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reikalų ministerija

Lenkija Karaliaučiaus dery
boms jau pasiruošusi. Užsie
nių reikalų ministeris ir spau
dos skyriaus direktorius 
šiasi Kaunan

VcMeafo akto vykdymas su
ėda daugiau pinigų, nekad 
kuris kitas departamentas
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Komunistu Pinigų Rinkėjai
Kaltinami dėl Nesąžiningumo
Generalinis partijos sekretorius slaptame 

cirkulare skundžiasi, kad renkami viso
kiems komunistų partijos vajams pini
gai centrui nepriduodami.

C.hicagos žydų darbininkui 
laikraštis Forverts praneša ga- * 
vęs egzempliorių slapto laiško, 
kurį generalinis komunistų par
tijos sekretorius šiomis dieno
mis išsiuntinėjo visiems veik
liausiems partijos nariams. Lai
škas adresuotas distriktų vyk
domųjų komitetų nariams.

Laiške generalinis komunis
tų partijos sekretorius skun
džiasi dėl komunistų veikėjų 
apsileidimo ir neatsakingumo 
partijos finansų dalykuose. Jis 
kalba apie nuolatinius pinigų 
kolektavimus Įvairiems parti
jos reikalams, kaip antai rin
kimų kampanijai, apsigynimo 
fondui, šelpimo fondams etc., 
bet, sako, apie surinktus pini
gus neduodama jokių apyskai
tų. Tai, girdi, “parodo, kad 
musų eilėse yra per daug ap
sileidimo, |>er daug neatsakin
gumo pinigų rinkimo metoduo
se ir dorojime.”

čia pat generalinis sekreto
rius skubinas užtikrinti egze- 
kutyvų narius, kad tuo jis ne-

“Finansinis 
I turi būt, galų 
tas, nežiūrint, 
tikuoja. Tūli 
organizatoriai turi būt ypačiai 
pasmerkti dėl jų nesąžiningu
mo ir nešvaraus elgesio.’’

Ir toliau:
“Ypatingai rimta situacija 

pasidarė su finansais musų rin
kimų kampanijai. Distriktų or
ganizatoriai renka pinigus rin
kimų vajui, bet surinktų pi
nigų nacionaliain ofisui visai 
nepristato, šitokiam finansi
niam neatsakingumui partija 
turi padaryti galą, nes kitaip 
ji turės žlugti.”

Poliau vėl:
“Tai nėra nė joks perdėji

mas kritingumo padėties, ku
rioj atsidūrė musų partijos or
ganizacija dėl aukščiau minėtų 
pavojingų musų darbe ydų.”

Savo laiške komunistų par
tijos sekretorius smerkia, va

irumus juos užgauti, nei kai-Į dinas, suktus komunistinius 
tinti (tai nesąžiningumo. Jis no-!pinigų kolektorius dėl to, kad 

, tai yra, kati 
žmonių pinigus 

įvairiems komunistų fondams 
ir vajams patys sudoroja. Kad 
tie pinigų kaulytojai prigaudi- 
nėja ir išnaudoja žmones, apk 
tai komunistų 
nieko nesako.

ris tik konstatuoti faktą, kad, Į nusuka partijai, 
nežiūrint įvairių pinigų rinki- iškaulytus -iš ž
mo vajų, partijos finansai la
bai blogai stovį ir dėl to ji ne
galinti nei savo įvairių kampa
nijų kaip reikiant vesti, nei 
savo s-umanymų vykinti. Ir po 

. to vėl atkartoja:

Penki šeimos naria 
žuvo po traukiniu

\nglijoj

Buvęs firmos galva su
imtas dėl $500,000 

suktybių
TORONTO, Ont., spal.

— Čia tapo areštuotas įeit, 
pulk. VVilliam X. MacDonald, 
buvęs subankrutavusios Manu- 
faclurers Finance korporacijos 
manadžzris. Ji kaltina, kad 
pastarus trejus melus jis 
šmutijęs Toroplo Trusts 
Guiuantcc kompaniją visu 
se milieno dolerių.

Kiek Dėdei Šernui 
moka prohibicįja

WASHINGTONAS, spal. 30. 
— Probibicija Jungtinėms Val
stybėms iki šiol parėjo dau
giau kaip 225 milionus dolerių, 
o be to dar valdžia prarado 
daugiau kaip 4 bilionus dole
rių pajamų akcizės mokesniais.

Labai konservatingais ap
skaičiavimais, valdžia, prohibi- 
cijos įstatymui vykdyti, išlei
džia kas metai ne mažiau kaip 
25 milionus dolerių, o lai yra 
daugiau, nekad išleidžiama ku
rio kito valdžios departamento 
reikalams. Palyginti: valstybės 
lepartamentas, su visomis jo 
tarptautinėmis operacijomis, 
kraštui pareina metams $16,- 
000,600; prekybos departamen
tas — $30,000,000; darbo 
parlamentas — $8,626,000; 
singumo
vienas trečdalys tos sumos 

eina prohįbicijai vykdyti
Nuostoliai akcizSs 

niais remiami 1919 
įamomis, kurie tais metais sie
kė $365,211,252 i 
spiritų ir $117,830,602 iš fer- 

1 mentuotų likierių, taigi bend
rai $483,050,854.

darbi ę t i s _ ... ———

$24,000,(MM),

de- 
tci-

ir

Naujų tiltų statyba 
Lietuvoje

Lenkija nesitiki su 
sitarti su Lietuva 
per dvejus metus

[Atlantic and Pacific Photo)

Albert Tangora iš Peterson, N. J., kuris Californijoj lai
mėjo ant mašinėles rašymo kontestą. Vidutiniškai imant, per 
minutę jis parašė 132 žodžiu.

Romos papa nori tai- Madame Čaikovska 
kos su Meksika

Siunčia kardinolą neformaliai 
dėl taikos tarp vald- 
bažnyčios

derėtis

30. tik-

ja kovos dėl buvusio 
caro turtų

KAUNAS. Šiais metais 
provincijoj baigiami arba jau 
baigti statyti 5 dideli gelžbe
toniniai tiltai. Jų statyba kai- 
noja apie 
100 mažų 
lių.

Vidaus
eina prie to, kad visi mediniai 
tiltai laikui bėgant butų pakei
sti amžinais — gelžl>eloniniais.

'Hitus stato vietso savivaldy
bės. Vidaus reikalų ministerija 
šiuos darbus prižiūri ir subsi
dijuoja.

Šiais metais tiltų statybai 
buvo skirta 500,000 lt.

Sudegė garinis malūnas 
ir elektros stotis

mokės 
metų pa

ROMA, 
rų šaltinių sužinota, kad Papa 
Pijus siunčia j Jungtines Val
stybes kardinolą Bonaventūrą 
Cerretti. Kardinolui esą paves
ta pradėti neformaliai perlrak- 
tacijas su Meksikos valdžia dėl 
“modas * vivendi” (budo sugy
venti) ir, pagaliau, dėl kovos 
tarp kataliku bažnyčios ir val
džios baigimo.

Tariama didkunigaikštytė pasi
ėmė New Yorko advokatą by
lai dėl 
1 o jaus

ROKIŠKIS. Spalių mėn. 
iš 8 j 9 d. naktį Rokiškio ap- 
skr. prie švedaičių miestelio, 
dėl nežinomos priežasties 
sidege garinis malūnas, o 
liau ir elektros stotis.

šie troliesiai su visomis
šinomis ir kitu turtu žuvo 
liepsnose. Gaisro padaryta ap> 
146,000 lt. nuostolių, žmonių 
aukų nėra.

už-
vė-

ma-

partijos vadas

pripažinimo jos Nika- 
dukterim

Iš Rygos praneša, kad 
gauta iš Varšuvos žinių, 
Lenkijos vyriausybė Karaliau
čiaus deryboms su Lietuva jau 
santi pasiruošusi.
Tačiau Lenkijos politinėse 

sferose esąs įsitikinimas, kad 
per artimiausius dvejus metus 
u Lietuva susitarti nebusią 
galima. Ir Lenkija esanti pasi
ryžusi kantriai laukti jai pa
geidaujamų rezultatų.

Nežiūrint tokio pesimistinio 
nusistatymo, Lenkų vyriausy- 
>ė jau paskyrusi derybų dele
gaciją, kurios sudėtis lieka ne
pakeista, būtent: delegacijos 
pirmininku bus užsienių reika
lų ministeris Zaleskis, nariais 
valdininkai Holuvko,
kovskis, Perkovskis ir kiti.

Delegacija, kaip ir pirmose 
tarybose, busianti gana skait- 
inga ir teknikinio personalo 
skaičiumi; be to, plačiau nau
dosis informacija, bei propa
ganda. Tuo tikslu Karaliau
čiun važiuoja užsienių reikalų 
m-jos* PATO spaudos skyriaus 
direktorius d-ras Litaueris.

Iš Karaliaučiaus jis ruošią- 
sis atvažiuoti Kaunan.

šumlia

NEW YORKAS, spal. 30. — 
“Didkunigaikštytė” Anastazija 
Čaikovskaja, kuri sakosi esan
ti buvusio Rusijos caro Nika
lojaus paskutiniojo duktė, pra
deda bylą tikslu prirodyti, kad 
ji tikrai esanti bolševikų nu-

Mirė 109 metų amžiaus 
civilio karo veteranas

QUINCY, III., spal. 30. — 
Shelbina miestely, Mo., mirė 
seniausias Missouri pilietis

įtaigoto caro duktė, ir atieško- •)<;'hn Gliver, 109 metų amžiaus,

Ii, jei galima, dideli turtų, ku-
Detroito Federac i j o s ri, palikęs An-

* 1 • • Sifilį 1 I 1 1

iš distiliuotų! galva kaltinamas dėl 
šantažo

laimėjo rinkimus Prohibicijos vadas kai-
J tas dėl pasovimo

SEWARI>, Pa., spal. 30. 
Netcli nuo čia greitasis Penn 
sylvania geležinkelio traukiny 
užgavo automobilį, kuriuo va
žiavo šeši asmenys. Penki ju 
visi vienos šeimos nariai, bu 
vo vietoj užmušti. Žuvusieji yn 
George Zahorchok, jo žmona 
jų du vaikai ir Zahorchoko mo
tina, visi iš JohnstoMno.

Šoferiavusis Joe Tschk, 
kurį Zahorchokai 
se ir kuris juos 
tomebiliu namo, 
gai sužeistas.

pa? 
buvo svečiuo- 
vežė savo au- 
buvo pavojin-

ASHTON - UNDER - LYNE 
nglija, spal. 30. — Papildo- 

auose rinkimuose čia didele 
>alsų dauguma tapo išrinktas 

parlamentą Darbo partijos 
candidatas Albert Bellamy.

Vietą, kurion dabar tapo iš
rinktas darbietis, pirmiau lai- 
;ė užėmęs konservatorius.

Vokietija atsis a k ė 
sulaikyti rusų 

aukcioną
meno

merginos

DETROiT, Micii., spal. 30. 
— Į teismo rankas atiduoda
mas Frank X. Marlei, Detroi
to Darbo Feueracijos preziden
tas. Jį kaltina dėl šantažo. 
Man nei Jacoby, vienos valymo 
ir dažymo firmos galva, liudi
jo, kad jis buvęs priverstas 
sumokėti Marteliui $500, nes 
kitaip Federacijos prezidentas 
grūmojęs paskelbti jo Įstaigo
je darbininku streiką.

civilio karo veteranas.
------•—? daiyVavo 
šinit trijų prezidentų 
muose. 

L-- - - .

Mirė rusas, kuris
su Napoleonu kariavo

Savo 
dvide- 
rinki-

dar

užsidarė

Anastazija čaikovskaja, kuri 
prieš keletą mėnesių atvyko į 
Jungtines Valstybes ir, nieko 
neprisileisdama ir su nieku ne
sikalbėdama, tuojau
Mrs. Williani B. Leeds, buvu
sios rusų princesės Ksenijos, 
dvare, Long Islande, dabar sa-l 
vo bylai vesti pasiėmė New 
Yorko advokatą, Edvvardą H. 
Fallows. Adv. Fallows sako, 
kad jis turįs neginčijamų įro
dymų, jogei jo klientė esanti1 
tikra caro duktė.

spal. 3'
[?] miri
Europoje

Columbia” mono p 1 a- 
nas pasiruošęs skris

ti i Romą
30.

atsisakė

ELYRIA, Ohio, spal. 30.
Lorain miesto prohibicijos vyk 
dvino vadas, Louis Cicco, ku-! 
ris buvo atiduotas Į teismo ran
kas dėl pasovimo automobiliu 
važiavusios Miss Betty Hey- 
wood, buvo prisaikintųjų posė- 
lininkų pripažintas kaltas. Jam 
gresia dėl to maksimum $200 drebėjimo supurtytas ją, Glėbą Botkiną. Pastarasis, 
pabauda pinigais arba šeši mė-1 
nėšiai kalėjimo.

LENUNGRADAS, 
— Kaime Pičania 
seniausias, tur būt, 
žmogus', Petras Rudak, sulau
kęs 136 metų amžiaus.

Rudak gerai atsiminė Napo
leono laikus ir patsai, kaip ru
sų kareivis, dalyvavo mūšiuo
se su franeuzų armijomis.

Smirnos miestas žemės
Tariama didkunigaikštytė tu

ri dar kita stiprų savo remė-
Venecijos miestas talk- 
šo, patvinęs, vandeny

Pataria padidinti gele
žinkeliečiams algas

Lenkų bei užsienių spauda 
j Karaliaučių siunčianti savo 
korespondentus, kurių pirmos- 
na derybosna buvo apie pen
kiasdešimt suvažiavę. [Lž]. •

Sąžiningumu žydai 
prašoka krikščionis

NEW YORKAS, spal. 30. — 
“Columbia” monoplanas, ku
riuo lakūnas Chamberlin su 
Levinu perskrido per Atlanto 
vandenyną iš Amerikos j Vo
kietiją, ir kuris prieš dvejetą 
savaičių buvo bepakyląs skri
sti j Italiją, bet susikūlė, da
bar vėl pasiruošęs išlėkti iš 
Roosevelt aerodromo, Long Is
lande, per Atlanto vandenyną 
j Romą. Aeroplano pilotu šj 
kartą bus Roger Q. Williams.

BERLYNAS, spal.
Vokietijos vyriausybė 
klausyti rusų emigrantų reika- 
’avimo neleisti sovietų valdžiai 
licituoti Berlyne Rusijos dai- 
ės meno kurinių.

Rusų emigrantai savo reika
lavimą motivavo tuo, kad toks 
rusų meno daiktų pardavinėji
mas esąs neteisėtas, nes jie esą 
visos rusų tautos turtas.

Howat atasteigtas 
gliakasiy unijoj

an-

Sulaikė gabenimą ki
niečių į Ispanų koloniją

ŠANCHAJUS, Kinai, spal.
Kinų vyriausybės jsa- 
Taku, ties

PITTSBURGH, Pa., spal. 30. 
— Alexander Howat, buvęs 
United Mine Workers 
rica 14-to Distrikto 
tas, tapo vėl priimtas 
gliakasių organizaciją
nfcteisis jos narys. Jo atstei-

of Ame- 
preziden- 
į tą an- 
kaip pil-

30. -
kymu, Taku, ties Tientsinu,'girnų unijoje pasirūpino inter- 
tapo sulaikytas Ispanų garlai- nacionalinis unijos komitetas 
vis, kuris gabeno darbininkus su prezidentu John L. Lewisu 
kiniečius j Ispanų Moroką. . priešaky. z

■■■

WASHINGTONAS, spal. 30.
- Nepaprasta komisija, kurią 

prezidentas Coolidge paskyrė 
ginčui dėl algų tarp vakarų ge
ležinkelių kompanijų ir gele
žinkeliečių brolijų ivtirli, savo 
pranešime pataria, kad geležin
kelių tarnautojams algos bu- 
ų 6 Va nuoš. padidintos.

KONSTA NT1NOPOLIS, Tur- 
kija, spal. 30. — Vakar vaka
rą Smirnos miestas buvo stip
raus žemes drebėjimo supurty
tas. Ar žalos padaryta, prane
šimai nemini.

I Banditai nusinešė $1,500 
banko pinigų

Lansing, buvęs valsty
bės sekretorius, mirė
WASHINGTONAS, spal. 30. 

— Robert Lansing, buvęs val
stybės sekretorius prezidento 
Wilsono administracijoje, mi
rė diabetu ir prisidėjusia 
prie to dar širdies liga.

Suimtas dėl žmogsudybės
NASHVILLE, Tenn., spal. 

30. — čia tapo areštuotas ir 
kalėjime uždarytas Walter Lig- 
gett, turtingas javų pirktis, kal
tinamas dėl nušovimo vietos 
viešbučio vedėjo T. Cunning- 
hamo.

\VAVERLY, Iowa, spal. 30. 
— Keturi ginkluoti banditai 
puolė VVaverly State banką ir 
automobiliu paspruko su tarp 
$1,500 ir $2,000.

dabar gyvenąs Hempsteade, 
Long Islande, sakosi esąs sū
nūs buvusio caro šeimos gy
dytojo Botkino, bolševikų nu
galabinto 1917 metais kartu 
su visa Nikalojaus paskutiniojo 
šeima. Gleb Botkin sako, kad 
jis labai gerai pažinęs visus 
caro šeimos narius ir tikrai ži
nąs, kad Mme. čaikovskaja 
esanti caro duktė Anastazija.

Mirė katalikų rašytojas 
ir poetas

VENECIJA, Italija, spali 30 
— Del stipraus juros potvy
nio, didesnė šio salos miesto 
dalis liko vandens apsemta iki 
dviejų pėdų gilumo. Daug do
žų rūmų, taipjau švento Mar
ko bazilika, vandens užlieti.

i

Kalifornijoj ir Arizonoj 
jautė žemės drebėjimu

Neseniai, nupirkę iš po- 
Puplauskienės 6 avikai- 
sutarė, kad tai yra vogtų 
ir padavė policijai. Rug- 
3 dieną turguje nupirkę 
brolių Mikalauskiukų iš

LAUKUVA. šią vasarą 
pradėjus siausti vagims, vietos 
žydai atsižymėjo savo teisingu
mu, 
nios 
ius, 

avių 
sėjo 
nuo
Prapimo kaimo 6 svarus ark- 
’ių uodegų už 16 litų, taipgi 
padavė policijai ir pardavėjus 
areštavo. Juodu buvo išimti 
Įrangų iš kalėjimo vos prieš 
savaitę. Kalėjimai! padėti bu
vo už dviejų karvių pavogi
mą.

Jei taip visur imtų žydai su 
vogtais daiktais elgtis, tai sa
zanu e vagys nykių.

CALEXIC(), Cal., spal. 30. 
— Čia ir kitose apygardos vie
tose vakar buvo jaustas žemės 
drebėjimas. Stipresni supurty- 
mai ypač buvo jausti EI Cen
tro. Žalos, regis, niekur nepa
daryta.

Iš Yuma, Arizonoj, praneša, 
kad ten taipjau buvo jausti 
žemės drebėjimai, bet žalos ne
padarė.

NEW YORKAS, spal. 30. — 
širdies liga vakar mirė Thom- 
as Walsb, žinomas katalikų 
rašytojas, poetas ir kritikas, 
laikraščio Commonwealth re
daktorius, 53 metų amžiaus.

Kiek yra medisinos dar
bininkų Lietuvoj

ORR
Chicagai ir apielinkei fede

ralinis' oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Bendrai gražu, nors kiek de- 
besiuota; truputį šilčiau; leng
vas ir vidutiniškas, daugiausiai 
pietų vakarų, vėjas.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 31° ir 42° F.

šiandie saulė teka 6:20, lei
džiasi 4:47. Mėnuo teka 6:39 
vakaro.

Maras Kinuose papiovė 
2,000 žmonių

PEKINAS, Kinai, spal. 30. 
— Pranešimai iš Fenchow, šan- 
si provincijoje, sako, kad ten 
siaučia maras ir kad dviejose 
dešimtyse apygardos miestelių 
mirė jau apie 2,000 žmonių. 

| Epidemija vis labiau plinta 
i rimta.

i Epidemija vis labia 
(padėtis esanti labai

ir

tefii’tor.U4& I

Sprogimo penki darbi 
ninkai užmušti

KAUNAS. — Visoj Lietuvoj 
/ra 488 gydytojai (I^atvijoj — 
1,216 gydytojų); dantų gydy- 
’ojtf ir dantistų — 273 (Lat
vijoj — 559); veterinarijos gy-

ETHEL, Miss., spal. 30. — 
Vietos 0. E. McDaniel malūne 
sprogo garinis katilas, ir spro
gimo penki darbininkai buvo 
užmušti.

Sunkaus garinio katilo ske
veldros buvo ekspliozijos nu
neštos 200 jardu tolumo.

macijos — magistrų — 1 (L.
— 20); provizorių — 290 (L.
— 388); proviz. jyadėjėjų — 
448 (L. — 580.

Lietuvoj yra 306 aptiekta. 
Latvijoj — 399.

‘•p... j-;
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OLANDIJA IR JOS MILŽINIŠKI PLANAI
Geografinė ir valstybinė padėtis pinę apsaugoti savo šalį nuo 

-----------  i tvanų.
Olandijos žemės plotas užimą Pajūriais tęsiasi kopos, kurios 

33,000 kv. kilometrų. Gyvento- apsaugo sausažemį nuo tvano, 
jų 6,600,000.

Valstybės sutvarkymo atžvil
giu Olandija — konstitucinė 
valstybė, valdoma karaliaus ir 
dviejų atstovų rūmų. Valstybės 
sostinė — Hagos miestas.

Olandijos žemė yra nedidelė, 
bet labai tirštai gyvenama ša
lis. Ji yra viena įdomiausių ir 
savotiškiausių Europos šalių. 
Savo paviršiaus atžvilgiu ji yra 
Vokietijos žemumos tęsinys; 
slėniai apima daugiau kaip pu
sę viso valstybės ploto, ketvir
tis viso ploto yra žemiau van
denyno lygio. Didesnę visos ša
lies dalį apima Reino upės del- 
tė; čia dar į Reiną įteka Mozė 
ir vandeninga šeldės upė. šitos 
žemumos, kurių daugelis 
žemiau vandenyno lygio 
2—3 sieksnius, senai butų 
vusios vandens užlietos, jei 
tos gyventojai butų nepasiru- • vuliai ganosi pievose.

ne

na

nepadeda. Išsivystė j. kitaj ša
lis, kaip j Ameriką, seniau bu
vo pirmoji priemonė, bet dabar 
jau suvaržyta. Dabar nieko 
begalvojant liko olandams 
paieškoti iš skurdo išeities 
mie.

Tą išeiti surado savo darbin
gumą pakeldami. Imtasi visų 
priemonių padidinti savo valsty
bės teritoriją senai jau mėgin
tu budu, kas jau buvo davę ge
rų vaisių. Nutarta toliau iš ju-

i ros atkovoti naujų plotų ir pa-

Olandija viską tai daro per 
savo piliečių gorus noruti, ne
atsižvelgiant j jokius sunkius 
valstybės uždėtus mokeanius. 
Piliečiai tinkamai įvertina sa
vo mylimų 
rus norus, 
ria visoms 
geri norai
dien saugo nuo jvairjų vidujinių 
ir išorinių nemalonumų.

J. J. Ibba.

valstybės vadų ge- 
todel ir pilnai prita- 
jų pastangoms. Tie 
jų valstybę ir šian-

Ten ir iš
LIETUVOS

per Bremeną 
Didžiausiu ir greičiau

siu Vokietijos laivu
COLUMBUS

Arba kitais Šios lini
jos laivais. Tiktai 8 

dienos ant jūrių
Puikus trečios klesos 

kambariai, tiktai 
staterooms

Prie vietinių agentų 
arba

130 W. Randolph St.
Chicago, III.

NORTH GERMAN

LLOYD/

lieti finansišku vedėju. Pasaka 
pilna Amerikos konsulų, diplo
matų, politikierių, admirolų be 
laivynų, kurie nupiešti nuo gy
vo gyvenimo ir kurie kalba ir 
pasielgia kaipo mums žinomi 
konsulai, politikai, diplomatai ir 
admirolai. (FLIS).

Yorkę daug prisidėjo prie jo ma knyga. Yra trumpi aprašy
mai Amerikos spekuliantų gy
venimo Carribiena Respublikoj. 
Perstato veikimą tūlo “Don 
Frank Goodwin”, amerikiečio, 
kuris per daugelį metų išgyve
no tropiškoj respublikoj. Jis 
“bananų karalaitis, gurno kara
laitis, sarsaparillos karalaitis 
ir t.t. Respublikos prezidentas 
įsimylėjęs į dainininkę nutarė 
apleisti savo šalį, pasiimdamas 
100,000 dolerių tautos pinigų. 
“Don Frank”, kuris prisidėjo 
prie revoliucijos partijos, su
ima vienų vienas pabėgantį pre
zidentą, kuris nusižudo. Don 
Frank paima pinigus, apsiveda 
su dainininke ir tampa tos ša-

garsumo, kad nors jis links
mai rašė, jo gyvenimas buvo 
pilnas liūdnų atsitikimų. Jis be
veik visą gyvenimą praleido 
nuošaliai. Jo knygos greitai 
buvo parduodamos ir išverstos 
į daugybę kalbų. Kartais jo 
stilius yra žurnalistiškas, bet 
jo puikios išmislos, jo linksmas 
ūpas ir pasakojimo gabumai 
padengia jo visus kitus truku
mus. Literatiškos technikos 
mokyklos gema ir pranyksta, 
bet O. Henry pasilieka per am
žius. Jo New York’o pasakos 
yra ypatingai garsios.

“Kopūstai ir Karaliai” pasi
rodė 1904 m. Tai buvo jo pir-

Jauties Pavargęs?
Kada jus pabundate su skau
dančia galva, ORANGEINE Mil
teliai pašalins skausmą ir tuo- 
jaus jus atgaivins. Neturi nar
kotikų ar opiatų. Formų 1 a ant 
kiekvieno pakelio. Sėkmingai 
vartojami per 30 metų.

Visose aptiekose 10c ir 25c

O. Henry, trumpų 
pasakų tėvas

Olandai pajūriui apsaugoti pa
tys daro didžiausius pylimus, 
kurių aukštumas siekia net 7-8 
sieksnių ir yra daugelio kilo
metrų ilgumo.

Olandai ne tiktai saugo savo 
šalį nuo juros įsiveržimų, bet
nuolat atkariauja iš juros nau- versti juos derlingais sėjos lau- 
jus žemės plotus, nusausina kais. Olandijos inžinieriai jau 
juos ir pasigamina labai derlin- senai atkreipė dėmesį į gerokai 
gų laukų ir pievų, kurie veikiai įlinkusią valstybė teritorijon 
atmoka visas išlaidas, padary-1 Zinderzės įlanką ir vis kėlė 
tas sausinant žemę ir taisant mintį ją nusausinti, šiuos su- 
pylimus. į manymus Olandija galutinai iš-

Olandai yra vokiečių giminės ’ sprendė 1924—25 metais, ku- 
tauta; jųjų kalba kiek panaši riuos ilgokai svarstė ir visgi 
į šiaurės vokiečių kalbos tarmę. 1925 metais nutartąjį darbą 

Jie daugiausiai verčiasi pro- vykdyti pradėjo.
kybą, gyvulininkyste ir žemės 
darbu. Olandijos klimato sąly
gos labai tinka gyvuliams veis
ti. Klimatas drėgnas, žiemos 
lengvos, todėl ištisus metus gy-

Didesnė 
pusė Olandijos žemės ploto yra 
pievos. Daugiausia auginama 
karvių, kurių ir musų ukinin-, 
kai veisiasi. Pieno produktus1

* išveža į kitas valstybes, Olan
dų sūrio ir Lietuvon atgabena- vaĮsįy^s pačios su perteklių 
ma. žemę dirba gana pavyzdm- 
gai ir gana sėkmingai, bet vis
gi savo duonos niekuomet ne
užtenka, — jos gabenasi iš sve
tur. Priemiesčiuose gyventojai 
pelnosi iš gėlių auginimo, ku
rias susodinę į gražius vazonus 
išveža į užsienius. Didžiausias 
gėlių auginimo centras 
Halermo miestas.

Pramonė nelabai plati.
džia audinius, dirba smulkius 
puošmenos dalykėlius, bet ir tai 

7Z daugiausia rankomis. Svarbiau-
1 šią vietą Olandijoj užima pre
kyba. Savo prekybos apyvarta 
kartais pralenkia ir kai kurias 
didžiules valstybes. Daug Olan
dijos prekybai klestėti padeda 
du dideli uostai — Roterdamas l eis nuo vieno krašto lig Vie- 
ir Amsterdamas, taip pat tur- ringeno salos ir nuo tos salos 
tingus kolonijos, kurių didžiau- ligi kito krašto. 1925 metais iš- 
šioji yra Afrikoje.

Olandai ir kultūroje yra ga
na aukštai pakilę, — turi savo 
4 universitetus, daugybę įvai
rių specialinių mokyklų, 
džios mokslas vaikams privers,-' 
tinas. Bemokslių visai nėra.

yra 
per 
bu- 
vie-

Tų užmanymų įvykdymas 
žada Olandijai gana gerą ateitį. 
Su Zinderzės nusausinimu šaly
je bus padidinta maisto gamyba 
ir pasiekta didesnės ekonominės 
nepriklausomybes, nes dažnai 
trūksta reikalingiausių maisto 
produktų, reikia jų gabentis iŠ 
Vokietijos, Danijos ir kt. Tai
kos metu taip pat labai rupin- 

i tis nereikėjo, nes kaimyninės

i pristatydavo. Didžiojo karo me
tu Olandijos atsidurta gana sun
kioje padėtyje. Nebenorėdama 
daugiaus sunkenybių bekęsti, 
ėmėsi savo geru sumanymu su
rasti tinkamos maisto gamybai

Henry, Amerikos trumpų 
kunigaikštis, gimė 

Carolinoj, 
mėn. 1862 m. Tikras j 

buvo Wiliam Sydney 
Jis lankė mokyklą, kol 
15 metų amžiaus, kuo-

juokingas 
laiką 1891 
First Na-

šu
HAMBURGĄ 

populiariais laivais

Ten ir iš 

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

musų
NRW YORK, A.LBKRT BALLIN, 

HAMBURG, DBUTBCHLANDa 
RMOLUTK, RKUANCK, 

CUVILAND,

yra Zinderzės nusausinimo planas 
i sudaro vieną iš įžymesniųjų 

AU_ į žmonių uždavinių. Projektuoja
ma atskirti milžiniškais pyli
mais 2,500 kvadrat. kilometrų 
plotas nuo 4 juros ir išpylus tą 
plotą, sudalyti į keletą tūkstan
čių naujų mažų ūkių nuo 3—10 
akrų žemės. Skersinis pylimas, 
kuriuo įlanka bus atskirta nuo 
juros, turės 37 kilometrus ilgio

Puikus patarnavimas visose 
klesose

Sonois new yor* 
/|| <KO IKI KAU- 
LUUno IR atgal

Trečia Klesa
Plūs ¥. S. Revenue taksai

Kelionė greita ir pigia kaina 
Del permito ir kitų informa- ’

cijų kreipkitės prie vieti
nių agentų arba prie

Hamburg-American Line
177 N. Michigan Avė. Chicago

O. 
pasakų 
Greensboro, North 
rugsėjo 
vardas 
Porter. 
sulaukė
met turėjo eiti dirbti dėdės 
krautuvėj.

1882 m. jis išsikraustė į La 
Šalie apskritį, Texas valstijoj, 
kur išgyveno dviejus metus be- 
tėmydamas pietvakarų gyveni
mą. 1884 m. randame jį Aus- 
tin’e dirbant prie knygvedys- 
tės, ir per k etų rius metus Že
mės Ofise. 1887 m. jis apsi
vedė ir pradėjo rašyti ir par
duoti laikraščiams 
pasakas. Trumpą 
m. buvo kasteriąs
tional Banke, Austin’e. 1894 m. 
jis nupirko savaitinį satyros 
laikraštį, “The Iconoclast” ir 
tas laikraštis pavirto į labai 
puikų žurnaliuką, bet nebuvo 
pasekmingu. Tuomet jis pra
dėjo rašyti straipsnius į Hous- 
ton’o “Post”.

1896 m. jis buvo apkaltintas 
vagyste. Tas atsitikimas jo gy
venime niekuomet nebuvo išaiš
kintas. Bet viskas rodė, kad 
Henry buvo nekaltas, ir daugy
bė. tikėjo, kad jis ėmė kaltę 
apsaugoti draugą. Po visų bė
dų jis išvyko .į Hondūras, bet 
sugryžo 1897 įm., nes jo mote
ris labai susirgo. , Laukiant 
teismo jo raštus pradėjo pri
imti svarbus laikraščiai.

O. Henry kalėjime. 1898 m. 
jis buvo pasodintas penkiems 
metams Ohio kalėjime, bet dėl 
gero pasielgimo tapo paliuosuo- 
tas už trijų metų. Būdamas 
kalėjime, jis pradėjo rimtai ra
šinėti ir pasirinko vardą “O. 
Henry”. 19011 m. apleido kalė
jimą ir išvyko į New York’o 
miestų. 1903 m. jis prisidėjo 
prie Ncw York World, rašyda
mas trumpą pasakėlę kas savai
tę. Jam už pasaką mokėjo 
šimtą dolerių. Jo pirma knyga 
“Kopūstai ir Karaliai” pasirodė 
1904 m. Jis mirė 1907 m. ir pa^ 
laidotas Ashville, North Caro- 
lina.

O. Henry pasakos pergyveno

Gana 
kilę kam

vesta pylimo dalis nuo krašto 
daugiau, 

o 1926 
Pylimas 
aštuone- 

Vidurį, atskirtąjį 
reikės išpilti

ligi Vieringeno"’ salos 
kaip 3 kilometrų ilgio, 
metais 5 kilometrų, 
numatoma baigti per 
rius metus.

i nuo juros plotą, 
visu tinklu pylimų ir tinkamai 

Šiandieninė Olandijos ekonomi- sureguliuoti.
nė padėtis

.. Nusausinus numatoma plotą
Šiandien Olandija Vidaus vai- manoma gauti 560i000 akrų tin- 

stybčs gyvenime turi kele^ i kamos ukiui žemfs. Sąmata tam 
sunkenybių, k. t., gyventojų,darbui numatJ.ta Iigi 400 mili. 
perteklių ii- trukumą savo dar- j jonų guldenu Ta suma mano_ 
bininkams darbo. Nedidelio dir-; ma surinkli vidaus paskohl ke. 
bamos žemės ploto nepakanka i |iu Nusausintoji žemS bus iš- 
-a gyventojams išmaitinti. parduota nusavyb6n j,. duos 

daug ko- tar|) 45o_5oo (1 gukl apie 39 
tiek toli centai) milijonų guldenų. Tuo, .c.™

klimate, budu valstybė iš to plano minia-j jo gyvenimą. O. Ildnry pasakos 
išsisukti apie —5Q milijonų. nupiešė daugybę jo asmeniškų

7 ; guldenų pelno. I patyrimų. Jo astuoni metai New

jos gyventojams 
Nors Olandija ir turi 
lonijų svetur, bet jos 
ir tokiame karštame 
kad iš tų sunkenybių

Pra o vis dėlto jie patenkina*
Kad pasakyti jums kuo jie yra, mes tik 
sakome: “Gana švelnus Bile kam, o vis 
dėlto ... jie pą^enkina,99
Ir ne musų tvirtinimas, bet jūsų pačių 
skonis suteikia įrodymų!

j^ENGVA yra jums pasakyti kuo 
Chesterfield nėra, Jięjncra stiprus, 

nėra erzinantys gerklę, nėra persaldinti 
• • . negi nėra nusistelbe ar beskoniai.

Blogi Metai Lietuvoj
AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

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

1618 West 18-tą Gatvė

Rusiškos ir Turkiškos Vanosi
12th STREET

Tel. Kedzle 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

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

* .............................. J 1 pra-
a at-

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

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg< 
zaminavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris 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, 1018. Imkit elevatorių 
CHICAGO, ILLINOIS

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

—------------ — — -----------------—----- --------------------■ — — - — — -- •

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBES” KNYGYNE

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

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero ...»......
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

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

KAUNO ALBUMAS ..................................................................... ....... „
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RASTAI. Septyniuose tomuose ..................  $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ..............................................  50c

Rašybos vado vi! it su rašybos todynfiliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS .............................. .-........ ........... — 55c
Namų darbai, naminė sąskaitybš ir biudžetu. Kaip 
pigini Šeimyną užlaikyti.

SIM 

$1.50

9100

50c

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

908 W. 14 St., 2 blokai i vakarus nuo Halsted St. 
Phone Canal 2544—2545 193 Grand Street

IRRflM*

galvojate kaip čia patenkinti sayo giminių 
šymą, — kaip pasiusti jiems pinigus — tad 
siminkit “NAUJIENAS”.

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

Vietiniai atsilankykit asmeniškai, o iš kitų 
miestų prisiųskit laiškais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO, ILL

------------- - ....................
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Kada jums reikia pa
sitaisyti byle kokį šil
dymo aparatą eik pas

NORTHWESTERN 
STOVE REPAIR 

COMPANY

Pataisymai dėl

VISOKIŲ PEČIŲ 
FURNASŲ 
BOILERIŲ 

ir
GAZO PEČIŲ

5 Krautuvės Chicagoj
662 W. Roosevelt Rd< 
176 West Lake Street 
2355 Milwaukee Avė. 
853 West 63-rd Street 
3209 E. 92-nd Street

NORTHWESTERN 
STOVE REPAIR 

COMPANY

REIKALINGA
1,000 senų Radio ir Phonogra- 
fų. Nėra skirtumo kaip seni, 
nors ir crystal setas, mes nu- 
leisime jums sulig vertės da
lį mokesčio ant naujų Radio.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

K. Algirdo sumanė visas drau
gystes, kurios randasi Melrose 

1 Parke, suvienyti. Sumanymas 
buvo pasekmingas, lapo suvie
nytos keturios draugystės, bū
tent L. T. D. K. A., A. L. U.

Bridgeportas— 
Brighton Park

Melrose Park
ne-Kadangi jau ilgų laikų 

Park žinių, 
lyg nebėra 
ir yra, tai

simato iš Melrose 
tai rodosi, jog ten 
lietuvių, arba, jei 
jie nieko neveikia.

Yra visai kitaip. Melrose 
Parke randasi daug lietuvių, o 
ir veikia jie. Tik bėdų, kad 
niekas neparašo į laikraščius 
apie ta veikimą. Taigi, gavęs 
progos, aš bandysiu nors pa
viršiu prašyti apie musų lietu
vių veikimą. Kadangi nebuvo 
rašyta, tai pradėsiu 
pradžios.

1. Dar pradžioje 
Lietuvių Tautiška

nuo metų

šių melų 
Draugystė

ŽMOGAUS PAJĖGUMAS 
daugiausia nulemiamas jo 
stoviu. < 
tai 1

ĮgU

I TRINER10 
KARTAUS VYNO

‘ > vidurių 
f_. Jei jūsų viduriai netvarkoj, 
negali dtsispirli prieš ligas. Jei- 
imsi

viduriai pasitaisys, šis vaistas 
ir sustiprina visą 

Visose aptiekose. Reikalauk
tai 1
išvalo vidurius 
kūnų. .,___
nemokamo sempelio iš Jos. Triner 
Co , 
go, Ilk, įdėdamas 10c. pašto išlai
doms padengti.
Nemokamo sempelio kuponas

1.333 So. Ashland Avė., Chica-

Vardas
Gatvė
Miestas, V

Bet dar dvi draugijos, esan- 
čois Melrose Parke, neprisidė
jo prie Susivienijimo. Jos yru: 
švento Jono Krikštytojo ir šv. 
Onos Draugystė.

Spalių 28 diena įvyko nepa
prastas susirinkimas priimti 
naujus įstatus. įstatų priėmi
mas perėjo.

Buvo laikomos visokios pra
kalbos. Pirmos buvo politiškos, 
italų, už kandidatą j preziden
tus, gub. Smitha. Antros bu
vo prakalbos komunistų kan
didatui pagarsinti. O vėliau 
kalbėjo kun. Mockus. Mockaus 
kalba melroseparkiečiams labai 
patiko. / Visi atidžiai klausėsi 
jo kalbos. Bet atsirado tokių 
žmonių, kuriems nepatiko jo 
kalba. Jie nubėgo į policijos 
stotį ir pranešė t policijai, buk 
yra laikomos priešvalstybinės 
prakalbos. Tuojau atvyko po
licija ir sulaikė prakalbas.

XXX.

iki

4459 So. Washlenaw avė- 
— name, kuris randasi 

šiauryčių kampo Washte- 
ir 45-tbs gatvių.

aptieka Brighton

M i Idos aptieka, kuri buvo 
šiol Bridgeporte, adresu 3140 
So. Halsted Street, jau kelia
ma j Brighton Parkų. Ji taps 
šioje apielinkėje atidaryta ad
resu 
nue 
ant 
naw

Mildos
Parke pradės biznį, kiek teko 
nugirsti, ateinantį šeštadienį, 
bet oficialia atidarymas bus ke
liomis dienomis vėliau.

Mildos aptiekos savininkas 
yra p. Jonaitis Reporteris.

Kas laimės rinkimus
ir kokie darbininkų uždaviniai.

ninku organizacijos linkusios 
yra Smitho pusėn, o anos — 
Hooverio. Kodėl jos krypsta 
ton ar kiton pusėn? Ateikite 
ir išgirskite paaiškinimų ketvir
tadienyje, lapkričio 1-mą, Mil
dos svetainėje.

Gerkit Vandenį 
Jei Nugarą Ar

Inkstus Skauda

Asmeninis 
Atsišaukimas į jus 

nuo
John W Jaranowski

Republikonų Kandidato į 
Recorder of Deeds

Šiais klausimais bus laikomos 
prakalbos ketvirtadienyje, lap
kričio 1-mų dienų, Mildos tro
besyje, 3140 So. Halsted street, 
trečio aukšto svetainėje. Kal
bos prasidės 8 valandų vakaro. 
Kalbės “Naujienų” redaktorius, 
drg. P. Grigaitis, ir du ameri
kiečiai, kurių kandidatūras 
valdvietėms stato Socialistų 
partija. |

Kas laimės ateinančius rinki-,vai. po pietų. _ M • A - 1 _ •  1  __ V .

Balsavimo diena Čia pat. Di
džiuma Chicagos lietuvių yra 
darbininkai. Už kų jie atiduos 
savo balsus? Už kų turėtų 
atiduoti savo balsus jie, kaip 
darbininkai, kaip smulkių biz- 
nelių ir mažų namelių savinin
kai, kaip unijų nariai, kaip 
žmonės dirbantys už algas? Už 
ką jie turėtų balsuoti lapkri
čio 6-tų dienų, kad jų balsai ne
nueitų niekais? Ateikite ket
virtadienyje į prakalbas Mildos 
svetainėje, 3140 So. Halsted 
Street, ir išgirsite atsakymą. 
Kalbų pradžia 8 valandų vaka
re. Vieta — trečių lubų salė 
Mildos trobesyje. V. P.

Imkite Druskos .Jei Jaučiate 
Skausmą Nugaroje Ar 

Silpnumų Pūslėje

Iš politikos lauko

I e
pražuvęs
Daugeli* pirmųjų upudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu i* pažiuro* 
daiktu.
'pAI yra piuku jeigu gali taip 

' padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

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

Li«t«r!ne, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
kurs iitikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždarinis pagailos tapo H- 
riitas.

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

Per didelis kiekis riebių valgių pri- 
5aminu rūgščių, kurios erzina ir per- 

irba inkstus. Laikas nuo laiko iš- 
plauk inkstus, kaip plauni vidurius, 
kad prašalinus išmatas, kitaip gali 
pajusti tvįlantį skausmą inkstų sri
ty, skausmą nugaroje, galvos skaudė
jimą, viduriai bus rūgštus, liežuvis 
apvilktas, o prie prasto oro rauma- 
tizmas gels, šlapumas bus neaiškus, 
pilnas nuosėdų, kanalai dažnai įsi
erzina ir esi priverstas keltis porą 
sykiu per naktį.

Kad nugalėjus erzinančias rugštif 
ir nuplovus šlapumų išmatas, gerkite daug vandens. O iš aptiekos gaukite 
apie keturias uncijas Jad Salta drus
kų, imkite po arbatinį šaukštelį stik
le vandens kas rytą pirm pusryčių 
per keletą dienų ir inkstai pradės 
puikiai veikti visi negaliavimai dings.

Šios pagarsėjusios druskos yra pa
darytos iš vynuogių rūgšties, citrinos 
sulčių ir lithia. Per ilgus metus jos 
vartojamos išplovimui užsikimšusių 
inkstų ir suerzintos pūslės. Jad Salts 
druskos nebrangios ir padaro malonų 
putojantį lithia-vandens gėrimą, ku
rį milionai vyrų-moterų geria laikas 
nuo laiko, kad išvengus rimtesnių in
kstų ligų. Del sveikatos, gerkite daug 
vandens per dieną.Humboldt parko lietuvių po

litikos Kliubas pereitą sekma
dienį Spaulding svetainėje turė
jo politines prakalbas ir auto
mobilių parodavimą. Automo
bilių parodavimas prasidėjo nuo 

I p. L. Strupo rezidencijos apie 2 
, Dalyvavo 40 au- 

mus? — šitokį arba panašius tomobilių. Apvažiuota gerokas 
klausimus duoda vieni kitiems apielinkės plotas, o paskiau pa- 
dabar tūkstančiai ir tukstan-Į rodavusieii sugrįžo i sale. Pra- 
čiai žmonių. Hooveris ar 
Smithas, republikonai ar demo
kratai? — milionams žmonių 
rupi tas klausimas. Kas lai
mės rinkimus?

Ateikite ir išgirskite atsaky- ofisui, J. W. Jaronovvski. 
Tie klausimai bus aiškina- tečiaus nepribuvo.

lapkričio toje jo kalbėjo adv. Wiczas. Jis 
Nepa- nurodinėjo ką gero padaręs p. 

Jaronovvski lietuviams. Prašė 
kad piliečius balsuoti už Jaronovvskį. 

tas unijos vadas remia Smithą, Dar kalbėjo p. Serbentas, iš 
o anas llooverį, kad tos darbi- Calumet City.

5 milionuose 
namų šiąnakt 58 yeart 

2$ ounces for 25c 
KC 

BakingPowder 
{double acting)

ŪSE LESS 
than of high priced branda 
M ! L L I O N S OF P O U N D S 
UŠED BY OUR GOVERNMENT

Ramumas viešpatauja Casto- 
ria apsaugotuose namuose. Ra
mus miegas Kūdikiui. Nenu
trauktas poilsis Motinai. Nes 
keli lašai tyros Castoria nura
mins kiekvienų neramų kūdi
kį. Arba nuraminsi mažulėlį, 
kai pradeda nerimauti naktį.

Tėvai, nebandykite apseiti bė 
gerosios senosios Castoria! Tai 
butų negera kūdikiui ir sunku 
butų jums patiems. Jus nega
lite duoti Kūdikiui vaistų, ku
rie yra skirti suaugusiems — 
jus neturite to daryti-l Casto- 
met būna saugi. Ji visuomet 
met būna saugi. Ji vsuomet 
atlieka darbų. Ir nors ji vei
kia greitai, kaip kokis opiatas 
ar narjeotas, tečiaus ji neturi 
nė vieno, nė kito. Castoria yra 
grynai iš augmenų. Duokit ją 
kada būna konstipacija, dieg
liai, viduriavimas.

Nemažiau kaip penki milio
nai moderninių motinų atside- 
da ant Castoria, nes pereitais 
metais išpirkta dvidešimt pen
ki milionai bonkų! Nusipirkit 
sau šiandie; nelaukite tos nak-Į 
t(es, kada atsiras reikalas, o 
vaistinės bus jau uždarytos!

• rodavusieji sugrįžo į salę. Pra
kalbas atidarė C. Kairis, paaiš
kindamas jų tikslų.

Tarpe įžymesnių politikierių 
turėjo būti republikonų. partijos 
kandidatas Recorder of Deeds 

Jis 
Taigi vie-

BRANGUS DRAUGAI:
Ar rašau jums tiesioginiai reikale 

teisingumo ir paprasto padorumo po
litiniuose reikaluose Cook Countėj.

Kadangi mano kandidatūra į Re
corder of Deedt buvo puolama daly
kuose, kurie nieko bendra neturi su 
Recorderio ofisu, aš prašau jus ap
svarstyti sekamus faktus:

Tai yra tiesa ir aš prisipažįstu 
kaltas, kad gimiau neturtingas Ca
lumet Distrikte. Aš prisipažystu 
kaltas prie fakto, kad mano tėvai 
yra svetimtaučiai gimimu, bet griež
ti amerikonai pasirinkimu. Aš prisi- 
pažystų kaltas prie fakto, kad aš 
turėjau dirbti savo rankomis ir tu
rėjau prakaitu užsidirbti sau pra
gyvenimą. Bet aš nesigėdžiu to fak
to, kad kiekvienas centas, kurį aš 
turiu šiame pasaulyje yra uždirbtas 
kartaus patyrimo mokykloje.

Aš dldŽiuojuo raugais iri
kaiminais ir ta apiclinke, kurioj a?

ir gyvent’. ‘Ji padarė tai 
kuo aš dabar esu ir visuomet buvau 
ir visuomet pasiliksiu jai ištikimas. 
Aš gelbėjau, jai vystytis, kaip ir ji 
gelbėjo man. Aš išgavau dėl jos ke
lius, tiltus ir viešuosius pagerini
mus ir padariau ją geresne viete. 
gyventi. Aš didžiuojuos tuo faktu 
kad medikalė ir dentisterijos klini
ka. kurią aš pagelbėjau įsteigti de! 
Čalumct City suaugusių ir 
padare labai daug gero.

Mano apielinkė pagelbėjo 
išrinkti County Commissioner. Būda
mas pavieto taryboje aš bandžiau 
sutaupinti taksų mokėtojų pinigus ir 
ypač gyniau smulkiųjų taksų mokė
tojų reikalus. Aš stojau už biu
džeto sistemą ir priešinaus viso
kioms nelegalėms išlaidoms, nežiū
rint kaip didelė įtaka už jų stovėjo. 
Aš pasidariau priešų, ko aš ir ga
lėjau tikėtis.

Kaipo kandidatas į County Recor
der, aš esu vienatinis kandidatas, 
stovintis už “civil service” dėl visų 
pavieto darbininkų. Aš esu viena
tinis kandidatas, stovintis už sutau- 
pinimą taksų mokėtojų pinigų su
jungiant ar panaikinant niekurius 

! ofisus, ar paskiriant, vieton ren
kant niekurius valdininkus. Aš sto
viu pirmiausia ir visuomet už tą, 
kad kiekvienas taksų mokėtojas gau
tu 100 centų ant dolerio už kiekvie
ną išleistą dolerį.

Aš prisižadu savo, kaipo žmo« 
gaus, garbe, kad kai busiu išrinktas 
R/corderiu, kad Recorder of Deeds 
ori.MJisi ■veciurriaH tvarkiai, ckono-
miskai ir kad Kerai patarnauti 
likai, ir kad ofisas duos užtektinai ( 
pelno, kad tai nemažai prisidėtu prie’ 
sumažinimo taksų. I

Ant šios platformos aš ir kviečiu 
jus balsuoti už mane i Recorder of 
Deeds.

JOHN W. JARANOWSKI.

Lithuanian 
R.CH 

ANC 
t- FOLIO 

NO. 2 
rhoice collection 
Lithuanian pieces

Piano Accomp. $1.00.

VITAK-ELSNIC CO
CHICAGO, 1LI

Kaina kiekvienos knygos 50c. !

ma.
m i ketvirtadienyje, 
1-mų, Mildos svetainėj, 
vėluokite, susirinkite laiku.

Laikraščiai pilni žinių,

r S
SsP f ,

šią .* VA

4639 So. Ashland Avė vaiky,

matm

Ar Miegas Jus Atgaivina?
lymą. Jos skanios rolelės figų, su
maišytos su reikalinga proporcija 
vaistinių 'žolių. Tai užtikrina nuo1 
pažeidimo jautrius organus ir pri
verčia juos veikti be pagelbos pavir
stančių į įprotį catharcticų.

Snkramtyk rdrlf eidamas

seks pilnas išsivalymas.

Jei jūsų žadinamasis laikrodis su
purto jus kiekvieną rytą; jei jus 
negalite atsikratyti nuovargio jaus
mo •— jus kiekvienu .dieną neatlieka
te tai, ką turėtumėt/ atlikti.

j j j r >< .j
To priežastis yra neveikli sistema. 

Tai sutrukdo jus kiekviename Žings
nyje. Jus praleidžiate daugeli progų.

jus turite palaikyti save galinčiu 
pasitikti kiekvieną patyrimą. Pa- 
sveikinkit dieną su noru keltis ir 
stvertis už darbo. '• >

“ l L’.a a O. * < .

Jus galite tai padaryti kasdie iš
valant savo vidurius nuo nereika
lingų atmatų. Neleiskite joms su
sirinkti ir nuodinti jūsų sistemą.

Boal’s Rololės yra saugiausias ir 
maloniausias būdas reguliuoti išva-

šitas gražus Atvvater Kent’ 
, elektrikinis setas su viskuo,1 
!su 7-mios tūbomis ir Dyna-i 
i mic Speakeriu. Dykai pri
jungiamas prie elektros; tik- 

tai.................$138
Majestic, 7 tūbų, Modelis

71 už $137.50
Spartan 8 tūbų, su tubo-

mi3’l,ž............$147l
$95

, Bosch už $132.50
Krautuvė atdara vakarais.

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

Tel. Boulevard 4705

Radiola 18 už

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR!

Laike gegužio mėnesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai!

Vloas darban utaakytaa iftruiio mčne- 
bua atliktai piffiorrla kainomta. Tai 
peratatoina VIENODŲ KAINŲ Siote- 

rnuau apielink’.ų Dental Otimj.
SKYRIAUS OFISAS 

1800 S. Halsted St.
Dantų Setaa ai H 

aetaa >12.50 
netaa , . *7.50

----- - <5

VEIDAS 
PRIPIL

DOMAS—
JIE TURI 

TIKTI
Geria uai» aukrlnla darban ai 
Gertauaioa Aukamėa Cr<>waa 
iJeriaual Auksiniai Fillinra 
Geriausi Aukalniai Tilteliai

*yj 
yra 
01a

nb m «LU

S5 
95 
95

12.50
12.60
2.50

llvalym.n <1 et ii t ų _____________________„  ftoc
Siu kalnų nocauatte milini didiiamjam 

vtlrte. DIDYSIS OFISAS |ateirtM 28 mo
tai atgal.
THE IIAYES DENTAL OFFICES 

Ine. 
DR. T. T. VVOOLLENS, Pre*. 

836 Bonth Stata St. 
l’hon, Harrlooo O7S1

TUBBY

'jįonik
For Cnts and Wounds

Apsuaagokit ažaikritinol 
Gydykit koiną žaizdą ai*- 
ba jiiibrčžiiną su šiuo ne 
nuodijančia antiseptika. 
Zonite užiuuia bakterijas. 
Ir išgydo.

gulti

BOACS/^ROLLS K
k'ONSli

Jūsų aptiekininkas turi Boal’s Rolls.
—.... .......... .

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

SKALBIMAS YRA SUNKUS DARBAS!
TL/IES vartojame puikiausias mašinas skalbimui, kokios yra padarytos, bet mes samdome stiprius vy- 
1 1 rus jas operuoti, — tai nėra moterų darbas. Lai paprasčiausias būdas išris jūsų problemą: — Vis
ką suriškit į krūvą — patelefonuokit musų atstovui — ir jūsų skalbimas atliktas!

WET WASH

Išplauti mink štame 
muiliname vandenyje 
ir išimti beveik sausi.

Seredomis, Ketvergais 
ir Pėtnyčiomis

20 svarų $1.00

HYDRO
Visi “flat” skalbiniai 
gražiai išprosyti ir su
dėti. Nešiojamieji dai- ’ 
ktai sugrąžinami drė
gni.

Seredomis. Ketvergais 
ir Pėtnyčiomis.

20 svarų $1.50

ROUGH DRY
(Ore išdžiovinti)

Visi “flat” skalbiniai 
išprosyti ir sudėti. 
Nešiojamieji' daiktai 
sugrąžinami sausi.

ALL-PREST
Pilnas skalbyklos pa
tarnavimas. Viskas 
gražiai išplauta ir iš- 
prosyta, prirengta var
tojimui. Iškrakmolyta 
kur reikalinga. Pil
niausias ir geriausias 
patarnavimas.

15 svarų $1.60
Kiekvienas priedinis 

svaras 9c

5 sv. nešiojamų daiktų
5 sv. “flat” daiktų 

$1.67

KAINA YRA TA PATI, KODĖL NEIMTI GERIAUSI?

t

“KUR

Archer Wet Wash Laundr^
3857-3867 Archer Avenue vist telefonai Lafayette 9211

He’s Willing to be Invited.
i gucss t 

a/sjgblica DUFF.ee sue cak)'t ge-t 
FEESH VMTH MC- LAŠT AFTEC. 
DAQK I MAGE-“THE MO&T tAOSULTlAJ' 
FACE* lk)FQOk)T OF AEfiHODSE ^OO'VE 
EVEO, SEEM- I 8ET IF StfE SAU) THEM 
SHE V0OOT ’TtžY' TO HIGH HAT Mg 
AGAIU JUST BECAVSE SHE'g Got 

A GOLD TOOTIA!

Feeoa'mint
Liuosuotoją 

Jus kramtysi!
Kaip Gumą
Soknis Tik

Mėtos . \
■ l I —.MM

FLIT
tsssiM.**

IŠNAIKINA
Kandis, Tarakonus,
Blakes, Muses Ir 

Kitus Vabalus

LISTERINE 
tTHROAT 
į TABLETS I

£Mudc by
Lantbert Ph.rm..«t Co., Saint Louis, U. &.

DUFF.ee
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Chicago, III.
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$8.00
4.00

_ 2.50
_ 1.50
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$8.00 per year in Canada.
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Naujienų* eina tratiiem, (ištiriant 
sekmadienius. Laidžia Naujienų Ben
drovių 1789 So. Haiatad St, Chicago, 
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Uiaisakymo kalnai
Chicagoje — paltu:

Metama,----------- —______
Pusei metu ....... ........ ........ .
Trims mėnesiam* 
Dviem mėnesiam 
Vienam minėsi iii

Chicagoje per iineiiotojua:.
Viena kopija __--------- —
Savaitei______________ _
Minėsiu! —.___ _____ ___

Suvienytose Valstijose, ne Chicago- 
je, pait 

Metama_____
Pusei metu ...____ «
Trims mėnesiam* - 
Dviem mėnesiam* H 
Vienam mėnesiui _

Lietuvon Ir kitur 
C __ 

Metams_______ —
Pusei metu_______
Trims mėnesiam* _
Pinigus reikia siusti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

$7.00 
8.50 
1.75 
1.25
.75

ir kitur uiaieniuoM 
[Atpiginta]: 

__________________ $8.00 
4.0$ 
2.50

VISKAS PABRANGO

Delaware valstijos politiką kontroliuoja garsioji 
kapitalistų Du Pont šeimyna, žymus balsutojų skai
čius tenai susideda iš negrų, šiemet tečiaus, sako, esą 
sunku atspėti, kuri partija toje valstijoje paimsianti 
viršų. Nors Du Pont stoja už demokratų partiją, bet 
negrų balsai labai pabrango: vietoje $2.00 už balsą da
bar reikią mokėti po $20.00. Kažin ar Du Pont norėsiąs 
leisti tiek pinigų rinkimams.

DŽIAUGIASI, KAD NE DIKTATŪRA

New Yorko pašto viršininkas buvo sulaikęs ko
munistų “Dail^ Worker” specialę Californijai skiriamą 
laidą. Komunistų partija užprotestavo generaliafti 
pašto viršininkui Washingtone, ir dabar jų spauda su 
džiaugsmu praneša, kad pašto departamentas Washing- 
tone įsakė New Yorko pašto skyriui netrukdyti komu
nistų organo siuntinėjimą.

Pasirodo, jogei ir komunistams geriau, kad Ame
rikoje yra ne diktatūra, bet daugiaus ar mažiaus 
mokratiška tvarka. Jie ta tvarka naudojasi, kiek 
galėdami, ir tuo pačiu laiku ją—niekina!

de- 
tik

“GARSINA’’ LIETUVOS VARDĄ

Telegrafas išnešiojo po platų pasaulį žinią, kad Lie
tuvos diktatoriaus Augustino Voldemaro įsakymu tapo 
uždarytas kalėjime Dr. Bistras, buvęs Lietuvos minis- 
teris pirmininkas, už apsilenkimą su cenzūros patvarky
mais.

Lietuvos vardas tuo budu tapo vėl išgarsintas — 
tik, deja, iš tokio garsinimo labai abejotina nauda Lie
tuvai. Kai ministeriai kiša buvusius ministerius j kalė
jimą, tai užsieniuose gyvenantys žmonės neišvengiamai 
turi įgyti apie Lietuvą kuoprasčiausią nuomonę. Ir leng
va įsivaizduot, kokį įspūdį turi šitokį įvykiai daryt ypa
tingai į Vilniaus krašto gyventojus. Vilniečiai galvoja: 
Jeigu Lietuvoje nėra apsaugotas nuo arešto ir kalėji
mo (tik už nusižengimą cenzūrai!) net toks asmuo, ku
ris buvo ministeris pirmininkas, tai kokių asmens lais
vės garantijų gali tenai turėt paprastas pilietis? Ir jei
gu tautiškai-katalikiška (dagi konkordatą su Roma pa
sirašiusi!) valdžia šitaip elgiasi su savo tautiečiu ir ka
talikų vadu, tai ko susilauktų iš tos valdžios Vilniuje 
gyvenantys žydai, baltgudžiai ir lenkai, prisijungus Vil
niaus kraštui prie Lietuvos?....

Reikia betgi pastebėti, kad šitokią skandališką po
litiką pirmiaus vesdavo Lietuvoje ir ta partija, kurios 
lyderis yra p. Bistras. Kai klerikalai valdė Lietuvą, tai 
jie, už tokius pat nusižengimus (nesilaikymą cenzūros 
patvarkymų), buvo ištrėmę į Varnius buvusį prieš tai 
ministeriu pirmininku Voldemarą, ir buvo suareštavę 
buv. prezidentą Smetoną. Voldemaras ir Smetona šian
die atsimoka “krikščionims” tuo pačiu pinigu, ir da su 
magaryčioms. Ir tenka bendrai pasakyt, kad tautinin
kai dabar pakartoja visus tuos šlykštumus, kuriuos 
pirm jų praktikuodavo krikščionys demokratai, tik juos 
dar “patobulindami”.

O visai lietuvių tautai daroma gėda!

ORGANIZACIJA BIZNYJE

tolyn jiems bus vis sunkiau ir sunkiau verstis.
Ar nebūtų išmintinga, kad jie, nieko nelaukdami, 

imtų galvoti, kaip prieš t rusto kapitalą ir organizaciją 
pastatyti savo kapitalą ir organizaciją? Pažiūrėkime j 
graikus, kurie turi savo rankose daugumą daržovių ir 
vaisių krautuvių beveik kiekvienam didesniam Ameri
kos mieste, ir visi daro gerą biznį. Kodėl jiems sekasi? 
Del to, kad jie yra susiorganizavę ir daugybė krautuvių 
veikia, kaip viena didelė kompanija. Kas šianlie nesi- 
organizuoja, tas atsilieka nuo gyvenimo.

provincija. Komunistiniam nu
sistatymui pritaria ir kai ku
rie nacionalistai tautininkai, 
jų nuomone jei jau nepavyk
tų lietuviams Vilniaus kraštą 
atgauti, tai geriau tegu jį val
dytų komunistai.”
Alseika apgailestauja, kad iki 
šiol mažiausia buvo pasireiš

kęs demokratinis nusistatymas,

kuris mato galimumą išvaduoti' tą, kur juos gydo raganiai — 
Vilnių per Lietuvos demokrati- daktarai.
jos susitarimą su Vilniaus kraš-1 Ekspedicijos nariai yra pil
to gyventojais. Jisai sako, kad nai įsitikinę, kad diukai paeina 
dabartinė Lietuvos valdžia ne iš Afrikos negrų. Patyrę etno- • 
tik neina prie to susitarimo,' Jogai, kurie specialiai studijavo 
bet visai nenori su Vilnium nė 
užmegsti santykius, nors su 
Varšava tartis neatsisako. To
kia politika veda prie Vilniaus 
praradimo.

Apžvalga
KLERIKALIZMAS SMAUGIA 

LIETUVOS MOKYKLAS

Smetonos- Voldemaro vyriau
sybei pasirašius koskordatą su 
Romos papa, Lietuvos dvasiški- 
ja įgijo teisę kištis į vidujinius 
mokyklų reikalus, ir to pasek
mės jaučiamos tolyn-vis ašt
riau štai kaip nusiskundžia 
“Biržų žinios”:

“Nevisai normalu, kuomet 
be priežasties siūloma vienam 
kitam gimnazijos mokytojui 
paduoti prašymą dėl perkėli
mo į kitą mokyklą, o kai ku
rie visai paliuosuojami, neat
sižvelgiant net į tai, Jiad tie 
mokytojai dirba gimnazijoje' 
nuo pat jos kūrimosi. Dar| 
nuostabiau darosi, kad apie, 
visus* ant mokytojų kailio 
eksperimentus ankščiau ten
ka išgirsti iš asmenų stovin
čių arčiau katalikų veikimo 
centro, negu iš gimnazijos, 
kuriai reikėtų šiais reikalais 
turėti žinių ankščiau, negu 
privatiniems asmenims. Seni, 
prityrę pedagogai keičiami 
jaunais mokytojais.”
Biržų laikraštis nurodo, kad 

dėl kunigų įtakos gimnazijoje 
ne tik atstatinėjama ir keįčia-į 
ma naujais seni mokytojai, bet 
ir brukama gimnazijai ir nauji, 
klerikalinėje dvasioje parašyti, 
mokslo vadovėliai. Sako:

“To negana. Konkordato j 
saugotoją) bando silpnuosius 
mokytojus terorizuoti net 
grūmodami primesti mokyk
lai vadovėlius, pav. istorijos 
kun. Totoraičio, kurių tiks
las ne moksliška teisybė, bet 
klerikalinė propaganda ir ar
šiausia neapykanta į tai, kas 

-kitų tikybų liečia. Evangelikų 
tikyba kitaip netraktuojama, 
kaip herezija, kas istorijoje 
neleistina. Reikia tik įsivaiz
dinti, kaip gali jaustis refor-| 
matai vaikai ir jų tėvai gir
dėdami kaip jų tykibiniai 
įsitikinimai įžeidžiami; net 
tokį vadovėlį palaiko katalikų 
tikybos kapelionas grąsinda- 
mas parašyti “kur reikia’, jei
gu busiąs paliktas senasis 
istorijos vadovėlis.”
O “tautiška vyriausybė”, gir

di, kylančius dėl to nesusi
pratimus išsprendžia konkorda
to šalininkų naudai.

“Jeigu taip sparčiai ir pa
sekmingai veikia konkordato 
saugtotojai ir kitose 
vos 
tis, 
ne 
bet
sios’ inkvizicijos”.
Tai ve kaip atrodo tas “lai

mėjimas”, kuriuo Lietuvos tau
tininkų vyriausybė gyrėsi, pa
sirašius sutartį su Vatikanu.

su sąlyga, 
iš galingų 
padės lis- 
kraštą at- 
dalis lietu-

Pastaruoju 
Europoj 

nacionalis- 
gyvena

nodai žiuri į budus Vilniui va
duoti. Jisai pastebi:

“šiuo atžvilgiu matome tris 
nusistatymus, būtent: nacio
nalistinį, komunistinį ir de
mokratinį. Vyrauja naciona
listinis nusistatymas, .jam 
pritaria ir daugelis demokra
tų (? “N.” Red.) liaudininkų, 
kurie stovi ant pagrindo, kad 
Vilniaus klausimu negalima 
būti demokratu, nes per de
mokratizmą esą negalima Vil
niaus krašto atvaduoti. Na
cionalistinis kelias visiems 
yra žinomas, tuo keliu einant 
galima tikslo pasiekti tik ki
lus karui bei revoliucijai Len
kijoj, bet ir tai 
jeigu katras nors 
Lietuvos kaimynų 
tuviams Vilniaus 
gauti. Kurį laiką
vių demokratijos tikėjo karu 
ir kaimynų (Vokietija, Rusi
ja) pagalba, per karą, nors 
ta priemonė yra nedemokra- 
tinga, tikėjosi pasiekti tikslo 
ir tik jau tuomet elgtis de
mokratiškai, suteikti Vilniaus 
krašto gyventojams lygių 
teisių, duoti tam kraštui pla
čią autonomiją/ 
laiku, sustiprėjus 
taikos nuotaikai,
tinis nusistatymas 
krizj. Labai mažai vilties, 
kad karas įvyktų, karo neno
ri ne tik kultūringų valsty
bių demokratija, bet ir bur
žuazija, nes ji gerai atsimena, 
kokio likimo susilaukė karui 
pasibaigus Rusijos buržuazi
ja. Kariškos tendencijos 
reiškiasi tik įvairių rųšių dik
tatorių pareiškimuose, kurie 
per karus tikisi sustiprinti 
savo diktatūras arba žūti. 
Diktatoriams vis tik, rodos, 
nepavyks karą sukelti, kultū
rinio pasaulio valia yra taiką 
išlaikyti. Bet jeigu ir kiltų 
karas bei revoliucija Lenki
joj (revoliucija Lenkijoj ne
įmanoma yra be Sovietų Ru
sijos įsikišimo, o tas įsikiši
mas iššauktų karą), tai ar 
jau taip tikras dalykas yra, 
kad po karo Vilniaus kraštas 
susijungtų su N, Lietuva.

Lietu- 
mokyklose”, tęsia laikraš- 
“greit galima susilaukti 
tik mokslo vadovėliams,' 
ir mokytojams ‘švento-

Vakar šioje vietoje buvo paminėta naujo trusto su
sidarymas. Kaip buvo nurodyta, neseniai įvyko penkių 
dešimčių “chain stores” kompanijų suvažiavimas, kuris 
įsteigė “National Chain Store Association”, su 16,000 
priklausančių jai krautuvių ir su 750 milionų dolerių 
metinės apyvartos.

Tai bus milžiniška jėga smulkiojoje prekyboje. 
Kiekvienas groserninkas žino, kad jau ir ligšiol tos 
“grandinio krautuvės” smarkiai spaudė prie sienos ma
žuosius biznierius. Dabar, susiorganizavus aukščiaus pa
minėtai Asociacijai, spaudimas pasidarys dar didesnis. 
Kyla klausimas, kaip prieš jį atsilaikyti.

Maisto produktų pardavinėjimo biznyje yra gana 
daug lietuvių; vienoje tik Chicagoje lietuvių grosernin- 
kų ir mėsos krautuvių savininkų galima būt priskaityt 
keletą šimtų. Jeigu jie nieko nedarys atsigynimui nuo'goj Vilnius privalo bus’sugi’ą-’ 
stambiojo kapitalo konkurencijos (konipetieijos), tai žintas Lietuvai, bet jos nevio-1

VILNIAUS ŠVIESA” APIE 
VILNIAUS KLAUSIMĄ

Žurnalas “Vilniaus šviesa”, 
kurį leidžia ir redaguoja Dr. D. 
Alseika, įdėjo savo liepos-rugsė
jo numeryje straipsnį apie Vil
niaus klausimą. Amerikiečiams 
yra ypač įdomu susipažinti su 
jo turiniu dėl to, kad kalba 
apie tą klausimą žmogus, gyve
nąs Vilniuje ir geriau už mus 
pažįstas to lenkų 
krašto sąlygas,

Straipsnio autorius, 
| ka, nurodo, kad visos 
t srovės sutinka tame punkte, jo-

okupuoto

p. Alsei- 
Lietuvos

“Lietuviai vien tik savo jė
gomis vargiai galėtų Vilniaus 
kraštą atsiimti ir jį išlaikyti, 
tikėti gi vokiečių pagalba, o 
ypač rusų komunistų, visai 
negalima. Vokiečiai, jeigu ir 
nesipriešintų Vilniaus krašto 
prijungimui prie N. Lietuvos, 
tai be abejo pasirūpintų at
imti Klaipėdos kraštą, rusai 
gi, jeigu pilnai karą laimėtų, 
tai be abejo sujungtų su Ru
sija ir su Sovietų Gudija ne 
tik Vilniaus kraštą, bet ir N. 
Lietuvą. Tuo žvilgsniu Ma
skvos tendencijos yra juk vi
sai aiškios, oficialiai neva pa
laikomos lietuvių pretenzijos, 
bet neoficialiai remiamos gu
dų imperialistinės tendenci
jos. Gudams, kurių Vilniaus 
krašte yra juk gana daug, 
kamunistų diktatūra visai ne
baisi.

“Komunistų diktatūros 
Lietuvoj žinoma nori ir visi 
lietuviai komunistai. Komu
nistinis .nusistatymas Vil
niaus klausimu pilnai atatin- 
ka Maskvos nusistatymui. 
Jei kiltų Lenkijos karas su 
Sovietų Rusija, tai daugiau
siai šansų turėtų laimėti lie
tuviai komunistai. Kaip jie 
išspręstų Vilniaus klausimą, 
tai aišku iš 1919 metų įvy
kių. Paskelbtų Lietuvių ir 
Gudų Sovietų respubliką, ku
ri žinoma turėtų lik nepri
klausomybės šešėlį, ištiktųjų 
gi butų Rusijos autonominė

wwww

mui visokias žinias. Jis gali 
pranešti, kad žmogus susirgo; 
kad baltveidžiai ateina; kad no
rima pasimatyti su “Gran Man” 

Negrų kolonija olandų Guianoj. —kaimo valdovu ir tt. Būgno
— Amerikiečių ekspedicija, pagalba yra pranešama žinios
— Diukų gyvenimas. — Dra-' apie svečių atsilankymą. Jei 
bužiai. — Užsiėmimas. —’vizitoriai padaro blogo įspūdžio, 
Kalba. — Dirbinių kolegija, tuoj apie tai pranešama kaimui. 
Poligamija. — Būgninis tele- Bet būgnas yra vartojamas ne 
grafas. — Ypatingas tabako vien tik tarpusaviam susineši- 
vartojimo būdas. — Persky
ros. — šventas miestas. — 
Vieno kraujo broliai.

Pietų Amerikos 
negrai

negrų meną, priėjo prie tos iš
vados, jog diukų menas turi Af
rikos džiunglių 
vyzdžiui, šukas 
ja lyginai taip 
kos auksinio
Skirtumas tik tame, kad diukų 
dekoracijos yra labiau artistiš
kos.

Yra gerai žinoma, kad kai ku
rios. Afrikos negrų giminės 
garbina angius. Angius jie iš
drožinėja ant visokių medžio 
dirbinių. Tokią pat reikšmę 
angiai turi ir pas diukus. Angių 
paveikslai, kaip religinė emble
ma, pas juos irgi yra labai pra
siplatinę. žodžiu, bendrumo 
tarp Afrikos negrų ir diukų 
yra tiek daug, jog negali būti 
mažiausios abejonės, kad tai 
“vieno kraujo” broliai. — K. A.

savybės. Pa- 
diukai dekoruo- 
pat, kaip Afri- 
k ranto negrai.

Tos kolonijos gy- 
žinomi kaipo diu- 
savo papročiais ir 

primena Afrikos

mui. Kai kurie diukai vartoja 
būgnų susinešimui su “Gran 
Gadu” arba didžiąja dvasia, nes 
jie mano, kad aukštybėse gy
venanti dvasia tą garsą gali 
lengvau nugirsti. Būgnas taip 
pat yra vartojamas šokiams ir 
religiškoms ceremonijoms. Vie
nam mokslininkui teko matyti 
tas ceremonijas. Jis pasakoja, 
kad diukai tokiuose atvejuose

Skaitytojų Balsai
Dar dėl Balučio

“taikos’.’

Pietų Amerikoj randasi neg
rų kolonija, 
ventojai yl’a 
kai. Diukai 
kultūra labai
negrus. Tiesą pasakius, jie ir 
yra kilę iš Afrikos negrų. Se
novėj jie buvo atgabenti į olan- įpuola į tokį ekstazą, jog aš- 
dų Guianą kaipo vergai. Bet 
prieš 2(M> metų vergija ten bu
vo panaikinta, ir negrai įgijo 
nepriklausomybę. Nežiūrint į 
tai, kad jie gyvena kaimynystėj 
su moderniška civilizacija, jų 
kultūra tebėra primityviška, 
atsiduoda, taip sakant, Afrikos 
džiunglėmis. Apie juos daug 
įdomių dalykų patyrė amerikie
čių ekspedicija, kuriai vadova
vo Dr. Morton C. Kahn.

Diukai veda ramų ir paten- baką jje varį0ja ypatingu bu
kintą gyvenimą tropikų džiung- LapUS įmerkia į vandenį, o

paskui skystimą traukia į nosį. 
Svečiams jie duoda tą tabako 
skystimą mažuose indeliuose.

Tačiau su kai kuriais savo 
dirbiniais diukai jokiu budu ne
nori skirtis. Ir su tabako la
pais jų negalima išvilioti. Ypač 
būgno jie niekam neduoda. Ek
spedicijai pasisekė būgną gauti 
tik todėl, kad vienas diukas, 
būgno savininkas, buvo pašalin
tas iš kaimo ir bado verčiamas 
sutiko persiskirti 
savybe.

Vyras, kuris 
merginą, privalo 
bumą dekoravime rakandų ir 
kitokių dalykų. Asmuo, kuris 
puikiai išdrožinėja medžio daik
tus, yra labai aukštai statomas. 
Žinoma, kiekvienas diukas turi 
būti geras medžiotojas ir žu- 
vautojas. Kitaip jis negalės pri
vilioti sau merginos.

Kai diukas apsiveda, jis vis- 
vien neprivalo paliauti gaminęs 
artistiškus dirbinius. Jai jis to 
nedaro, tai gali netekti žmohos. 
Perskyras gauti yra labai leng
va. Visa ką moteris turi pada
ryti, tai įrodyti giminės tary
bai, kad jos vyras neatlieka sa
vo pareigų, t. y. nepadaro pa
kankamai papuošalų.

Diukai praktiškai dekoruoja 
kiekvieną įrankį, kurį jie var
toja kasdieniniame savo gyve
nime.

Irklai ir suolai yra artistiškai 
išdrožinėti. šukos taip pat. 
šaukštai irgi turi visokias deko
racijas. Bet iš medžio padaryti 
dievukai yra be jokio pagraži
nimo. Kiekvienas kaimas turi 
savo dievuką.

triais daiktais pradeda raižyti 
savo kunus. Iš jų bumų eina 
putos, ir jie atrodo, kaip pami
šę.

Diukai yra dideli meno mėgė
jai. Jie dekoruoja viską, net 
pagaliukus maistui maišyti. Su 
savo dirbiniais 
noriai skiriasi.
jų neparduoda. Kas kita taba
ko lapai ir saldainiai. Tuos da- 

Hykus diukai labai mėgsta. Ta-

diukai labai ne-
Už pinigus jie

lėse. Jų kaimai susideda iš ke
liolikos mažų grintelių. Kaimai 
randasi prie Surinam, Marowy- 
ne ir Saraniacca upių, kurias 
diukai kontroliuoja. Tik ke
liems baltaodžiams pasisekė įsi
gauti į tą koloniją, o dar ma
žesniam skaičiui teko kiek ar
tėliau susipažinti su diukų reli
gija, papročiais ir valdžios for
ma. Diukai nemėgsta turėti 
bet kokių reikalų su baltao
džiais. Gyvena jie izoliuotu 
gyvenimu ir nesirūpina tuo, kas 
dedasi pasaulyj. Net apie di
dįjį karą per ilgą laiką jie nie
ko nežinojo. Tik kuomet atvy
ko viena moksliška ekspedicija, 
jie pirmą kartą išgirdo apie ka
rą.

Drabužių diukai visai mažai 
tedėvi — pridengia, taip sa
kant, tik vidurinę kūno dalį. 
Jų kalba yra mišinys franeuziš- 
kos, afrikoniškos, olandiškos ir 
angliškos. Užsiima jie medžio
jimu, žuvavimu ir riešutų rinki
mu. žemė yra labai derlinga, 
nors nuolat reikia vesti atkak
lią kovą, kad atsilaikyti prieš 
džiungles. Prie kiekvieno kai
mo randasi sklypas žemės, kur 
auga kasava, riešutai, jama ir 
cukrinės nendrės, 
diukai praleidžia 
prie savo grintelių. 
mėksta drožinėti iš 
sokius daiktus.

su savo nuo-

nori laimėti 
parodyti ga-

(ierb. Vinciuno raštas, “Nau
jienose” tilpęs spalių 26 d. lai
doje, “Skaitytojų Balsai” sky
riuje, man labai patiko. Tai ge
rai apdirbtas, nuoseklus ir reiš
kia nemažiau kaip (85%) aš- 
tuonių dešimčių penkių nuo
šimčių išeivijoje gyvenančių 
lietuvių pažvalgas linkui Lietu
vos.

Amerikoje gimę lietuviai, su
prantama, tiktai demokratiniam 
Lietuvos susitvarkymui tepri
tars. Išvada aiški, kad B. K. Ba
lutis nesugebės Lietuvon par
vežti “taiką”, bent Smetonos- 
Voldemaro šaikai Lietuvą val
dant.

Gal aš netinku Balučiui pa
kišti mintį, kad jisai gali Lietu
vai naudingai padirbėti ir grįž
damas Lietuvon parvežti de
mokratinę taiką.... Apie tai, re
gis, peranksti kalbėti. Baugu, 
kad kaip Majus Tauragės suki
limui “pasitarnavo”, kad ir Ba
lutis Amerikos lietuvių demo
kratinei dėl Lietuvos laisvei ne
pasitarnautų. Des|>otams ištiki
mybė su demokratija nesuderi
nama. Karjeristai nepaiso ką 
Lietuvos istorija apie “pučis
tus” ir žmonių laisvės priešus 
rašys. Konjakų ir skanių pietų 
jiems gana. —A. JK. Rutkauskas

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

Liuoslaikį 
besėdėdami 

Jie labai 
medžio vi-

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

• V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted SI. 
Te!. Rooseveit 8500

Ekspedicija parsivežė 900 gin
klų, stabų, naminių rakandų 
ir tt. Kolekcija greitu laiku bus 
rodoma Amerikos Gamtos Isto
rijos Muziejuj. Kolekcija susi
deda iš gražiai išdrožinėtų šu
kų, lazdų, dievukų ir kitokių 
daiktų.

Poligamija tarp diukų yra pa
prastas dalykas. Jie labai mėg
sta dekoruoti savo odą. Tas pa
protys ypač yra įsigalėjęs tarp 
moterų. Moteris, kurios oda 
nėra išpuošta visokiais paveik
slais, negali skaitytis graži. Vi
sokius nesusipratimus riša kai
mo vadas.

Tarp diukų yra labai prasi
platinęs 
Būgnas 
medžio.
puoštas

Mirusiuosius ’dtukai ilgai lai
ko atvirame ore, pirm negu juos 
laidoja. Jie 'visokiais budais 
stengiasi palengvinti sergan
čiųjų skausmus. Jų dvasiškiai 
ir raganiai daktarai turi viso
kių “stebuklingų” vaistų. Kiek 
tie vaistai gelbsti, tai, žinoma, 
kitas klausimas. Džiunglių gi
lumoj randasi šventas Dahomcy 
miestas. Baltaodžiams yra už
drausta į tą miestą įeiti. Mat, 
miesto patronas dievukas ga
li deliai to užsjrustinti. Iš kai- 

Mušdamas su kumščiu į būgną, j mų sunkiai sergantys diukai 
(liukas gali pranešti savo kai-lyra gabenami į tą Šventą mies-

GYVENIMAS
Minėtini* Sumala* 

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

Prenumerata metama $1.50 
Pusei metų 
Kopija

‘bugninis telegrafas”, 
yra išdrodžiamas iš 
Jis tankiausia yra pa- 
gy vačių paveikslais, j

i

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



PuiKiausis

NAUJIENOS

Šiame puikiausiame ir didžiausiame “Naujienų” Maskaradų- 
Kaukių baliuje bus išdalinta daug brangių dovanų gru
pėms, poroms ir pavieniams. Kviečiame visus lietuvius ir

* I ' •

lietuvaites j šį gražiausi ir didžiausį Naujienų Maskaradų.

WICKER PARK SVET. 
2040 West North Avenue

Rengia ’
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Ibi
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REPUBLIKONŲ KANDIDATAI
Pažiūrėkite kas jie yra, pažiūrėję atsa
kykite: Ar gali bent vienas teisingas 

žmogus už juos balsuoti?
\

MORRIS ELLER apkaltintas ir patrauktas teis
man už terorizavimą balsuotojų ir suktybes rinki
muose. Dabar eina jo bylos nagrinėjimas teisme. Liu
dytojai iškelia daug pasibaisėtinų dalykų apie Ellerio 
veikimą. O jis nori būti išrinktas augšton vieton Sa- 
nitary Distrikto valdytojo, kaipo republikonų kandi
datas.

JARANOWSKI, lenkų politikierius, Morus El
lerio draugas, kuris giriasi, kad jis nedavė pavieto 
pinigų patraukimui prieš grane! jury Morris Ellerio. 
Todėl patys piliečiai, kuriems rupi politikos švarumas 
turėjo sudėti reikalingus pinigus, ir Morris Ellerį pa
traukti atsakomybėn; jis irgi yra republikonų kandi
datas augšton vieton rekorderis.

OSCAR DePRIEST, republikonų kandidatas į 
kongresmanus, apkaltintas ir patrauktas atsakomy
bėn už prostitucijos palaikymą tarp nigerių.

FRED E. STERLING, republikonų kandidatas į 
vice-gubernatorius, apkaltintas ir teisiamas už valsty
bės pinigų pasisavinimą kartu su gubernatorium L. 
Small. Jis yra nuteistas ir padavė apeliaciją.

LOUIS L. EMMĖRSON, republikonų kandidatas 
j gubernatorius, išsisaugojo nuo patraukiYno atsako
mybėn, bet yra narys tos pačios “traicės”: Len Small- 
Fred Sterling-Louis Emmerson. Jo geriausias draugas 
gubernatorius L. Small yra rastas kaltu pasisavinime 
valstybės pinigų ir augščiausio teismo nuosprendžiu 
turi sugrąžinti valstybei $600,000.00. L. Emmersonas 
yra jo partnerys ne tik politikoje,' bet ir bankiniam 
biznyje.

Visi kiti republikonų kandidatai, kad ir nėra pa
traukti atsakomybėn ir sugauti, nesigėdija stoti kar
tu su susitepusiais ir reikalauti balsų už visą repub- 
b'konų tikietą. Reiškia jie visai nepaiso ar katras iš jų 
“frentų” yra susitepus ar ne.

Balsuoti už republikonų tikėtą, tai reiškia pritar
ti nešvarumui, suktybėms ir žmonių pinigų eikvojimu5 
ir vogimui.

Demokratai neturi kentėki rėdos už savo kandida
tus. Tarp jų nėra nei vieno, kurs kada nors butų susi
tepęs kokiu nors graftu ar suktybėmis. Anaiptol, vi-' 
M demokratų kandidatai nuo aukščiausios vietos iki 
mažiausiai yra žmonės užsitarnavę didelės pagarbos J 
už savo teisingą ir uolų tarnavimą žmonėms ir.jų ge-1 
vovei. • |

Todėl šiandien kiekvieno gero piliečio, nežiūrint Į 
ar ii« butu buvęs republikonų ar demokratu, pareiga 
Vm balsuoti tiktai už demokratų partijos dandidafus. 
padedant viršuj kryžiuką už visą demokratų partija.

Nepaisikyte ar jus balsavot pirmiau 
už renublikonus ar ne, šiandien jus tu
rite tiesą ir pareigą balsuoti ištisai už 
visa demokratu partiją. Ir padarykite 
tą balsavimo dienoj lapkričio 6 d.

Lietuviu Komitetas 
Al Smithiii Remti.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Nudegė rankas ir ko
jas; auka gyva

Lake Bhif miestelio policijos 
stoty, boiler ruimy džianitorius 
rado p-lę Fredą Kanaak, 29 me
tų, buvusią mokytoją. Mergina 
buvo be drabužių, abi rankos ir 
kojos nudegusios, bet pati au
ka dar gyva. Kada ją atitraukta 
nuo ugnies, ji atsipeikėjo, bet 
vėl greitai apalpo. Kaip mergi
na pateko policijos stoties boi- 
lerruimin. kas ją ten įmetė, po
licija kolei kas nežino. Merginai, 
manoma, nėra jokios vilties iš
likti gyvai.

West Chicago parkai
Wm. J. H. Shultz, West Chi

cago parkų žaismėms vietų su- ■ 
perintendentas, turi išdirbęs 
platų programą žaismėms ir 
pramogoms vadinamoje Hallo- 
vveen dienoje. Vaikams parkuo
se tą dieną bus dalinami obuo
liai, saldainčs, pyragaičiai ir 
gira. Pramogos bus rengiamos 
šiuose parkuose: Columbus, 
Douglas, Dvorak, Eckhart,; 
Franklin, Harrison, Holstein, 
Pulaski, Shedd, Sheridan, Stan- 
ford ir Union. Apielinkių vai
kai yra kviečiami dalyvauti pra
mogose.

Dar tebevažinėja
131-mo regimento buveinėje, 

prie 16-tos gatvės ir Michigan 
avė., dar tebeina kontestas va- i 
žinėjančių ratukais (roller skat-! 
ing). Jis jau tęsiasi daugiau, 
kaip 400 valandų. Vakar ryte 
čia tapo nušautas William Mar- 
zano, kuris pirm poros savaičių 
nušovė kontesto menedžerį Joe 
Browną. Richard M. Fishman 
tapo suimtas vėliau ir yra kal
tinamas Marzano užmuš:mu. 
Policija planuoja uždaryti kon- 
testą. a

Banditas padarė holda- 
pą traukinio vagone
Detektyvai antradienyje ieš

kojo bandito prie Tremont, Ind., 
kuris naktį iš pirmadienio j ant- j 
radienį vienas apiplėšė daugiau, 
kaip tuziną pasažierių Michigan 
Central traukinio vagone ir api-: 
plėšęs iššoko iš traukinio, bė-, 
gūsio 45 mylių valandoj smar
kumu.

7"------ ----------------- ----------- ---- -------- ---- . '  -„ — ...U!

Pranešimas Šėrininkams Vaisia Lith.
Agency and Loan Corp.

Jums šiuomi pranešama ir prašoma jus pribūti į korpora
cijos ofisą 3259-3261 So. Halsted St., Chicago, III., ket-

I
" vergo vakare, lapkričio 1 d., tarpe 8 ir 9 valandos, pri

imti ninigus, kurie jums priklauso už serus. Pinigai nebus 
išmokami nept įdavus Šero certifikato.

Taipjau jums pranešama, kad jei jus neateisite pažy- 
mčlu laiku pažymėton vieton, pinigai priklausantys jums 
už justi še u; šioj korporacijoj, bus depozituoti Universal 
State Bank, 3252 So. Halsted St., Chicago, III., kur jie bus 
laikomi laukiant jūsų atsišaukimo ikj lapkričio 15 d., 1928 
m. Po lapkričio 15 d., 192£, vist nepareikalauti pinigai bus 
priduoti Valstijos Iždininkui, einant šiuose dalykuose nu
sakytais įstatymais.

Vaisia Lithuanian Agency and Loan 
Corporation

JOS. B. BORDEN, Sekretorius.
V- ■■ -------— -------- J)

SPORTAS
Požėla laimėjo

Užvakar Coliseume ritosi K. 
Požėla su Stengle. Požėla savo 
priešą be didelio sunkumo pa
guldė.

Vyriausioj poroj ritosi Calza 
su Romano už italų čempionatą. 
Calza taip smarkiai trenkė savo 
priešą, jog pastarasis nebega
lėjo tęsti ristynes. Tokiu budu 
laimėtoju tapo paskelbtas Calza.

Muzikos ir juokų mėnesinis žurnalas

MARGUTIS
.Artisto ir kompozitoriaus A. Vanagaičio. Išeina visokį už
rašymai su žodžiais ir gaidomis. Kas nori skaito, kas no- 
ir dainuoja, ale visi juokiasi kaip tik pažiūri j Margutį. Už
sirašyk tuojaus. Tik $1.00 metams. Pamatyk. (Lietuvon 
$1.50 metams).

Red. Leidėjas ART. A. VANAGAITIS.

“MARGUTIS”
3210 So. Halsted St. Chicago, UL

Telephone Victory 1266

♦

Pilna Fizine ir Ana
litinė Egzaminacija 

$5
Pavelykit D-rui C. C. Singley 

patarti jums. Jis yra patyręs 
visose ligose. Jis turi 40 metų 
praktikos ir gali gydyti sifilį, 
nerviškumą, draugijines ligas, 
pagelbės jums atgauti vyrišku
mą, faktinai jis gali subudavo- 
ti iki tokio vyro koks buvote 
pirmiau. Ten yra tik vienas 
pastovus ir tikras gydymas ir 
jis vartoja jį.
Dr. C.C. Singley M.D.

20 W. Jackson Boulevard 
Suite 1615, 

Phone Harrison 0150 
Valandos nuo 10 ryto iki 1 po pietfi 
ir nuo 3 iki 4:30 po pietų, neailioj 
nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų

' Gal ir vėl pienas 
pabrangs

1 1 ' ’T ............—

Vakar prasidėjo Chicagos 
bažnyčių federacijos konferen
cija, idant apsvarsčius klausi
mus, kurie liečia parųpinimą 
pieno Chicagai.

Didelė grupė farmerių, tižiai-j 
kančių pieno farmas Chicagos 
apskrity, nori pakelti pieno kai
nas. Firmos, užsiimančios pie
no išvežtoj imu, yra priešingos 
kainų pakėlimui.

Bet farmeriai nurodo, kad jų' 
farmos nepajėgiančios verstis. 
Esą, Du Page paviete 1927 me
tais, 60 farmų turėjusios tik 
po $708 pelno, kuris buvo atly
ginimu fermeriams už jų triū
są, priežiūrą ir investmentus. j 
Pieno farmos turinčios, apart 
pajamų už pielią, dar ir kitokių 
įplaukų, kurių a beina uuma sie- 
kianti apie $440 nietuose. Tai
gi, bendrai imant, minėtos 60 
pieno farmos davė jų savinin
kams truputį mažiau, kaip $25 
savaitėje. Ot, pieno farmų savi
ninkai ir reikalauja didesnių 
pelnų.

Imkite 
Lucky vietoj 
saldumyno.

‘It's toasted
Nei Jokio Gerklės Erzinimo—Nei Jokio Kosulio.

C IMI, Th« American Tobacco Co,, Manufacturara

Bet didesnis pelnas pieno far- 
moms gali reikšti tai, kad pie
no suvartotojams teks mokėti 
brangiau už pieną.

Be to, konferencijoj buvo nu
rodyta, jogei galvijai .Illinois 
valstijoj toli gražu nėra geriau
sios rųšies sveikatos žvilgsniu. 
Juos pamainyti geresniais gal
vijais reiškia, kad farmeriai tu
rėtų dar daugiau išlaidų ir ma
žiau pelno. Kai kurie kalbėto
jų nurodė, kad išvežtoj imo (tik
sliau kalbant, paskirstymo) lė
šos esančios ytin didelės. Tas 
lėšas padidina, tarpe kita ko, 
duplikacija — būtent tai, kad 
kelių kompanijų pienas esti at
vežamas gyventojams į vieną 
bloką.

Nušovė elevatoriaus 
sargą

J uod veikto banditas nušovė 
Paul Hameliną, sargą elevato
riaus stoties prie 47-tos ir Ca- 
himet avė. Galvažudystę bandi
tas papildė antradienio ryte 
apie 3 vai. Banditas paėmė už
muštojo pinigus.

“Aš žinau lengvą būdą nuo nutu 
kimo...Užsirūkykite Lucky vietoj 
saldainių valgymo

’T’’

Naujoviškas bodas, 
kaip išvengt nutuki* 

mo! Užsirūkykite Lucky, 
kuomet jus vylioja neginantieji 
saldumynai. Taip daro tūkstančiai 
dailių moteriškių—pasekmingai, 
Delikatnas Luckies apkepinimo 
kyapsnys padaro juos puikiais 
pavaduotojais saldumynų. Tatai 
padaro apkepinimas (toasting)* 
Apkepinimas prašalina nesvaru
mus ir pagerina puikiausių tabaku 
kvapsni.
Žmones, kurie didžiuojasi savo 
pasilaikymu tinkamame sveikatos 
stovyje, jau senai surado ta tiesa* 
Jie žino, kad Luckies nei kvėpavi
mo nekliudo nef kenkia jų kūno 
gerovei—ta faktų paliudijo dauge* 
lis žymių atletų. Jie taipgi patyrė, 
jog Luckies neerzina gerklės—tai 
faktas, poTuriuo pasirašė 20,679 
daktarai*
Štai kur jums yra geriausia Xių 
metų žinia išvengimui nutukimo: 
užsirūkykite Lucky, o nereikės 
jums saldainių.]

įT^ TOASTED

Jei reikia šautuvų, gau
kite pas Armondą

» — - ■■ B—*

Šiuo laiku yra teisiami 1G vy
rų, kaltinamų smurto žygiais, 
papildytais “primary” balsavi
mų dienoje. Vakar, tarpe kita 
ko, vienas liudininkas teisme 
pareiškė štai ką: esą, Morris 
Eller, miesto kolektorius, savo 
organizacijos mitinge prieš pat 
balsavimo dieną pasakęs savo 
darbuotojams, kad jeigu jiems 
reikia revolverių, tai jie turi 
gauti juos pas Johny Armondo. 
Revolveriai balsavimo dienai — 
smarki ta musų Chicaga, jei 
yra teisybė, ką liudininkas pa
reiškė teisme.

Užliejo Western Avė.
Vandens dūda, einanti po 

Western avė., sprogo bloke tarp 
Wilson ir Sunnyside avė. Van- 
duo užliejo kai kuriu apielin- 
kės namų skiepus.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk tyyevvriterį

Taksos bus numuštos 
$5,000,000

šiuo laiku daromas yra įver
tinimas nekilnojamos savasties 
taksoms. Nužiūrima, kad eks
pertai numuš senų trobesių ver
tę taksoms vidurmiesty $100,- 
000,000. O tai reiškia, kad tų 
trobesių savininkai turės mo
kėti $5,000,000 taksų mažiau, 
ne kad mokėjo pastaruoju lai
ku.

GRANO OPERA IR CIGARETAI

Yra žinoma, kad daugelis operos 
žvaigždžių, kurios mus žavėja sa
vo balso gražumu, poilsiui ir pasi
smaginimui ruko Lucky Strike ci- 
gaietus. Tai neito, kad tie cigare- 
tai ncerzina gerklės.

Florcnce Easton soprano ir pri
ma donna Metropolitan Opera Co., 
sako apie Lucky Strike ei garėtus:

“Pastarasis Metropolitan Opera 
Co. tumė lankė pietus ir centrali- 
nius vakarus. Visur kur tik buvau, 
mačiau vis daugiau ir daugiau žmo- nen ruk«,nt Lucky Strike. Jie at
randu tai, ką a§ atradau keletą me
ili algai. Geriausj skonį pasauly ir 
nekenkirną gerklei ir kvėpavimui.”

Tai yra dideliu pagyrimas Lucky 
Strike, ypač prisimenant kaip rū
pestingai dainininkės turi saugoti 
savo balsų. Jos tuii nuolatos la
vintis, sunkiai dirbti ir tuo pačiu 
laiku nuolatos saugoti balsą, kad jį 
visuomet išlaikius tyrų, gražy ir 
skambų.

Nazlmova, 
Šauni Dramatiška 
Žvaigždė, dabar lošia
nti Civic Repertory 
Theatrc, New Yorke.
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Tarp Ghicagos
Lietuvių

Dovanos Naujienų 
Maskaradui

Lietuviai biznieriai skiria 
gražias dovanas Naujienų mas
karade dalyvaujantiems pavie
niams, grupėms ir poroms. 
Naujienų maskaradas jvyks Ne
dalioj, lapkričio 2d, Wicker 
Park Svetainėje 2040 W. North 
Avė., pradžia 5 vai. |K) pietų.

Mums yra malonu pranešti, 
kad j pirmas eiles biznierių pa
teko sekami geri “Naujienų” 
rėmėjai ir pasekmingai vedan
tys savo biznį tarpe lietuvių 
biznieriai:

(1) Jos. F. Budrik, 3117 So. 
Halsted St., kuris per daugelį 
metų užlaiko muzikalių instru
mentų ir rakandų krautuvę. Jis 
duoda “Naujienų“ maskaradui
R. C. A. Radiolų No. 25 arba 
Superhearodine vertės $100. 
Kas laimės tokią brangią dova
ną. tas bus pilnai patenkintas.

(2) M. J. Matulauskas. 3356
S. Halsted St., kuris užlaiko vi
sokių aprėdalų krautuvę ir lie
tuviams, ypač bridgeportie- 
čiams, yra žinomas per dauge
lį metų; jis paaukavo Georgette 
šilkinę dresę moterei arba mer
ginai vertės $15.

Atlankė “Naujienas”
Pereitą savaitę “Naujienas“ 

, atlanko p. Antanas J. Kruszinis. 
Jisai atvyko chiea^on automo- 

biliu iš Detroito tikslu pasima
tyti su draugais, ir, turėdamas 
valandą liuosesnio laiko, užsu
ko į “Naujienas“.

P-nas A. J. Kruszinis Detroi
te turi fotograf ių studiją adre
su 1237 West Minister avenue.

Pasimatęs su naujieniočiais, 
p. Kruszinis papasakojo įdomių 
žinių apie Detroitą, apie vietos 
lietuvius ir jų darbus. Naujie- 
niečiams smagu pasimatyti su 
draugais, gyvenančiais kituose 
miestuose, kurie, atvykę Chica- 
gon, nepamiršta ir “Naujie
nas“ atlankyti.

apielinkės gerove, — kad bu
tų gatves nuvalytos, pelenai ir 
atmatos paskirtomis dienomis 
išvežti, taipjau rūpinasi politi
kos drivoje, kelia, miesto -vir
šininkų klausimus, ir, progai 

pasitaikius, statys lietuvį kan
didatą ofisui.

Visi namų savininkai, savo 
pačių naudai, privalo priklau
syti šiam Susivienijimui. Nes 
žinote — kur vienybė, ten ir 
galybė. O dabar kaip tik yra 
proga veltui tapti nariu. Kal
bamos vakarienės dalyviai ir 
bus prirašyti veltui į Susivie
nijimą. Narys.

Lietuvaitė sužeista , 
auto nelaimėj

Autai susikūlė ties 63-čia ir 
Honore st. Stanley Carr (21 m., 
2505 W. 45 st.), p-lė Mabel 

1 Keunne (21 m., 3242 W. 66st.) 
ir p-lė Berta Norbut (16 m., 
6159 So. Albany avė.) visi sun
kiai sužeisti.

Bridgeportas

Laiškai Pašte
šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina j vyriaus} j j paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Bei* 
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 laike 
tam tikrą laiką, o paskui su
naikina.

Lietuvių bylos 
teismuose

* - - -_l

1‘etrokos Peter
rrre|kes, byftos No. įBU7O6t55,
Circuit crt.

Iklen Wisniewski prieš Wal- 
ter Wisniewski, bylos No. 
486722, Superior crt., divor- 
SU8. {

John Mikshys prieš Barbara 
Mikshys, bylos No. 486726, Su
perior crt., divorsas.

Stella Grabo wski prieš Wil- 
liani Grabowski, bylos No. 186- 
729, Superior crt., divorsas.

Marie Yucius prieš John P. 
Yucius, bylos No. 486734, Su
perior crt., divorsas.

Barbora Carlson prieš Carl 
Carlson, bylos No. 486755, Su
perior crt., divorsas.

Joseph Mazon prašo pakei
sti jo vardų į Mazonovvicz, by
los No. BĮ 70720, Circuit crt.

Josephine Veseackas prieš 
George ir Peter Dragas, bylos 
No. 486804, Superior crt., by
la dėl $10,000.

'Charles Norbutas prieš I)o- 
minick Witkus, bylos No. 
BĮ70842, Circuit crt.

Roseland.—SLA. 139 kp. susirin
kimas įvyks lapkričio 1 d., 7:30 y. 
vai., Strumilo svet. Visi nariai ir 
narės dalyvaukit susirinkime, nes 
tu Ošime svarbių dalykų aptarti.

J. SlanČauskas, šekit.
Lietuvių Rytinas ŽvaigždeH Fuš. ir 

Pas. kliubas laikys mėnesini susi- 
ritikimą Ketverge, Lapkričio 1 d., 
1928 m., 8 vai. vak. Malonėkit visi 
susirinkti ant šio susirinkimo, nes 
yra daug svarbių reikalų. Rašt.

Lietuves Akušerės
Phone Victory 4952

MRS. A. JARUSH-KAUSIIILLAS
AKUSER K A

3252 South Halsted Street
Viršuj Universal 

Stato Bank

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

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street

(3) Jos. A. Rizgen, 3313 S. 
Halsted St., kuris užlaiko laik
rodėlių ir auksinių daiktų krau
tuvę, paaukavo “Naujienų” 
maskaradui sidabrinį 8 šmotų 
gėrimams setą. Kas laimės tą 
puikų sidabrinį setą, tas bus pa
tenkintas. Seto verte — $12.

( 1) Pelei- Barskis Furnitūra 
llouse, 1718 W. 47 St. Jis per 
daugelį metų veda pasekmin
gai biznį To\vn of Lake apie- 
linkėje. Jis skiria Naujienų 
maskaradui puikią pastatomų 
ant grindų elektrinę liampą, 
šilkiniu uždangalu, vertės $20.

(5) B & J Electric Radio 
Eng. Laboratories, Ine., J. A. 
Bartkus, Vedėjas, 6819 South 
Western Avė. Tai yra lietuviai 
Radio išdirbinėtojai, kurie gra
žiai veda savo biznį Mar<|iiette 
Parko apielinkėj. Jie skiria 
Naujienų maskaradui Elektrinį 
Waffle Iron, Rimco Waffle 
Mold No. 89-A vertės $16.

(6) A. Belskis, vaistininkas, 
Naujienų kaimynas, kuris pa
sekmingai veda savo puikiai 
įrengtą vaistinę per daugelį 
metų, skiria Naujienų maska
radui Perfumų Setą vertės $10.

Čia tik yra keletas paminėta 
tų gerų “Naujienų” rėmėjų- 
biznierių, kurie maloniai skiria 
dovanas “Naujienų“ maskara
dui.

Daugiau vardų biznierių, ku
rie skirs “Naujienų“ maskara
dui dovanas, pranešime kitomis 
dienomis. Tėmykil “Naujienas“. 
“Naujienų“ Pramogų Komisija,

Susivienijimas Lietuvių Na
mų Savininkų ant Bridgeporto 
rengiasi savo metiniam vaka
rui, kuris įvyks lapkričio 3 d. 
šiam tikslui yra paimtos abi 
Lietuvių Auditorijos svetainės 

• pirmame aukšte. Vienoje sa
lių bus šokiai, o kitoje — sta
lai ir valgiai vakarienei. Lai- 

i ke vakarienės bus duotas pro
gramas. Rengėjai sako, kad 

, turi užprašę kalbėtojus ir jau
nuolių orkestrą, šeimininkės pa-, 

į tarnauti vakarienei yra pasi-' 
žadėjusios vienos geriausių ' 
Bridgeporto kolonijoj. SvečiaL-j 

i bus pilnai patenkinti parengi- Į 
I mu.

šis Susivienijimas rūpinasi ,

902 Ausralnis S
903 Bagdonaerciufei Bronis

lovai
904 Banaitis Peter
905 lianas J
906 Banaitis Petros
910 Biskupaitis Julija
915 Dabrotvski Jan
916 Druingelini V
919 Dūda Jan
920 Duorvviehene Stanislo\va
926 Gerciene Domicei i
934 Jokuboski John
937 Kazakauskas D
914 Librikiene Mariana
949 Mantris S
951 Mažutis Magdekila
961 Petrauskas Joseph
973 Sendziulis Pola
976 Skukoskis Stantis

PRANEŠIMAI
Vaidylos renkasi ketvirtadieny, 

lapkričio 1 d. —Krivių-Ktivaitis.

“Pamišėlių Namas” komišką ope
retę stato Pirmyn Mišrus choras, 
Nedėlioj, Lapkričio 4 d., Danų sve
tainėj, 1651 N.Kedzie Avė. Visus 
kviečiame širdingai atsilankyt.

Choras.

Pamišėlių Namo generališkos re
peticijos įvyks Seredoj, Spalio 31 d., 
Liuosybės svetainėj, 1822 Wabansia 
Avė., 3:30 vai. vakare. Visi daly
viai šio veikalo būtinai atsilankykit 
visi. Valdyba. /

Kampas 31-mos gatvės
Phone Victory 1115 

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuosc. Sąžinin
gai patarnauja 
visokiose ligo
se prieš gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką patari- 
mas dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms 
kreipkitės, 
rasite pagalbą, 
Valandos nuo 
8 ryto iki 2 v. 
po pietų, nuc 
6 iki 9 vai. vak.

ANTANAS JUKKŠTAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Spalio 30 dieną, 6 valandą, 
1928 metų, sulaukęs 35 m. am
žiaus, gimęs Jurkštų kaime, 
Šimonių par,. Panevėžio apskr. 
Paliko dideliame nuliudime 
pusbroliai Gasparas Juodelis, 
Viktoras Juodelis ir Kastantas 
Šėris. Kūnas pašarvotas, ran-i 
dasi graboriaus Butkaus kop
lyčioj, 710 W. 18th St.

Laidotuvės įvyks Pėtnyčioje, 
Lapkričio 2 dieną, 10:30 vai. 
ryte iš koplyčios j Apveizdos 
Dievo parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iŠ 
ten bus nulydėtas j šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Antano Jurkšo gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jas paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Švogeriai, Juodeliai ir 

K. šerys.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Butkus Co. Tel. Ca
nal 3161.

ANTANAS RAŠTUTIS
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

Seredoj, Spalio 24 d., 9 vai. 
ryte, Detroit, Mich., 1928 m., 
sulaukęs 30 m. amžiaus, gimęs 
Lietuvoje, Tauragės aps., Lau
kuvos parap., Pikaičių kaime, 
Amerikoj išgyveno 15 metų. 
Paliko dideliame nuliudime dė
dę Nikodimą Lušinską ir 2 te
tas -Marijoną Shakalienę ir Do
micėlę Gaigalienę ir gimines, 
o Lietuvoj tėvus, 2 seseris, 4 
brolius. Laidotuvėmis rūpinasi 
Petras Tolushus, Kūnas pašar
votas, randasi 4136 So. Maple- 
wood Avė.

Laidotuvės įvyks Seredoje, 
Spalio 31 dieną, 9 vai. ryte iš 
namų bus nulydėtas į Tautiš
kas kapines.

Visi a. a. Antano Raštučio 
gimines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Dėdė, tėtos ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yards 1741

24 MENESIAI IŠMO
KĖJIMUI

PLUMBINGAS, APŠILDYMAS, 
APKOKAVIMAS DOVANAI

Pašauk Monroe 0455
Musų inžinieriai ateis pas jus. Mes 

pardupdame tik materijolą arba 
įtaisysime viską dėl jus.

A. BLACKSTONE 
184 N. Halsted St.

S. W. cor. Lake ir Halsted Sts.

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

COMPANY
490 Milwaukee Avenue 
461 N. Halsted Street 

Phone Haymarket 0075 ir 0076

Graboriai i

JONAS KRISCIOKAS

■

JUOZAPAS 
MASKALIUNAS

Akių Gydytojai

ŽMOGAUS 
AKIS

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

Dr. A. H. BLUMENTHAL 
GPTOMETRIST

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

Phone Kenwood 1752

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAVICZ

Pastaba: Mano ofisas dabar randa-

DR. VAITUSH, O. D.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Spalio 30 dieną, 8:48 valandą 
ryte, 1928 m., sulaukęs 42 n), 
amžiaus, gimęs Zubriu kaime, 
Naumiesčio aps., šilgalių vals., 
Suvalkų rėd. Paliko dideliame 
nubudime brolį Juozą, seserį 
Prancišką, o Lietuvoj motiną, 
brolį Antaną ir seseris, Mar
celę ir Oną ir Rimines. Kūnas 
pašarvotas, randasi 621 West 
16th St.

Laidotuvės įvyks Sukatoje, 
lapkričio 3 d., 8 vai. ryto iš 
namų į Dievo Apveizdos pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
včlionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Jono Krisčioko gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Brolis ir sesuo.

laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Butkus, Tel. Canal 3161

v

A. KEISTUTIS KAKALIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Spalio 30 dieną, 6:45 valandą 
ryte, 1928 m., sulaukęs 13 me
tų amžiaus, A. Keistutis gimė 
Liepos 2, 1915 m., Cicero, III. 
Paliko dideliame nuliudime mo
tiną Sophią, po tėvais Rama
nauskaitė, tėvą Vincentą, se
serį Birutę, brolį Mindaugį ir 
gimines. Kūnas pašarvotas, 
randasi 1618 So. 50th Ct.

Laidotuvės įvyks Subatoje, 
Lapkričio 3 dieną, 8 vai. ryte 
iš namu į Šv. Antano parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldom už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. A. Keistučio Kara
liaus giminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimu ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Ievai, sesutė, brolis 

ir giminės.
LuidotuvSae patarnauja gra- 

borius Eudeikis, Tel. Yards 1741

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
Nedėlioj, Spalio 27 d., 11:15 
vai. naktį, 1928 m., sulaukęs 
40 metų amžiaus, gimęs Uk
mergės apsk., švėžiškių par., 
Mikienų kaime, Amerikoj iš
gyveno 20 metų. Paliko dide
liame nuliudime moterį Vero
niką po tėvais Auglaitė, 2 duk
terį Anėlę ir Veroniką, sūnų 
Juozapą, 4 pusbrolius, Lauriną, 
Povilą, Ignacą ir Aleksandrą 
Kraučiunus ir gimines. Kū
nas pašarvotas, randasi 16 W. 
103 rd PI., Roseland, III.

Laidotuvės įvyks Seredoj, 
Spalio 31 d., 2 vai. po piet 
iš namų bus nulydėtas į Tau
tiškas kapines.

Visi A. A. Juozapo Maska- 
liuno giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekamo, 
Moteris, vaikai, pusbroliai 

ir giminės.
hiidotuvėsc patarnauja gra- 

borlus Eudeikis, Tel. Yards 1741

Lietuvis Graborius ir 
Balfcamuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, Iii.

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

J. Lulevich
Lietuvis graborius 
ir balsamuotojas

Automobilių patarna- 
Admas teikiams vi
sokiems reikalams. 
Modemiška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Tol. Victory 1115

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

CRAB01UUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir .pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
byslčs.

O F ĮSAS:
G68 W. 18th Street 

'Jei. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotli
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 į mokykloj, vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Tel. Victory G279
DR. G. SERNER

Lietuvis Akių Specialistas 
3265 So. Halsted St. 

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

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaildmo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukitaM.

PaHiebėkit mano iškabau 
Valandos puo 9:30 ryto iki .8:80 va
karo. Nedaliomis nėra skirtų va

landų. Room. H 
rk.'OC tanai 0523

/ Lietuviai Daktarai Įvairus Gydytojai

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

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

V GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
genas žaizdas, lig^as rectal 

Dr. J. W. Beaudette 
VIRfiUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

TELEFONAS CANAL 1464

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Rea.. 6641 South Albany Avenne 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12 DR. HERZMAN
— 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 SL 

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

Tel. Canal 3110
Jeigu neatsišauks, tat šauk 

South Shore 2238 ar RandoUth 6800

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

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

3464 South Halsted Street 
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare
Res. 3201 South Wallace Street Phone Armltage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwaukee Avenue 

Valandos: 12 <ki 2 ir 6 iki 8 P. M. 
Sereoos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutarti

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutarti DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6352

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, III.
Ofiso Tel. Victory 6893

, Rez. Tel. Drexel 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 pietų, 7—8 vak. 
Nedaliomis ir šventad. 10—12 dieną

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209

Kampas North Avė. ir Robey St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunsvvick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO. ILL.

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. Nedėk nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880

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

Tel. Lafayette 4146
Valandos:

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 piety 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto

Phone Boulevard 1401
DR. V. A SIMKUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3343 So. Halsted St 

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Ofiso Tel. Victory 7188
Rez. Tel. Heinlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St. A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Viiknrnis
3241 South Halsted SL

• Tel. Victory 0562
7—9 vai. vak. apart Pa ne dėl i o ir 

Pėtnyčios

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

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

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

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

DR. S. BIEŽIS
Phone Canal 6222

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 West 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 Lafayetfe 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė.,
Chicago, 111.

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

Tel. Brunswick 0624

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 
1121 Mihrau'kee Avenue

Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:80 
Sekmadieniais pagal susitarimą.

Telcphone 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. NedCl. nuo 10 iki 12

Rcs. Telephone Plaza 3200

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

J. P. WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avc.
Tel. Pullman 5950

Namų Tel. Pullman 6377

M. F. Rathbun, M. D.
Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas vaiku ligų
Ofisus 3337 So,/ Morgan Street 

Phone Boulevard 2418 
Rezidencijos Phone Jlepublic 9|07 
ValaudOb: 1 iki 3 ir nuo 7 Uu 9 v. v.

Albin A. Peters
(Albin A. Petroshius Peters)

ADVOKATAS
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 3322 

Gyitnirno a ietį 645G S Whipp!c Lt.
Ileiuluck 41'80
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Sumani moteriškė
f>

Pasikorė 12 metų 
vaikas

Edward Zlatorewicz, 12 
tų bernaitis, pasikorė savo tė
vų namuose, 930 North Mozart 
st., sekmadieny prieš piet. Anot 
tėvų pasakojimo, vaikas buvęs 
nerviškas. Ir tą pačią dieną, 
kurią pasikorė, jis rodėsi nera
mus.

ine-

Įvykis buvo tokis. Tėvas iš
ėjęs su dviem jaunesniais sū
numis bažnyčion. Motina išbė
gusi krautuvėn.

Kai tik ji išbėgo, Edvardas 
atsegęs nuo šuns kaklo žiedo 
diržą, palipęs ant kėdės, priri
šęs vieną diržo galą prie vinies, 
iš kito padaręs kilpų, kurią už
nėręs sau ant kaklo, ir pastū
męs kėdę koja.

Kada motina sugrįžus 
krautuvės, ji išgirdo šunį 
piant. Motina puolė vidun, 
va piktai suurzgė. Moteriškė
stojo išsigandus. Bet atsipeikė
jusi ji, puolė vaiką gelbėti, šu
va tuomet šoko ant jos. Mote
ris išbėgo klykdama lauk. Su
bėgo kaimynai, pagavo šunį, 
pririšo prie pečiaus, paliuosavo 
vaiką. Pašaukti buvo ugnage- 
siai su pulmotoru. Vaikas at
gaivintas. Daktaras pareiškė, 
kad vaikas išliks gyvas. Bet po
rą valandų vėliau jisai mirė.

CV
Su
su

Kova su aklumu
šeštadienio 
bus duotas 
pavadintas

Harrison teatre 
ryte, lapkričio 10 d 
teatralis veikalas, 
"‘Racketty — Packetty House”.
Perstatymas ypatingai patiks 
jaunuomenei, kūdikiams. Pelnas 
iš šio perstatymo eis kovai su 
aklumu.

Kova, kad apsaugoti nuo aj>- 
akimo kiekvieną, kurį galima 
apsaugoti, yra vedama draugi
jos, vadinamos Illinois Society 
for Prevention of Blindness. I 
šiuo laiku ta draugija veda va- j 
jų, idant sukėlus $50,000 pa-j 
sekmingesnei organizacijos dar-! 
buotei. Organizacijos buveinė 
randasi adresu 203 North Wa- 
bash avė., kambarys 1207, tel. 
Central 4658.

Organizacijos pastangos šian
dien yra dedamos tam, kad 
Illinois valstijoje butų išleisti 
įstatymai, priverčiantys nebo- 
jančias arba neišmanančias aku
šeres patarnaujant prie gimdy
mo laikytis 
yra išleisti 
ir įvedimas 
sų, kurie
Obalsis, kuriuo vadovaujasi kal
bama draugija, yra “Nei vieno 
apakimo, kurį galima išvengti”. 
Organizacijos darbui vadovauja 
žymus daktarai ir kitokie gyve
nimo pašaukimų piliečiai.

Patartina iš anksto įsigyti bi- 
letus šiam perstatymui ir pa
remti naudingą darbą.

nurodymų, kurie 
tokiems įvykiams, 
mokyklose prietai- 

apsaugo regėjimą.

Konkrito keliai Illinois 
valstijoje ‘

val- 
nu- 
ke-

Suskaitoma, kad Illinois 
stijoje 1928 metais buvo 
klota konkritu 1,300 mylių 
lių. Viso konkrito kelių Illinois 
valstija dabar turi 7,700 my-

Apiplėšė du saliunu
Sekmadienio vakare trys ban

ditai padarė “hold up’ą” A. 
Poncha užeigoje, 2076 North 
Hoyne avė. Čia jie tepelnė tik 
$4. Pasitaikęs neoliese polici
ninkas šovė porą kartų į nuva
žiuojančius banditus. Kiek vė
liau taipjau trys vyrai (mano
ma, kad tie patys, kurie buvo 
Poncha užeigoj/ apiplėšė saliu-

P-ia Anna Veseley, gyv. 1178 
Lyman avė.. Oak Park, turėjo 
deimantinį žiedą ant piršto. 
Prie jos namų ją užpuolė ban
ditas. Moteriškė numetė brangų 
žiedą žemėn. Banditas, išreiškęs 
nusivylimą, kad nerado brang- 
menų, atėmęs iš moteriškės $20 
pabėgo. Deimantinį žiedą suma
ni moteriškė išgelbėjo.

Teatruose
Chicago teatre — pradedant 

ateinančia savaite bus rodo
mas paveikslas pavadintas 
“Racket”; scenos numeriai.

Roosevelt teatre — jau ant
rą savaitę eina paveikslas 
“Mother Knows Best”; scenos 
numeriai.

McVickers teatre — šiuo 
laiku eina paveikslas “Singing 
Eool”, kuriame svarbiausią ro
lę vaidina Al Jolson, paskilbęs 
juokdarys; scenos nunreriai.

()riental teatre ateinančią 
savaitę Paul Ash duos su sa
vo orkestru muzikaiį numerį 
“Bits of Broadway”; paveiks
las “Companionate Marriage”.

Paradine teatre 
mas paveikslas, 
“Wings”; scenos 
Tiekiu’ Peaches”.

bus rodo- 
pa vadintas 

numeris

ateinančią
T\vo Ix)v-

pradedant

Senate teatre - 
savaitę paveikslas 
ers”; scenos numeriai.

Tower teatre -
ateinančiu šeštadieniu paveiks
las “Two Lovers”; scenos nu
meriai.

Norshore teatre — kalban
tysis paveikslas pradedant at
einančia savaite; scenos nume
riai.

Ilarding teatro — ateinančią 
savaitę paveikslas “Tempest”, 
kuriame svarbiausiąją rolę vai
dina John Barrymore; scenos 
numeriai.

Tivoli ir Vptovvn teatruose 
— akinančią savaitę paveiks
las “\Vliile the City Sleeps”; 
scenos numeriai.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj

[CLASSIFIED ADSJ
Educational

Mokyk los__________AGLYS
DRESSMAK1NG SCHOOL 

Mes išmokinsime jus DES1GN1NG. 
kirpimo ir siuvimo į trunftpą laiką 
ir pigiai. Mokiname dienomis b 
vakarais.

7911 So. Halsted St.
Phune Vincennes 3932

i J

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

672 W. Madison St.

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMU* 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškom instrukcijos, darbai 
Kol mokinsitės ir dar geresnis kai) 
išmoksite. Mokykla dienomis i» 
vakarais. Atsilankykit arba reika 
laukit aplikacijos.
FEDEP A ’ AUTO ENGINEERING

8CHOOL
‘>040-42 Washingtnn Rlvd

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradini mokslą į devynis mėne
sius; aukštesni mokslą į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių igijo moks- 
lus. Ateikite įsirašyti šiandien ir 
iums padėsime įsigyti abelną moks
lą. Savo būvi žymiai pagerinsite, 
kai busite abelnai ir visose mokslo 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 So. Halsted >SU Chicago,

Miscellaneous

m.

JEIGU i 
KELIUS 1 
sprando arba krutinės, aš juos nu
imsiu, nežiūrint kaip blogi jie bu
tų. Del informacijų pašaukit tarp 
9 ir 5 Radcllff 7573 Office 7451 
Vernon Avė.

lūs turite JUODUS TAS- 
r SPUOGUS ant veido,

SENI Įtaisymai Storų padaromi
na, kuris randasi adresu 3000 ka.l'> nau,Įl;, “"hoL £a”";’,uBerSiI1!w’ ncf, mv.bx.wv. v.w.v anrftlrntam uždvkA. T.ihAraliakna
Elston avė. Čia jie
vininko $50.

( mi, aprokojam uždyką. Liberališkas 
atėmė iš sa-! nuošimtis ant senų fixčerių, jeigu

* mainomi čia ant naujų. 722 Taylor 
St., Tel. Monroe 0528.

ireMd.aŲjęjjj*, vi,
V

Mlscelianeoiis Financial
FInansai-Pąakoloa

KNYGYNE “LIETUVA”
Galima gauti visokiausių lie
tuviškų knygų, nes “Lietuva” 
yra didžiausias lietuviškas kny
gynas pasaulyje.

KNYGYNE “LIETUVA” —
'Yra “Naujienų” skyrius—čia 
galima priduoti skelbimus į 
“Naujienas”, užsirašyti bei pa
naujinti “Naujienų” prenume
ratą, taipgi ir kitais reikalais 
patarnaujama "Naujienų” rei- 
k

KNYGYNE* “LIETUVA” —
Gulima gauti rašomosios me
džiagos, užsirašyti visus lietu
vių laikraščius Amerikos ir 
Lietuvos, užsisakyti sieninių 
kalendorių bei pasipirkti 
vieniu kalendorių.

KNYGYNAS “LIETUVA” —
Perka Lietuvos Laisvės 
kolos Bonus ir už bonus 
sumoka pinigus—jeigu turite 
Lietuvos bonų pardavimui 
kreipkitės i musų Knygyną 
“Lietuvą.”

KNYGYNAS “LIETUVA” —
Kviečia visus lietuvius-ves virš 
pažymėtais reikalais — laiš
kais arba asmeniškai kreiptis 
j mus šiuo adresu:

KNYGYNAS “LIETUVA,”
3210 S. Halsted St. Chicago, III. 
Ofisas atdaras nuo 8:30 ryte iki 8:30 
vakare. Nedėlioms nuo 11:30 iki 3:30

Paskolos suteikiama 
i vien^ dieną

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia 

.^>^w%*s*>zw^vsz^«Krsz^Kz*^»^z>^**z^«^,»****z'**********^**,‘

REIKALINGA mergina prie namų 
darbo, kambarys ir valgis. Mrs. Yuš- 
ka 6241 So. State St. Englewood 8193

REIKALINGA angliškai kalbanti 
mergina dėl abelno namų darbo. C. 
B. Goodman, 3610 Douglas Blvd.

Tel. Rockwell 2476

REIKALINGA indų plovėja. Ag
nės Yokus, 807 W. 19th St.

pa-

Pas- 
tuoj

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

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

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

Tel. Armitage 1199

Automobiles
1926
1927
1928
1928
1927
1928
Cadillac coupe, 4 pass., perfect

Essex, Fords, 50 kitokių dėl pasi
rinkimo.
McDERiMOTT MOTOR SALES

7136 So. Halsted St.

Lincoln Sport Phaeton... 
Buick sedan 5 pas...........
Oakland sedan naujas.... 
Pontinc sedan naujas........ 
Chandler luko naujas ..L... 
Essex sedan, kaip naujas

$950 
$675 
$795 
$695 
$650 
$650 
$495

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA barbeme labai ge
roj vietoj, pačiame biznio centre. 
Biznis išdirbtas per daug metų, bar- 
bernės fikčeriai yra balti. Parduo
siu pigiai. Pardavimo priežastį pa- 
tirsit ant vietos. Atsišaukit sekamu 
adresu: 3704 Deodar St., Indiana 
Harbor, Ind.

Situation VVanted,
Darbo Ieško

PAIEšKAU darbo už karpenterį. 
Moku visokį darbą aplink namus. 
Nebrangiai. 3139 W. 37th PI. Tel. 
Lafayette 5597.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS pusininkas į au
tomobilių biznį, gera proga geram 
žmogui turėti darbą ir daryti gy
venimą be rūpesčio. Turi įnešti biskį 
pinigų. Patyręs amatą mažiau, ne- 
ęntyręs daugiau. 3407 S. Morgan St.

'ei. Boulevard 9421.

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai 

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 darbą, ap
mainome dykai. Patyrę medžių gy-

MICHAEL & Co. 
Not Ine.
Houston Avė.

PARDAVIMUI 2 kėdžių, balta, 
moderniška barbemė. Geras biznis, 
esu priverstas apleisti šią šalį. Par
duosiu pigiai. 107 Ridgeland Avė., 
Chicago Ridge, III.

V. St.

Furniture & Fixturea
Rakandai-Įtaisai

8545
Tel. Regent 2375 

PAGRAŽINKIT SAVO NAMĄ

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui______

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. 
Triobos gyvenimui. Taipjau North 
Shore lotai, namai, akrai. Salesma- 
nas jus aplankys, arba patys atei
kite į ofisą.
J. H. Šchaffer & Co., 

803 Ridge Avė.
Wilmette

Tel. Wilmette 364

ATYDA BUpAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

taisymų namo? Jeigu taip, tai susi- 
žinokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, įskaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskį 
įmokėti. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand A e.

Berkshire 1321
M R. PARIS.

MES darome 1, 2 ir 3 morgičius. 
Eighteen Bond & Morgage Co. 

1G18 VVeat 18th Street 
I. F. Dankowski, prez. 
C. T. Dankowski, ižd.

Morgičiai pirmi ir antri
6 nuošimčiais padaromi į 24

Musų

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

BiisineStS Service
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKŲ
ATYDAI

valandas 
išlygos bus jums naudingos 

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

5'/j% ir 6% nuošimčiaiArtinantis rudeniui ir šaltai žie
mai, aptaisykit savo namų purčius, . < ,v. « «
duris ir langus. Kas reikalinga yra ant Imu morglCių paSKOlOS. 
pertaisyti krautuvių langai bei visą Tiktai 4% komiSO ant 2-HĮ 
nriAankin tavnivrln tai (Innnr vra lai. I • v* - — €

morgicių paskolos. Mes sko
linant privačiai pinigus. 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas.

priešakio išvaizdą tai dabar yra lai-: 
kas pertaisyti. Jeigu turite lotą ir1 
neneša pelno, pasikalbėk su mumis, 
galėsi sunaudoti lotą kad neštų ta- 
mistai pelną. Pašauk mumis vaka
rais po 6 vai. arba iš ryto prieš 7 
valandą.
BUDRIS-NOVAK CO. 
Builders & Carpentery!

Contractors
2710 West 59th Street

Tel Prospect 6977 
Arba 

Lafayette 7029

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. 
kom tnalevų, popierą, stiklus ir

3149 S. Halsted St.
Pi.one Victorv 7261

J. S. HAMANČION1S, Sav.

Užtai- : 
tt. I

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai | 
aisyti katilai ♦* fu misai, grotos 
andenio įtaigos. American Stove 

Repair Works, 3110 Wentworth Avė., 
p| Victory 9634.

______________ i____________________ _

CH. SYRTOWT AND 
IOS. PAWLOWICZ CO.

LIETUVIAI
HOT WATER A STEAiŠ HEATING 

Darbas 
Geriausias patarnavimas 

2032 W. 18 Su

garantuotai.

Tel. Canal

per- I

1269

8U-
Mes

Expertas Radio 
Taisymo

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

$2 — patarnavimą
Stewart 2992

516 E. 71st St.

skaitom — $2

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taršome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bite kuŲ. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame geriausj 
darbų mieste. Kedzie 5111.

MES darome pirmos klesos kar- 
eenterio, plumberio ir apšildymo dar

us: 24 mėnesiai išmokėjimui. Mes 
ateisime bile kur Chicagoj. Visas 
darbas garantuotas.

2604 N. Halsted Street 
Tel. Buckingham 5087

STATYKIT DABAR IR 
SUTAUPYKIT PINIGŲ

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

QUALITY CONSTR. CO., 
4588-40 Adison Avė. Avenue 4718

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

ACORN RUG CLEANERS, 
8037 W. Madison St. Nevada 4227

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ T

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

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St.

MORGICIAI

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

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 matkob 
29c., 31c., 34c. ir 35c. Vilnonios ma
terijos vaikams dėl kelnučių už 65 
centus. Taipgi turime marškoniu 
gijų dėl mezginių.

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

Chicago, III.

Keal Kstate 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 pabudavoti ant jusu loto bile 
bungalovv arba flatą budintą, kokį 
jus galite išsirinkti. R. J. NELSEN, 
builder, Kildvare 1195.

PAAUKAUSIU 7 tūbų elektrikos 
radio, gražiai apdarytas, riešuto me
džio šėpa su visais įrengimais $100, 
vertas $300. 739 E. 79th St. 2 apt.

Tel. Vincennes 6458

Sewing Machines
Siuvamos Mašinas

$1.00 įmokėti $1.00 i 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. 
Atsineskit šį skelbimą jisai jums 
vertas $1.00 Heard Sewing Machine 
Exchange, 6212 Broadvvay. Atdara 
vakarais. R. P. 7800.

Vėliausios mados moterims 
kepurės, dresės ir kotai 

Geriausiai, tvirčiausiai ir tinkamiau
siai įš gero materijolo pasiuvam ir 
pritaikom Kepures, Dreses ir Kotus, 
už labai prieinama kainą. Mes kiek
vienam atsilankiusiam suteikiame tei
singą ir prielankų patarnavimą ir par
duodame geresnį materijolą daug že
mesnėmis kainomis, negu visi kiti. 
Atsilankyk į musų krautuvę, pama
tyk musų siuvėjų pasiutus drabužius 
ir persitikrinsi.

G. & E. Burba 
CLOAK SHOP 

3214 South Halsted Street 
Chicago, III. Phone Victory 2477

TEGUL JIE VISI SKA1TLIUOJA 
Paskui mus pamatyk

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

RILEY & KRAUSHAAR 
2121 N. Cicero Avė.

P«,'ade 9600

sų 
ba

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

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

4251 Cottage Grove Ave-

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

j MES turime cash pirkėjų jūsų biz
niui. Bile vietoj ir už bile kainą. Ne- 
kelbiama. Vertos įstaigos finansuoja-

; mos; parūpiname partnerius.
UNITED BROKERAGE CO.,

145 N. Clark St.
Dearborn 3840

TURIU PARDUOT tuojaus savo 
Skolinu pinigus ant nuosavy-i *<ražiuusi grojikli Į’ian*- Varčios 

, , .Į '750. Vohausi voleliai, kabinetas
r suolas už $100, paimsi viską, $25 

imokėt, likusius po $2.00 į savaitę. 
Kreipkitės 

141^ N. v,ood t?.
Imos lubos

bių. Perku ir parduodu inorgi- 
čius.

JUST1N MAČKIEWICZ
?342 So. Leavitt St.
Phone Canal 1678

EXTRA. Parsiduoda Fruit što-- 
ras, biznis išdirbtas, norintieji pirk 
ti, malonėkite, atsišaukti antrašu, 
10728 Michigan Avė., Telefonas 
Pulhnan 9577.

f

Mes dirbame ir perka
me 1 ir 2 Morgičius 

į 2 drenas 
PETRZILEK BROS. 

1647 W. 47th St.

PARDAVIMUI Soft Drink parlor 
! kartu su fixtures, pigiai; geroj vie- 

UKULELE ar banjo groti moki- toj, pelningas biznis, 3300 South 
na ekspertai. Mes išmokinsime vi- Halsted Street, 
sas populiares dainas i vieną lėk- 
da. BASFORD. Divcrsey 9502 ar 
Wabash 7519.

UŽDYKa ELEKTROS RADIO 
Naujas Crosley A. C. radio duodam 
dovanai su kažnu nauju grojikliu pia
nu perkantiems per šitą išpardavimą. 
Kainos nuo $185 ir aukščiau, duodam 
išmokėjimais.

TRAYSER PIANO CO.
Monroe 6851

l PARDAVIMUI kendžių, tabakos, 
ice cream krautuvė ir mažas grose- 
riukas, 4 pagyvenimui kaąibariai. 
Rendos $30. Paaukausiu pigiai — 
nes turiu apleisti Chicagą.

6631 So. May St.

Be Komiso ir Išlaidų
Mes paskoliname jums $100, $200 . ........ ..... ...........
arba $300, imame legalį nuošimti. 1538 w. Chicago Avė. 
Pinigus gausite į 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicagp Avė. 
• Kampas Hermitage Avė.

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

LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVE 
Išdrba aukščiausios rųšies radios. 

linai garantuotas. Iš- 
. Klauskit pas 

radio pardavėjus, o jeigu jie netu
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J. 
Eloctrical and Radio Engineering 
Laboratories, Ine., 6819 S. Western 
Avė., Chimgo, iii. '.Hemlo-k 9149.

Mechanizmas pilnai i 
" veizda jų artistiška.

Furnished Rooms

PARDAVIMUI grosernė lietuviu 
apgyventoje vietoje. Parduosiu pi
giai dėl svarbios priežasties.

1613 So. Halsted St.

PARDAVIMUI, delicatessen pigiai, 
geras biznis. Atsišaukit 5111 South 
Union Avė., Mrs. Katauskienė

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Personai
__________ Asmenų Ieško__________

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, Copy- 

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

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

2000 W Chicago Avė. 
Dept. 7 

Chicago, III.

KAMBARYS ant rendos dėl pa
vienių vyrų su valgių ar be. Atsišau- 
kit 2113 S. Halsted St.

For Rent
su RENDON žioras ir 3 kambariai, 

tinka dėl Soft Drink Parlor, kriau- 
čiaus arba kitokio biznio.

2543 W. 71st St.

Automobiles

JUS NEGALITE 
ŽUDYTI

Mes garantuojame ma
žiausia 10% pelno

Tai nėra gembleriavimas, nė speku
liacija. Kiekvienas bankas Chicagoje 
sutiks su mumis, kai mes sakome, 
kad jus negalite žudyti.

AŠ turiu 1,000 akrų produktyvin- 
giausios syrupo nendrių žemės cent- 
raliniuose vakaruose. Yra statomos 
nendrių syrupo dirbtuvės, kad ap
dirbti derlių. Žeme galima pirkti 
pirmykštėmis kainomis. Tik $1,000 
įmokėjus aš parduosiu 40 akrų že
mės ir (jei jus norite) pats operuo
siu ją dėl jus. garantuodamas jums 
mažiausia 10% pelno.

Help Wanted—Malė
ParbininkųRejkia

REIKIA LIETUVIŲ AUTOMOBI
LIŲ PARDAVINĖTOJŲ - PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar Jus pardavinėjat au

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

Jei jus norite bisk| pasimokinti, 
jus galite tik** pelningam bizniui, 
pardavinėti Chevrolet automobilius, 
kurie viršija kitus karus išpardavi
me. Atsišaukit asmeniškai ir pami
nėkit ši skelbimą

THE CHEVROLET 
ASSOCIATION—Salesmen 
School, 301 Gossard Bldg.

8408 S. Michigan Avė. Victory 4126 Ohio St., Chicago, III.

DEALERS 
Training 

118 East

NAUJI MODELIAI
Nuo 8 dienos Liepos, jau Studeba- 

ker Co. išleido naujus modelius, 
1929 metų, yra daug daugiau įrengti, 
nereikia tepti “gryzuoti”, kas 20 
tūkstančių mylių. Dictator Sedan 
pilnai įrengtas su bamperiais. su 
spare tire ir su parvežimu $1883.60 
Comander Sedan taipgi su viskuo

ir Laurain “Spot Light” kašt.uo 
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. KASULIS • 
Savininkai

Jūsų žemė uždirbs jums pinigų, 
tuo pačiu laiku kildama vertoje. Tai 
yra pilnai teisinga biznio įmonė ir 
pasiduos griežčiausiai investigacijai. 
Bankieriai ir Chambers of Commerce 
davė savo rekomendacijas. Turi bū
ti veikiama greitai. Anielinkės nuo
savybės kįla vertėje.. Taip tikri mes 
esame, kad jus busite patenkinti, jog 
jūsų pinigai bus pilniausia sugrąžin
ti, jeigu jus nebūtumėt patenkinti.

W. L. HARTNELL, 
105 W. Monroe St.

State 9783
UŽ puse kainos — lotas ir ken- 

džių stand ant Archer Avė. prie 
Summit. šaukit Victory 4952. L. R. 
Jarųsz, 3252 So. Halsted St.

PARDUOSIU 2 pagyvenimų biz
niavę namų po 4 kambarius, 
gazas, maudynė, 
stovyj. Nebrangiai. 3553 Wallace St.

Yra
elektra. Gerame

BEISMENTAI IR PAMATAI
J septynias dienas pakelsime ju- 

<ų namą ir padėsime jums naują 
cementinį 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 bungalovvs, 
2 ar 3 flatų namus ii įrengiame fla- 
tus bci.smentuo.se. Didžiausi gene
ravai kontraktoriai Chicagoje. Pa
šaukite ir musu inžinierius jums 
įpruokuos dykai.

NORTHERN ILLINOIS 
CONSTR. CO.

1553 W. Madison Street 
Tel. Monroe 0426

Vardas .................................................
Adresas ..............................................
Telefonas .......... ............... -..................

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

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

JOHN IBACH
1046 E. 43rų St. Oakland 4681

GRAŽUS namas pardavimui pi
giai, šitas nepaprastas bargenas yra 
6 kambarių burinis bungalovv, lotas, 
vanduo, visas aršuolu trimuotas, 5 
metų senumo, garažas, ėle išcemen- 
tuota ir išmokėta 30 pėdų lotas, su 
medeliais, daug saulės šviesos, arti 
lietuviškos bažnyčios, galite nupirk
ai už $9,500, mažas jmokėjimas. Ma- 
tvk manę šiandien. Mr. SORENSON, 
3211 W. 63rd St. Tel. Hemlock 4900

50 PĖDŲ LOTAS ant Cali- 
fornia avė., arti 69 St., frontu 
j Marąuette Park, arti mokyk
los ir lietuvių mokyklos. Mažas 
jmokėjimas.

J. A. LYNCH, •
40 N. De&rborn St.

Central 3654

DIDELI PINIGAI
žmo- 
pri- 

kru-
Mums reikalinga tuojaus 500 
nių padaryti Odelius pinigus 
imant užsakymus ant medžių, 
mu ir žaliuomenų; patyrimas nerei
kalingas; telefonuokit, rašykit, ar
ba atsilankykit tarp 6 iki 8 v. vak. 
J. V. St. Michael & Co., 8545 Hous- 
ton Avė., So. Chicago, Regent 2375

KAMPINIS muro namas, 6 kam
bariai, puikus, visi Šviesus. Karš
tu vandeniu Šildomi. Renda $50 su 
garažu. Tel. Cicero 2091 W, 1300 S. 
19th Ct.

12 kambarin m”rin<«8
rakandais. Pajamų duoda $250 į mS« 
nesį iš įnamių. (Jaru1 šildomas, nau
jas plumbingas, boileris, 2 karų ga
ražas, cementuota ėlė. Leavitt, arti 
Taekson Blvd. Kaina $12,000, cash 
$3500. H. E. TUTTLE, 2758 Wcst 

Madison St., Room 307.
Tel. West 5080

NEGIRDĖTAS bargenas. Pardavi
mui 6 flatai po 5 kamb. Randasi 
gražioj, lietuvių apgyvento j koloni
joj. Parduosiu pigiai. Priimsiu mai
nais bung*How arba lotų kaipo da
li {mokėjimo. W ALTE R J. PAUL, 
3230 W. 55th St. Tel. Republic 4170

bci.smentuo.se



