžiausios prigavystės 
buvo aliejau^ akcijų prigavys
tės Texas, Oklahoma, Arkansas 
ir Louisianos valstijose, keli 
metai atgal. Milionai dolerių 
žuvo, kol paštas sulaikė siun
tinėjimą prigavingų laiškų. Ke
li vedėjai kompanijų net ir šian
dien sėdi kalėjime.

Federal Trade Commission 
ir gi bando susekti visokias 
prigavystes, nes ji bando su
gauti neteisingus apgarsinimus 
ir klaidingą perstatymą tarp- 
valstiškos pirklystės. Bet pirm 
negu šis komitetas ima žings
nius prieš kompaniją jis duoda 
progą pasitaisyti. Šituo budu 
(lauu prigrav^ngy apgarsinimų 
tapo prašalinta iš laikraščių.

Viena korporacija, kuri gami-1 
no skelbimui medžiagas, siūlė 
laikrodėlį kaipo dovaną asme
niui, kuris parduos 28 pakietus 
krakmolo už 10 centų kiekvienų 
pa kietą ir gražų paveikslą už 
dyką. Reikėjo užmokėti sumą 
pinigų už laikrodėlį ir iš tikrų
jų pasiūlytas paveikslas nebuvo 
duodamas dykai, bet kaina pri-
skaityta prie krakmolo kainos. 
Federal Trade Commission vedė 
tyrinėjimą ir ta kompanija pa
liovė gyvuoti.

“Mail order” įstaiga parda
vinėjo rašomas plunksnas “nuo 
padarytojo pirkėjui”. Apgarsi
nimai rodė gražias plunksnas 
su “iridium galais”, iridium yra 
brangus metalo elementas, bet 
tas nebuvo teisinga. Plunksnos 
kaina augštesnė, negu turėjo 
būti ir buvo ant plunksnos už- 
markiuota. Kuomet tyrinėjimai 
parodė prigavystę, kompanija 
tuoj pasirašė, kad sustos var
toti neteisingus apgarsinimus.

Muzikos mokykla per paštą 
garsinosi, kad “duos už dyką 
muzikališka insttrumenta asme
nims, kurie mokinsis toje mo
kykloje”. Pasirodė, kad tą in
strumento vertė buvo priskai- 
tyta prie kurso kainos.

Kur tik galima, Federal 
Trade Commission stengiasi su
stabdyti šitų klaidingą persta
tymą visokių daiktų (FLIS).

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

rengsime Jumis dėl šios 
PI gerai apmokamos vietos 

i trumpą laiką. Mes mo- 
f kiname dienoms ir va-
K karais. Šauk arba ra-

šyk dėl madų knygos.
FASH1ON MILLINERY SCHOOL

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

JOS. F. KASNICKA principalas

Pirkit sau šildytuvą už 
urmo kuiną.
Lengvi išmokėjimai, jei 
norima.
PEOPLES PLUMBING 

‘ & HEATING SUPPLY 
COMPANY

490 Milwaukee Avenue 
461 N. Halsted Street 

Phone Haymarket 0075 ir 0076

iraciuv anų Amnitiv motu,

Vyskupas metodistų bažny
čios, Joseph C. Ilartzell, iš Cin- 
cinnati, O. Jis tapo plėšikų už
pultas ir sumuštas. Rugsėjo 6 
d. jis nuo sumušimo mirė, liu- 

vo 87 metų amžiaus.

t

Ar Amerikos Gyvenimas Turi 
Būti Suardytas?

Ar Žemdirbystė Turi Būti Pažeista?
ArDirbtuvės Turi Būti Uždarytos?

NE!---.
Tai padarykim užtektinai augštus muitus, 

kad tinkamai apsaugotų Amerikos 
darbininkus

Augštesni muitai (tarifas) štai ką atsiektų dėl 
Amerikos darbininko: Jie leistų Amerikos samdytojui 
samdytis Amerikos darbininkus, kad pagaminti daik
tus vartojimui ir sunaudojimui Amerikoje. Tai reiškia 
Amerika dėl amerikiečių.

Be tokio muito tie daiktai butų išdirbami užsienio 
fabrikantų, kurie samdosi užsienio darbininkus, užsie
nio šalyse, dėl vartojimo ir sunaudojimo Jungtinėse 
Valstijose.

Demokratai stoja už sugryžimą prie Underwood 
muitų įstatymų. Kiekvienas Amerikos darbininkas at
simena pasekmes Underwood muitų įstatymų, kurie už
darė Amerikos dirbtuves ir pagimdė nedarbą.

Žemesni muitai sunaikintų musų industrines įstaigas; jie išmestų iš darbo darbi
ninkus visoje šalyje.

Kiekvienas Amerikos balsuotojai supranta, kad negalima yra darbininkui, už
dirbančiam $7.50 į dieną, šioje šalyje konkuruoti su $1.00 į dieną alga senoje šalyje.

Darbininkams Reikalingi Augšti Muitai
Kad apsaugoti šios šalies gyventojus, musų muitų įstatymai turi būti pravesti 

Republikoniško Kongreso ir turi būti vykinami Republikoniško Prezidento.
Augšti Apsaugojautys Muitai užtikrina namų biudžetą; maistą ir drabužius mu

sų vaikams; duoda mokslą musų jaunimui ir teikia didesnes progas geresniam gyve
nimui vyrams ir moterims.

Kodėl tad rizikuoti suardymu šalies žemdirbystės, uždarymu dirbtuvių, išmeti
mu iš darbo darbininkų ir sunaikinimu abelno Amerikos gyvenimo?

HOOVER ir CURTIS
i t k, ; ■ • . » . . \.... , •

užtikrins gerovę
Užmokėjo Republican National Committee — Svtimkalbių Divizija — Wm. E. Hull, direktorius.

Indionai galės balsuoti 
ateinančiuose rin

kimuose
Pirmą sykį Amerikos istori

joj didelis skaičius indijonų da
lyvaus tautiškuose rinkimuose. 
Ainiai stiprios rasės, kuri valdė 
šitą Kontinentą prieš Amerikos 
atradimą, automatiškai įgijo 
Amerikos pilietystę kongreso 
aktu priimtu 1924 m. Prieš tą 
laiką indijonams pilietystė* bu
vo teikiama tik kuomet darodė, 
kad buvo kompatentiški. Kuo
met indijonas galėjo prižiūrėti 
savo reikalus, jis buvo skaito
mas kompetentišku ir įgijo pi
lietystę. Apie du trečdaliai 
Amerikos indijonų tuo budu į- 
gijo pilietystę, bet labai mažas 
skaičius iš tų balsavo. 1924 m. 
aktas buvo priimtas pervėlu 
pavėlinti jiems dalyvauti 1924 
m. rinkimuose. Ir todėl šių 
metų rinkimuose j i-a visi galės 
dalyvauti.

Kad nors konstitucionališkas 
aprūpinimas teikia teisę balsuo-
ti nekreipiant atydos į rasę, 
spalvų ir lytj, bet vistiek vals
tijos turi teisę sureguliuoti su

vo balsavimus. Valstijos turi 
ypatingus balsavimo reikalavi
mus. Pietų valstijose negrai 
negali balsuoti, bet, kad nors 
su indijonais kitaip pasielgta, 
vistiek Michigan valstijoj gen
tinis indijonas negali balsuoti.

Minnesota valstijoj necivili
zuotas indijonas negali balsuoti.

Nevada valstijoj indijonai, 
kurie gyvena indijonų gyveni
mo vietose (reservations), nega
li balsuoti.

Yra apie 350,000 indijonų 
Suv. Valstijose. Jie priguli prie 
193 šeimynų ir gyvena kiek
vienoje valstijoje šioje šalyje. 
Beveik trečia dalis visų indi
jonų gyvena Oklahomoj ir toje 
valstijoje visi indijonai, tik ne
apsigyvenę, kurie gali skaityti 
ir rašyti gali balsuoti.

Arizona, South Dakota, New 
Mexico, ir California turi dide
lius skaičius indijonų gyvento
jų. (FLIS).

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

Pavargęs ir Skaudąs 
Rytais? .
Tankiai tai parodo inkstų 

susilpnėjimą

AR rytui randa Jur RURtyriiRhl*. Rkun- 
dnnėitiH — viRiii pavarriiRlus?

Ar jauti™ ntUlaęR ir mieruiRtaR — 
kruti nuo aAtraiiR strėnų Hkaudėjimo, 
galvot. akuudSjimo, ar svaigulių ?

Ar inkstų Alapininiasis yra perdaug 
tankus. įnašas jr deginantis? Tankiai 
tai parodo RitSilprifijusius inkstu* ir ne
turi tniti nebojunta.

n<uin*s stimuliuojantis diuretikas, pa
didina inkstų veikimų ir tuo pagelbsti 
jiems pabalinti visas nereikalingas at
matas.

50,000 vartotojų pataria Doan’a:
Franklln Anderson, 201-A Devter Avė.. 

Reuttle. VVash.. sako: "Aš buvau susi
žeidęs ir aA tų kaltinu už mano inks
tų pakrikimų. Šlapinimasis degino ir aš 
turėdavau keltis naktlpiis. Aš turėjau 
galvos skaudėjimų ir svaigulius. Ma
no nugara buvo taip sustirusi, kad ne
galėjau Išsitiesti ir taipjau jauėluus pa
vargęs. l’o vartojimo Doan's Pilių o# 
nebeturiu daugiau jokių nesmagumų."

DOAN’S p%Les
ASTIMULANT D1URETIC ,%KIDNEYS 
Fbstcr-Milburn Co. MfgChem. Buffalo.N Y.

25*
— yra tinkama 
kaina mokėti

už gerą 
dantų 
mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE 

Large Tube 

2y

ČMadt by
f embert Phomac.Į O., s<int Ūmia, U. S. A.

Relieve Coughs, Colds, 
Headache, Rheumatism 
and Ali Aches and Pains

Ali dru4(iata—35c and 65c j ar* and tube*. 
Childreo’. Mu.terole (milder f oriu) 35c.

Better than a Mušt ar d Plaster

Pi ANOS and fine furnitūra 
keep their rich finish with 
O-Cedar Polish. It cleans 
®8 it polinhcs—vfith speed 
•nd safety. 4-oe. bot tie, 

30c; 12 oz., 60c.

O(3dar
VJ Vv'Polish

IŠNAIKINA
Kandis, Tarakonus, 
Blakes, Muses Ir 

Kitus Vabalus
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• Užsisakymo kaina!
Chicagoje — paltu:

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

Chicagoje per iineėiotojus:
Viena kopija _ _________
Savaitei_______________
Mėnesiui-------- ----- --------

Suvienytose Valstijose, na Chicago
je, paltu:

Metams________
Pusei metų ..........
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
V ianam ™<T>«ssriii<

LJfttuvon ir kitur uftsieDluow 
[Atpiginta]:

Metams_______________ _  $8.00
Pusei metų___ __ - . _____ 4.OP
Trims mlneihmi 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00 
4.00 
2.50 
1.50

.75

agitacijos tikslas buvo diskredituot socialdemokratų 
partiją, kuri dabar dalyvauja Vokietijos valdžioje.

Bestraksėdami prieš socialdemokratus, Vokietijos 
komunistai, pasirodo, nieko neatsiekė, tik pražudė vie
ną milioną (visą trečdalį I) savo šalininkų.

8c
18c
75c

Subscription Rateli 
$8.00 per year m Canada. 
$7.00 par year outa;de of Chicago. 
$8.08 per year in Chicago.
8c. per copy.___________________
Lintered as Second Clasa

Murch 7tht 1914» Poat Office
of Chicago, III., under the act of 
Mareh 3nl. 1879.

$7.°0
8.5G
1.75
1.25 .76

UBAGAVIMAS JAU IMA 
NESISEKTI

kalbėtojus, kurte nors trumpai mui daugiausia ir pasidarbavo kykla ar prieglauda, nes jie da
bot labai jautriais žodžiais sa- gen. Nagevičius. ■
vo brolius amerikiečius sveiki
no. Buvo 
kad iš tokio 
amerikiečių nesirado nė vieno ne geriausias, bet mums buvo' 
tinkamo žmogaus, kuris butų malonu, kad lietuviškai dainuo- ’ 
galėjęs tinkamai prabilti į su- jama. Nebuvo ir pirmaeilių ar-

bar yra savastis Lietuvos vals- 
Iš ten mus nuvedė į valsty- tybės.

nemalonu, bės teatrą užgirsti lietuvių
didelio būrio mus operą. Veikalas buvo naujas,
labai (Bus daugiau)

t ---- - ----- " ----- 1 . ,
vargusius savo brolius lietuvius, tistų, bet visgi matyt, kad Lie-j t

Atšviežinantis 
Miegas?

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
dro vi, 1739 So. Haisted S L, Chicago, 
11L — Telefonas: Roosevelt 8500.

BLOFAIS IR GYVENA

“Vorkerių” partija gavo apsčiai nemokamos rekla
mos, kai ji paleido spaudoje gandą, kad jos kandidatas 
Gitlovv buvęs ku-kluksų “pavogtas” ar neteisėtai įmes
tas į kalėjimą Arizonos valstijoje. Dabar pasirodo, kad 
“draugą” Gitlovvą nei yra kas vogęs, nei į kalėjimą ki
šęs, o tik jisai pats nesirodė publikai, kadangi jo parti
jai nepasisekė surengti jam prakalbas.

Bet per keletą dienų, kol komunistų kandidatas į 
vice-prezidentus slapstėsi nuo žmonių, visi komunistų 
laikraščiai didžiausiais antgalviais skelbė, kad jisai 
“dingęs” ir davė suprasti skaitytojams, kad su juo atsi
tikusi kokia baisi nelaimė. Mat, komunistai negali tie
siu keliu prieiti prie publikos, tai vartoja blofus.

Kitas jų kandidatas, Fosteris, anąmet įsigarsino 
Chicagoje, kuomet jo sėbrai sugalvojo pasaką, kad per 
prakalbas Ashland Auditorijoje į jį kas ten šovęs. Jo
kių šovinio žymių svetainėje nebuvo surasta, ir Chicagos 
Darbo Federacijos sekretorius, apžiūrėjęs “pasikėsini
mo vietą”, pareiškė, kad ta pasaka tai 
stunt”.

Blofais komunistai tik ir gyvena.

“MARGUTIS” NAUJUOSE 
RŪBUOSE

Vanagaičio juokų laikraštis 
“Margutis“, kurto spalių mėne
sio numeris tik-ką išėjo iš 
spaudos, jau sportauja, apsivil
kęs mėlynu -“overkotu“. Nedy- 
vai—artinasi šalti orai.

Apdaruose “Margutis“ išrodo 
rimtesnis, bet juokų šiame nu
meryje daugiau, negu pirmes- 
niuose.

Pruseika skundžiasi:
“ ‘Laisvės’ manadžeris 

Buknys sako, .kad kolei kas 
‘Laisvės’ vajus nedavė pasek
mių. O puse mčnesio jnu pra- 
ėjo. Jeigu taip eis ir antroj 
pusėj mėnesio, tai vajų rei
kės skaityti nepasisekusiu.

“Kuomet į vieną mėnesį su
eina perdaug vajų, tai iš per 
didelio užsimojimo pasekmės 
būna 
gos.“ 
Bet tie 

paprastai 
akių. Ar
ne — vistiek atsidaro Maskvos 
dėdžių šernolė. Jei komunistams 
reikėtų misti tiktai tuo, ką jie 
sukalėdoja per savo “vajus“, 
tai jie seniai butų išmirę badu.

diametraliai

komunistų 
yra tik dėl 
vajus

<(

d.

priešin-

vajai“ 
svieto 

pasiseka, ar

“SANDARA“ ATGIJO

Po šešių savaičių pertraukos 
“Sandara“ vėl ėmė eiti — da
bar jau iš Chicagos. Pirmutinis 
jos čikagiškis numeris, matyt, 
buvo išleistas labai paskubomis, 
nes klaidų daugybė. Žinoma, 
kaip sako, “pradžia darbą 
šina“.

gai- v
Skaitytojų Balsai
Lietuvą aplankius

IRGI KELIASI

apšvietiečiai (kairieji 
kelia savo

HOOVERIS — “RODAKAS”

Politikoje humoro netrūksta. Chicagos lenkų poli
tikierių grupė, kuri remia Hooverio kandidatūrą į Jung
tinių Valstijų prezidentus, išleido, kaip girdėt, lapelį, 
kuriame aiškinama, kad Herbert Hoover esąs lęnkų kil
mės žmogus. O jeigu jisai lenkas, tai reikia, žinoma, už 
savo “rodaką” balsuoti.

Mums tų lapelių dar neteko matyt, bet tikimės, kad 
lietuviai tokios rųšies “argumentų” politikoje nevartos.

KARALIUS!

Šio mėnesio 25 d. Rumanijos karaliui Mykolui su
kaks lygiai septyneri metai amžiaus ir jisai turės, kaip 
ir visi vaikai, pradėt lankyt mokyklą. Kadangi Mykolo 
motina, kunigaikštienė Elena, nenori jį laikyt kartu su 
paprastųjų žmonių vaikais, tai ketinama pastatyti jam 
specialė “pavyzdinga” mokykla.

Tai ve koks yra didelės valstybės karalius, šešioli
ka milionų žmonių žiuri į jį, kaip į savo valdovą, o jisai 
nabagėlis dar veikiausia nemoka ne tik slebizavot, bet 
nė kaip reikiant nusišluostyti nosį. Šitokių absurdų žmo
nės susilaukia, kuomet juos valdo karaliai.

PLEBISCITAS VOKIETIJOJE NEĮVYKS

Vokietijos komunistai buvo padavę sumanymą vi
suotinam balsavimui (plebiscitui), kad butų uždrausta 
šarvuočių ir kreiserių statymas. Vakar atėjo žinia, kad 
tas sumanymas nebus balsuojamas, kadangi komunis
tams nepasisekė surinkti reikiamo skaičiaus parašų jam 
paremti. ,

Sulig Vųkietijos konstitucija, sumanymą visuotinam 
balsavimui turi paremti 10 nuošimtis visų piliečių, tu
rinčių balsavimo teisę. Yra paskiriamas tam tikras lai
kas, per kurį visoje šalyje išdėstoma viešose vietose 
lakštai parašų rinkimui. Jeigu per tą laiką (bene 10 
dienų) įnešimo šalininkams pavyksta surinkti 10 nuo
šimčių balsuotojų parašus, tai įnešimas eina balsavimui; 
jeigu ne, tai ne.

Aukščiaus minėtam komunistų sumanymui buvo 
surinkta vietoje 4 su viršum milionų parašų, tik apie 2 
milionu. Ir tai, nežiūrint to, kad komunistus šį kartą 
rėmė ir tam tikros buržuazinių pacifistų grupės. Komu
nistams nepasisekė surinkti nė tiek parašų, kiek pasku
tiniuose reichstago rinkimuose buvo paduota balsų už 
jų kandidatus. Jie tuomet gavo 3 milionus balsų.

Kad 95 nuošimčiai suaugusių Vokietijos piliečių 
neparėmė sumanymo plebiscitui, kuriuo draudžiama 
statyti karo laivus, tai dar anaiptol nereiškia, kad Vo
kietija stoja už ginklavimąsi. Žmonės tam sumanymui 
nepritarė dėl to, kad jie netikėjo komunistų nuoširdu
mu. Juk tuo pačiu laiku, kai Vokietijos komunistai agi
tavo už savo įnešimą visuotinam balsavimui, jų spauda 
garbino militarizmą sovietų Rusijoje! Visas komunistų

ko
munistai) kelia savo organą, 
būtent, iš Clevelando į Detroi
tą. Butų tečiaus gerai, kad prieš 
biznio kraustymą jie padarytų 
reviziją ir savo idėjiniame ba
gaže. Dabar jų organas dažnai 
parašo visai neapgalvotų daly
kų. Paskutiniame numeryje, 
pa v. jisai pakartoja iš “Naujie
nų“ žinių, kurioje sakoma, kad 
sovietų Rusijoje galės dalyvau
ti rinkimuose tiktai darbininkai 
ir neturtingi valstiečiai, o tur
tingiems- ūkininkams ir kitiems 
neproletariniems elementams 
nebusią leista balsuoti. “Aidas“ 
dėl to pastebi:

“Tai gana geras patvarky
mas. Jeigu nedirbantiems (? 
“N.” Ked.) leis balsuoti, tai 
jie visados balsuos už tą pu
sę, kad jiems nereiktų dirbti 
ir galėtų gerai gyventi.”

t
Tai yra labai stambi klaida. 

Pirmiausia, kur yra riba tarpe 
“turtingų“ ūkininkų ir “netur
tingų“, tarpe “proletarinių“ ir 
“neproletarinių“ elementų? Bol
ševikų valdžia laikosi tokio nu
sistatymo, kad “turtingas“ ūki
ninkas yra tas, kuris naudojasi 
samdomu darbu. Bet kas iš to 
išeina? Jeigu ūkininkas prastai 
dirba lauką arba palieka plotus 
žemės visai neartus ir neakė- 
tus, tai jisai apseina be samdy
tų darbininkų — ip tuomet ji
sai turi teisę balsuoti. Bet jei
gu ūkininkas nori savo ukj pa
kelt ir geriau dirbti žemę, tai 
jisai pasisamdo berną (vieną 
arba daugiau), ir tuojaus jisai 
pavirsta “buože“ ir netenka bal
savimo teisės!

(žiupsnelis kelionės ir viešna
ges Lietuvoj įspūdžių).

Nemačiusi savo gimtinio kraš
to per dvidešimt penkis metus, 
sumaniau jį aplankyti ir per 
“Naujienų“ patarnavimą laivu 
Estonia išplaukėm iš New Yor- 
ko gegužės 2 d. š. m. Kol buvo 
matytis prieplaukoj stovintys 
žmonės, tol mes mosi kavom ske
petaitėmis, atsisveikindami sa
vo draugus ir gimines. Orkest
rui griežiant vis toliau įrėmęs ir 
kuo toliau, tuo smarkiau musų 
laivas skyrė putojančias vande
nyno bangas. Laive mes suti
kom labai malonų ir mandagų 
patarnavimą. Laivo vyriausybė 
buvo danai, labai inteligentiški 
žmonės, švara užlaikoma kuo- 
geriausia. Lietuvių viso važia
vo apie 150, kurie tuojaus pra
dėjo susipažinti ir susidarė gru
pės. -

. .... , , . , , i "Aft negalėdavau miegoti." aako Mra.ir atsakyti j jų sveikinimus.' tuvoj artistų ir dainininkų yra vKnrr’U
1 u£kict£jinit| vim laikų, turfjau »aigul| ir 
nervingumų. Aft gavau didelę pagelbų nuo 
pat pirmo butelio Nuga-Tone. A4 iiarto- 
Jau dar du buteliu Ir dabar esu geroje svel- 
Ratoje, Nuga-Tone yra tikrai geros gyduo
lės nuo skilvio, kraujo ir nervingumo."

Virė millomis žmonių, kurie vartojo Nuga- 
Tone gavo pastebėtinai geras pasekmes. Jos 
natHlnA Rpetlla ir pairelŪIjo virškini nmi.
I.i-mAhII no KOHtiM JA Hkilvio. pruAaiino sval- 
K<11| ir «i žk ie 11 •«». polenirviiKi inkstų ir 

| porą dienų ir tai dauge
lyje fttHitikinių, Nuga-Tone Hiintiprina nilp- 
miH nervus. MiiRtiprina kraują Ir sukeikia

Visi ekskursijų vadai atsikrei- gerų. Tuomi ir užsibaigė ge- 
pė į kun. Albavičių, kad jis gūžės 15 d.
prakalbėtų už juos. Kun. Alba-i Ant rytojaus, p-lei Putvins- 
vičius yra labai inteligentiškas kaitei vadovaujant, aplankiau 
Žmogus, bet. neturi iškalbos ir Čiurlionio »ęa.lerijij, kur da.il. 
be to yra labai minkštos Šir- Žmuidzinavičius viską išrodė.

aplinkybių, <5ia susitikau ir susipažinau su 
kada ir musų ne vienas neap- buvusiu Lietuvos prezidentu Dr. 
siėjom be ašarų, kun. Albavi- Grinium ir jo žmona.
Čiui labai sunku kalbėti. Aš Grinius yra Lietuvos patriar- 
patarčiau laivakorčių agentu- chas ir su juo kalbant jauti jį

dies. Prie tokiu

Čiui labai sunku kalbėti

ekskursijų vadais

Dr. K.

esant tikrą demokratą ir visa

Taipjau aplankiau ir ameri-

I iiftujų ir alipriimą <!el visu kimo orga
nų. Nllia-Tono parduodamo*) vaintinSiM! hii 
gulanti ja gražinimo pinigų. "" 
tijos ant kiekvieno pakelio.

Žiu rėk lt garan-

“BAYER ASPIRIN”
YRA SAUGUS

Imkite be Baimės kaip pa
sakyta “Bayer“ Pakeliuose

kos studiją ir susipažinau su 
Dr. Tarcijonu, kuris nusivedė 
parodyti kur jis darbujasi —

Ten 
kurie 

apsigimę, ar 
limpančiomis ligomis sergančių 
tėvų vaikai.

Pas Dr. K. Grinių
Kitą dieną viešėjau pas Gri-

roms, kad 
parinktų tinkamesnius žmones, siela pasišventusį dėl Lietuvos 
nes parvažiavus atrodo, kad labo. Kaip Dr. Grinius, taip ir 
amerikiečiai visi žiopli yra, jei jo žmona yra labai malonus ir 
net ekskursijų vadai slapstosi simpatingi žmonės.
kitiems už nugarų, kuomet juos
šaukia kokiam nors paaiškini- kiečiams žinomo dail. J. šilie- 
mui.

Pasitikimas Kaune
Pasiekę Kauną * mes pasiju- Kauno miesto ligoninę, 

tom kaip namie. Suplasnojo šir- randasi daug vaikučių, 
dis ir pajutom karštą meilę yra nenormaliai 
prie tėvyės, prie savo gimtinio 
krašto. Rodos, kad galėtum, 
tai visą Lietuvos žemelę apka
bintum ir išbučiuotum jos žaiz
das.

čionai mus pasitiko didžiau- nius. Ten aš jaučiaus kaip pas 
sias būrys žmonių visokių luo- savus. Dr. Grinius yra labai 
mų—paprastų piliečių, kariniu- atviras ir iškalbus žmogus ir 
kų, policininkų ir valdininkų, papasakojo labai įdomių dalykų, 
šiame momente gal nė vienas Ant rytojaus su p-nia Griniene 
nepamąstėm apie savo politi- aplankėm Pieno Lašo draugijos 
nius nusistatymus, bet visi jau- įstaigą . ši įstaiga yra labda- 
tėmės kaip vienos motinos sū
nus ir dukterys. Gen. Nagevi
čius nuvedė mus į stotį, kur 
buvo paruošti stalai su užkan
džiais ir apstatyti lietuvišku
alučiu. Gen. Nagevičius pasvei- visą ligos laiką. Taipjau duoda, 
kino mus Kauno miesto vardu, kaip ligoniui, taip ir kūdikiui, 
pasakydamas turiningą kalbą, tinkamą maistą. Kurios gi mo- 
(ien. Nagevičius yra vidutinių tinos neturi tinkamo buto, jos 
dviejų vyrų augštumo, kalba yra priimamos į šią įstaigą iki 
aiški ir taktiška — jam tinka pasveiksta. Šioj įstaigoj dau- 
buti vadu, čia ir kun. Albavi- giausia darbuojasi p-nia Grinie- 
čius pradarė kelis žodžius var- nė ir Dr. Grinius. Jis yra ir 
de amerikiečių.

Pasivalgę lietuviškų dešrų ir 
užsigėrę alučiu, susėdom j jau 
mus laukusius automobilius ir 
nuvykome į Seimo rumus, kur 
mums buvo paruoštos lovos 
nakvynei.

Vaišės

ringą. Ji rūpinasi kūdikių auk
lėjimu, kad išauklėti juos svei
kais ir tinkamais piliečiais. 
Neturtingoms motinoms drau
gija patarnauja dykai ir lanko

šios draugijos pirmininkas.
Paskui aplankėm ir L. M. G. 

Komitetų, kur pirmininkauja 
p-ia Šleževičiene, šios įstaigos 
mažųjų vaikučių skyriuje man 
neteko* būti; buvau tik dides
niųjų skyriuje, čia jau vyrukai 
ir merginos; visi jie darbuojasi, 
turi daug užsakymų, nes visi 
jie yra išmokinti amatų, Mer- 

mus* sutvarkė'Ka‘t6!. audžia j^tas kakla- 
1 raikščius, siuva drabužius ir 
siuvinėja, o vaikučiai gi yra

Kaune
apie dešimtą

B AVĖ R

Jeigu jus nematot “Bayer Kryžiaus” 
ant pakelio ar ant plyskelės, jus ta
da negaunate tikro Bayer Aspirino, 
kurio saugumą prirodė milionai žmo
nių ir kurj 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.

Žiūrėk Liežuvio Del 
Ligos Ženklų

Jūsų liežuvis yra niekas daugiau, 
kaip viršutinis galas jūsų pilvo ir 
žarnų. Jis yra pirmas dalykas, j 
kurj jūsų daktaras žiuri. Jis iš pir
mo žvilgsnio pasako padėti jūsų 
virškinamosios sistemos — o gydy
tojai sako, kad 90 nuoš. visų ligų 
prasideda pilvo ir ‘vidurių pajrimu.

Baitas arba gelsvai 
padengtas jūsų liežu
vis yra ženklas, kad 
jūsų viduriai yra pa
irę. Jis pasako jums 
kodėl jus tuojaus pa
vargstate; kodėl jus 
turite skausmų vidu
riuose, Kasus ar rug-

JLook at your
TONGUE 

tvery tnorning! 
štiš pilve, retkartjnius svaigulius.

Ir tai yra ženklas, kad jus esate 
reikalingi Tanlac. Tai yra seni pa
tikimi vaistai, kurie pagelbėjo tūk
stančiams sveikatoj pairusiu žmo
nių. Pamatyk, 
jums pagelbės.

Tanlac neturi 
jis padarytas iš 
nų — pačios gamtos vaistų sergan
tiems. Gaukit bonka iš savo aptie- 
kininko šiandie. Pinigai bus sugrą
žinti, jei jie nepagelbės jums.

Tanlac
M M1LUON BOTTLES^USED

Ant rytojaus, 
valandą ryte, 
kapitonas Pelanis ir orkestro 
vedami, su Amerikos ir Lietu-: , v v. . . , .... • .1 ... dailidės, saučiai ir kitokie amat-vos vėliavomis prieky, pašilei-1 ... 
dom maršuoti Laisvės alėja. ■ nin al* 
Čia susitikom ir daugiau ame
rikiečių ir visi nužygiavom j 
Žaliąjį kalną, kur buvo ruošia-'nas 
mos ceremonijos paminėti de- aplankyti savuosius ir tą vietą, 
šimties metų Lietuvos nepri- kur praleidau kūdikystės die- 
klausomybės sukaktuves. čia nas. Dabar miestas atrodo 
amerikiečiams buvo rezervuotos daug gražiau, negu palikau. Yra 
vietos pačiame aikštės priekyje.'daug gimnazijų, tai jaunimo 
čia mes turėjome progos pama- pilna; yra ir daiig naujų ir 
tyti visą Lietuvos kultūrą ir gražių namų. . Čia teko susi- 
kiek Lietuva per dešimtį metų tikti ir su kaimiečiais. Jie te- 
yra pažengusi progrese. Reikia (bėra mažai pažengę, o ir apie 
pagirti musų brolius už jų politiką mažai nusimano. Jiems 
darbštumą ir energiją, nes perjnegalvoj kas Lietuvą valdo, bile 
tą trumpą laiką Lietuva gana jie gali lietuviškai susikalbėti 
toli nužengė progreso keliu ir ir bile mokestys nėra perdaug 
nekurtuose dalykuose gali ly- didelės. Tik bijosi lenkų, kad 

• t • • 1 • 1 1 •• •* -v • .

Mariampolė
Pabuvus Kaune keturias die- 

išvažiavau į Mariampolę

Laive
Pavažiavus tolokai nuo kran

to atsidarė baras ir tuojaus mu
sų broliai ir sesutės pradėjo 
gaivinti savo ištroškusias šir
dužes labai skaniu Danijos alu
čiu ir kitokiais gėrimais. Neuž
ilgo pasigirdo ir lietuviškos 
dainos, kaip kad Lietuvoj ant 
kalnelio. Dar už kelių dienų, ir 
musų broliai pradėjo net stalus 
mazgoti su šampanu. Po tokio 
baliavojimo, nekurie “čempio
nų“ turėjo net skolintis pinigų, 
nes nebeturėjo kuo užsimokėti 
už traukinį iš Klaipėdos į Kau
ną.

Priėmimas Klaipėdoj
Pasiekus Klaipėdą mus pati

ko dideliausia minia su orkest
ru ir šauksmu “Valio, mus bro- 
liai amerikiečiai“. Klaipėdos

Balsavimo teisė prie šitokios vyriausybė irgi gana mandagiai 
tvarkos yra premija už apsilei- mUs pasitiko, 
dimą.

Ūkininkas, kuris turi vieną 
arba du bernu, paprastai nėra 
dykaduonis, bet dirba ne ma
žiau, kaip samdyti darbininkai. 
Taip pat yra neteisinga skirti 
prie dykaduonių ir smulkiuosius 
savarankiškus amatininkus, 
smulkiuosius krautuvninkus ir 
panašius smulkius savininkus, 
kurie samdo po vieną, kitą dar
bininką.

ApšvietiečiŲ organas nepagal
vojo apie tai, kad visuomenės Kai sugryžau prieplaukon, 
klases skiriasi ne sulig turto di- tai jau laukė specialis traukinis 
durnu. Mažas ūkininkas yra tos vežti mus į Kauną. Susėdom į 
pačios klasės žmogus, kaip ir traukinį ir užtraukėm “Važia- 
didelis' ūkininkas, ir jeigu vie- vau dieną, važiavau naktį“. Va- 
na ūkininkų dalis turi kitokias žiuojant į Kauną teko mums 
teises, negu kita, tai iš to ky- sustoti ar septyniose stotyse ir 
la tiktai proga valdžiai sauva- kiekvienoj stoty mus pasitiko 
liauti, tampant įstatymą sulig dideliausi būriai žmonių su or- 
savo nuožiūra tai į vieną pusę, kesrais, o kai kur ir su cho- 
tai į kitą. rais. Ten buvo ir po du, tris muziejaus įkūrimui ir sutvar- centai.

Parsivedę mane

Bet vistiek mes 
nesi jautėm kaip namie, nes jau
tėsi vokiška atmosfera. Čia su
sitikau ir chicagiečius Kemėžus. 
Jie gyvena Klaipėdoj jau ket
virtas metas.
j savo namus jie vaišino lietu
višku suriu, kumpiu ir vynu. 
Gyvena labai gražiai. Kamba
riai įrengti kaip Amerikoj vė
liausios mados, su visais pato
gumais. Gryšti į Ameriką ne
nori.

Traukiniu per Lietuvą

Kai sugryžau

nekurtuose < 
gintis ir su bile kuria jau senai' jie nepaimtų Lietuvos, 
gyvuojančia kultūringa vals
tybe.

Iš ten buvome pakviesti pie
tauti į šaulių Sąjungos rumus. 
Ten dalyvavo būrys šaulių stu^ 
dentų, taipgi atsilankė daugelį miestelį puošia buvusio Lietu- 
metų Amerikoje išgyvenęs ir vos kunigaikščio Radvilos pilies 
daug dirbęs dėl lietuvių labo griuvėsiai ir gražus parkas. 
Dr. J. Šliupas. Jis irgi pratarė Skersai gi ežerą yra buvę gra- 
keletą žodžių į amerikiečius, fa Tiškevičiaus rūmai. Tie ru- 
Taipjau kalbėjo gen. Žukauskas, mai dabar yra visai 
kun. Krupavičius, dail. žmuidzi- sienos draskomos, langai išdau- 
navičius ir kiti.

Po pietų ėjome j karo mu- džia neturėtų tokius rumus ap
žioju, kur uždėjome vainiką ant leisti, nes juos pastatyi kai- 
paminklo žuvusiems už Lietu-jiuotų milionus’litų, o juose bu- 
vos laisvę, čia visur mus ve- tų galima įsteigti ligoninė, me
džiojo gen. Nagevičius ir kapt. —----- ♦----------------------------
Pelanis. Muziejus gana turtin
gas ir gana rūpestingai sutvar- jas numeris. Galima gauti 
kytas. Kiek teko sužinoti, šio “Naujienose”. Kaina tik .45

Biržai
Vėliau nuvažiavau į Biržus, 

istorinį šiaurinės Lietuvos mies
telį. Miestelis nedidelis. Visą

apleisti,

žyti. Man rodos, Lietuvos val-

ATĖJO “Kultūros” nau-

kaip pirma bonka

mineralinių vaistų; 
žievių, žolių ir šak-

Tėmvkite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, įrangų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelius ir geriausias kompa
nijas.
2) RE AL ĖST ATE: Tūrių gerų 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

J 739 So. Haisted St.
Tel. Roosevelt 8500 J

GYVENIMAS
Minėsima žurnalai 

900 W. 52nd Street 
chicago

Prenumerata metama $1.50 
Pusei meti 
Kopija 10c

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



Ketvirtadienis, sp. 18, 1928

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Bridgeportas
Bridgeporto Liet. Pol. ir Pašal

pos Kliubo mėnesinis susirin
kimas.

mų kliubo labui nebuvo.
Politikos skyriuj nieko svar

baus nebuvo svarstyta. Pralai
mėjus “America First” kandi
datams, nominacija palikta, 
kad nariai apsvarstytų atydžiai 
dalyką ir balsuotų už tų, kuris 
partijos kandidatas butų geres
nis darbininkams.

Daugiau nieko svarbaus nesi- 
radus, susirinkimų uždarė pir
mininkas Petras Letukas kaip 

vai. vakare.
—John Grakauski,

Nutarimų raštininkas.

10

Musų jaunieji 
talentai

9 d. spahų Auditorijos sve
tainėje. Susirinkimą atidarė, 
pirmsėdis Petras Letukas.

Valdyba buvo visa. Naujų 
narių nesirado. Nutarimai iš 
praeito susirinkimo buvo skai
tyti ir priimti kaip parašyti. 
Susivienijimo ant Bridgeporto 
draugijų raporte nieko svar
baus nebuvo. Auditorijos Ben
drovės raportas: atstovas A. 
Zalatorius pranešė, kad nuošim
čiai už auksinius bondsus buvo 
išmokėti 1 d. spalių mėn. At
mokami tie auksiniai bondsai, 
kurie pasibaigė šį pusmetį Uni- 
versal banke. Taipgi pranešta 
apie Bendrovės metinę vaka
rienę, kuri atsibuvo 22 d. rug
sėjo. Vakarienė davė pelno 
$200. Raportas priimtas.

Rengimo vakarienės komisi
jos rajiortas: buvo aiškinta, 
kad vakarienė atsibus 20 
mu šio mėnesio Auditorijos 
tainėje, 3133 So. Halsted

Komitetas - pageidavo, 
būtinai atsilankytų i 
atsivestų savo draugus smagiai 
laiką praleisti. Naujų sumany- lietuvių koncertas bus kitą tre-

čiadienį, spalio 24 d., Lietuvių 
Auditorijoj. Tai dainininkės S. 
Krasauskienės koncertas. Ji 
nors ir čia gimusi, bet nuo 
jauniausių dienų 'uoliai veikia 
tarp lietuvių ir visur mielai da
lyvavo, kur tik buvo kviečiama. 
Ji nori ir toliau lavintis dai
noje, o tai reikalauja nemažai 
lėšų. Jūsų atsilankymas į šį 
koncertą ir prisidės prie sutei
kimo tos progos jai ir toliau 
lavinti savo gražųjį balsų.

S. Krasauskienės koncerte be 
to dalyvauja pianistės p-les V. 
Bigeliutė ir H. Sadauskaitė ir 
smuikininkas p. Mikas Petruše
vičius. Visi irgi musų jaunieji 
talentai, čiagimiai, bet taipjau 
nuo daugelio metų dirbą su lie
tuviais ir dėl lietuvių meno.

Į šį musų jaunųjų talentų 
koncertą verta atsilankyti kiek
vienam.—P.

Patys būdami gimę ir augę 
Lietuvoj, suprantama, mes dau
giau domės ir kreipiame į Lie
tuvą, sielojamės jos likimu. Mes 
todėl domimės daugiau ir Lie
tuvos menu ir jos menininkais. 
Ir jei kokis Lietuvos meninin
kas užklysta pas mus, mes sku
binamės jį pamatyti, jį užgir
sti, jam padėti.

žinoma, visa tai yra labai ge
rai. Bet mes taipjau turėtu
mėm neužmiršti ir savojo ame- 
rikietiškai-lietuviškojo meno ir 
savų menininkų. Tų menininkų, 
kurie nors ir yra čia gimę, bet Į 
darbuojasi tarpe lietuvių, turi
me apsčiai. Turime jų apščiai 
ir Chicagoje, ir tai pirmaeilių, 
kuriem8 nors ir yra atdaros du- 

, kad i rys tarp svetimų, vienok jie be- 
nariai ir velija darbuotis lietuvių tarpe. I

Tokis vietinių čia gimusių

John Valias, gyv. 1610 So. 
Union avė., sunkiai susirgo. Iš
gabentas pavieto ligoninėn.

Eilėn Mahanis, 1813 S. String 
st., atsuko gasą. Pritroško. Iš
gabenta ligoninėn. Manoma, 
kad bandžiusi nusižudyti.

die-
sve-

7 CHEVROLET
-• -—■ j3|' ■■ ...................  i. t

"Whya
Million
people bought Chevrolets 

this year Į
Milžiniškas publikos pritarimas nuo 
pat pirmos dienos jo paskelbimo! 
Neatlaidus ir spartus mėnuo po mė
nesio kilimas j naujas populiarumo 
augštumas! Milionas naujų pirkė
jų nuo sausio 1 d.!

—tokis yra vaizdingas rekordas Di
desnio ir Geresnio Chevrolet, kuris 
padarė ji, toli pralenkiant kitus, lai
mėtoju visos šalies pirmenybės 1928 
metais.

Visoj automobiliu industrijoj yra 
tik astuoni išdirbėjai, kurie per vi
są savo gyvavimo laiko pagamino

milioną ar daugiau kary. O betgi 
tai yra skaičius žmonių, kurie pir
ko Chevrolet į dešimti šių metų mė
nesių! Ir šis milžiniškas pritarimas 
tapo laimėtas todėl, kad Didesnis ir 
Geresnis Chevrolet suteikia, iki ne
paprasto laipsnio, tuos pamatinius 
faktorius grožės, veikimo, patogu
mo, prašmatnumo ir pažangumo, 
kurių didelė didžiuma žmonių da
bar reikalauja iš karų, kuriuos jie 
perka. '
Ateikite! / Pamatykite ir pasivaži- 
nėkite automobiliu, kuris laimėjo 
didžiausi šių metų pasisekimą!

TheTouring Lnt
or Hoadttsr ..Ui.;
The IgAj*
Coupe . i. u u u;. J Jj 
The4-Door
Seda n ......i.;; O ( J
The Convertible
Sport Cabriolec .... O 7J

The C0ACH EXS^!......*715 
$ R* O P* VBlSrTnA .....‘520 ' k^a k^a (ChoMtsonly)

Ligbt Delivery . ....‘375 
(Cluiuisoniy)

Ali prlces f.o. b. Flint, Midų

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

Chevrolet vertelgas, reikalaukit lietuvio
SOUTH—(Contlnued) 

Ashland Avė. Motor Sales 
0436-42 H. Ashland Avė. 

Nortnan M. Barrou Chevrolet 
Sales 

2330-43 W. lllth St. 
Bailinau Chevrolet Hales 

3010-20 Archer Avė. 
Caley Brothers 

10638 8. Mieblgan Avė. 
NOKTU 

Uptovvn Motors Corporatloa 
4859 Broatfvvuy 

IVeseott-Schonlau Company, Ine. 
1240 Chleago Avė., Kvunstoa 

Albany Park Motor Hales 
3102 I.awrence Avė. 

Blumeuser-Kgaii Chevrolet Sales 
Nile* Center, iii. 

Dm Plaines Motor Co. 
Dės Plaines, iii. 

HNlwaukee Aventie Motor SalM 
2004 Mllvvaukee Avė. 

WE8T 
Sniart Chevrolet Company 

La Grange, III. 
Dm Plaines Valley Motor SalM 

Lemout, IU.

pardavėjo
WK8T— (Contlnued)

We»t Auto Hales 
2032 Waslilngton Blvd.

Drlje Motor Sales
0028 Koosevelt Koail, Ouk Park 
George W. Durti t Chevrolet Co. 

741 W. Jackson Blvd. 
Elmwood Purk Motor Co.

Elnnvood Purk, III.
Flvck’s Hales Ji Service 
•432-40 N. Kodzle Avė. 
Keeitun Chevrolet Hales B3V3-»a w. 22d 8t„ Cicero. III. 

KIiik Motor Hale* 
Mi»ywoo<l, 111.

I.evvls Auto bules 
3400 Ogilen Avė.

Murray Service & Motor Co.

K2 Madlson Ht., Ouk Purk, 111. 
ly O’Conncll Motor Company 

4020 W. MudUon St.
Harry M. Keld Motor Company 

0810 W. North Avė. 
Kooseveit Motor Nules 
3 83 H Kooseveit Koud 
K. A N. Motor Sales 

6827 Ogd<-ii Avė., Berwya 
Taylor Chevrolet Halee

Melrose Purk, III. 
K. H. Fleck A Company 

Hinsdale, Illinois

SOUTH

F. L. Crawford Motor SalM 
0321 Cottaffe Grove Avė.

Wltte Motor Hale* 
Bloe Klarui, UI. 

Schuller A llafner Ctievrolet Co. 
4741 Cottage Grove Avė. 

Spooner Motom, Ine. 
Ifarvey, III.

McManus Motor Hales 
071 i H. Ur.t.rn Avė. 

Mlehlgan Avė. Chevrolet Co. 
2234 8. Miohlgan Avė.

Nleburgtr Chevrolet Company 
7744 Stony Island Avė. 

A. J. Dosterbrek Motor Co. 
7541 8. Halated Ht. 

Orme Bros. A Sheets Motor Co. 
6022 Cottage Grove Avė. 

Snperlor Motor Sales 
6943 H. Halsted Ht. 

Help Chevrolet Company 
8822 Commerelal Avė. 

ne. 
III. 

Company 
_ Argo, III.

A Hoffman 
W. Oflth St.

VVurme Motors, 
Chleago Hcights. 

Argo Motor “
MII 1-10 Archer At«..

Young 
17Q9-U

w

w.k

NAUJIENOS, Chicago, III.

Smulkios žinios

/V a m u Stoty ni o
KONTRAKTORIUS

i S. Washtena* Avė Chicago, III

ir Gerovę
'ž Žmonių Laisvę

........— ........... -M, 2. X.

Ar jus norite geresnių laikų Amerikoje?
Ar norite daugiau darbų ir didesnių algų?
Ar norite, kad pragyvenimas butų pigesnis?

Ar norite daugiau teisių ir pripažinimo Amerikos lietuviams?

Ir atsakydami TAIP į šituos klausi
mus, jus išreiškiat savo pilną pritarimą 
tam kandidatui į Suvienytų Valstijų pre
zidentus, kurs už šituos pagerinimus ka
riauja ir juos įvykins patapęs musų pre
zidentu, būtent, už Alfredą E. Smithą.

Republikonai su savo kandidatu aiškiai 
jums sako, kad jie paliks viską po seno
vės ir kad jie nemato reikalo ką nors ge
rinti. Jie sako, kad jau dabar jus turite 
geriausius laikus, tai ko dar geresnio 
norit. O mes žinome, kad šitie jų “ge
riausi laikai” ištikro yra prasčiausi. Mes 
žinome, kad šiandien Amerikoje yra ke
turi milijonai žmonių be darbo, kad vis
kas yra brangu, kad bizniai nebepadaro 
pelno, kad farmeriai visai baigia nusigy
venti.

Mes norime pagerinimų, mes norime 
geresnių laikų, ir vienas tik Alfred E. 
Smithas atvirai stoja už pagerinimus ir 
galės duoti Amerikai, o ypač paprastiems 
žmonėms geresnius laikus.

Republikonai šiandien jums kiša savo 
“tarifą” ir sako, kad tas tarifas užtikri
nęs jums duoną. Ištikrųjų tas tarifas 
jums nieko nedavė, tik pabrangino gyve- 
nimą^o buvo jis labai naudingas tik ke
liems milionieriams, kurie valdo repub- 
likonų partiją. Ne tik mes, bet didžiuma

milionierių, nestovinČių prie valdžios, iš 
“tarifo” neturėjo jokios naudos. Išmin
tingesni republikonai patys pripažįsta 
dabartinį “tarifą” prasčiausiu tarifu, 
koks kada nors buvo Amerikoje. Repub- 
likonų politikierių kalbos apie tarifą yra 
tik žmonių mulkinimas. Demokratai ir 
Al. Smithas pripažįsta tarifą, bet teisin
gą, tokį, iš kurio butų naudos visoms 
prąmonėms, ir ne vien kapitalistams, bet 
ir darbininkams ir ūkininkams. Iš tarifo 
mes turėsime naudą tik tada, kada Al. 
Smithas jį pataisys, pritaikys prie nau
jų gyvenimo reikalavimų ir padarys jį 
teisingu. Republikonai gi nei neketina 
savo vienpusiško tarifo taisyti, kaip jie 
neketina nieko kito taisyti savo pagedu
sioj ir viską praryjančioj valdžios maši
nerijoj.

Mes stojame už pagerinimus visame 
kame, mes norime didesnių teisių ir ap
gynimo darbininkams, mes norime tei
sybės lietuviams imigracijos įstatuose, 
mes stojame prieš prohibiciją ir žmonių 
laisves varžymą, mes stojame prieš bjau
rią šios valdžios biurokratiją, ir todėl 
mes visi kaip vienas stojame už Alfred 
E. Smithą, kaipo geriausią išreiškėją ir 
apgynėją musų reikalų ir musų troški
mų.

Lai gyvuoja Al. Smithas, musų sekamas prezidentas!
Lietuvių Centralinis Komitetas Al. Smtihui Remti
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ŽINIOS
Kaltinamas mėginęs nu

žudyti pačią

William Ilapper, 50 metų, 
gyv. 12324 Normai avė. ir dir
bęs seniau kaip virėjas Michi- 
gan Central geležinkeliui yra 
ieškomas policijos. Anot polici
jos, visą naktį jis praleidęs sa
vo namų skiepe, sujungęs elek
tros vielas su durų rankiena, 
prileidęs vandens skiepe, o ry
te paprašęs pačią nueiti į skie
pą ir atnešti uoginių. Pati nu
ėjusi sklepan. Pasukusi durų 
rankeną. Jų užgavo elektros 
kirtis. Moteriškė perpuolė ant 
žemės prie durų iš lauko pusės. 
Ji pradėjusi šauktis pagalbos. 
Vyras, atbėgęs, plaktuku kirto 
galvon. Bet moteriškės šauksmą 
išgirdo kaimynai, kurie subėgo 
pažiūrėti, kas atsitiko. Ilapper 
pabėgo. Policija ieško jo.

Mėgino pavogti liudyto
ją politikierių byloje
Policininkas William Crockett 

lydėjo namo iš teismo Vilimą 
Shepus’ą, kuris yra svarbus 
liudininkas prieš teisiamus po
litikierius, kaltinamus smurto 
žygiais “primary” balsavimų 
dienoj. Prie Halsted ir Blue 
Island gatvių juos pasivijo au
tomobilis su keletu vyrų. Vie
nas tų vyrų užšoko ant polici
ninko auto papėdės ir paliepė 
sustoti. Policininkas išsitraukė 
revolverį ir sustabdė autą. Ta
da užšokęs ant papėdės vyras 
suriko savo draugams: “Bėkite, 
čia yra policininkas!’’ Vyras su
laikytas. Jis bus klausinėjamas. 
Kitą liudininką sužeidė nežino
mas piktadaris. Liudininko var
das Cesar Jonės.

Politikieriai, matyt, nori 
įbauginti liudininkus, kad šie 
neliudytų prieš juos.

Dar vienas pašautas

131-mos infanterijos buvei
nėj, prie 16-tos gatvės ir Michi- 
gan avė, kur dabar eina vadi
namas “roller skating’’ kontes- 
tas, tapo pašautas Joseph 

\ Brown, biletų priėmėjas.

Zeppetinas bus 
Chicagoje

Gauta žinia, kad atlėkęs A- 
merikon zeppelinas atlankys 
Chicagą.

Rasta negyva moteris
Policija rado kūnų p-nios 

Genevieve Stultz, kuri prapuo
lė 21 d. lapkričio. Ji, policija, 
taip jau užtiko šriubinj raktą, 
kuriuo, jos manymu, moteriškė 
buvusi užmušta. Tikimasi pagal 
tų raktų surasti galvažudį. Ieš
koma ryšy su galvažudyste pri- 
vačio detektyvo J. Harvey Smi- 
tho. Ji, sakoma, buvusi nusam- 
džiusi p-ni Bhyer, kad jis pa
šalintų Stultz nuo jos’ Bhyerie- 
nės vyro.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriteri

IŠKILMINGAS BALIUS
----- Rengia------

Draugystė Apšvietimo Brolių
Subatoj, Spalio-October 20, 1928

M. MELDAilO SVETAINĖJE 
2242 West 23rd Place

Pradžia 7 vai. vakare. Ižangd* 50c.
Muzika J. PHILLIPS

šiuomi kviečiame, kaip jaunus, taip ir senus atsilankyti ant šio 
iškilmingo Baliaus ir linksmai laiką praleisti prie geros muzikos. 
Taipgi bus duodami nariams žiedai, kurie nesirgo ir neėmė pa- 
šelpos per 10 metų. . Kviečia KOMITETAS.

Smithas Chicagoje

Chicagos demokratai laukė 
ai vykstant Chiiagon guh. Alf
redų Smitą, jų partijos kandi
datą j prezidentus. Gubernato
riaus traukinys turėjo būti Chi- 
ragoje 10 vai. vakare. Smithas 
mano išbūti Chicagoje tris die
nas.

Pašautas krautuvėje, 
pasipriešino banditui
Atlantic and Pacific krautu- 

vėn, 2302 Belmont avė., įėjo 
banditas. Sukomandavo iškelti 
rankas. Krautuvės vedėjas Wal- 
ter Matzen, 40, m., mėgino pa
sipriešinti. Banditas šovė į jį 
du kartu. Matzen sužeistas, var
giai beišliks gyvas.

i
Sekmadienio sinfonijos 

koncertai
Sekmadienyje, spalių 14-tą 

dienų, prasidėjo devynioliktas 
sezonas sekmadienio simfonijos 
koncertų Dailės Institute, Ful- 
lerton salėje. Seniau jie, tie 
koncertai, duota tik vienų kar
ti} po pietų. Kadangi tečiaus 
juos ėmė lankyti vis skaitlin- 
gesnė ir skaitlingesnė publika, 
tai šie koncertai pradėta duoti 
du kartu dienoje — vienas 3 
vąl. po pietų, o kitas 4:15 vai. 
po pietų. Koncertus duoda ge-

MakesLįfe 
Siveeter

Vaikų viduriai rūgsta ir reikalauja 
prieš-rugštinių vaistų. Palaikykit 
jų sistemą saldžią pagelba Phillips 
Milk of Magnesia

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

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

PHILLIPS
F Milk .
of Magnesia

Babies Love It
I skilvio ir vidurį* ueoma- 
rwmą ii priežastie* dantų 
*"li>n(>' nieko nira geresnio 
kaip iis mgu Kadikių 
Lazativeu

Mas. Winslow*s 
Syrup

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

čia 
ko- 
tre-

ros muzikalės jėgos. Bet kas j- 
domiau — tai tas, kad įžangos 
reikia mokėti tik 25 centai as
meniui. Įsitėmykite: už 25c 
galima išgirsti koncertus, 
kie išgirsti kitur pora ar 
j etas dolerių.

Jūsų saugumui
Policijos komisionierius, Wil- 

liani F. Russell, šios savaitės 
biuletene, nurodo, kad tą savai
tę, kuri, pasibaigė 14 dieną spa
lių, 14 žmonių buvo užmuštų ir 
302 sužeisti asmenys pačioje 
Chicagoje ir jos priemiesčiuo
se. Biuletene taipjau nurodo
ma, kad nuo 1-mos dienos sau
sio mėnesio iki spalių 14 dienai 
Chicagoje viso jau yra užmuš
iu aulų nelaimėse 667 asmenys, 
kuomet pereitais metais 
pačiu laiku užmuštų buvo 
asmenys. •'n t

tuo
628

Chicagos Sveikata
Sveikatos departamento ko- 

misionierius, Dr. Arnold H. Ke- 
gel, šios savaitės biuletene pra
neša štai ką:

Visa kas — pradedant nuo 
to, kaip kūdikiai yra maudo
mi ir aprėdomi, ir iki to, kaip

Saugokitės Šalčio ir 
kosulio, kuris ilgai laikos

Šis dailiausis Mocquatte Setas iš musų dirbtuvės j jūsųnamus už.......................... $99.50
Pastovus kosulys ir šaltis tan

kiai priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priimnas vartoti. 
Creomulsion yra naujas medika- 
liškas išradimas ir jis veikia pad
vigubintu greitumu; jis palengvina 
ir gydo liga apimta odą ir sulaiko 
gemalų augimą.

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo
mulsion turi dar kitų gydančių 
elementų apart kreozoto, kurie pa

CREOMULSION

$110

Warsawskys
Prašmatnus Ceverykai

1341 S. Halsted St, prie Liberty St 
įsteigta 1881 m.

štai kitas dar žmonėms negirdėtas bargenas. Dailiausis importuoto Frizai 
setas .................................  ciin

Pardavinėja gerus čeverikus per 47 metus

šiomis dienomis gautas pilnas pasirinkimas Vyrų, 
Motetų ir Vaikų Avalinių visų naujausių modelių.

$110
Tai yra tikrai aristokratiškas setas, kuris tinka dailiausiuose namuose, dėl 
žmonių, kurie geidžia gyventi dailiai papuoštuose namuose. Rėmai kieto 
medžio, dailiai išpiaustyti ir nubaigti. Apdengtas su labai dailios spalvos 
ir piešinių importuotu Frieze. Augščiausios rųšies konstrukcija ir parinkta 
medega. Pilnai užtikrintas suteikti ramumą, dailę ir pasigerėjimą per il
giausius metus. Setas vertas, ir visur pasiduoda du sykiu brangiau.
Iš musų dirbtuvės pirksite šią savaitę 2šmotu: sofą, kėdę arba wing kėdę 
tik už............................    in

Lengvus išmokėjimai
DEL MOTERŲ
Gražiausi čeve- 
rykai dėl mote
rų su plačiomis 
kojomis. Dydis 
net iki 12 EEE

Mes esame vie
natiniai parda
vinėtojai gar
sių W. B. Arch 
Support Avali
nių.

Sankrova atdara Utar- 
ninko, Ketvergo ir Su- 
batos vakarais iki 10 

vai. Nedėliomis visą 
dieną

Ar skauda jums kojos? Jei taip, 
eikite išegzaminavimui kojų dykai, 
patarnaus keturi tam tikrą mokslą 
kojų, žinovai.

nuspręsti ar gera yra višta, gy
va arba paplauta — yra rodo
ma šią savaitę parodose, ku
rias surengė Chicagos Sveika
tos departamentas ryšyje su 
Amerikos Visuomenes Sveika
tos Asociacijos penkios dešim
tys septintu metiniu suvažiavi- 
laikomu šiomis dienomis Chica
goje.

Suvažiavimas prasidėjo pir
madienyje, spalių 15 dieną, ir 
tęsis iki penktadienio ' vakaro. 
Darbuotojai sveikatos srityje, 
iš visų Suvienytų Valstijų, Ka
nados, Meksikos ir Kubos daly
vauja suvažiavime, 
pasižymėjusių svečių
šalių. Visi Chicagos departa
mento skyriai yra reprezentuo
ti tam tikrais pavyzdžiais arba 
Stevens viešbutyje, arba De- 
partmento ofisuose septintame 
Miesto Salės aukšte.

Sveikatos departamento ko- 
inisionierius kviečia publiką at
lankyti miesto salę, kurioje pil
nas Chciaigos gyventoji} stovis 
parodomas paveikslais, ir spe- 
cialėmis demonstracijomis (iš
rodymais).

Dr. Kegel ir keletas jo padė
jėjų darys pranešimus suvažia
vimui apie darbą palaikymui 
visuomenės sveikatos.

TXzxxx™xxxxxmxxxxxxxxxxxxxxxTxxxxxxxxrxxxxxxxxxxmxzxxxTxxxxxxxxxxxxxxrxxxx
►< 
M 13-tas Metinis Išpardavimas

ABEJOSE PEOPLES FURNITURE KO. KRAUTUVĖSE

M 
H

Esama ir 
iš kitų

Žemiausios kainos visam mieste ant Įvairių namams 
reikmenų

Mes užtikriname, kad taip žemos kainos ant rakandų niekur 
kitur negalite rasti. Tik patys pagalvokite kad

PEOPLES FURNITURE CO. KRAUTUVĖS
didžiausia šios rųšies lietuvių įstaiga Amerikoje — turi ka-yra

pitalinę jėgų, nuosavas dirtuves ir visas geriausias aplinkybes 
vesti pirklybų dėl suteikimo žmonėms geresnes prekias už že

mesnę kainų.
štai keletas pavyzdžių ant Parlor Setų

cor. Richmono St. & Archer Avė.

lengvina ir gydo užnuodytą plėvę 
ir sustabdo irritacij^ ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria į kraują ir tuomi sustab
do gemalų augimą.

Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus 
kosulio, Salio, ir visokių gerklės 
ligų kitokiose formose, turinčių 
bendrą veikimą su kvėpavimu. Jis 
yra labai geras dėl sutvirtinimo 
visos sistemos po blogo šalčio ar 
“flu.” Pinigus sugrąžiname jeigu 
jūsų šalčio ar kosulio nepalengvin
tų vartojant ji taip, kaip nurodyta. 
Klauskit pas jūsų aptiekorių. (apg)

Tas setas yra subudavotas iš parinktos medžiagos. Rėmai kieto medžio, dai
liai išpiaustyti ir nubaigti pagal vėliausios mados. Visas webbed konstruk
cijos su geriausiais špringsais ir iškimšimo medega, turintis liuosas ir apver
čiamas paduškaites su nesusiplojančiais Nochman patentuotais springsais. 
Apdengtas labai gražios 5 spalvų augštos rųšies Mocųuatte medžiagos. Dar
bas atliktas patyrusių rankų, nes mes užlaikom geriausius setų dirbėjus. 
Šitokie setai daugumoje vietų parsiduoda po du sykiu tiek ir tuomet busite 
tikras, kuomet pamatysite musų krautuvėse arba dirbtuvėse šį setą. Tai yra 
kaina, kad žemesnės negalite rasti nei ant “Fire sale”, “Auction sale” 
Order House”, ”Storage house”, nei pas neatsakančius išdirbėjus.

2 šmotai: sofa ir kėdė arba wing kėdė $99.50 
Lengvus išmokėjimai

Mail

DEL VYRŲ
Pilnas pasirin
kimas puikiau
sių šventadie
nio, Arch Sup
port ir darbui 
čeverykų, u ž 
labai prieinamą 
kainą. Tokią 
išdi r b y s č i ų, 
kaip

J. P. Smith, 
Bostonians, 

Walter Booth, 
Portage ir 
Free Man.

tai at-
Jums 
baigę

Jei tėmijat Įvairių išpardavimų skelbimus, tai tikrai dar nesate matę taip žemos kainos ant sek
lyčios setų, kaip kad Peąples Krautuvėse. Tik pastebėkite, šis puošnas seklyčios setas $59.50 
Tikrai sakome, kad šitokio bargeno nerasite niekur kitur Chicagos mieste. Dabar tamstos turite 
progą pirkti šį setą gėriau negu už whalesale kainą. 2 šmotai: sofa, kėdė arba wing kėdė

$59.50
$24.50Trečia kėdė pritaikinta už ..... _................

Lengvus Šinokėjimai
ATMINKITE VARDĄ IR KRAUTUVIŲ ADRESUS

WARSAWSKYS’ RELIABLE 
SHOS STORE

1341 S. Halsted St. Brighton Parke
4177-83 Archer Avenue

18-tos Gatvės Kolionijoje
1922-32 So. Halsted Street

h M. KEŽAS, Vedėjas , J. NAKROŠIS, Vedėjas *
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Ketvirtadienis, sp. 18, 1928 NAUJIENOS, CEIcsffo, H

Tarp Ghicagos 
Liaiuvių
Burnside

Švento Jono Krikštytojo 
draugija buvo surengusi balių 
4 dieną spalių. Žmonių dalyva
vo ne per daugiausiai — vis 
draugijos nariai ir keletas 
svečių. Bet pelno atliks keletas 
dolerių. Turėjo ir išlaimčjimo 
biletus su dovanomis. Jei na
riai dirbtų visi sutartinai, tai 
daug butų geriaus draugijai ir 
patiems nariams. Bet yra kele
tas Maskvos garbintojų, kiti 
juos vadina bolševikais, tai 
tiems gaivalams niekuomet nie
kas negali Įtikti: jie vis pyksta 
kodėl “Vilniai” draugija neduo
da almužnų, ba mat, kasoje yra 
keli šimtai dolerių. Oi tie Mas
kvos agentai ir mano, kad la
bai tiktų šie doleriai jiems. 
Taip ir šiame susirinkime — 
Maskvos agentėlis atėjo lupą 
pakabinęs. Pamatė tečiaus, kad 
jam biznio nėra, ir išsinešė.

Nariai turėtų saugotis tokių 
veidmainių. —M. A.

• "...■r"
t ūkais prieš pu bliką neužsimo
ka rodytis. Jeigu jau rengti 
koncertą, sako jis, tai reikia 
rengti tokį koncertą, kad žmo
nės jį ilgai minėtų.

O kad p. Steponavičius tatai 
,‘minina” — galite matyti iš 
busimo “Birutės” koncerto, ku
rio programos išpildyme daly
vauja ne tik choras ir kvarte
tas, ale ir tokios stambios me
no jėgos, kaip art. J. Babravi
čius ir Salaveičikiutė.

Taip dalykams esant galima 
be baimės sakyti, jog “Birutės” 
sezono atidarymo koncertas bus 
tikrai šaunus. —N.

lis, p. Biežienė, p-lės Šiaulių te, 
Griciūte, pp. Sabonis ir Yozavi- 
tas. Programas buvo išpildytas 
labai gražiai. Bet publikos tai 
ne daugiausiai susirinko. Ka
žin kodėl žmonės paliko tingi
niai į taip puikų parengimą 
ir už taip prieinamų kainą ne
atsilankė. Butų parėmę gerus 
darbus. Gal būt, kad kliubas 
turės ir nuostolių, ba išlaidos 
buvo didelės. Suprantama, ge
resnis sutaisymas programų 
brangiau kainuoja, daugiau pa
sidaro išlaidų. Bet mes, kliubie- 
čiai, nenusiminkime, dirbkime 
darbą kaip dirbę. X. B. S.

1 I 1 ■"

TOWN OF LAKE

Roseland Laiškai Pašte

“EIRu’TĖS” DIRIGENTAS

Tai p. K. Steponavičius, nau
jasis “Birutes” dirigentas. Jam 
vadovaujant, net lėlio j, spalių 21 
d., “Birutė” Lietuvių Auditori
joj duos pirmą šiame sezone 
koncertą.

K. Steponavičius yra dar jau
nas žmogus, bet chorų mokyme 
turi jau daug patyrimo. Todėl 
negali būti abejones, kad ir 
“Birulę” jis pastatys ant tin
kamos aukštumos.

P-nas SteponavieiiiM yra tos 
nuomones, kad su hite koneer-

Atidarymui žieminio sezono 
Golden Star kliubas pereitą ne- 
dėldienj turėjo pirmą vakarą 
su šokiais. Vakaras nusisekė 
puikiai. Gražios švarios jau
nuomenės prisirinko pilna Stru
milos svetainė ir prie malonios 
muzikos gražiai linksminosi. 
Visų gerų tėvų gražiai išauklė
tos dukters su pamėgimu lanko 
Golden Star parengimus, nes 
juose visada randa sau pado
rių linksmumų, draugiškų ir 
malonių pažinčių su kliubo jau
nuoliais. Vakaras duos apie 
$270.00 pelno. Už taigi jau iš
puola garbė ir to vakaro gas- 
padoriams: A. Nakrošiui, P. Sa- 
dulai ir A. (ielumbickui už jų 
puikų pasidarbavimą. To vaka
ro pelnas skiriamas sporto sky
riui.

Spalių 11 u. pas draugus Sa- 
dulus susirinko būrelis svečių, 
kad pasveikinti musų gerbiamą 
jaunuolį P. Zinkus su jo 22 m. 
sukaktuvėmis. Drgė J. Sadu- 
litne varde visų svečių Įteikė 
P. Zinkui laikrodėlį $50 vertės.

Po skanios vakarienės A. 
Yonaitis pasakė gražią prakal
bą sveikindamas P. Zinkų kaipo 
gerą sporto mylėtoją. Sekantis 
kalbėjo K. Požėla ir visi kiti iš 
kalei uos tarė ^avo žodj.

Pereitame Golden Star susi
rinkime nutarta suorganizuoti 
dar vienas basket bąli tymas ir 
nutarta nupirkti visiems lošė
jams jaunuoliams šiltus “sve- 
derius”. Prie kliubo prisirašė 6 
jauni vaikinai. J. Grybas.

VVest Side

Šie laiškai yra atėję iš Eu
ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriaus^; paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win 
dow” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa 
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tam tikrą laiką, o paskui su
naikina.

22 Jonas Tony 4
23“ Juškai Juozai
39 Tendziulis Pola
12 Sluzas Frank

13-tos \vafdos reguliario re- 
publikonų kliubo specialis su
sirinkimas j vyko antradienyje, 
spalių 16-tą dieną, adresu 1928 
West 47-th st. Susirinko žmo
nių pilna salė. Kalbėjo musų 
kandidatas valstijos senatoriaus 
vietai, John Oberta'. Buvo ir 
kitų kalbėtojų, pavyzdžiui, kan
didatai į teisėjus: Ssvanson, 
Hanley, Haas, Gemil, Nagle, 
Helander, Elliot, Philip, Hays; 
kandidatai į Sanitary District 
trustisus: aldermanas Oscar P. 
Nelson, Hovvard W. Elmore ir 
Edvvard Moore; kandidatai j 
Board of Assesors: aid. Nusser, 
John Jaranovvski, pavieto ko- 
misionierius, kandidatas į Be- 
corder of Deeds. Buvo atsilan
kęs ir City Clerk, Patrick She- 
ridan Smith. Visi jie pritarė 
musų \vardos jaunam komite- 
manui ię linkėjo jam pasiseki
mo laimėli rinkimus.

Kadangi (įnerta yra prielan
kus lietuviams,* yra daug gero 
padaręs jiems, tai patartina, 
kad visi stengtųsi už jį dirbti 
ir balsuoti, o kai priseis reika
las jis mums pagelbės.

—V. P. Pierzinski.

daug jaunus “klausytojus“ ir 
“klausytojas” paisirinko agita
cijai. Apart tą, joms, seserinis, 
kt rios pasirinko Krislų už su- 
žiedotinj, rodos, svietiškos 
“i uunaslys” (kaip politika) 
turėtų būti svetimos.

Jau jeigu seserys ims maišy
tis politikoje, tai ką gero, ne
užilgo, rasi, mes galime tikėtis 
susitikti su jomis- šokių salėse?

Tėvai, rodosi, turėtų papra
šyti, kad seserys mokintų vai-

kučius tų dalykų, kurių mokin
tis jie susirinko. Su politika jie 
paspės susipažinti, kai paaugs.

— Republikohas.

LietuviaiDaktarai

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

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 val< dienos it 
nuo 6 iki 9 valandai vakare.

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 
Ncdėlioj nuo 2:30 iki 4:30 v. po piet

TELEFONAS CANAL 1464

- - - - - - =- - - - - - DR. HERZMAN

IR MINYŠKOS POLITIKOJE

PRANEŠIMAI
SO. CHICAGO \

Parduodu gyvas žinias, čia gali
te pirkti paskiausias žinias pirkda
mi Naujienas.

8706 Hauston Avė.
i *

Humboldt Park Liet. Politikos 
Kliubo mėnesinis susirinkimas atsi
bus Ketvirtadienyj, 18 d. Spalio, 
1928 m., Humboldt Maccabce svet.. 
1621 N. California Avė., Chicago, 
III., 7:30 vai. vakare. Nariai ma
lonėsite būti, nes rinkiniai arti.

A. Wa!skis sefcrt.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res.. 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8 Ncdėlioj 10-12

Graboriai

S. D. L ACH AVICZ

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

— Iš RUSIJOS —
Gerai lietuviams žinomas per 25 

m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

Gydo staigus 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 G iki 7:30 vai. vakare 

Tel. Canal 3110
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Iš politikos lauko
Šiandien Lietuvių Ban 
ketas Norman Daviso 

pagerbimui.

šiomis dienomis gauta žinių, 
kad lietuviškų mokyklų (baž
nyčių) seserys veda agitaciją 
tarp vaikučių už demokratų 
kandidatą Smilhą.

Ar neišrodo, kad seserys per

Lietuvis Graborius ir 
Batzamuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

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

DR. S. BIEŽIS
Phone Canal 6222

Gydytojas ir Chirurgas
2201 Wcst 22nd Street

(Cor. Leavitt St.)
Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 S. Maplewood avė.

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Ncdėlioj 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 

Residcnce Tel. Fairfax 6352

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Gub. Al. Smith ateis 
pasisveikint su 

lietuviais.

Georke Koop, Socialistų kandi
datas į gubernatorius, kalbės 
lietuvių mitinge
Lietuvių socialistų masinia

me mitinge ateinanti sekmadie
ni, spalių 21 d;, M. Meldažio 
svetainėje, 2212 W. 23 placo, 
tarp Šiitų kalbėtojų, kalbės ir 
Socialistų kandidatas į Illinois 
gubernatorius, augščiausią val- 
dvictę Illinois valstijoje. Geor
ge Koop, žinomas senas socia
listų darbuotojas ir geras kal
bėtojas.

RINKTINES

pačiu 

59c 
98c 

$1.79 
uu 49c

Čekiškos plunksnos, musų į 
importuotos, baltos plunksnos, že-] 

į minusios kainos, 
svarui ..................
RINKTINĖS rūšies 
svarui ....................
Rankoms plėšytos 
svarui ....................
derinusias čekiškas 
dimas jpilams, yardas

Reikalaukit pavyzdžių

Becks Dept. Store 
3321-25 So. Halsted St. 

CHICAG0, ILL.

Raibis ir kitus žymus socia
listų darbuotojas, Socialistų 
partijos G.ook pavieto sekreto
rius, Wm. Snow, socialistų kan
didatas vice-gubernatoriaus 
vietai.

Be jų, bus ir žymiausi lietu
vių socialistų kalbėtojai.

| šitokį svarbų masinį susi
rinkimą verta atsilankyti kiek
vienam lietuviui darbininkui ir 
darbninkei, nes čia bus aiškina
mi svarbiausi darbininkų reika
lai, o taipjau busimieji prezi
dentiniai rinkimai, — už ką 
darbininkai privalo balsuoti ir 
ko jie gali tikėtis iš tiek daug 
triukšmo keliančių llooverio ir 
Smitho. ‘

Tokių prakalbų pas lietuvius 
nebuvo jau nuo senai, todėl 
kviečiame atsilankyti netik 
West Sidės lietuvius, bet ir ki
tų kolonijų lietuvius-darbinin* 
kus. —S.

Norman H. Davis, kaipo A- 
merikos arbitratorius, daugiau
sia lietuviams pasitarnavo at
gavime Klaipėdos. Jeigu ne jo 
tvirtas nusistatymas Lietuvos 
naudai, Lietuva niekad gal ne
būtų gavus Klaipėdos.
šiandie Norman H. Davis kar

tu su Alfredu E. Smithu, kan
didatu į prezidentus, atvažiuo
ja Chicagon.

Pasinaudodami šia proga, Al. 
Smitho lietuvių komiteto na
riai ant greitųjų rengia ban- 
kietą Norman Davisui pagerbti.

Yra tikimasi, kad į šį ban- 
kietą atsilankys ir gub. Al. 
Smithas pasisveikinti su lietu
viais.

Bankietas įvyKs ketverge Va
kare, jsptiliiĮ 18 d., Shermiin Ko
telyje. Ti kietai j baiikietą kai- 

nuoja $2.50 ir juos galima tuo- 
jaus gauti Al. Smitho lietuvių 
komiteto ofise, kambarys 457, 
Sherman Hotcl, o taipgi “Nau
jienų,” “Draugo” Ir “Sandaros” 
redakcijose. Visi įžymesni lie
tuviai kviečiami būti šiame 
bankiete. Atstovai artimesnių
jų lietuviams tautų, baltgudžių 
ir ukrainiečių, taipgi dalyvaus 
šiame bankiete. Bent po vieną 
atstovą bus ir nuo švedų, nor
vegų, čechų, slovakų, vengrų, 
graikų, italų ir airių.

JUOZAPAS TARVAINIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Seredoj, Spalio 17 d., 8 vai. 
ryte, 1928 m., sulaukęs 58 me
tų amžiaus, gimęs Telšių aps, 
Amerikoj išgyveno 28 melus. 
Paliko dideliame nubudime 
moterį Petronėlę, po tėvais 
Venskunaite, 8 dukteris Ane
lę, Juzefą ir Grasildą, 2 sūnūs 
Albertą ir Adolphą, 2 broliu 
Stanislovą ir Leoną, pusbroli 
Simoną Tarvainį ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 
2017 CoulterxSt.

laidotuves įvyks Panedėlyj, 
Spalio 22 dieną, 8:30 vai. ry
te iš namų Į Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingas pamaldos už 
velionio sielą,Ao iš ten bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Juozapo Tarvai- 
nio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, vaikai, broliai 

pusbroliai ir gimincM.
Duidotuvese patarnauja gra- 

barius l<achawicz, Tek Koose- 
velt 2515.

Pilone Victorv 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS

A K U š E R K A
3252 South Halsted Street

WEST SIDE.

Joniškiečių Labdarybės ir 
Kultūros kliubas turėjo koncer
tą ir balių sekmadienyje, spa
lių 1 1 dieną, Meldažio svetainė
je. Proiramo pildyme dalyvavo 
sekančios ypatos: A. Vanagai-

PAMINĖJIMAS METU
SUKAKTUVIŲ

ANTANO GREIČAUS

Mirė 18 <1. Spalio, 1927 m. 
Atsibus pamaldos už velionio 
sielą Spalio 20 d., 1928 m., šv. 
Jurgio pa ra p. bažnyčioj, 7:80 
vai. ryte. Užkviečiame visus 
pažįstamus ir gimines ateit 
ant mišių, o po mišių A. A. 
Antano Greičiaus kūnas bus 
perkeltas j nuosavą lotą.

Brangus musų vyre ir tėve. 
Nors praėjo jau metai, bet mes 
tavęs vis negalime užmiršti. 
Tu brangus mums buvai, už- 
gesai kaip gyvenimo žvaigždė. 
Ilsėkis ramybėj šaltoj žemelėj. 
Mes tavęs niekuomet neužmir
šime.

Nuliūdę liekame,
Moteris, sūnūs ir duktė.

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

3307 Auburn A ve.
CHICAGO, ILL.

Simpatiškas — 
Ma ndagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už kitų 
Patarnavimas.

J. E. Eudeikis Komp.
PAGRABU VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tol. Yards 1741 ir 1742
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė, Tel. Blvd. 3201

Akių Gydytojai

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 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 IK CHIRURGAS 

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

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

Ofiso Tel. Victory 6893 \ 
Rez. Tel. Drcxel 9191

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

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

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

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, 111. ,

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 nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880

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

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

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė/šviesa ir diathermia

Office Boulevard 7012
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South W«*stern yKvvnue 

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

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

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

Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergą

• Ncdėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Viršuj Universal 
State Bank

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12I 
iki 8 vakaro. Ki
tu laiku pagal su
tartį.

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Sti'eet 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victory 1115 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja 
visokiose ligo
se prieš gim
dymą, laike
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką p a t a r 1- 
nias dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms; 
kreipkitės, o 
rasite pagalbą. 
Valandos nuo 
8 ryto iki 2 v. 
po pietų, nuo 
(i iki 9 vai. vak.

ŽMOGAUS 
AKIS

Yra taip dabkatnas 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, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų j namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidžiau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
parktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas 

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST 

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

Pbone Kenwood 1752

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.

Nekėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Ofiso Tel. Victory 7188
Rez. Tel. Ilcinlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 South Halsted St.

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

Pėtnyčios

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

Ncdėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER

Lietuvis Akių Specialistas 
3265 So. Halsted St.

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

Pastaba: Mano ofisas dabar randa
si naujoj vietoj

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

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 East 111 th Street, 
kampas Wabash Avė. 
Phone Pullman 0856 

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

Scredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos.

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

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

z DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė., 
Chicago, 111.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE RI.DG. 
77 West Washingion Street 

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

Namų Tel. įlydė Park 3395Tel. Brunsvvick 0624

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS
U21 Milwaukce Avenue

Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:30 
Sekmadieniais pagal susitarimą.

Įvairus Gydytojai
Tclephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Res. Tclephone Plaza 3200

J. P. WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avc.
Tel, Pullman 5950 

Namų Tel. Pullman 6377

Albin A. Peters
(Albin A. Petroshius Peters)

ADVOKATAS
Room 852 ()tis Bldg. *

10 South La Saite Street 
Tel. Randolph 3322

Gyvenimo vieta 64e6 S. \VhippleSt. 
Henilock 4080
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Tarp Chicagos
Lietuvių j

Suėmė pinigų 
“dirbėjus”

(Tęsinys)

įdeda Viktoras skepetą su pi-1 
nigais skrynutėm ir pasako, kad 
reikėsią palaukti 45 minutes. 
Laukia visi. Jau ir 45 minutės 
praslinko. Atidaroma skrynu
tė, atskleidžiama skepeta. Pasi
rodo keturios lenkinės. Dvi 
senos, tik nuvalytos, nuplautos, j 
o dvi visai naujos. Pinigai “pa
dirbti”. Viktoras liepia Litvi
nui žiūrėti, ar išrodo naujos 
penkinės panašios geriems pi
nigams.

Šis lošia durną: čiupinėja, pa-

T

Business Service
Biznio PatarnayimaH

- GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per
taisyti katilai !* fumisai, grotos — 
vandenio įtaisos. American Stove 
Repair Works, 8110 Wentworth Avė., 
Tel. Victory 9684.

Financial
Finanaai-Paskolos

Pinigams dvigubinti mašina

Susėda Styvas, Viktoras ir kelia penkinę prieš akis, varto 
Litvinas. Netoliese, bet taip, 
kad sukčiai nematytų, atsisėdę 
laukia Mitchell ir jo draugas 
detektyvas.

Praslenka dar kiek laiko. Ru
sams pasirodo tur būt, kad vis
kas “safe”. Viktoras sako: “Ei
kime”. Visi trys eina elevato
rium Tuo tarpu pasitaiko dau
gybė žmonių. Detektyvai nejia- 
stebi rusų.

ją. Pagalios “pripažįsta”, kad 
penkinė išrodo kaip tikra, val
džios padaryta penkinė. Vikto
ras atiduoda vieną naują penki
nę Litvinovui. šis gi mano: 
“Iki šiol ‘I am ahead’, žiūrėsiu, 
kas bus toliau.”

(Bus daugiau)

MES vatom visokios rųšies kar- 
petus, darbas garantuotas. Mes ei
name visur po visą Chicagą. Že
miausios kainos

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

Be Komiso ir Išlaidų
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imame legaiį nuošimtį. 
Pinigus gausite į 12 valandų.
Industrial Loan Service

1726 w. Chicago Avė. 
Kampas Hcrmitage Avė.

Sewing Machines
Siuvamos Malin 

$1.00 įmokėti $1.00 į savaitę 
Visokių išdirbinių vartotos siuvamos 
mašinos $7.00 ir daugiau garantuo
tos. Elektros jėga ir kojomis suka
mos. $1.00 įmokėti, $1.00 į savaitę. 
Pataisome, žemiausiomis kainomis. 
Atsineškit šį skelbimą jisai jums 
vertas $1.00 Heard Sewing Machine 
Exchange, 6212 Broadway. Atdara 
vakarais. R. P. 7800.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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.
Dearbom 3840

NAMŲ SAVININKŲ 
ATYDAI

PASKOLA namų savininkams nuo 
$100 iki $500 be užtraukimo morgi- 
čių arba kitokio užtikrinimo. Pasko
los pataisymui, apmokėjimui taksų, 
assesmentų ar kitokių skolų. Greita 
pagelba. I’rieinamos sąlygos. Cent
ral Finance Co., Rm. 514 City State 
Bank Bldg., 128-30 No. Wells St.

SINGER’IO ir WHITE’O siuvamos 
mašinos $9 ir aukščiau, sudedamos 
elektrinės mašinos $20.00.

, 4251 Cottage Grove Avė.

GROSERNĖ ir bučemė, gera vie
ta, 3 ruimai su fumičiais. Rendoa 
$45. Tur būt greit parduota, nes 
savininkas numirė. 6137 Wentworth 
Avenue.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

NAUJAS MŪRINIS 2 FLATŲ 
APARTMENTAS

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

Užvažiuoja sukčiai, o su jais 
Litvinas į 21-mą aukštą. |eina 
Viktoro kambarin. Viktoras pa
rodo mašinėlę—ot, tokią, kaip 
kad “manieuring” setas kad lai
koma. Atidaro jis skrynutę, 
čia keletas Ininkučių dažų, čia 
ir bonkutės su kokiais ten mil
teliais. Pasiima Viktoras dar 
šilkinę skepetą.

Paskui klausia: ar neturite 
kas dešimties dolerių bilos? Lit
vinas pasisako, kad jis turįs tik 
penkis dolerius po vieną dolerį. 
Styvas paduoda dvi penkini. 
Viktoras sumaišo miltelius su 
kokiu ten skystimu. MaišatS pu
toja. Ištiesia skepetą ant sa
lo. Vikriai 
porą nauj ų 
jam rodosi, 
nepastebėjo 
padeda dvi 
Styvo.

[ CiaSSIFiEŪ HŪS.
Educational

____________M oky klos

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL

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

7911 So. Halsted St. 
Phone Vincennes 8932

Artinantis rudeniui ir šaltai žie
mai, aptaisykit savo namų porčius, 
duris ir langus. Kas reikalinga yra 
pertaisyti krautuvių langai bei visą 
priešakio išvaizdą tai dabar yra lai
kąs pertaisyti. Jeigu turite lotą ir 
neneša pelno, pasikalbėk su mumis, 
galėsi sunaudoti lotą kad neštų ta
nkistai pelną. Pašauk mumis vaka
rais po O'' vai. arba iš ryto prieš 7 
valanda.
BUDRIS-NOVAK CO. 
Builders & Carpentery 

Contractors
2710 West 59th Street

Tel Prospect 6977 
Arba

Lafayette 7029

Personai
Asmenų Ieško

~ VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, 

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

B. Pelechowicz
Registered Patent Attomey, 

2300 W. Chicago Avė.
Dept. 7

Chicago, III.

Musical Instrumente
Mazikoa Instrumentai

PARDUOSIU bučesnę ir grosemę. 
Priežastis—-išvažiuoju iš Chicagos. 
4201 So. Maplevvood Avė.

Copy- 
Patentų 

i su 
ir

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

Mokinkis Barberystės Amato
Dienomis ar vakarais. Del informa
cijų šauk arba rašyk INTERNA
TIONAL BARBER COLLEGE, 

672 W. Madison St.

NESIVĖLUOKIT ant ateinančių 
metų. Piknikams parankiausis dar
žas, buvusi Blinstropo vieta, Ar
cher and Kean Avė., Justice Park, 
III, Teisingas ir švarus patarnavi
mas. •

C. P. SUROMSKIS, Mgr.
Tel. Willow Springs 10

Financial
Finansai-Paskolos

MlsceUaneous
įvairus

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

Mes dirbame ir perka 
me 1 ir 2 Morgrčius

| 2 dienas

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

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

THE CHEVROLET DEALERS 
ASSOCIAT1ON—Salesmen Training 
School, 801 Gossard Bldg. It8 East 
Ohio St, Chicago, III.

1647 W. 47 St,

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

Kreipkitės 
1418 N. >‘rood St

irnos lubos

UKULELE ar banjo groti moki
na ekspertai. Mos išmokinsime vi
sas populiares dainas į vieną lek- 
cja. BASFORD. Divcrsey 9502 ar 
Wabash 7519.

For Rent
MARQUETTE MANOR 

Rendon Storas 40x27 geras deMJrug 
štario arba dėl kitokio biznio: įlen
da pigi. Randasi kampas S. W. Ar- 
tesian ir 69th gatvės. •

Savininkas
2437 West 69th Strecet

IŠRENDAVIMUI gražus 6 kam
bariu flatas, garu apšildomas, iš- 
renduojama už $60 j mėnesj. Kreip
kitės Beck’s, 3323 S. Halsted St.

Furnished Room s
RENDAI kambarys vyrui, karštu 

vandeniu apšildomas, prie mažos 
šeimynos. Galima virtuvę vartoti.

3437 So. Emerald Avė.

PARSIDUODA Grosernė ir Bu
černė, labai gera vieta, daranti ge
rą biznj. Parduosiu už pinigus ar
ba mainysiu ant mažo namelio, ar
ba priimsiu gerą žmogų { partnerį. 
Priežastį patirsit ant vietos.

3953 So. Rockwell St.

PARSIDUODA groserhė ir sal
dainių krautuvė. Labai geroj vietoj, 
biznis gerai išdirbtas. Pigiai. Savi
ninkas apleidžia Chicagą.

4610 So. Marshfield Avė.

' PARDAVIMUI bučernė, ledo 
šina ir trokas. Daro gerą biznį, 
genas greitai parduodant.

1750 W. 63rd St.

ma-
Bar-

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

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
šapa, biznis išdirbta per ilgus metus. 
Negaliu vienas užlaikyti 2 bizniu. 
Nemokanti išmokysiu. 751 W. 32nd 
Street.

VYRIŠKŲ žiponų šapa. Daug dar
bo, per daug dėl vieno, parduosiu 
pigiai arba priimsiu partnerį. Turiu 
kitą biznj. šauk Monroe 5615.

I>adeda po skepeta 
linkinių, taip kad 
jogei Litvinas nei 
jų. Ant skepetos 

penkines, gautas iš
Litvinas mato, kad Vik

toras nori sudėti visas keturias 
penkines krūvon. Bet jis, Lit- 
vinovas, stovi greta ir' Vikto
ras jokiu budu negali “trikso” 
iškirsti. Litvinui įdomu, 
Viktoras darys toliau, kaip 
tas penkines

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

sudės krūvon.

kQ 
jis

Business Service
Biznio Patarnavimas

Pagalios 
rankššluostį, 
į voninę ir pavilgyti rankšluostį. 
Litvinas eina prie krano, šlapi
na rankšluostį, sausina jį ir 
klausia: ar gerai reikia išgręž
ti? Viktoras atsako, kad rank
šluostis turi būti drėgnas. Lit
vinas atneša rankšluostį. Vik- darbą mieste. I 
toras perbraukia juo skepetą.
O pastaroji jau suvyniota.

Viktoras paima 
liepia Litvinui eiti

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlai
kėm malevų, popierą, stiklus ir 

3149 S. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

Paskolos suteikiama 
j viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai l
Mes perkame real estate 

kontraktus

2 PATYRĘ yrai beiliayymui po- 
perų, vienas vyras darbui prie ge
ležies sandėlio. Central Paper Stock 
Co., 2426 N. Robey St.

VAIKINAS arba vyras reikalin
gas dėl dirbtuvės darbo, ateikite 
1855 W. Roosevelt Road.

DIDELI PINIGAI

žmo-

tt.

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
I i avimas. Mes atliekame gerinusį 

Kedzie 5111.

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Mums reikalinga tuojaus 500 
nių padaryti didelius pinigus pri
imant užsakymus .ąnt medžių, krū
mų ir žaliuomenų; patyrimas nerei
kalingas; telefonuokit, rašykit, ar
ba atsilankykit tarp 6 iki 8 v. vak. 
J. V. Mitchael & Co., 8545 Hous
ton Avė., So. Chicago, Regent 2375

GERO selesmano didelei real es
tate kompanijai VVįhnette, pardavi
nėjančiai farmas, i
North Shore pakraštyje. Ką jus už
dirbsite, priklausys vien nuo jus pa
ties. Pamatykit Mr. SCHAFFER.

' 803 Ridge Avė., Wilmette

GRAŽUS kambarys dėl gero žmo
gaus su valgiu ar be, apšildomas. 
Kreipk ities greitai.

7030 So. Campbell Avė.

GROSERNĖ ir Delicatessen. 3 gy
venimui kambariai užpakaly. Ren- 
dos $50. 3744 S. Kedzie Avė.

Automobiles
Lincoln Sport Phaeton.... 

Buick sedan 5 pas......... ....
Oakland sedan naujas .... 
Pontiac sedan naujas .......
Chandler luke naujas .......
Essex sedan, kaip naujas 
Pontiac Roadster ...........

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

1926
1927
1928
1928
1927
1928
1927 _ _____

Essex, Fords, 50 kitokių dėl pasi
rinkimo.

McDERMOTT MOTOR SALES
7136 S. Halsted St.

namus ir lotus; ker Co. išleido

GELEŽINIŲ daiktų ir maliavų 
krautuvė, senai uždėtas biznis, ge
ras tavoras, turiu apleisti miestą iš 
priežasties kito biznio. Prospect 2886

PARSIDUODA grosernė, saldainių 
ir ice cream krautuvė. Priežastis 
pardavimo—nesveikata.

5111 So. Union Avė.

PARSIDUODA Saliunas ne bran
giai. gera vieta, apgyventa vokiečių, 
švedų ir aprišiu. Pardavimo priežas
tį patirsite ant vietos.

5202 So. Ashland Avė.

34 metų patyrimas 
Padarom Geras Fleitas 
Be skausmo išėmimo 

Ekspertai 
Karūnų ir Tiltelių Darbo 

Speciališkumas

Boston Dentists
3023 East 92nd Street 

2nd Floor, Hanberg Bldg. 
Main Office Morrison Totel, Cor.

Madison and Clark Sts.

1 CH. SYRTOWT AND
JOS. PAWLOWICZ CO.

UETUVJAĮĮ
HOT WATER & STEA® HEATING

Darbas garantuotas.
Geriausias patarnavimas

2033 W. 18 Sc. Tel. Canal 1269

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas 
išlygos bus jums naudingos 

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

REIKALINGAS barbens dirbti 
Pėtnyčiomis ir Subatomis po pietų. 
Kreipkitės 4020 Archer Avė.

Musų

REIKALINGAS žirklėms karpyto
jas į geležies yardų. Atsišaukit 
Warshawsky Co. 1915 So. State St.

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

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

Central 3654

TEGUL JIE VISI SKAITLIUOJA 
Paskui mus pamatyk

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

RILEY & KRAUSHAAR 
2121 N. Cicero Avė. 

J’*’'Tade 9600

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

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

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

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

PARDAVIMUI 4 flatų namas po 
4 kambarius, tile sienos maudynėj, 
arba mainysiu į lotą. / 

Phone Republic 1145
Prospect 3502

2451 W. Marųuette Rd.

EXPERTAS RADIO 
TAISYMO

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

$2 — patarnavimą skaitom — $2
Stewart 2992

po 6 vai. vakare Englewood 2544

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

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

Tel. Armitage 1199

REIKALINGAS senyvas žmogus 
prie dženitorių už pragyvenimą. Tu
ri būti teisingas ir nepijokas.

Radcliffe 4981

Help Wanted—Female
DarbininkiųReikia

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

NAUJI MODELIAI
Nuo 8 dienos Liepos, jau Studeba- 

• naujus modelius. 
1929 metų, yra daug daugiau įrengti, 
nereikia tepti “gryzuoti”, kas 20 
tūkstančių mylių. Dictator Sedan 
pilnai įrengtas su bumperiais, su 
spare tire ir su parvežimu $1888.00. 
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 užtikri
name teisingą patarnavimą.

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

D. KURAITIS ir A. KASUUS 
Savininkai

PARSIDUODA kriauČiška įstaiga 
išdirbta per 15 metų. Labai pelnin
ga vieta. Galima pirkti su namu 
arba vieną biznj, arba mainysiu j 
namą, nedidesni kaip 4 flatų.

3104 W. Harrison St.

10 kambarių namas, elektra, fur- 
nasas. $6,000. $1,100 {mokėt, 2412 
Monroe St.

Tuščias lotas 50x125 pėdas, būda
vote ja m gera proga, Jackson Blvd. 
j Westus nuo Crawford Avė. $19,500. 
šauk Tel. West 5080.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

i

MES turime pardavimui keletą 
plotų žemės farmoms, kurie turi 
būti parduoti tuojaus. 40 iki 200 ak
rų po $150 — iki $175, $250 ir 1.1.' 

. Taipjau North 

jus aplankys, arba patys atei- 
į ofisą.
H. Schaffer & Co. 
803 Ridge Avė.

Wilmette
Tel. Wilmette 364

Triobos gyvenimui. Taipjau North 
Shore lotai, namai, akrai. Salesma- 
nas 
kitę

)

$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 įbildytas. 
Atvažiuok ir apžiūrėk, turim par
duoti — nei vienas teisingas pasiū
lymas nebus atmestas. Mr. Sorenson, 
3211 W. 63rd St. Tel. Hemlock 4900

Dykai Patarimas
Teikiamas Sergantiems žmonėms 

Pasitarkite su Dr. B. M. Ross, at
sakančiu specialistu. Jis turi tris
dešimtį metų pasekmingos prakti
kos gydyme chroniškų ir užslsenė- .
jusiu ligų. Kraujo ir privatiškas Ii- patyrimo, 
jęas. reumatizmą, skJ 
širdies ligas, inkstų, 
nimo ligas išgydo tuojau, 
ligos, sifilis ir užkrėčiamos ligos iš
gydomos. Dr. Ross sistema, moks
liniu gydymu. Yra vartojama geriau
si Amerikos ir Europos metodai. 
Silpni, nervuoti ir visai suirę vyrai
Jums gali būt grą- J 
žinta sveikata ir 
vyriškumas specia
liu gydymu kuria 
sustiprina nervus ir 
teikia stiprumo silp
niems organams. 
Atsilankykit dėl pa
sitarimo dėl bile ko
kios ligos arba silp- 
numo,

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

Kampas Monroe Street, Chicago, 
Crilly Building

Imlu te elevatorių iki penkto aukšto. Vyrų 
priėmimo kambary* fiOH,-—Moterų 608. Of» 
•<> valandos ka%llen nuo 10 ryto iki 5 va
kare. Nedėliotai* nuo 10 ryto iki 1 po 
piet. Panedėlyj, Seredoj ir Subatoj nuo 10 
ryto ik! 8 valandai vakare. 
Dridešimtia penki metai tame napis

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

iti metų pasekmingos prakti-1 Mes atgausime juos per “garnish- 
gydyme chroniškų ir užslsenė- ment teismą. įsteigta 1912 — 16

L —‘Z —— Kolektavimas, be
reumatizmą, skilvio triubelius, 1 
s ligas, inkstų, pūslės, ėlapi- 
ligas išgydo tuojau. „Slaptos ^USTMENT CO.

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

REIKIA patyrusių moterų 
tavimui skudurų. Nuolatinis 
bas. Ateikite prisirengusios 
ti. 1460 So. Jefferson St.

sor- 
dar- 

dirb-

Reikalinga senyva moteris prižiū
rėti 2 vaikučius, šauk Nevada 4032.

3625 W. Chicago Avė.

8408 S. Michigan Avė. Victory 4126

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.

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

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

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
MR. PARIS

MES darome pirmos klesos kar- 
penterio, plumberio ir apšildymo dar
nus: 24 mėnesiai išmokėjimui. Mes 
ateisime bile kur Chlcagoj. Visas 
darbas garantuotas.

2604 N. Halsted Street 
Tel. Buckingham 5037

STATYKIT DABAR IR 
SUTAUPYKIT PINIGŲ 

Mes pastatysim ir finansuosim pas
tatymą bungalow arba flatų namo 
ant jūsų loto.

QUALITY CONSTR. CO., 
4538-40 Adison Avė. Avenue 4718

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St

Help VVanted— Male-Female
_ ____ Darbininkų peikia

REIKALINGI kriaučiai, pečių 
stryguotojų, Canvių stryguotojų, 
merginų prie specialių mašinų dar
bų. 3 aukštas.

G52 W. Roosevelt Rd.

BE KOMISO 
Mažos Paskolos 

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

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47 St.

Furniture & Fixtures

PERKAME ir parduodame varto
tus rakandus. Mokame augščiausią 
kainą. Parduodame kaldras, karpe- 
tus, kėdes, pečius ir t. t. 3018 So. 
State St., Cahimet 1149.

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnonios pančiakos dėl 

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

FRANK SALEMONAVIČIUS, 
504 W. 83 St. ir Normai Avė. 1 lubos 

Chicago, III.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

BEISMENTAI IR PAMATAI
Į septynias dienas pakelsime jū

sų namą ir padėsime jums naują 
cementini ar mūrinį 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 bungalows, 
2 ar 8 flatų namus ir įrengiame fla- 
tus beismentuose. Didžiausi gene- 
raliai kontraktoriai Chicagoje. Pa
šaukite ir musu inžinierius jums 
apruokuos dykai.

NORTHERN ILLINOIS • 
CONSTR. CO.

1553 W. Madison Street 
Tel. Monroe 0426 

Vardas 
Adresas 
Telefonas

BEVERLY HILLS 
Beverly Hills Namas 

9833 Longwood Drive 
Pardavimui 6 kambarių, presuotų 

plytų; 8 miegamieji viršuj, maudynė 
ir dideli atdari porčiai, užtektinai 
klozetų, gaso grate viename mieg- 
kambary. Geros didelės viškos. 3 
kambariai apačioj ir dideli uždaryti 
stiklais ir sieteliais porčiai. Grate 
gyvenamajam kambary. Alkovės į- 
ėjimas. Dideli priekiniai porčiai su 
sieteliais vasarai. Beismentas po vi
su namu. Toiletas, anglių sandėlis, 
veik naujas furnasas, karšto van
dens šiluma. Visas namas geroj 
tvarkoj. Reikia pamatyti, kad {ver
tinti. Nėra skolų. Galima matyti 
kasdie, išimant ketverge po piet ir 
nedėlios rytais. Garažas sutalpina 
vieną karą, bet lengva perdirbti, kad 
tilptų trys. Del platesnių žinių pa
šaukite p. Stewart—biznio telefonas 
Harrison 9566, namų telefonas Be
verly 2822.

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

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

PARSIDUODA muro namas 2 
flatų po 5 kambarius. Atsišaukite 
greitai. 6641 So. Westem’ Avė. A. 
N. MASIULIS.

PARDUOK ar mainyk savo se
nus rakandus. Mes perkam už pini
gus jūsų senus rakandus aŲaa iš
mainysime ant naujų išdirbėjų sam- 
Saliniu, pigiai. 2488 Irving Park 

Ivd. Tel. Irving 1289.

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi- 
čius.

JUSTIN MACKIEWICZ
2342 So. Leavitt St.
Phone Canal 1678

JAUNA pora parduos savo gra
žius, 2 mėn. vartotus rakandus — 
8 šmotų frieze parlor setą, du kar- 
petus, valgomojo kamb. setą, 4 šmo
tų miegruimio setą, 2 lempas, da- 
vęnport, veidrodi, paveikslus, indus 
ir 1.1. Verta $3,000, parduos už 
$550. Užmokės už pristatymą. Par
duos ir atskirai. Winner, 8228 
Maryland Avė., 1 apt., vienas blokas 
j rytus nuo Cottage Grove Avė. 
Phone Stevvart 1875.

Pagražinkit savo namą
Ši kompanija atlieka darbą ant 

išmokėjimo. Pašaukit Regent 2375 
ir paprašykit Landscape Dept. 30 
metų patyrimas apie medžius, krū
mus, gėles; juodžemis pardavimui. 
Mes mielai suteiksime dykai visas 
žinias. Pašaukit mus bile laiku. 
Leiskite mums padaryti jūsų namą 
gražų ir pakelti jo vertę. Mes ga
rantuojame visą musų darba, ap
mainome dykai. Patyrę medžnj gy
dytojai.

J. V. St.

OAK PARK Avė. Biznio lotas ne
toli Archer $750 arba mainysiu j 
automobilį. 5435 So. Nottingham 
Avė. Tel. Hemlock 2228.

PARSIDUODA medinis namas, po 
šešius kambarius po naujos mados 
įtaisymais. Priežastis pardavimo rei
kia važiuoti ant farmų. Atsišaukit 
po numeriu 1433 So. 50th Court, 
Cicero, Illinois.

MICHAEL & Co. 
Not Ine.

8545 Houston Avė. 
Tel. Regent 2375

PAGRAŽINKIT SAVp NAMĄ

ATYDA AUTOMOMILIŲ 
MECHANIKAMS

Parsiduoda arba išsimaino puikus 
geradžius 50x125 didumo, geroj apie- 
linkėj. Biznis gerai išdirbtas su di
deliu Sales Room. Parduosiu arba 
mainysiu kas ką turite. Atsišaukit 
pas savininką 4406-08 So. Westem 
Avė. Tel. Virginia 1162.

Tik 6 
$1,000 PELNO

Ant $1,000 investmento. Tikri 
pinigai šiuose namuose. Pilnai 
verta ištirti. Pasivažinėdamas 
atsivešk ir savo šeimyną. Įėji
mas dykai. Pamatyk musų pa
vyzdinį namą. Tai gražiausias 
namas, kokio jau senai nesate 
matę.

Atdaras apžiūrėjimui 9 v. ry
to iki 9 v. vak. 
bloke prie North 
Važiuoti Diversey 
rus iki 6300.
Watson Bond & Mortgage Co., 

5624 Irving Park Blvd.
Phone Pensacola 5900—8200 

Avenue 4336

kasdie. 2800 
Mobile Avė. 
Avė. į vaka-




