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Anglijos Darbininkuose 
Komunizmas Išgaravo

Pirmiau buvę karšti Maskvos pritarėjai, 
dabar visai nebesižavi bolševikų sukur
tu “darbininkų rojum” Rusijoj

LONDONAS, rūgs. 3.— Bel
faste vakar prasidėjo Girnas 
metinis britų Darbo Sąjungų 
(Trades Union) Kongreso su
važiavimas, dalyvaujant še
šiems šimtams delegatų, at
stovaujančių arti 4 milionų 
'organizuotų (Jarbininkų.

J akį krinta didelis britų 
darbininkų ir jų vadų surim
tėjimas. Prieš penkerius me
tus tokiame darbo sąjungų 
kongreso suvažiavime tūli de
legatai ir unijų vadai grabino 
komunizmą ir bolševikų ekspe
rimentą Rusijoje, reikalauda
mi, kad britų darbininkai rem
tų sovietų valdžią. Kongrese 
tuomet kalbėjo dagi sovietų 
profsojuzų vadas, draugas Tom- 
skis [dabar jau Stalino nuvers- j 
tas ir išguitas šunims šėko 
pinuti J, atvykęs pamokyti bri
tų darbininkus kaip jie turi 
nuversti kapitalizmą ir įsteigti 
proletariato diktatūrą.

šiandie vaizdas visas kitoks. 
Komunistai ne tik neranda už
uojautos, bet kongresas svars
to metinį gencraĮinės darbo 
sąjungos kongreso tarybos ra
portą, kuriuo reikalaujama,

kad komunistai butų visai iš
šluoti laukan iš britų darbi
ninkų judėjimo kaip amžinai 
save diskreditavęs unijų ardo- 

įinasis elementas.
Tas pats Ben Tillett, kuris 

dar neseniai buvo karštas Mask
vos pritarėjas ir vadas “kai- 
iliasparn.ių”, norėjusių tuojau 

i sugriauti ’ kapitalistinę santvar
ką ir įsteigti proletariato dik
tatūrą, šiame kongrese pasiro

dė visai nebe tas. Jis ne tik 
nebesižavi “proletariato dikta
tūros” sukurtu “rojum” Rusi
joj, bet savo kalboj, pasakytoj 
kongrese, stoja už glaudesnę 
kooperaciją tarp darbo ir ka
pitalo.

“Darbo sąjungų politika tu
ri imti naują krypti”, pasakė 
Tillett. “Samdytojų konfede- 
arcijų duoti mums pakvietimai 
yra, <|i<lele.s reikšmes žingsnis 
į priekį. Jis veda mus prie mu
sų siekiamo tikslo, kur atsa
kingos algapelniu organizacijos 
vienoj pusėj ir industrijos or- 
ganizuotojai antroj, susirinkę 
daiktan, galės bendrai svars
tyti tarpusavio santykius ir in
dustrinės organizacijos proble
mas.”

Vokiečių monarchis- Laivas paskendo per 
tai protestuoja prieš audra; pasigenda 28

Youngo planą žmonių
“Plienašalniių” protesto demon

stracijose dalyvauja ir buvu
sio kaizerio Vilhelmo sūnus

B B ANDENll 1lTRK i AS, Vok ie- 
tija, rūgs. 3. — Vokietijos mo
narchiniai dabar visur laiko 
demonstracijas protestui prieš 
U/aagoj priimtą Youngo repa
racijų planą. Demonstracijose 
dalyvauja monarchistų kovos 
“plieno šalmo” organizacija.

Vakar / Įvykusiose didelėse 
protesto demonstracijose Bran
denburge dalyvavo taipjau du 
buvusio Vokietijos kaizerio sū
nus, Eifelis Friedrichas ir Au
gustas Vilhelmas.

Monarchistų mitinguose rei
kalaujama, kad Youngo repa
racijų planu butų padarytas 
plebiscitas.

RIGHMOND, Va., rūgs. 3.— 
Jų automobiliui susidūrus ke
ly su kitu automobiliu, trys as
mens buvo vietoj užmušti, o 
du kiti pavojingai sužaloti. Vi
si jie buvo iš Norfolko, Va., ir 
važiavo į vestuves Philadelphi- 
joje.

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Didėjąs debesiuotumas; kar
tais gali būt lietaus; vėsiau; 
stiproki pietų ir pietų vakarų 
vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 72° ir 91° F.

Šiandie saulė teka 6:18, lei
džiasi 7:21. Mėnuo leidžiasi 
8:32. vakaro.

MANU,A, Filipinai, rūgs. 3. 
— (iautais čia pranešimais, va
kar per siautusią smarkią aud- 

! rą paskendo Manilos geležin
kelio kompanijos garlaivis Ma- 
yon. Iš buvusių 37 pasažierių 
tik devyni buvę išgelbėti, kitų 
dvidešimt astuonių pasigenda
ma.

Trumpas pranešimas nieko 
nemini apie garlaivio įgulos 
žmonių likimą.

Rado juros išplautą 
kūną, gal žuvusio 

šveicarų lakūno
LISABONAS, Poringai., nigs. 

3. Praeitą penktadienį rado 
Portugalijos krantai! išplau
tą jauno, apie 20 metų amžiaus, 
vyro kūną.

Kadangi jaunuolis buvo ap
sitaisęs geltonais gurno rūbais 
ir aviatoriaus akiniais, tai da
bar manoma, kad jis yra vie
nas dviejų šveicarų lakūnų, 
kurie rugpiučio 19 dieną išlė
kė aeroplanu kelionėn per At
lanto vandenyną į Ameriką ir 
kelionėje kažinkur žuvo. Lakū
nai buvo Oskar Kaesar ir Kurt 
Luescher, abudu apie 20 metų 
amžiaus berniukai.

Gaisre Anglijoje žuvo 
10 asipeny, dviejų 

šeimų narių
LONDONAS, rūgs. 3— Gais

re, kuris siautė Smethwicke, 
netoli nuo Birminghamo, ir su
naikino dvejus namus, žuvo 
dešimt asmenų, dviejų šeimų 
narių.

Trys kiti asmens išsigelbėjo 
šokdami laukan pro degančius 
langus.

James Rae Clarke, John F. Bouker ir Philip L. Clarke, sa
vininkai subankrutijusic privatinio banko New Yorke, už banko 
subankrutijimą liko uždaryti Atlanta, Ga., federaliniame kalė
jime.

Kaltina žydus dėl ne
ramumų Palestinoj 

išprovokavimo
.. . r> ■

JERUZOLIMAS, rūgs. 3. —
Hadž Amin EI Ilussein, aukš
čiausios musulmonų tarybos 
Jeruzolinic pirmininkas, savo 
pranešime spaudai sako, kad 
priežasties neramumams Pa
lestinoje davė žydai savo pro
vokacijomis ir pagaliau užpul
dinėjimais pavienių arabų žy
dų kvartaluose.

Musulmonai ypačiai įnirtę, 
kai rugpiučio 15 dieną sionis
tai surengę neleistą demonstra
ciją per arabų kvartalus į Bu- 
raką, grynai musulmonų nuo
savybę, ir ten neteisėtai iškėlę 
sionistų vėliavą.

Susikirtimas tarp arabų ir 
graikų Beisane

JEB UZOLIM AS, Pa les tina, 
rūgs. 3. — Gauti čia praneši
mai sako, kad arabai Beisane 
puolė graikų krikščionių ben
druomenę. Tikras užmuštų ir 
sužalotų žmonių skaičius neži
nomas.
Arabai puolė dvi žydų koloni

jas Tiberijoj
JERUZOUMAS, rūgs. 3. — 

Tiberijos apskrity arabai va
kar puolė dvi žydų kolonijas, 
Hittino ir Mizpah, bet abiejo
se vietose buvo atmušti.

Katastrofingas buso ir 
automobilio susi

dūrimas
CLINTON, la., rūgs. 3. — 

Vakar čia susidūrus vienam 
automobiliui su Grayhound bu- 
su, automobiliu važiavusių as
menų trys buvo užmušti, kiti 
trys skaudžiai sužeisti.

SANTJAGO, Čilė, nigs. 3. — 
Turistai Ouchipuy kalnuose, 
Colchagua provincijoje, prane
ša, kad jie radę ten sudužusio 
aeroplano liekanas ir netoli 
nuo jų žmogaus griaučius. Spė
jama, kad tai yra liekanos Ale- 
jandro Bello, kariuomenės avia- 
toriaus, kuris 1914 metais iš
skridęs per kalnus nežinia ktlr 
ŽUVO.

Sako išradęs garso 
vilnis, galinčias su

naikinti armijas
——t ... ... 

GUILFORJ>, Anglija, rūgs.
3. — Vienas jaunas bevielio 
telegrafo inžinierius, John Mor
gan Symes, sakosi išradęs ypa
tingas garso vilnis, kurios 
esančios taip galingos, kad ga
linčios bematant išnaikinti iš
tisas žmonių armijas, — ne tik 
armijas, bet dagi visą pasaulį.

Su savo išradimu inžinie
rius Symes sakosi dar nedaręs 
bandymų didesniame maštabe, 
o nedaręs dėl to, kad jei jis 
butų pamėginęs taip eksperi
mentuoti, tai nebebūtų likę nė 
vieno gyvo žmogaus ant že
mės. '

Katalikai reikalauja 
panaikint imigraci

jos suvaržymus
NEW YORKAS, rūgs. 3. — 

Amerikos Katalikų Centro Ve- 
reino New Yorko valstijos or
ganizacija laikytame čia savo 
metiniame seime priėmė, be ki
ta, rezoliuciją, kuria reikalau
jama, kad kongresas panaikin
tų imigracijos varžomuosius 
įstatymus, ypatingai vadinamą 
“tautinių kilmių” proviziją.

Katalikų moterys smer
kia prohibicijos 

įstatymą
NEW YORKAS, rūgs. 3. — 

Katalikų Moterų Sąjungos New 
Yorko sekcija savo suvažiavi
me pasisakė už atšaukimą Val- 
steado akto (prohibicijos įsta
tymo).

Priimtoj rezoliucijoj mote
rių suvažiavimas pareiškia, kad 
tas įstatymas neturįs nė kokio 
moralinio pagrindo, o tik už
gaunąs piliečio asmens prero
gatyvas.

GRANITE CITY, III., rūgs. 
3. — Aerodrome, netoli nuo 
Granite City, gaisras vakar su
naikino hangarą ir du aeropla
nu. Nuostoliai siekia apie 7,500 
dolerių.

Astuoni maži negrų vai
kai žuvo ugny

ME.MPHIS, Ten n., rūgs. 3.— 
Vakar gaisras sunaikino čia 
negrų Industrial Settlement įs
taigą, kurios liepsnose žuvo as
tuoni maži negrų vaikai.

Gaisrui kilus įstaigoj buvo 
viso apje 80 vaikų, bet kiti bu
vo išgelbėti.

Belgai apleis Reiną 
per tris mėnesius
BRIUSELIS, Belgija, rūgs. 

3. — Krašto apsaugos depar
tamentas išleido įsakymą oku
pacinėms Belgijos jėgoms ap
leisti vokiečių Pareines kraštą 
iki šių melų lapkričio mėnesio 
galo. ~

Oro katastrofos
Oro akrobatas užsimušė para

šiutui neišsiskėtus

BUF1FALO, N. Y., rūgs. 3. — 
Netoli nuo Niagara-on-the- 
Lake vakar užsimušė žinomas 
lakūnas ir oro akrobatas Wm. 
(“Daredevil”) Mackey. Jis ban
dė iš aeroplano nušokti žemėn 
su pagalba parašiuto, bet pa
rašiutas neišsis-kėtC.

Dvi moterys žuvo aeroplano 
liepsnose

WESTERLY, R. L, rūgs. 3.
Misquamicut aviacijos lau

ke vienam aeroplanui susikū
lus ir užsidegus, jo liepsnose 
žuvo dvi jaunos moterys, pa- 
sažierės, Mrs. Marie Hunter 
ir Miss Marie Day. Pilotas Ar- 
thur Manning skaudžiai apde
gė.

Miesto triukšmas priva
rė aktorę prie savi

žudybės
LONDONAS), rūgs. 3. — Mrs. 

Milda Weston, žinoma kitąkart 
vodevilių žvaigždė, nužudė sa
vo aštuoniolikos metų dukterį, 
paskui pati nusižudė.

Paliktame laiške galą pasi
dariusi aktorė sako, nepaliau
jamas dieną ir naktį miesto 
triukšmas, bildėjimas, užimąs 
pasidaręs jai nebepakenčiamas, 
kankinęs jo# sielą ir smegenis 
taip, kad dėl to pragariško 
triukšmo ji nebegalėjus nakti
mis užmigti.

Nušovė metusią jį žmo
ną, tris jos gimines ir 

pats nusižudė
BJLLINGS, Mont., rūgs. 3.— 

Įtūžęs dėl to, kad jo žmona pa
metė jį, Barney Benson, 33 
metų amžiaus kasyklų darbi
ninkas, atėjo į jos tėvų namus 
ir nušovė abudu tėvu, savo 
žmoną ir jos brolį, paskui pats 
nusišovė.

Kita šeimos tragedija
ROONE, Iowa, rūgs. 3. — 

Vietos gyventojas Frank Pes- 
totnik, 50, nušovė čia savo 
žmoną ir šešiolikos metų am
žiaus dukterį Mariją, paskui 
pats nusižudė. Manoma, kad 
tragedijos priežastis buvo fi
nansiniai nepasisekimai.

Mergaitė, barama, kad 
šventų dienų ėjo į “mu- 

vius”, nusižudė
EDISON, Ga., rūgs. 3. — 

Del to, kad tėvai nepaliovė ba
rę ją, kam ji sekmadienį ėjo į 
krutamųjų paveikslų teatrą, 
Miss 'Pearline Hammack, susi
radus tėvo revolverį, nusišovė.

Genevoje susir i n k o 
Tautų Lygos seimas

GENEVA, Šveicarija, rūgs. 
3. — Vakar čia prasidėjo Tau
tų Sąjungos seimas, kuriame 
atstovaujamos 53 valstybės.

Tarp delegatų dalyvauja aš- 
tuoni ministeriai pirmininkai ir 
aštuonialika užsienių reikalų 
ministerių.

Šį kartą seimo pirmininku 
išrinktas buvo nebe Paul Hy- 
mans, belgų užsienio reikalų 
ministeris, bet Gustavo Guer- 
rero, buvęs Salvadoro užsienio 
reikalų ministeris, o dabar Sal
vadoro ministeris Francijai. Jis 
buvo išrinktas 43 balsais prieš 
8.

Venezuelos revoliu- 
cininkai paėmę kele

tą miestų
PORT OF SPAIN, Trinida

das, rūgs. 3. Praneša, kad 
rytinėj Venezuelos daly einą 
smarkios kautynės tarp 3,000 
Venezuelos revoliucininkų ir 
valdžios kariuomenės. Revo- 
liucininkai esą paėmę keletą 
svarbių miestų.

Kaukėti ,vyrai sude- 
gino kooperacijos 
anglies kasyklas

PRINCETON, Ind., rūgs. 3.
Praneša, kad trys kaukėti 

vyrai atvyko j Liberty koope
racijos kasyklas, nuveikė ka
syklų sargą ir jo padėjėją, ir 
kasyklas padegė. Kasyklų Įmo
nes buvo visai ugnies sunai
kintos.

Tos kasyklos pirmiau buvo 
privatinės ir per dvejus melus 
buvo uždarytos. Bedarbiai ang
liakasiai neseniai nutarė paim
ti kasyklas ir operuoti jas koo
peracijos pamatais. Prieš sa
vaitę laiko į kasyklas atvyko 
govėda žmonių, viso apie 800, 
išvarė iš kasyklų daugiau kaip 
dvidešimt dirbusių jose ang
liakasių ir stipriai juos sumu
šė. Dabar kasyklos liko sude
gintos.

\-----------------

Dirižablis Graf Zeppe- 
lin artinas į namus

G1JON, Ispanija, rūgs. 3. — 
Vokiečių dirižablis “Graf Zep- 
p-elin”, kuris sekmadienio rytą 
išlėkė iš Lakehursto, N. J., ke
lionėn atgal į Vokietiją, šia n- 
die kaip 7:42 vakaro praskri
do pro čia Francijos linkui.

15-kos Metų 
Patyrimas

Išmokino Naujienų Pinigų Siuntimo Sky
riaus Vedėjus surasti greičiausius ir tik
riausius kelius pinigų siuntimo Lietuvon.

Naujienos pasiunčia pinigus paštu ir te
legrama. Pinigai išmokami į trumpiausj 
laiką.

Siųsti pinigus per Naujienas yra labai 
saugu, nes Naujienos apsaugoja Jūsų pi
nigus savo turtu ir savo geru vardu.

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 
8 vakaro. Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 
po piet.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

LIETUVOS ŽINIOS
Kreditai Lietuvos ūki
ninkams rudens sėjai
KAUNAS. — Šiaulių ir Bir

žų apskr. kai kurių valsčių ūki
ninkams, kaip jau yra numaty
ta truks šių metų rudens sėjai 
žiemkenčių javų seklų. Rugpiu
čio 9 dieną žemės ūkio rūmuo
se įvyko pasitarimas iš ž. u, 
rūmų, žemės ūkio ministerijos, 
žemės banko ir tų apskričių vie
tų agronomų.

Iš turimų žinių ir išgirstų 
pranešimų, padaryta išvada, kad 
tuose rajonuose kai kurie ūki
ninkai dėl blogų derlių neturės 
šiais metais pakankamai žiem
kenčių javų sėklos jaukams’ ap
sėti ir bus reikalingi paramos, 
kurią bus tiksliausia jiems su- 
teikus^ kredito pavidale.

Išreikštas pageidavimas, kad 
Jjiaulių ir Biržų apskr. 24 vals
čiams butų paskirta 1,000,000 
litų kredito. Numatyta kuriam 
valsčiui kokią sumą kredito bus 
skirta. Kreditai pageidaujami iš
dalinti per smulkaus kredito 
bankelius šių metų pavasario 
metu duoti kredito nustatytą 
tvarką.

Lietuva turės 12,000,000
centnerių rugių

KAUNAS. — Visoje Lietu
voje šiemet yra užsėta rugiais 
apie 470,000 ha. Bendras der
lius laukiamas apie 12,000,000 
centnerių arba 600,000 tonų, tai 
yra.apie 10% daugiau kaip per
nai.

120,000 ha užsėta kviečiais
šiemet visoje Lietuvoje kvie

čiais buvo užsėta apie 120,000 
ha. Pernai — 130,000 ha, t. y. 
1.1% pasėlių plotas mažesnis 
už pernykštį ir visai lygus 1927 
metų plotui.

Žaibas sudegino radio
KAUNAS. — Bugpiučio 6 d., 

10 valandą, perkūnijos metu, 
valstybinės vaikų ligoninės 
daktarų kabinete užsidegė radio. 
Laidai ir špulė visai sudegė. 
Badio užsidegimas laiku paste
bėtas ir užgesintas. Žmonių 
niekas nenukentėjo. Namas vi
sai nepaliestas.

Praloto Olšausko byla
KAUNAS. — Praloto Olšau- 

sko byla busianti nagrinėjama
Kauno apygardos’ teisme spalių 
1 dieną prie atvirų durų.

I



r 2 NAUJIENOS, Chlčagū, HL
- ■■■—,,.......................................  ■■■ . H.. ■■ ■ i , .R e*-,.. ■ ■■■

f Trečiadienis, Rūgs. 4, 1929

Laukinių gyvulių ir 
žvėrių auginimas

[“T.”] Laukinių gyvulių ir 
žvėrių skaičius žemėj kasmet 
■nyksta. Jei paimti laikotarpj 
nuo žmonių atsiradimo žemėj ir 
pažiūrėti, kiek nuo tų laikų ligi 
dabar yra išnykę laukinių gy
vulių ir žvėrių, tai pamatysim, 
kad šiandien dar gyvos gyvulių 
ir žvėrių rųšys yra tik menkos 
liekanos. Visi stambesnieji gy
vuliai, kurie pamažu veisiasi, 
aiškiai nyksta, štai, didžiojo 
karo laikais, galima sakyti, ga
lutinai išnyko stumbrai, kurių 
negausingi egzemplioriai dar 
yra laikomi, kaipo retenybė, 
zoologijos soduose ir didelių 
dvarų parkuose. Dar praeis 
kelios dešimtys metų— ir brie
džiai, liūtai, tigrai, raganosiai,! 
hipotamai, kengūrai ir daugybė 
kitų retesnių gyvulių paliks tik 
zoologijos vadovėliuose ir pa
veiksluose. Ilgiau išlikti galės 
tik tos laukinių gyvulių rųšys, 
kurios šiuo ar tuo budu yra

žiauriu klimatu. Todėl pirmiau
sia teko pamažu šinšilas įpra
tinti į žemesnių vietų klimatų, 
o paskiau pergabenti į veisimo 
vietų. Tas dalykas buvo atlik
tas tik per kelis metus. Pirmo
ji šinšilų farma Amerikoj tuo 
budu buvo įsteigta tik prieš di
dįjį karą. Kaip seksis augini
mas—parodys praktika.

Be lapių ir šinšilų, Amerikoj 
yra auginami specialiuose far- 
mose ir kiti kailiniai gyvuliai, 
kaip antai, skunksai, muskinės 
žiurkės ir kiti. Iš gyvulių, ku
rių ne kailis, bet oda yra pra
monės dalykas, tenka paminėti 
Amerikos krokodilus, aligato
riais vadinamus, ir paskutiniuo
ju laiku—šliūžių veislės kirmė
les. Iš krokodilų ir šliužų odoš 
yra daromi įvairus dalykai, 
kaip antai, moteriškos ir vyriš
kos piniginės, batukai ir Lt. 
Krokodilų ramų Amerikoj yra 
labai didelių, po kelis tukstan-

Europa vienijasi 
prieš Ameriką

Amerika ligi rudens paruoš 
naują muitų įstatymą, kur nu
matoma žymus muitų pakėlimas 
įvežamiems į Ameriką produk
tams, ypatingai gatavoms pre
kėms. Tokiu budu Amerika vi
sai apsistatys muro siena nuo 
užsienio prekių. Tas faktas tu
ri didelės svarbos pasaulio ukiui 
ir tarptautinei politikai, tuo la
biau, kad dabar Amerika daug 
tampriau yra susirišusi su ki
tomis šalimis ūkio ir kitokiais 
ryšiais’. Amerikos muitų kėli
mas skatina ir kitų šalių apeti
tus taip pat pradėti muitus kel
ti, ir visa tai ypač darbo žmo
nių klasei gresia didele depre
sija.

Kaip Amerikos muitai augo?
1861 m. išleistas Morill tari

fas davė pradžią Amerikos mui
tų kėlimui. Sekami metai tuos 
muitus tai keldavo, tai vėl tru
putį numažindavo, bet jau 1890 
m. McKinley tarifu Amerikos 
muitų politika pasiekė didelio 
pakilimo.

(Pacific and Atlantic Photo]

Francuzų aviatorius Dieu- 
donne Coste, kuris aeroplanu 
Question Mark rengiasi vėl skri
sti į Ameriką. Pirmam bandy
me liepos 13 d. jis buvo pri
verstas sugryšti atgal į Fran- 
ciją delei nepalankaus vėjo.

Kaip Šlepetis Šiaulius 
“valo”

Šiaulių karo komendanto 
nubausti.

žmonėms naudingos ir kurių 
veislės palaikymu susirūpins 
žmogus.

čia pirmiausia eina gyvuliai 
ir žvėrys, kurie arba gali būti 
naudojami kaipo darbą dirbamo
ji jėga, pav., drambliai, arba 
kurių kailiai ir odos sudaro 
svarbų prekybos ir pramonės 
objektą, arba, galų gale, kurių 
išlaikymu žmogus yra suintere
suotas dėl kitų kurių priežas
čių, sakysim, medžioklės. Ta
čiau svarbiausios yra tos rūšys, 
kurios duoda prekybos ir pra
monės produktų. Jų auginimas 
ir veisimas yra virtęs tikromis 
įmonėmis. Pirma vietą šiuo at
žvilgiu užima žvėrys, kurių kai
liai yra brangiai vertinami, bū
tent, lapės.

Lapės yra kelių rusių: rudos, 
baltos, juodos, sidabrinėst Vadi
namose lapių auginimo farmo- 
se yra veisiamos pačios bran
giosios— sidabrinės. Porelė si
dabrinių lapių kainuoja kelioli
ka tūkstančių litų. Šių lapių 
ūkių daugiausia yra Kanadoj. Ir 
pas mus Lietuvoj, būtent, Klai
pėdos krašte yra viena tokių 
lapių farma.

Brangiausiu kailiu šiais lai
kais laikomas šinšilos kailis, 
šinšila yra beveik per pusę ma
žesnis už triušį žvėrelis, labai 
į triušį panašus. Jų gimtinė

čius krokodilų vienoj farmoj. 
Krokodilų farmų Amerikoj yra 
pat parduodami j zoologijos 
sodus ir žvėrynus.

Amerikoj ir Pietų Afriko. 
yra farmos, kur auginami ir 
veisiami liūtai. Pasirodo, kac 

i liūtai gana greitai prie žmogaus 
pripranta. Liūtai iš farmų yra 
parduodami į zoologijos sodus', 
žvėrynus ir yra dresiruojami 
vaidinti filmose. Tačiau preky
boj liūtai, kurie yra sugauti 
laisvėj, yra brangesni už au
gintus farmose. Paskutiniuo
ju laiku liūtų kainos smarkiai 
nukrito: gerą liūtą galima dabar 
pirkti už 4000 litų.

Baigiant šią trumpą apžval
gą, reikia dar paminėti vienos 
paukščių rųšies, būtent, strauso 
farmas. Strausas yra didžiau
sias šiuo laiku paukštis žemėj. 
Jis turi apie 2 metrus aukščio 
ir negali lekioti oru, bet tik 
laksto žeme. Jis yra brangina
mas dėl savo uodegos gražių 
plunksnų, kurias moterys labai 
mėgsta, kaipo papuošalą skry
bėlėms. Daugiausia strauso 
farmų yra pietų Amerikoj.

—P.

PER SPIRITIŠKĄ SEANSĄ
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Našlė (savo mirusiojo vyro

Karo metais Suvienytose Val
stijos išaugo į negirdėtą pra
monės ir gamybos šalį. Įveži
mas iš Europos visai buvo su
stojęs. Amerika pasidarė ga
mintoja ir tiekėja daugumai Eu
ropos šalių. Taip jau kitose ne 
Europos* šalyse Amerika įsigijo 
be konkurencijos rinkas. Euro
pai kariaujant ir po karo Ame
rika pasidarė vienintelė šalis, 
kuri be konkurencijos statė į- 
vairių reikmenų veik visam pa
sauliui ir per tai daug pelnė.

Europai pradėjus atsigauti ir 
produktuoti, Amerikos išveži
mas turėjo sumažėti ir Europos 
gamyba pradėjo atgal klabinti 
į Amerikos duris. Amerika be
matant apsisaugojo nuo tos pir
mos konkurencijos 1922 m. iš
leisto Fordney MacCumber įsta
tymu. Tame įstatyme muitas 
ant įvežamų iš Europos prekių 
buvo jau pakeltas ligi 55 ir 60% 
vertybės. Be to prezidentui su
teikta galia bet kuriuo laiku, 
reikalui esant, muitus dar la
biau pakelti.

Ta priemonė dar labiau pakė
lė Amerikos išvežimą, ir visai 
sumažino įvežimą. Prekių įve
žimas į Suv. Valst. nuo 1923 m. 
iš 3,79 miliardų ligi 1928 m. 
tepakilo tik ligi 4.09 miliardų, 
o išvežimas iš Suv. Valstijų iš

3.77 miliardų 1922 metais pa
kilo ligi 1928 m. į 5,03 mi- 
liardus' dolerių. Tačiau kalba
ma, kad tas išvežimo kilimas ir 
įvežimo mažėjimas (palyginant 
su išvežimu) tebėra dar tik pra
džioj.

Kaip atsiliepia tai į Europą? 
Pavyzdžiui, Vokietija 1928 m. 
išvežė iš Amerikos už 992 mi- 
lionus markių, o įvežė į Ameri
ką visokių dirbinių daugiau pus
antro miliardo vertės markių. 
Naujų muitų padėtis dar labiau 
paaštrės. Jokia pasaulio šalis 
nepajėgs Amerikos pramonei ir 
įsigalėjusiai prekybai konkuruo
ti. Franci j a jaū daro pastangų 
sujungti Europą prieš Ameriką. 
Laukdama didelio santykių pa
aštrėjimo.

Kuršėnų m. gyventojai Ignas 
Mileška, Juozapas Adomaitis ir 
Kazys Žukauskas, kaipo pavo
jingi visuomenės ir valstybės 
tvarkai, ištremti į koncentraci
jos stovyklą 3 mėn. laiko ir 
Sparveliai Antanas ir Jonas iš
tremti iš Kuršėnų į Ežerėlius, 
3 mėn. laiko.

Joniškio valse, gyventojai 
Kilčiauskas Mečys, Urmonas 
Vitcas, Brijunas Pranas, Norei
ka Leonas ir Šiaulių Mokyt. 
Semiu, mokinys Trumpulis Jo
nas. kaipo veikią plečkaitininkų 
naudai, ištremti kone, stovyk
lom

Žeimelio m. gyventojai: 
Gandzas Faivelis, Boginskas 
Izraelis ir Vilenčikas Berelis už 
ardymą viešosios tvarkos, puo
lant policininką, nubausti kiek
vienas po 1000 lt. piniginės pa
baudos arba po 3 menJ kalėji
mo.

Šiaulių m. laisvo elgesio mo
terys — panelės: Magdė Lietu- 
vninkaitė, Elza Dudonytė ir 
Ema Juozapaitytė už ardymą 
viešosios tvarkos ištremtos į 
Ežerėnus.

Kiek pinigų imigrantai 
siunčia užsienin

Komercijos Departamentas 
raportuoja, kad imigrantai vis 
mažiaus ir mažiaus pinigų siun
tinėja giminėms arba šiaip už
sienin. 1928 m. jie išsiuntė tik

ATGAIVINK SAVO SVEIKATĄ
Be pavojingu vaistu ir operacijų 

Appendicitis, Asthma, Bladder Di- 
sease, Bronchitis, Catarrh, Coughs 
and Colds^ Diabetes Epilepsy, Eye 
and Ear TJrouble, Headache, Heart, 
Kidney, Liver and Gali Bladder 
Disease, Nervousness, Obesity, Pilės, 
Paralysis, Rheumatism, Skin, Sto- 
mach, Throat Disease, Goitre, Tonsi- 
lites, etc., men an women Disease.

X Ray Taken.
Hrs. 10 to 12 A. M. 1 to 5 and 6 to 

8 P. M. Sun. and Thur. by Appt.
PHONE GARY 2-7749

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR

1428 Broadway, Gary, Ind.

$189,000,000 sulyginus su 1927 
m. $241,000.000.

Komercijos Departamentas 
sako, kad “pereitais keliais me
tais Europa nereikalauja tiek 
daug pagalbos, kiek pirm to 
reikalavo. Antra — kuomet 
tik galima imigrantai parsi
traukia į šią šalį savo tėvus ir 
žmonas, kuriems pirmiaus dau
giausia pinigų buvo siunčiama.”

Tos skaitlinės Komercijos

Departamentui buvo pasiųstos 
nuo Amerikos konsulinių ofisų 
net iš keturių dešimčių šalių.

(FL1S).

ATĖJO “Kultūros” No. 8. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 45 centai.

Garsinkitės Naujienose

Inkstai Kvaršina Jus?
Veikite Greitai Su Inkstų ir Pūslės 

Nereguliarumais.
IJERDAUG žmonių paaukoja savo sveikatą nepaisyda- 
X mi pirmųjų pavojaus ženklų inkstų pakrikimo. Net 
dėl mažų pakrikimų reikia veikti tuojaus. Mieguistas, 
nebojantis ūpas; sustirimas; nuolatinis strėnų skaudė
jimas ir pūslės nereguliarumai yra tuolaikiniai įspėjimai. 
Susirupinkt jas;

Kad paakstinti normali inkstų veikimą ir pagelbėti 
jūsų inkstams išvalyti jūsų kraują nuo nuodingų atma
tų, vartokite DOAN’S PILLS. Rekomenduojamos visa
me pasaulyje. Pardavinėjamos gerų pardavėjų visur.

Doan’s Pilis
A Stimulant Diuretic to the Kidneys

yra pietų Amerikoj, Andų kalnų 
viršūnėse, kur yra nepaprastai 
šaltas ir žiaurus klimatas. Dar 
tik prieš 30—40 metų šinšilos 
kailiukas buvo vertinamas tik 
kelis litus, nes jų Andų kalnuo
se buvo nesuskaitomos daugy
bės, Bet pradėjus jas smarkiai 
medžioti, jos greitai nyko ir 
dabartiniais’ laikais virto tikra 
retenybe. Jų kailiukų kainos 
nepaprastai pakilo, lig kelių tū
kstančių litų už vieną kailiuką. 
Tas privertė susirūpinti jų au
ginimu ir veisimų farmose. Ta
čiau teko padėti daug kantry
bės ir darbo, kol tas pavyko, 
nes teko susidurti su beveik 
nenugalimomis kliūtimis. Mat, 
šinšilų gimtinė Andų kalnuose 
yra labai aukštai nuo Jurų van
dens lygmės ir pasižymi šaltu,

dvasiai):
—Juozai, ar tu?
—Taip aš.
—Ar esi laimingas?
—Labai.

Ar laimingesnis negu 
manim kada gyvenai?

Daug laimingesnis!
—O kame tu raudiesi?
—Pekloje! \

su

R E AL ESTATE
2608 W. 47th St.

4405 S. Fairfield Avė.
(Buvęs F. Stasiulio ofisas)

Parduodam
1-mus MORGIČIUS

mokam

Galit atsiimti plniprus ant 
pareikalavimo

Justin Mackiewich
2342 S. Leavitt St.

Phone Canal 1678

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Ar Karšta?
Ar norėtumėt atvėsti?
Skaitykit šias knygas, o karščio nejusit 
—šaltas prakaitas ir šiurpas jus atvėdins

Tai yra knygos pilnos nepaprastų prietikių, pilnos įdo
miausių vaizdų, kuo aiškiausia piešiamų gražia lietu
vių kalba. Kiekvienas skyrius, kiekvienas epizodas ap
glėbs jus bangomis naujo susidomėjimo ir šalto šiurpo. 
Ir jus dažinosit dalykus, kurie dar nebuvo jums ži
nomi.

No. 126-7-Karaliaus Saliamono Kasyklos.
Medžiotojų prietikiai Afrikos dykumuose.
Kaina ..................................................... 80c.

No. 127—Skalpų Medžiotojai.
Romanas iš gyvenimo ir kovų baltųjų su 
indėnais “Laukiniuose Vakaruose.”
Kaina .................................................................. $1.00

No. 128—Šauliai Meksikoje.
Romanas iš Jungt. Valstijų karo su Mek
sika, kaina .............................................. $1.00

Specialistas gydyme chronlAkų ir naujų Ii’ 
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atailan- 
kykit pas mane. Mano pilnas ižegaaminavi- 
mas atidengs jūsų tikra ligą Ir jei ai apsi
busiu jus gydyti, sveikata jums sugryft. Ei
kit pas tikra specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino iėegzaminavituo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson Blvd., netoli State St.

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Neue-' 

lioj nuo 10 ryto ki 1 po pietų, j

Namų Apšildymo
IR

PLUMBINGO
MATERIOLAS
RETAIL UŽ OLSELIO 

KAINĄ.
24 MĖNESIAI DEL 

IŠMOKĖJIMO
L LAZAR & BROS.

16 E. 63rd Street
Normai 1130 netoli State

No. 129—Negyvenamoje Saloje
Prietikiai penkių jurininkų laivui sudužus.
Kaina .............................   50c

REIKALAUKIT

Naujiemi Knygyne
1739 South Halsted St Chicago, III

ABE

NAUJIENŲ SPAUSTUVE
Operuoja patyrę, gabus unijų darbinin
kai ir kiekvienas darbas yra atliekamas 
gerai, gražiai ir nebrangiau kaip kitur.

Kai Jums ar jūsų draugystei reikės ką nors 
spauzdinti visuomet kreipkitės j šią spaustuvę. 
Čia jums padarys geriausią.

Cirkuliarai garsinimui bargeną. 
Bilos ir raštynės reikmenys.
Pranešimą ir pakvietimą laiškai 
Draugysčią konstitucijos.
Plakatai parengimams garsinti.
Visokie draugysčią reikmenys.
Laikraščiai ir knygos.
Kortelės, tikietai, atvirutės.

Visa-Kas.

Qpauaos 
Su Ženkleliu reiškia gerumą
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Tar^ Chicagos 
Lietuvių

Sugrįžo iš Lietuvos

Laucius patenkintas 
Sako, nors 

Lietuvos 
už j ų ne- 
man jokio

Šiomis dienomis sugrįžo iš 
Lietuvos Joniškiečių Kliubo dar
buotojas K. Laucius. Sugrįžo 
sveikas, linksmas, pilnas ener
gijos. Jis dėkuoja Joniškiečių 
Kliubo draugam ir draugėms: 
Sako, jus, gerbiamieji, išleidai 
mane j Lietuvą, man linkėjote 
daug laimės, pasisekimo; visur 
man ir sekėsi.

P-nas
Lietuvos įstaigomis, 
žmonės kaltindavo 
įstaigų tarnautojus 
nuoseklų darbą, bet
negerumo neteko turėti. Visur, 
kur tik turėjau kokius reika
lus su valstybės įstaigomis, pa
tarnavimas buvo puikiausis ir 
mandagiausis.

Lietuvos jaunimas nebe tas, 
kuris buvo seniau. Dauguma 
lanko mokyklas, gražiai, man
dagiai kalba, o dar gražiau dai
nuoja; ypatingai puikiai dainuo
ja kariškiai. Balsai geri, muzi
ką kiekvienas pažįsta, nes, sa
ko, vargonininkai nuolat moki
na dainuoti.

Merginos, vietoj gaubtis ska
relėmis padaro puikias kepurai
tes, kurios joms ypač tinka. O 
šventadienio sulaukę tai visi, 
kaip merginos taip vaikinai, pa
sirodo gražiai, visi su skrybėl
ėmis, puikiais kaklaraiščiais ir 
t.t.

Tekę būti ir keliose geguži
nėse, surengtose giriose. Taip 
pat p. Laucius turėjęs progos 
su gebtonkasėm ir melinakėm 
pašokti. Sako, jeigu ne tokie 
blogi melai, kaip praeiti, dėl ku
rių žmones didelis vargas spau
džia, tai Lietuvos gyventojai 
butų daug linksmesni. Bet da
bar matosi liūdnumas, nusimi
nimas.

Šiemet metai bus ne prasti. 
Bet vaisių tai nebus, nes visi 
žiemos šalčių liko pažeisti.

P-nas Laucius sako, kad ke
liai Lietuvoj tai išitikro prasti 
esantys. Mat, praėjusių melų 
didelių šlapumų likosi labai su
gadinti, pasidarė duobėti. Del 
blogų kelių net negalėjęs savo 
visas’ gimines aplankyti, 
jęs aplankyti giminaitį, 
nantį tarp Pasvalio ir 
Autobusas, bevažiuojant,
dęs. Nors dėta pastangos jį pa
taisyti, bet vistiek negalėta pa
taisyti. Pritrukęs kantrybės, p. 
Laucius 
atgal.

Dabar 
sažierius'
riais. Kuomet nebegali pavažiuo
ti, tai vienas šoferis išlipa lauk 
ir eina stumti autobusą, o ki
tas valdo motorą. Taip ir varg
sta.

Sako, šiemet valdžia didelę 
domę kreipusi į kelių taisymą. 
Jau daug kelių pataisytų ir da
bar visur taisomi yra. Reikia 
tikėtis, kad greitu laiku visoj 
Lietuvoj keliai bus geri.

Kaip žinoma, Lietuvoj yra pa- 
protis bučiuoti rankas moterim 
ir merginom. Teko ir p. Lau
ciui su ta mada susidurti. Jo
nišky, jam beviešiant pas savo 
uošvę, buvę susirinkę viso Jo
niškio miestelio valdininkai su 
savo poniomis ir panelėmis. Ir 
kuomet reikę sveikint ponias ir 
paneles, <t. y. pradėti bučiuoti 
(jom rankas, tai p. Laucius man
dagioj formoj pareiškęs, kad jis 
Amerikoj buvo nepripratęs tai 
daryti, tad ir tamstos, girdi, 
man atleisite. Ir, sako, nei vie
na už tą pasakymą neįsižeidė, 
bet visi pritarė, net dar pripa
žino, kad Lietuvoj perdaug esan
ti išsivyravusi mada kiekvieną 
.vadinti ponu, ponia, panele; 
taip pat rankos bučiavimas. Sa
ko, kad jie pasiryžę tas madas 
prašalinti arba sumažinti.

Joniškietis.

Norė- 
gyve- 

Biržų. 
suge-

šoferiui liepęs gryžti

Lietuvos autobusai pa
veža su dviem šefe-

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE
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Building Appraisal Grižta iš LietuvosBUILDING DIMENSIONS
DESCRIPTION

FLOORS

ROOM8

_____F1N. ATTIC RMI.

% CONO.UNIT FRICS .

—OATS COMM.

% CONO.■IZS ARIAFLOOR
SPĖČIAU

$ ZOQCoMO/T/GAL.

LAND VALUATION

ZPNE.D FOR___ ££SU2£/^L VOL /Z
LOTS

oo

1. Rezidencijų budinkai iki

Chicagos lietuvių somidė

besio

nustato pil-

fHus daugiau)

Age % Good

TUBBY

TOTALBLDGS

WATIR 
IIWM

HIGH 
LOW 

ROCKY 
SWAMPY

numatyti, kokias 
normas padare

GA9 
LAMM

O

BRICK
MACADAM
DIRT

IMPRVS. 
SIDEWALK

ROOFING 
9HINGLE

COMPOSITION 
SLATI

STREET
CONCRETE

CONDITION 
GOOD I FAIR |

JNT. FIN. 
.PLA9TER
DfCORATIO
RINK
HARDMOOO
METAL X

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

CHICAGO. ILL.

ACREAGE
LEVU.
LOW
FARM
WOOOEO

SCRUB
8WAMP

STEEL MAMI
REINF. CONC.
REINF. TILI 
DIRT

FRONT^ 

8IDK 

REAR * 

8LEEFING

WOOO SIOINO 
BRICK 
STONI 
STUCCO 
TERRA COTTA 
M ET AL

HEATING
STOVIS
PI PELUS
HOT AIR
8TEAM
HOT WATIR
VAPOR

ROOF 
GABLK 
HIP 
FLAT 
MANSARO 
GAMbREL

eks-
Lie-

New

Age % Good
21 ...... 71%
22 ___ 70%
23... .69%
24.......68%

J B IILSOH SUB 0F BW i 
VHITE3 SUB ii

bduark fiet 

£40—
CUBIC CONTTHTS

roof

. CONST. 
<CJWO.OD YRAMI 
---- STEEL YRAMI
— REINF. CONC R IT I
— MILL
— BRICK

Kelioni greita ir pigia kaina 
Del permito ir kitų informa-i 

ciju kreipkitės prie vieti- J 
nių agentu arba prie

Hjjnburg-American line
177 N. Michigan Av. Chicago

Ih. Tw> lay* 
9 39 12

WEST TOWN, Cook

FNDTNS. 
STONI 
f CONCRETE 
BRICK 
FILIS 
PIER8 
CAIS8ON8

BASEMENT
NONE

! FART 
FULL

. DIRT FLOOR
C6MKNT FLOOR

$

$

$ 
$

indkx no.. -20101

34....... 59%
35.. . .58%
36.. ..57%‘

nkw co»r
______ RKMOon.n>

Garage

___

38.. . .55%
39.. . .54%
40.. .. 53%

LACK or OR 0««O- 
tfnLiry____

UNITPRICK*

VOL •_J--------------LIKT 74
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S. J. Dargush

Taksai Chicagoj
(Tęsinys)

Įstatymai apsunkino darbą 
sukomplikavo projektą. Eks

pertai (žinovai) pasijuto esą 
bejėgiai, tad griebėsi vienati
nės išvados: pakviesti talkon 
didelį skaitlių konstrukcijos in
žinierių, architektų, tarpinin
kų, bankierių, finansicrių, -eko
nomistų ir tt. ir tt.

Prasidėjo milžiniškas dkrbas 
su tinkamomis spėkomis. Iš
dirbta planai, pravesta patvar- 
kymai-taisyklės, pagal kurias 
galima butų tinkamai aptak- 
suoti nejudinamas turtas. Mie- 
ruota piečiai, namai, imta pa
veikslai, apkainuota medega 
trobesių ir 11.

Po tani tikro laiko, kada jau 
surinkta medžiaga apmokes- 
čiavimui, tai visos Čikagos nuo
savybės tapo paskirtytos į 48 
grupes ir kiekviena grupė su
daranti dar 6 skyrius. Arba vi
so labo klasifikacijų sudaryta 
netoli 300, į kurias yra paskir
tas bile vienas trobesis.

Nustatymas grupių-klasifika- 
cijų budinkams buvo pirmas 
žingsnis ekspertų darbo įvedi
mui tvarkingos apmokesčiavi- 
mo sistemos. INustatyti teisingą turgaus 
kainą triobesiui buvo gana 
keblus dalykas.

Ekspertai padare sekamą iš
vedimą: Reikia sužinoti atsta
tymo (jreplacement) kainą tū
lo namo, atmetant jo nusidė
vėjimą, ir turėsime jo turgaus 
kainą (fair market vahie). Vie
nok kad ir su geriausiomis spė
komis ir norais klaidos buvo 
padarytos, ypatingai kada ra
dosi daug keblių dalykų. Bet 
kad laikytis rimto užbrėžto 
tikslo, žinovai matė reikalą pa
dalinti visus trobesius į 2 gru
pes :

SPRINKLKR 
PASS. ELEV. 
FRT. ILEV. 
HAND ELE V. 
FIRE K8CAPKS 
MFRIOKRATORS 
INDOOR BEDS 
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OIL BURNKR
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2. Budinkai virš 3 aukštų — 
didesnieji.

Taksavimas pirmos grupes 
ėjo nuo ketvirtainiškos pėdos 
(s<|uare foot) budinko, o ant
ros grupės buvo imta kubiška 
pėda, (cubic foot).

Be to, mes žinome, .kad na
mai sensta, kad ir jie nusidėvi; 
kad senesni yra šiek tiek pi
gesni. O jei pigesni, tai ir tak
sai ant jų turėtų būti mažes
ni. Tad klausimas: koks nusi
dėvėjimas to ar kito namo yra?

Žemiau 
rodo, 
vo”

paduota, lentelė, pa- 
kaipnaksuotcįai “miera- 

nusidėvėjimą. Skaitlinės 
3 ir tt. rodo skaičių tro- 

metų. Skaitlinės 98%, 
e t c. rodo kiek dar trobe

sis geras. Pavyzdžiui, jei tak- 
suojamas trobesis buvo jau 40 
metų senumo, tai taksuotojai 
apskaičiavo, kad jis yra tiktai 
53% geras. Kitaip sakant, jo 
nusidėvėjimas rasta kuone pu
sę. Žemiau paduota lentele, iš 
kurios galima 
nusidėvėjimo 
taksuotojai:

neteisėlų taksavimų Illinojaus 
valstijos Taksų Komisionierius, 
Malone, vadovaujantis patvar
kymų No. 14 ir 15, įsakė vi
siems asesoriams įvesti pasto
vų rekordų kortą ant kiekvie
nos nuosavybės arba, kaip aš 
pavadinau, prapertės metriką.

Tame metrike sutilpo seka
mos informacijos detaliai: ant
rašas, didumas loto, tipas na^ 
mo, kokios medžiagos, statybos, 
vertė žemės (loto), stovis bu
dinko, amžius, taksavimas že
ntus, apniokesčiavimas budin
ko ir tt.

Tam tikslui suteikiama pla
nas, kad aiškiai nušviesti nau
ją sistemą.

Taksavimas, sekant naują 
sistemą, bus atliktas šiaip: Nu
statymas kainos Intui, pridėjus 
kainą budinko
ną vertę prapertės; nuo pilnos 
vertės sumos taksavimui pa
imama tik 37%. Ši suma bus 
padauginta ant tokios ra tos, 
kokią suteiks asesorių valdy-

Ką matė ir nugirdo 
Reporteris

Būrys vyrų. Vienas kitas jų 
pasirėdęs madniau. Bet keletas 
yra ir tokių, kurių kelnės ir 
švarkai jau senai nematę pro
so. Drabužiai betgi čia, maty
ti, nedaro didelio skirtumo.

—Duoti paskaitas, tverti 
liaudies universitetą— kas tas 
paskaitas! klausys? O jeigu ir 
ateis klausytis, tai kiek iš jų 
atmins, kas buvo skaityta? —, 
kalba vienas.

—Reikia jas tinkamai pri
ruošti, tai atsiras klaus’ytojų. 
Reikia dirbti, kad atkreipti vi-
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LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Large Tube

2y

suomenės dėmesį—iyirtina ki
tas.

Kalba trečias, ketvirtas ir 
daugiau. Išdėsto savo patyri
mus deliai to darbo. Ir matyti, 
kad žmonės yra tą dirbę, turi 
patyrimų. Nagrinėjama gali
mybės produktyvam apšvietus 
darbui. Padedama ant stalo 
kumpio, juodos duonos ir agur
ko. Visi išalkę, bet kart kar
tomis’ pasitaiko, jog-ei duonos ir 
kumpio riekutę užmiršta: mat, 
gimė įdomi mintis ir reikia ją 
išreikšti, bene bus galima ji pri
taikyti klausimui, kurį dabar 
stengiamasi išrišti.

Susirinkimas pagalios išsi-

skirsto klausimo neišrišęs, ba, 
rasi, ir negalima ji šiandien jau 
išrišti. Vienok išrodo, kad ir 
vėl, ir vėl jie rinksis ir disku- 
suos klausimus, kurie praktiš
kiems šios šalies piliečiams iš
rodo bergždi—Reporteris.

“Naujienų” laivakorčių sky
rius gavo pranešimą iš Klaipė
dos, kad rugpiučio 26 d. išplau
kė laivas “Estonia” su 121 
kursantais, gryžtančiais iš 
tuvos. Laivas atplauks į 
Yorką apie rugsėjo 6 d.

Telefonas auga su visa šalim
Telefonas yra daugelio vartojamas. Kukliausias namas 
remiasi juo skubiam reikalui, pasiuntimams, palaiky
ti draugus. Bell System tikslas yra padaryti telefoną 
tiek gerą ir tiek pigų, kad jį vartotų visi padarymui 
gyvenimo turtingesnių ir geresniu.

Bell System išleidžia daugiau kaip 550 milionų do
lerių šiemet—pusantro karto daugiau negu kaštuoja 
Panamos kanalas—naujoms dirbtuvėms ir pagerini
mams. Šis programas yra dalis nusistatymo, kad bile 
kas’, bile kur galėtų greitai ir už nedidelę kainą susi
kalbėti su bile kuo, bile kur. Nėra jokio stovėjimo ant 
vietos Bell Systemoje.

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY
BELL SYSTEM

<
One Policy - One System • Universal Service

SVARBUS PRANEŠIMAS CHICAGOS MOTERIMS
Nepaprasta proga Chicagos ir Chicagos apie- 
linkių lietuviams moterims įsigyti kailinius 
kautus (Fur Coats) pigia kaina. Dabar yra 
geriausias laikas pirkimui kailinių kautu. 
August-Rugpiučio mėnesyje žydeliai daro išpar
davimus senų Fur Coat, o pas mane gausite 
naujausios mados ir nupiginta kaina — savo 
kostumeriams parvežani tiesiai iš dirbtuvės vi
sai naujus Fur Coat’us. Mes garantuojam vi
siems savo kostumeriams. kad musu kautai yra 
visi naujauži, musu krautuvėje nėra nei vieno 

senos mados kauto.
Moteris, kviečiam Jumis naudotis musų siuli- 
jimu šiame August-Rugpiučio mėnesyje, nes 
specialiai kainos papigintos — platus pasirin
kimas. Laukiu Jusu. Su tikra pagarba Jums, 
BURBOS CL0AK SHOP

3214 So. Halsted Street
Tel. Victory 2477Ten ir ii

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

Su musu populiariais laivais 
Puikus patarnavimas 

visose klesose

$nnn isnewyor- /|| 1 KO IKI KAULUI) NO IR ATGAL

Trečia Klem
Plūs $6 U. S. Rervanue 

taksai

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS 
Eighteenth Bond & Mortgage Organization 

1618 West 18-ta Gatve
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902
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Bendrovė, 1739 S. Halsted St., Chi
cago, UI. Telefonas Roosevelt 3500.

NIEKO NAUJO RYTŲ FRONTE. 1

Sulig Maskvos telegrama iš rugpiučio 30 d., sovietų 
valdžia sutiko priimti Kinų pasiūlymą ginčui išspręsti 
dėl Mandžurijos geležinkelio. Bet tuo pačiu laiku, kai ruo
šiamasi prie taikos derybų, tiek Rusai, tiek Kinai tęsia 
prisirengimus karui. Abi pusės koncentruoja armijas ties 
Mandžurijos siena, gabena j frontą amuniciją, ir per sie
ną nuolatos įvyksta ginkluoti susirėmimai tarpe atskirų 
kareivių burių.

Šitokia padėtis Mandžurijoje jau tęsiasi apie dveje
tą mėnesių. Taigi kolkas — “rytų fronte nieko naujo”. 
Matyt, ir rusų ir kinų pusėje eina kova tarpe karo šali
ninkų ir taikos šalininkų. Kadangi nei vieni, nei antri 
neįstengia paimti viršų, tai iki šiol tenai einasi pagal gar
sųjį Trockio obalsį: “Nei karas, nei taika”.

Bet ilgai tokia padėtis tęstis negalės, nes kasdien ji 
darosi pavojingesnė. j

įtakingas Anglijos liberalų laikraštis, “The Man- 
chester Guardian”, rašydamas apie Haagos konferenci
ją, kai dar nebuvo žinoma, kuo ji pasibaigs, pareiškė:

“Visviena, kas atsitiks Haagoje, Reino provinci
jos okupacija yra pasmerkta. Buvusiųjų santarvinin
kų kariuomenės gal pasitrauks iš vokiečių žemės ne 
tuojaus ir ne visos kartu, bet vienu tarpu atrodė, 
kad jos tenai pasiliks amžinai, ir jeigu Anglijos vi
suotini rinkimai butų pasibaigę kitaip, tai jos gal 
butų dar pasilikusios tenai metų metus. P. Hender- 
sonas pašalino visokią abejonę, kokia dar galėjo bū
ti.”
Vadinasi, balsuodami už Darbo Partiją, Anglijos 

žmonės prispyrė Santarvės valstybes trauktis iš vokie
čių Pareinės, kuri buvo daugiau kaip per dešimtį metų 
okupuota.

ĮDOMU, KAS BUS GENEVOJE. 
i » .

Genevoje tik-ką prasidėjo visuotinas Tautų Sąjun
gos suvažiavimas. Įdomu, ką jisai atliks.

Buvo pranašaujama, kad Anglijos premjeras Mac 
Donaldas šiame suvažiavime pirmą kartą paskelbs vie
šai, kuriuo budu Anglija ir Amerika tariasi eiti prie ka
ro laivynų mažinimo, ir pakvies, kad prie jų dėtųsi ir ki
tos valstybės. Šiaip jokių kitų stambių klausimų šiai Tau
tų Sąjungos sesijai nenumatoma.

Įdomu ne tik, ką valstybių atstovai, suvažiavę Gene- 
voje, nutars, bet ir kaip jie tarp savęs tarsis. Daugelis 
diplomatų atvyko į Genevą, praleidę beveik mėnesį laiko 
Haagoje, kur tarp jų ėjo aštrus ginčai, kuone privedę 
prie visiško susipykimo. Ar tatai neatsilieps į dabarti
nes jų diskusijas?. !#.•#

Pirmesniuose Tautų Sąjungos suvažiavimuose visuo
met vadovaudavo franeuzai su belgais, kuriems nuolan
kiai pritardavo anglai. Bet Haagoje pasirodė, kad ang
lai jau nebenori būti Paryžiaus-Briusselio uodega. Fran- 
cijos militaristai todėl šį kartą nebegalės diktuoti Tautų 
Sąjungai (kaip kad, pav. jie diktavo, kuomet buvo svar
stomas Genevoje Lietuvos ir Lenkijos ginčas dėl Vil
niaus). Su Anglijos pagelba daugiaus įtakos Tautų Są
jungoje įgis Vokietija, ir tuo budu susidarys šiokia-tokia 
pusiausvira tarpe karą laimėjusių ir karą pralaimėju- 
šių valstybių. f! ■ < £ K Hl'Pt

Bet Geneva tur-but parodys, ko siekia pati Anglija: 
ar ji nori užmegsti artimesnius ryšius su kuria Europos 
kontinento šalim, ar su Amerikos Jungtinėms Valsti
joms. . • ;

BANKROTĄVIMAI AMERIKOJE.

Turtingoje Amerikoje kasmet subankrotuoja ne ma
žiau, kaip 20,000 didelių ir mažų biznių. Pernai metais 
nusigyveno 23,842 firmos. Metai po mętų ši biznių nepa
sisekimo tragedija eina, nešdama nelaimes ir bėdas tūk
stančiams žmonių. Šiemet liepos mėnesį buvo 1,752 ban
krotai; rugpiučio mėnesį veikiausia buvo apie tiek pat, 
nors skaitlinės dar nėra paskelbtos.

Žodis “bankrotas”, beje, yra padarytas iš dviejų ita
liškų žodžių: “banca rotta”, kas reiškia “nuverstas suo
las.” Bankai pirmiausia atsirado Italijos miestuose. Tai

ANGLIJOS RINKIKAI IŠVADAVO PAREINU.
Apžvalga

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams -------------------------- $8.00
Pusei metų ___    4.00
Trims mėnesiams _____  2.00
Dviem mėnesiam _________  1.50
Vienam mėnesiui ...______  .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija_____________ 3c
Savaitei_______________ .... 18c
Mėnesiui----- ----- r„............ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams_____________ $7.00
Pusei metų 3.50 
Trims mėnesiams  ____ __  1.75
Dviems mėnesiams______, 1.25
Vienam mėnesiui_____—,75
Lietuvon ir kitur užsieniuose; 

[Atpiginta]
Metams $8.00
Pusei metų ........... 4.00
Trims mėnesiams _________  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

buvo ne kas kita, kaip suolai turgavietėje, kur tam tikri 
pirkliai užsiimdavo daugiausia pinigų keitimu, svetimos 
Šalies pinigus iškeisdami j vietinius pinigus arba tiesiog 
į gabalus aukso arba sidabro. Tie pirkliai taip pat turė
davo savo skyrius svetimose šalyse arba turėdavo biz- 
niškus santykius su tokiais pat pirkliais kitose šalyse. 
Jeigu žmogus norėdavo keliauti į svetimą šalį, tai, kadan
gi kelionės tais laikais būdavo pavojingos, tai jisai neim
davo su savim daug pinigų, bet padėdavo savo pinigus 
pas vietos “bankininką”, o šis' jam duodavo laišką su įsa
kymu kuriam nors tos šalies “bankininkui”, kurion žmo
gus keliauja, kad jisai išmokėtų žmogui tam tikrą pini
gų sumą.

Bankas, kaip sakėme, nebuvo troba su geležinis ap
kaustytais langais ir mūriniais skiepais, bet buvo suolas 
arba stalas, ant kurio jo savininkas turėjo pasidėjęs krū
vas įvairių pinigų, aukso ir sidabro gabalus ir svarstyk
les šiems metalams sverti. Jei pinigų keitėjas ką nors la
bai apgaudavo, tai nuskriaustasis su savo draugais pa
keldavo mugėje riksmą, ir minia supuolus: apversdavo 
“bankininko” stalą ir išmėtydavo sudėtus ant jo turtus. 
Tai ir buvo “banca rotta” — galas bizniui.

Šiandie bizniai bankrotuoja kitaip: jiems ateina ga
las, kada jie negali išsimokėti savo skolintojams (kre
ditoriams). Įvykus bankrotui, dažnai pražūva ne tik įdė- 
tasai į biznį jo savininko kapitalas, bet ir daugelio kitų 
žmonių turtas. Be to, palieka be darbo tie žmonės, ku
riuos ta firma samdė. Tai ne juokai, kada pagalvoji, kad 
dvidešimt tūkstančių arba daugiau biznių bankrotuoja 
Amerikoje kasmet, — nežiūrint visos garsiosios “pro- 
sperity”!

Yra kas nors rfegera ekonominėje sistemoje, kuri to 
negali išvengti.

LIETUVIAI SOCIALISTAI 
ARGENTINOJE.

Prieš kiek laiko buvo “Nau
jienose” rašyta, kad Argentino
je ėmė organizuotis lietuvių so
cialistų Sąjunga. Jau yra susi
daręs organizacinis komitetas', 
kuris išleido ilgoką pranešimą 
(manifestą) visuomenei ir ruo
šiasi surengti didelį vakarą. Vie
nas lietuvių laikraštis Argenti
noje paduoda šitokių žinių apie 
socialistų veikimą:

“Teko skaityti nesenai su
sitvėrusios Argentinos Lietu
vių Socialistų Sąjungos išleis
tus didžiulius plakatus sąry
šy su ruošimu Lietuvių Va
karo, kuris turės įvykti -10 
rugpiučio š. m. (reiškia, jau 
įvyko. “N.” Red.) Almirante 
Brovn 736, La Boca.

“Tame plakate figūruoja 
58 pavardės. Tai parengimo 
ruošėjai. Įdomu pažymėti, kad 
iš jų didelė dalis buvusieji ry
tiečiai ((komunistai. “N.” 
Red.), šiuos darbininkus, ma
tomai, privertė tverti socia
listų sąjungą ne kas daugiau, 
kaip patys dabartinio ‘Ryto
jaus’’ meisteriai, kurie pačioj 
šlykščiausioj formoj užpuldi
nėja kiekvieną ir grasina net 
užmušimu, jei neklausys jų. 
Juk iš tikro, darbininkai turi 
prie ko nors glaustis, kad 
bent morali rast susiramini
mą ir atremt ‘R.’ barbariškus 
puolimus, kurio pasiutimas 
kas dieną įgauna šlykštesnį 
pobūdį.”
Vadinasi, lietuviai darbinin

kai jau bėga nuo komunistų ir 
dedasi prie socialistų. Ameriki
nio’ Mizaros-Rasodos “darbas” 
Argentinoje eina niekais.

KOMUNISTŲ VADAI—PALEI
STUVYSTĖS NAMŲ . AGEN

TAS IR ŽVALGYBININKAS

Apie Argentinos lietuvių ko
munistų šulus paduoda įdomių 
žinių vienas Antanas Zidelis, 
kurio “Atviras Laiškas” tapo 
įdėtas atskilusių nuo komunis
tų partijos švedų leidžiamoje 
“Darbininkų Tiesoje”. Skaityto
jų informacijai reikia pasaky
ti, kad Zidelis yra vienas iš or
ganizatorių lietuvių socialistų 
sąjungos, kuri neseniai įsikūrė 
Argentinoje. Jo “Atviras Laiš
kas” skamba taip:

“Gerb. “Dar. Tiesos” Re
dakcija!

Prašau įdėti jūsų laikraš- 
tin kas seka: 29 nr. J. Bal- 

tušninko ir Jeromės Svedo- 
Striukio “Rytojaus” yrą pa
talpintas iš piršto išlaužtas 
melas, kur puola mane, kai
po Argentinos Lietuvių Socia
listų Sąjungos narį. Nieko 
■nepaslaptis, kad žmonės visa
pusiai nupuolę ir pasiekę vir
šūnės visokių nedorumų, vi
suomet stengiasi kitus savo 
purvais' tepti, tad ką čia be
nustebins .5 Baltušninko su 
Striukiu provokacijos, kurie 
savo esmėje yra moralių ir 
kriminalių šunybių rinkinys. 
Jie sako, kad aš esu šioks ir 
anoks. Jie primeta man to
kių nedorybių, kokių aš nesu 
sapne matęs. Bet švarioji Ar
gentinos lietuvių visuomenė 
privalo žinoti, kas iš musų 
yra tokiais, kokiais jie piešia 
mane ir kitus. t Kad šį dalyką 
aiškiai ir objektingai išspren
dus, aš siūlau Baltušninkui ir 
J. Svedui-Striukiui trečiųjų 
teismą. Iš mano pusės daly
vaus Partyda Socialistą na
rys, o jus turit pasikviesti 
Komunistų partijos žmogų, 
jei jus' statoties save komu-- 
nistais. Jie pasikvies trečiąjf 
ir tuomet mes liudininkais 
bei dokumentais turėsim iš
aiškinti, kiek teisinga jūsų de- 
mogogija. Jei jus įrodysit 
nors vieną man primetamą 
kaltę, aš prisiimsiu trečiųjų 
sprendimą: jei aš įrodysiu— 
turėsite jus prisiimti. Atsisa
kę nuo šio mano pasiūlymo, 
liksite niekšais ir provokaci
jų fabrikantais. Aš gi apsi
imu valdžios paliudytais do
kumentais įrodyti, kad tu, nie
kingas Baltušninke, tikrai esi 
paleistuvystės namų agentas. 
Už šitą šlykštų amatą pernai 
buvai areštuotas Retiro aik
štėj ir nuvarytas į komisari- 
ją, kur buvai lazdomis’ muša
mas. Komisarijoj tą surasi
me. Paskui kas nežino, kad 
dabartinis “Rytojaus” redak
torius Striukis tikrai buvo ir 
dabar dar figūruoja Lyga Pa- 
triotika sąrašuose. Tą trečių
jų teismas taip pat suras. Ma
nau, kad tu, Baltušninke, dar 
neužmiršai seanso prie banko 
durių, kur iš lietuvaitės An- 
tosės (pavardę teisme pa
skelbsiu) pavogei 200 pesų 
ir pabėgai, o kur Kastutė, 
kur kitos, kurios šiuo tarpu 
turės paaiškėt. Kur dar tokia 
itavo rytojinė etika, kai žaba
lą senelį elgetą, kurį Lietuvoj 
vedžiojei po atpuskus, įstū
mei Nevėžio upėn... Spaudoj 
skamba, kad tu, Baltušninke, 
Lietuvoj buvai arkliavagis. 
Čia savo žmoną taip pat no- 
rėjei parduot į namus paleis
tuvystės’, kuri vos spėjo nuo 
tavęs pabėgti. “Rytojaus” re
daktorius Striukis tebenešio

ja sulopytą snukį, nes tarnau
damas Lietuvos žvalgyboj 
batlaižiu, užtad Skerpiejų kai
mo darbininkai sugavę pas 
Grigą taip sukaustė, kad pri
sėjo pilvu šliaužti pas Lanke
liškių kleboną ant perrišimo. 
Štai kokie jus esat ir ką aš 
trečiųjų teisme įrodyti.

Kviesdamas jus dienos vie
šumon, trečiųjų teisman ir tu
rėdamas įrodymus, iš anksto 
sakau, kad jus visi “Ryto
jaus” patamsės didvyriai esat 
fašistinės Liga Patriotika ma
riai, esat banditai ir paleis
tuvystės namų agentai.

Iki pirmos dienos rugsėjo 
š. m. aš lauksiu jūsų sutiki
mo stoti trečiųjų teisman.

Antanas Zidelis.
Kadangi A. Zidelis šituos sa

vo pareiškimus apsiima įrodyti 
dokumentais' trečiųjų teisme, tai 
dėl jo žodžių teisingumo var
giai galima abejoti. Vadinasi, 
vyriausias komunistų “Ryto
jaus” šulas, Baltušninkas, yra 
pavirtęs “komunistu” iš palei
stuvystės namų agento; o pats 
“Rytojaus” redaktorius Striukis 
Lietuvoje tarnavo žvalgybai ir 
yra už tai gavęs mušti nuo dar-, 
bininkų. Be to, visi komunistų 
lyderiai, s'usispietusieji ąplink 
“Rytojų”, yra fašistiškos orga
nizacijos “Liga Patniotika” na
riai.

Ar po to reikia stebėtis, kad 
doresnieji lietuviai darbininkai, 
pažinę komunistų vadus, bėga 
nuo jų, kaip nuo pavietrės!

ĮVAIRENYBĖS
Greito gyvenimo < 

gadynė
Pokariniai metai pasižymi 

greitu gyvenimo tempu. Laiko 
ir atstumo sąvoka dalinai ne
teko prasmės, arba visiškai su
mažėjo. Erdvėj pilna radio 
bangomis paskleistų žmogaus 
garsų, žemėj įvairiomis kryp
timis raižo tūkstančiai įvairių 
susisiekimo priemonių. Kur ne 
taip senai reikėjo keliauti mė
nesius, dabar užtenka savaitės, 
kur savaitės, — dienos. Ir tai 
pasirodė per ilgu. Žemėj sku
bantiems pasidarė ankšta ir ne 
saugu. -Greta automobilių mė
gėjų atsirado aviacijos mėgė
jai. -Civilinė arba mėgėjų avia
cija visuose kraštuose milži
niškai auga. Susiku-rė gausin
gos aviacijos mėgėjų organiza
cijos ir klubai. Anglijoj šitų 
organizacijų aerodromų pri- 
skaitoma jau keletą šimtų. 
Aviacijos mėgėjai ištobulino 
daug tipų aeroplanų. Sportinis 
aeroplanas užsieny dabar visai 
nebrangus.

Anglų kalbos žodynas
Anot l)r. Franko H. Vizetelio, 

anglų kalba susideda iš 700,000 
žodžių, iš kurių 400,000 yra 
“reputaciniai”, vadinasi, kurie 
surašyti žodynuose ir vartoja
mi literatūroje, ir 300,000 žo
džių “nereputaeinių”, būtent: 
įvairus keiksmai, vulgarizmai, 
koneveikimai ir žemos kilmės 
žodžiai, kurie jokiam žodyne 
neįrašyti, bet gyvojoj kalboj 
vartojami. Išeina taip, kad ang
liškai galima riebiau išsiplūsti 
kaip rusiškai arba lenkiškai.

Kova su žiurkėmis 
Italijoje

“Daily Herąld” Milano ko
respondentas rašo, kad ten sėk
minga^ baigta kova su žiurkė
mis, bet dabar Milano miestui 
gręsia kitas dar didesnis pavo
jus. Apskaičiuojama, kad mies
to namų rusyse ir požemio tu
neliuose’ yra daugiau kaip 2 mi
lijonai padvėsusių žiurkių, ku
rios sanitarinėms miesto sąly
goms yra daug pavojingesnės, 
negu gyvos. Kai kuriose vie
tose kvapas esąs nepakenčiamas 
ir namų savininkai ir gyvento
jai pradėjo kasinėjimo darbus, 
ieškodami padvėsusių žiurkių. 
Miesto savivaldybės organai vel
tui teikia gyventojams dezin
fekcijos priemones prieš biaurų

Busimas Michigan universite
to prezidentas. Amerikos uni
versitetų jauna dvasia pasireiš
kia ypatingai jaunų prezidentų 
rinkimu. Nesenai Chicago uni- 
versity išrinko 30 m. amžiaus 
prezidentą Dr. Hutchins, da
bar Michigan university žada 
išrinkti šiame paveiksle mato
mą Al. G. Rųthven tos įstaigos 
prezidentu.

kvapą. Tuo tarpu rasta tik 50,- 
000 padvėsusių žiurkių lavonų. 
Kiti ieškomi.

Tibeto ir Amerikos in
dėnų giminingumas
Tibete, 6,000 angį, mylių nuo 

arčiausio taško Amerikos kon
tinento, gyvena tio patys Ame
rikos indėnai. Taip tvirtina 
antropologas Smitsonijos In
stituto Dr. Alės Herdlicka. Ti
pai randami Tibete ir kitur 
Rytų Azijoj, yra tie patys Ame
rikos indėnai, bet kada jie į 
Ameriką buvo nusikėlę, niekas 
nežino. Vyrai, moterys ir vai
kai turi visas Amerikos indėnų 
ypatybes. Rūbai ir kalimos in
tonacija yra taipgi panaši.

Įdomi dvikova
“Daily Telegraph” Paryžiaus 

korespondentas rašo, kad du su
siginčiję franeuzų žurnalistai 
Dalgara ir Saladinas vietoj ra- 
pirų ir revolverių dvikovos pa
sirinko kitą, daug įdomesnį bū
dą. Jie sutiko įeiti į Montmar- 
tre menažerijos liūtų narvą, 
prašydami sekundatus ir teisė
jus išspręsti, kuris jų tai pada
rys drąsiau. Narve buvo vienas 
liūtas patinas ir dvi pateles. 
Pirmasis įėjo Saladinas. Liūtas 
patinas neatkreipė į jį jokio dė
mesio, bet pateles savo leteno
mis taip nemandagiai žurnalis
tą paglostė, kad jis ne iš bai
mes, bet savo tualetui 'sutvar
kyti buvo priverstas kuo grei
čiausia iš liūtų narvo išeiti ir 
nuvykti į garderobą. Antras 
žurnalistas Dalgara taip pat 
drąsiai į liūtų narvą įėjo. Prieš 
neprašytą svečią vėl užprotes
tavo liūtės patelės, bet jis drą
siai pastovėjo kelias minutes 
narve ir išėjo iš jo nerodyda
mas jokių baimės' žymių. Tei
sėjai nutarė, kad drąsumo at
žvilgiu abu žurnalistai yra ly
gus ir jei jiems kuomet nors 
žurnalizmo darbas neapsimokė
tų, tai jie drąsiai gali imtis liū
tų jaukinimo darbo.

Anglijos moterys ir 
politikos darbas

Nesenai Londone buvo su
ruošti pietus moterims parla
mento nariams pagerbti. Iškil
mėse dalyvavo apie 500 moterų 
ir tik šeši vyrai. Vienas kal
bėtojų pabrėžė, kad Anglijos 
parlamente yra 14 moterų, o jos 
priklauso jųie 5 partijų, būtent: 
socialistų, konservatorių, libe
ralų, nepriklausomųjų ir prie... 
“šeimynos partijos”. Loid 
Džordž pareiškė, kad moterų 
pasirodymas parlamente reiš
kiąs “vyrų viešpatavimo galą”. 
Moteris ministeris Bonfild pa
reiškė, kad ji atstovaujanti sim- 

tus tūkstančių nežinomų darbo 
moterų. Per pietus buvo daug 
kalbėta apie reikalingumą pa
keisti jaunų mergaičių auklėji
mo sistemą taip, kad jos butų 
paruoštos politiniam veikimui. 
Anglijos mergaitės turinčios bū
ti pilietes, o ne pudruotos ir nu
sidažiusios lėlės.

Tigras sustabdė 
traukinį

Indijos traukinio keleiviai ties 
Nilgiri pamatė nepaprastą re
ginį. Iššokęs iš džiunglių tig
ras ,prišoko prie bėgių ir ant 

-j jų sustojo. Nežiūrint traukinio 
švilpimo tigras nenorėjo pasi
šalinti nuo bėgių ir mašinistas 
galų gale turėjo sustabdyti 
traukinį. Kai kurie keleiviai 
taip išsigando, kad norėjo kaž
kur iššokti iš traukinio. Bet 
tigras kelias minutes pastovėjęs 
ant bėgių vėl išnyko džiunglėse.

Ar žinai, kad
Japonų kalba turi apie 40,- 

000 įvairių rašto ženklų arba 
raidžių.

* * *
Amerikoj yra išrasta rašomo

ji mašinėle, turinti apie 3,000 
raidžių. Paprastosios mašinė
lės turi tik apie 50 raidžių.* * *

Lakštingalos per valandą nu
lekia 160 kilometrų. Iš Kauno 
į Klaipėdą galėtų nuskristi per 
dvi valandas. Traukinys tą ke
lių pravažiuoja tik per 12 va
landų. ♦ * ♦

Brazilijoj žemės plotas tokis 
pat didumo, kaip visos Euro
pos valstybės krūvon suėmus.* * *

Paryžiaus gatvėse iki šiol 
buvo leidžiama viešai dainuoti. 
Dabar tai uždrausta. Bet par
kuose ir soduose bus galima 
dainuoti ir šokių pamokas duo
ti.

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

Utarninke, Seredoj ir 
Ketverge rugsėjo 

3, 4 ir 5
VISAS KALBANTYSIS 

/ PAVEIKSLAS

“Noah’s Ark”
Didžiausias šių metų 

paveikslas

% Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Įdomus ir įvairus aktai

Taipjau kalbančios žinios.

Tčmykite
1) APDRAUDA (Iniurancei Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) Ir kitokią atlieku 
per dideliai ir geriau i i a> kompa
nijai.
2) REAL ESTATE: Tūrių girų 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted SI 
Tel. Rooacrelt 8500

Lietuvos Laisvės
Bonų

vertė vėl pakįlo.

NAUJIENOS 
moka 

augščiausią kainą. 
Priimame kasdien.

Atneškite arba siųskite 
paštu.

1739 S. Halsted St.j
Chicago, Illinois



Trečiadienis, Rūgs. 4, 1929 NAUJIENOS, CHcagO, m 5

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Bridgeport
Pašauti ir sunkiai sužeisti Sė

liai, vyras ir žmona; areštuo
tas Stanley Stoškus, buvęs 
Lietuvoje knygnešiu Chica- 
goj turėjęs muzikalių instru
mentų ir laikrodžių krautu
vėlę*

Vakar Bridgeport e, namuo
se adresu 3143 S. Halsted st., 
buvo pašautas Kraukis Sellas 
ir jo žmona. Delei pašovinio 
suimtas Stanley Stoškus, kuris 
tuose pačiuose namuose, skie
pe, turėjo krautuvę muzikalių 
instrumentų ir laikrodžių.

Pašauti Sėliai buvo 12:10 
vai. dienos. Sėliai buvo skubiai 
nugabenti į ligoninę, o Stanley 
Stoškų suėmė, policija ir išsi
vežė. Stoškus yra kaltinamas 

| pašovęs Sėlius.
Sėliai, palyginti, dar jauni 

žmonės, o Stoškus jau senas 
vyras arti 70 metų.

Franto s Sellas dirbo kaip 
malevotojas (pointeris), o jo 
žmona dirbo valgykloje, vadi
namam kooperatyve (tavorščių 
įstaigoj).

Apie 12:10 vai. dienos, va
kar, į daktaro Karaliaus ofisą, 
kuris randasi adresu 3147 So. 
Halsted st., skubiai jbėgo Fran- 
kis Sellas. Jisai tarė:

—Daktare, gelbėk, mane pa
šovė !

Daktaras Karalius įvedė Sė
liu i ekzaminavimo kambarį ir 
paguldė ant stalo. Tuo pačiu 
laiku jisai davė žinoti policijai, 
kadangi įstatymai įsako dak
tarams taip daryti, jeigu pas 
juos atsilanko pašautas pacien
tas.

Nu vilkęs marškinius, dakta
ras Karalius pamątė žaizdą 
dešiniam šone. Per ją* sroveno 
kraujas. Vieta apie žaizdą jau 
buvo patinusi.

Daktaras apžiurėjo Sellą. Pa
sirodė, kad kulka buvo išlėku
si per kitą kūno pusę.

Sellas buvo pašautas iš de
šinės .pusės, per pilvą. Kulka 
išėjo per kairį šoną. Sellas, Dr. 
Karaliaus manymu, buvo pa
šautas tokioj vietoj, kurioj 
išgyti yra gan sunku. Žinoma, 
jisai neekzaminavo pašautojo 
pilnai, o tik suteikė vadinamą 
pirmąją pagelbą.

Tuo laiku pasirodė policija 
ir išvežė Sellą į ligoninę.

Sėlio žmona, pašauta minė
tam trobesyje, taipjau išbėgo 
gatvėn, bet jau atbėgti iki dak
taro ofiso ji nepajėgė: moteris 
suklupo gatvėje.

Gatvėje kilo sujudimas. Pa
sirodė policininkas. Jisai pri
bėgo prie p. Kairio (kontrakto- 
i iaus-budavotojo), kurio auto
mobilis stovėjo prie šalygatvio 
netoli, ir paklausė:

—Kas turi mašiną?
Kairis atsakė:
—Aš turiu.
Policininkas pranešė, kas at

sitiko. Jisai liepė p. Kairiui 
nuvežti moteriškę į ligoninę. 
l*-as Kailis privažiavo prie tos 
vietos, kur gulėjo moteris. Ji 
buvo įdėta automobilin ir nu
vežta į St. Patds ligoninę, ku
ri randasi 35th place. Moteris 
buvo pašauta taipgi į pilvą.

Vėliau policininkai atvyko 
ir išsivežė Stasį Stoškų.

Kaip jau minėjau, pašovimo 
-priežasties neteko sužinoti. Te
ko betgi nugirsti keletą aiški
nimų. Vienas jų buvo daug 
maž toks:

Namelį adresu 3143 S. Hal
sted Street ivndavojo Stasys 
Stoškus, savininkas krautuvė
lės laikrodžiams taisyti. Jisai 
užlaikydavo taipjau šiokių to
kių muzikalių instrumentų. 
Krautuvėlė maža beismante. 
Jos savininkas jau senas žmo
gus, buvęs jaunose dienose 
knygnešis Lietuvoje. Paskuti
niuoju laiku žmogus skurdo.

Iš Stoškaus, savu keliu, ren- 
davojo kambarius pp. Sellaį, 
vyras ir žmona. Dar seniau1

Stoškus skundėsi kai kam, buk 
Sėliai nemokantys jam rendos 
už butą. Pirmadienį, rugsėjo 2 
dieną, jisai vėl skundėsi kai 
kuriems bridgeportiečiams, buk 
Sėliai ketiną išsikraustyti, o 
jam, Stoškui, rendos nesumo
ką. Ir, girdi, jei nesumokėsią, 
tai jis, Stoškus, neįeisiąs jiems 
išsikraustyti.

Taigi, turėdami šias kalbas 
omenėje, kai kurie spėja, jogei 
tarp Stoškaus ir Sėlių galėję 
kilti nesusipratimų ir gal Stoš- 
kus dėl to pašovęs Sėlius.

Kita pasaka skamba daug 
maž taip: Esą, kilęs termas 
krautuvėlėje. Pasigirdo šūviai. 
Sieliai išbėgę laukan. Bet gal 
Stoškus gindamasi pašovęs Sė
lius, ba vėliau žmonės matė 
Stoškų sukruvintą.

Kaip tikrai atsitiko, reikia 
manyti, greitai paaiškės.

Report.

Morgan Park
SLA. 178 kuopos piknikas 

įvyko pereitą sekmadienį p. V- 
Pūko pasodoj, 11402 S. Throop 
st.

Diena graži buvo, tai ir aš 
nusidaužiau į tą kraštą aplan
kyti senus pažįstamus, su ku
riais beveik visą tuziną metų 
buvau nesimatęs.

Kaip dėl tokios kolonijos, 
tai piknike publikos užtenka
mai buvo, ir smagiai linksmi- 
nosi.

Kitados, man čia lankantis 
pas vietinius gyventojus, jų 
vaikai, mergaites buvo maži, 
jauni. Dabar radau suaugusius: 
vyrai, moterys vedę, jau savo 
šeimynas turi, ir, kaip tyčia, 
man rodo savo vaikus ir sako: 
“Atmeni, kai aš buvau toks”. 
Stebėtinai tas laikas greitai 
bėga, viską sukdamas ant sa
vo rato.

šis piknikas man dar ir tuo 
žymėtinas, kad teko jame su
sitikti vieną seną pažįstamą ir 
labai senai matytą — dar pra
eitą šimtmetį, kada mes patys 
maži buvom, t. y. 1896 metais. 
Tąsyk mudviem teko būti pas 
vieną ūkininką ir ganyti gyvu
lėlių bandas. Tąsyk iš kūdikys
tės žengėm pirmus žingsnius 
gyvenimai).

Nuo to laiko nesimatėm. 
Dabar jau žmonės suaugę, ap
šepę, gyvenimo gerokai aplam
dyti. Kad ir šiame piknike jau 
vargiai vienas kitą būtumėm 
suradę, jei ne tarpininkystė 
mums draugingų ir giminingų 
žmonių. Tai buvo įdomus susi
tikimas. Aš jau buvau beeinąs 
važiuoti namo. I*rie vartų su
stoja automobilis pilnas žmo
nių. šeimininkas ir sako man: 
taip ir taip, štai atvažiavo.

Klausiu, ar tikrai. Atsako — 
taip. Einu pašnekėt. Šeiminin
kas klausia, ar pasipažįstat. Jis 
sako, kad ne. Na, girdi, judu 
kartu ganėt! Ne atmenu — sa
ko jis.

Man pradėjus kalbėt primi
nimus, tik tada įvyko širdin
gas pasisveikinimas. Ir nei ne
jutau, kaip pora valandų pa
vėlinau parvažiuoti namo. O, 
rodosi, gana skubinau.

Atsisveikinant jis užklausė, 
kada vėl susitiksime. Atsakiau, 
kad nežinau kada — tur būt 
kai vėl bus toks piknikas.

žinius.

SPORTAS

Golfo rungtynės

Lietuvių daktarų-dentistų 
su biznieriais golfo rungtynes į- 
vyko rugpiučio 28 d. “Glen 
Eagle” golfo kliube. Medalisti- 
nis 36 skylių ir visų drauge kir
čius kaitant buvo lošimo būdas. 
Biznieriai laimėjo rungtynes, 
padarydami mažesnį kirčių skai
čių prieš daktarus-dentis'tus. 
Pastarieji pralaimėjo per keletą 
kirčių.

Daktar^-dentistų pusėj lošė 
sekantys kontesitantai: Dr. Nai- 
kelis, Dr. Zalatoris, Dr. Biežis, 
Dr. Bložis, Dr. Karalius—dakta
rai. Dr. Zimontas, Dr. žilvi
tis, Dr. Kasputis, Dr. Kliauga, 
Dr. Lauraitis—dentistai. Biznie
rių pus'ej kontestavo: J. Brenza, 
G. Šukys—bankininkai. J. Kaz- 
lauckas, A. Belskis—apiekinin- 
kai; J. Mackevičius, C. Majaus
kas—realestetininkai; Pivariu- 
nas — duonkepis; J. Pačiulpa 
— mėsininkas; Mastauskas — 
advokatas’ ir A. Kvedaras.

Buvo sutarta lošti po 10 kon- 
testantų iš abiejų pusių, bet 
dviem neatsilankius, lošta po 9

METINĖS SUKAKTUVĖS

A. A. MYKOLAS REKŠTIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 2 dieną, 1928 metais, 
o palaidotas rugsėjo 7 dieną 
Tautiškose kapinėse. Paliko 
dideliame nubudime broli Sil
vestrą, broliene, anukus ir gi
mines. Jau metai prabėgo 
kaip netekome savo brangaus 
brolio ir dėdės; ilgi ir buvo tie 
metai.

Musų liudesis ir gailestis pa
sididino, kad taip netikėtai per
siskyrė su mumis iš šio pasau
lio. Lai būna lengva šios ša
lies žemė, o nepoilgo ir mes 
keliausime i tą amžiną poilsi.

Nubudę liekame,
Brolis Silvestras, Brolienė, 
Anūkai ir Giminės. •

Onai Petravičienei

Sesuo Anastaziją 
ir švogeris 
Janulevičiai.

Del mirties mylimo vyro Jono reiškiam gilios užuojautos 
šitoje nubudimo valandoje. Tegul viešpats aukščiausias suramina 
Jūsų nubudusią širdį jr išdžiovina ašarą pilnas akis, kad vėl bu- 
tumi linksma ir užmirštum: visas savo kūno kančias.

Onai Petravičienei ir Vaikams

John Petralskis,
Graborius, 
DETROIT. MICH

p-nios
Skaus- 

musu

Tegul bus leista ir man ;tarti savo žodį suraminimui 
Petravičienės ištikus mirčiai mylimo Tamstos vyro Jono, 
mai ir linksmumai dygsta musą gyvenime—liūdnumas yra 
gyvenimo priešas. Užmirškite gyvenimo skausmų—linksmumas 
tegul grjšta i gyvenimą!

dalyvius iš priešingų pusių. Vi
si dalyviai stengėsi mažą skorą 
daryti ir lošė gerai.

—Golfo Rep.

PRANEŠIMAI

Universal Restaurant
Musu vir t i e n i a 
dešros ir kopūstai^ 
primena mamytėsLj^^^ia 

i valgius. jų /
A.A. NORKUS.

750 West
31st St.

Lietuviai Gydytojai
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th SL Chicago, IU 
-------O-------

Įvairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas »
slaptas ligas vyrų ir moterų se

nas žaizdas, ligas rectal

Pirmyn Mišrus choras rengia iš
važiavimą su dovanomis, nedėlioj, 
rugsėjo 8 d. i Jefferson girias. Tad- 
gi visus, kurie norite laimėti gerų 
daiktu meldžiame nepamiršti atsi
lankyti i ši choro išvažiavimą.

— Komitetas.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
335 kuopos mėnesinis susirinkimas 
įvyks trečiadieni 7:30 vai. vak. rug
sėjo 4 d., 1929 m., Sandaros svet., 
3331 So. Halsted St., Chicago, 111. Vi
si nariai susirinkit ant paskirto laiko

Valdyba.

________ Graboriai________
Phone Boulevard 4139

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas

Automobiliu patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING CO. Z

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 3161

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas
2314 W. 23rd Pb 

Chicago, III.
Patarnauja laidotu
vėse kuopuikiausiai. 
Reikhle meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganė

dinti.
Roosevelt v 2515-2516

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuotojas

Moderniška Koklyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue
CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP
PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGO!

1646 W. 46th St.

Telefonas 
Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct.

Telefonas
Cicero 3724

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas 
Mes suteikiam mandagų, draugišką 

patarnavimą 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89

4424 So. RockweU St.
Virginia 1290

j.fIadzius
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar- 

■ nauju geriau ir pi- 
c giau, negu kiti to

dėl, kad priklausai/ 
prie grabų išdir- 
bystės.

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

1238 S. Halsted SLi 
TeL Victory 40«8

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių jtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegyste ir toliregyste. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vat po pietų.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedelioj nuo 1O iki 1 

3265 So. Halsted St. 
-------- o--------

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 kas 
da siūlo už dyką egzaminavimą, pu
se kainos, arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namų j namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 
metų praktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST '

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

Phone Kęnwood 1752

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 
akinių

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

Pastebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va

karo. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 8. 
Phone Canal 0523

Lietuviai Gydytojai

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

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

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 Brunswick 0597 

Ultravioletini šviesa ir diathermia

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte; 
, nuo 6 iki 8 valandai vakare 
apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 6918

DR. A. J. BERTASH 
8464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare

Rez, 3201 Soeth Wallaee Street
-------- o--------

Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CRIRURGAS

Suite 266, 1579 Milwaukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

Valandos: nuo 2 iki 7:80 vai. vak. 
kasdien. Nedėliomis nuo 1 iki 2 

valandai po pietų 
-------0-------

Rez. 6600 South Artesian Avenue
Phone Prospect 6659
Ofiso Tel. Canal 6257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2859 S. Leavitt St., Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4. 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS
v LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

< nuo 9 iki 11 valandai ryto
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Rez., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

Phone Boulevard 1401 
DR. V. A. SIMKUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

i Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS 

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė.
CHICAGO, ILL.

Tel. tirunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė.

Kambarys 206
Valandos: 9—12. 1—5, 6—8:30 
Sekmadieniais pagal susitarimų

Dr. A. P. Kazlauskis
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Residence l’honc Hemlock 7691

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2288 ar Randolph 6800—1  —  A _ _
Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Rez. Telephone Plaza 8200 
-- !--- j------------------------------------------

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOSi

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:80 po riet

Telefonas Canal 8464
—— ■ '4 » ■ 1 ............ . ■ ■' 1 1 ■— 1 —.................. ■

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 6353

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas moteriškų, vyriikų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted SU Chicago 
arti 31st Street

Valandos 10 iki 11 ryto, 2 iki 4 po 
pietų, ir nuo 7 iki 9 vai. vakare. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dienų

Advokatai

K. GUGIS 
advokatas 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

Telefonas Central 4411
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1810 
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvienų 

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 1701 
Tel. Randolph 0331-0332

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

■ Vai. 7-9 Utaminko, Ketverge 
ir Subatos vakarais.

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS
Nuo 9:30 iki 1 vai.

127 N. Dearborn St.
Room 928

Tel. Fran'klin 4177
Nuo 8 iki 9 vakare
52 E. 107th St.,

kampas Michigan Avė.
Pullman 5950

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj ir Pfetnyčioj nuo 9 iki 6 

^aTslakis
ADVOKATAS

Ofisas yidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West WashinEton Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 West Adams St., Room 2117 
Telepbone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namie 8-9 rvte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730 
Tel. Central 6390. Vai. 9—4. 
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Tel. Prospect 8525.

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas 

10 So. La Šalie Street 
Vakarais nuo 6 iki 9 vai. 

Phone Boulevard 3697 
3315 So. Halsted Street

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 21 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
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 ii i 8:80 vai. 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki.12 v. dienų

Phone Midway 2880

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO. ILL.

Nuo 9:30 iiki 5 vai. vak
Local Office: 1900 S. Union Avė, 

Tel. Koo. evelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak. u
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Pirmų dienų mokyklos 
suvažinėtas

Martin Shoeman, 7 metų, iš
ėjo iš namų (2829 North 76th 
Avė.) į mokyklą. Eidamas per 
bėgius jisai pateko traukiniui 
ant 
toj 
kee

kelio. Bernaitį užmušė vie- 
greitasis Chicago, Milwau- 
& St. Paul traukinys.

Pirmą kartą miestelio 
istorijoj

Sprogo bomba, padėta prie 
EI Tovar teatro, Crystal Lake.
tolio n no Chicagos. Bomba spro
go pirmą kartą miestelio 
rijoj. Nuostolių padaryta 
trui apie $5,000.

iš

[Pacific and Atlantic Photo]

NAUJIENOS, Chicago, UI.
įlll nil'lįlH^)..........

Trečiadienis, Rūgs. 4, 1929

isto-
tea-

Kenosha, Wis., kurios lavoną 
nesenai rado griovy prie kelio 
iš Ratine į Kenosha. Ją nežino
mi piktadariai nužudė liepos p7 
d., pirmiau ją išgėdinę.

Suimti ryšy su politiše- 
no nušovimu

Fontaną 
buvusio 
wardoje

Mc 
ry- 
po-

Policija areštavo James' 
Manus ir Ernestą 
šyje su nušovimu 
litikieriaus 42-roj 
Henry Connors.

Pasak McManuso, restorane, 
kuris yra adresu 509 North 
Clark St., sėdėjęs būrys vyrų. 
Jų tarpe ir vienas teismo bei- 
lifas. Prie jų priėjęs Henry 
Connors. Jis pakvietęs vieną sė
dėjusių prie stalo išeiti į kitą 
kambarį. Connors buvęs girtas. 
Pakviestasis liepęs Connorui at
sitraukti. Connors ėmęs grūmo
ti revolveriu. Pasigirdę šūviai.

Detektyvų biuro perdėtinis re
komendavo policijos koinisionie- 
riui Russelliui uždaryti minėtą 
restoraną. Girdi, tas restoranas 
esąs ne kas kitas, kaip vieta 
smulkių politikierių ir .vagišių 
sueigoms.

laužė Į kelioliką garažų. Pasių
sta būrys policijos daboti. Po
licininkai, bedabodami pastebė
jo automobilį, kuris buvo anks
čiau raportuotas kaip pavogtas 
ir kuriuo važiavo trys vaikė
zai. Policininkai liepė vaike
zams sustoti, šie gi paleido au
tą greičiau. Policininkai ėmė 
šaudyti ir vytis. Pagalios vai
kėzai įvažiavo pavogtą autą 
griovin, o patys pasileido bėgti. 
Vėliau, pasislėpęs po gonku, bu
vo suimtas Teddy Saraczinski, 
16 metų, gyv. 5252 So. Wood 
St. Jisai prisipažino esąs kaltas 
ir išdavė savo draugą Edwardą 
Stack. Antrą, gi vaikėzą žino
jęs tik kaip “Niek”.

Nušovė pulruimio 
savininką

Piktadariai nušovė Michael 
Pedrasą, gyv. 933 So. Marsh-

Gaisras viešbuty MADOS

field Avė. Pedrasa lajkė pul- 
ruimj adresu 4541 So. Ashlanc 
Avė. Sakoma, kad Pedrasa pir
miau buvo išmetęs keturis vy
rus iš pulruimio. Tai paskui jie 
nušovę jį.

Dešimts prigėrė
Dešimtis žmonių nuskendo 

per šventes. Dauguma jų — 
jaunuomenė. Vienoj vietoj, Long 
Lake, 18 mylių nuo Waukegano, 
paskendo penki jauni vyrai, kai 
apsivertė valtis, kuria jie plau
ke.

Atsidarė mokyklos

Vakar prasidėjo 1929-30 me
tų mokymosi sezonas. Nužiūri
ma, kad šiemet miesto mokyki 
las lankys apie 500,000 moki
nių. Pradines mokyklas lankys 
daugiau kaip 300,000. Šiose, t. 
y. pradinėse mokyklose, vietos 
ištenka visiems. Bet aukštesnė^- 
se bus stoka jos visiems.

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Business Service

Biznio Patarnavimas
Automobiles

Zelvis Building Co.
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Statom naujus ir taisom senus na
mus, 
ma

porčius, garadžius. Prieina- 
kaina. Darbas garantuotas.
2506 W. 69 St.

Tel. Prosnect 9856
——o-----

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namu* mažu* Ir dideliu*. 
Taipgi taisau senu*. Permufinu | 
kitų vieta ir duodu patarimu* dy
kai. Prirengiu morgičiu* ant namų.

A. KAIRIS 
3230 So. Union Avė.

Phone Victorv 2740 
--o-------

Karpenteriai ir Džiaberiai
Remodeliavimas. — Porčiai. 

seklyčios. ----- Garažai.
Abelnas taisymas.
Apskaitliaviinąs dykai. — Cash 

išmokėjimais. 
Klauskite V. MISZEIKA

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

----- o-----

$165

ar

B. PŽLECHOWICZ
2300 W. Chicago Avė. 

Brunswick 7187
Patentai, copyrights, išradimai 

visokios rųšies.

Financial
Finansai-Paskolos

Paskolos suteikiamą 
j viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

Buick 5 pas. sedan ...............
Buick Sedan-Standard, 2 door 

Essex Sedan .....................
Oakland Landeau Sedan .... 
Ford coupe ..... .....................
Ford Tudor ..........................
Aubum roadster ...............

’28
’28
’29
’27
’29
’29
>28
McDERMOTT MOTOR SALES

7136 S. Halsted St., Triangle

$800 
$695 
$550 
$325 
$400 
$425 
$600 
CO.
9330

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Office boys $18 j savaitę, 
patyrimo.

Messinger bdys ........... $15
Mašinistas .................. $40
Foremanas ..................  $50

ACCURATE EMPLOYMENT 
AGENCY, 

6311 S. Halsted St.

nereikia

i savaitę
i savaite
i savaitę

Miscellaneous for Sale
{vairas Pardavimai

Kombinacija Fireplace 
ir Radio Kabineto

Gražiausių artistinių ir futuristi
nių dezainų, kokių pasiekta statybo
je ar namų puošime.. Kiekvienas ra
dio tiks šiai ugniavietei (fireplace). 
Parsiduoda pilnas su įdėjimu, už la
bai žemą kaina. Tas ugniavietes 
galima gauti įvairių spalvų, kurios 
sutiktų su jūsų dekoracijomis; taip
jau galima gauti ispaniško dezaino.

9

Artistiniai Radiatorių Kabinetai
Musų radiatorių kabinetai yra ųa- 

duryli tuo vilčių budu ir vru tikru 
naujanybė šitokiam įrengimui. Rei
kalingi agentai išimtinom teritorijom. 
Ateikite, rašykite, arba telefonuokite 

Ina Manufacturing Co.
3509 W. 63rd St.
Tel. Grovehill 1222

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA senyva moteris ar
ba jauna mergaitė prižiūrėjimui tri
jų ir pusės metų vaikučio ir pagel
bėjimui namų ruošoje. Kambarys ir 
valgis. Kreipkitės i restaurantą. 1612 
N. California Avė. 

-------o-------

REIKIA patyrusių veiterkų, dieno
mis ar naktimis. Gera mokestis. 
Kreipkitės j Kelly’.s Restaurant, 4818 
W. 22nd St.

------ O-------

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

20 AKRŲ, nauja 5 kambarių cot- 
tage, prie valstijos vieškelio, su žuvin
gu upeliu, $1,250; taipgi 5 akrai, 3 
kamb. namas $550; išmok. Daenzer, 
2353 W. Van Buren St., West 6161.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

3 augštų mūrinis namas ir name
lis užpakalyje, viso dėl 9 šeimynų. 
Parsiduoda labai pigiai, nes savinin
kas išvažiuoja i Lietuva, 2918 So. 
Union Avė., sav. 3čios lubos užpa
kalyje.

G

MODERNIŠKAS kampinis namas, 
šiaur-rytinėj kertėj 56 ir Winches- 
ter Avė. 3 po 5 kambarius apart- 
mentai ir didelis Storas. Garu šil
domas. Parduosiu namų ir Storų 
arba vien namų, už $5,000 sutaupy- 
mų.

Klauskite Store
arba šaukite Prospect 7653 

-------O-------

GARSIOS Pietinės Illinois Mine 
run $6.50 už tonų, pristatom. La
bai mažai dulkių. Lump, egg. nut 
$7.50, pristatom.

GOVALIS, Canal 2311

REIKALINGA 
Kambarinių ............................. $6f> į menes]
Indų plovėjų, 6 dienos savai

tėj, ..................... $16 j savaitę
30 dirbtuvių mergaičių, be pa

tyrimo ................  $15 j savaitę
Collar machine operatorkų $15 j sav. 
Vyrėjų .......................... $25 i savaitę
Veiterkų .... .................. $25 i savaitę
Mergaičių skalbykloms ............... $15

iki .............................. $18 i savaite
Mergaičių prie namų darbo $15 i sav. 

kambaris ir valgis
Ateikite ir pamatykite musų sų- 

rašų, tiek daug kitų vietų turime. 
ALERT EMPLOYMENT SERVICE 

6254 S. Western Avė., šiaurvakarinis 
kampas 63 ir Western gatvių, 

virš aptiekos.

VERTI DOMĖS BARGENAI 
80x125 Rockwell, tarp 70 ir 71 grt. 
30x125 Mozart, tarp 71 ir 72 gt.
5 kambarių, garas. bungalow, Clearmont, 

arti 73 gi. $7.500. Jūsų pačių aąlysros.
7131 S. Western Avė., 

Republic 9230

AR JUS turite išmokėta lotąT Jeiru 
Jus turite ir norite tikro namo aavo 6ei- 
minai, mes pabudavosime jums be jokio 
itnokėjlmo — bunralow, 2 ar 3 flatų bile 
kokio Htiliaus ir ruMes. Jeiru juo neturite 
loto, mes parclbėsime jums ji įsigryti. Pa- 
siinatykit bu mumis tuojaus.

STANLEY C. CHADWICK & CO.
> 3234 Bryn Mawr Avė., 

Independence 1210-1

Furnished Rooms
KAMBARYS ant rendos dėl pavie

nio vyro, $2.00 i savaitę. 501 W. 
32nd St., 1-mos lubos.

REIKIA mergaitės ar jaunos mo
teries dirbti prie finišiavimo kaili
niu — • fur kautų, patyrusos. Kreip
iatės Capital Furier, Room 308, 159 
N. State St.

PIETVVAKARINIS kampas 53 gt. 
ir Union Avė., 3 augštų mūrinis, — 
Storas, 2 po 7 kamb. flatai. Našlė 
tu paaukoti. luotas 60x125. $11,500.

D. J. O’CONNOR,
10 S. La Šalie St. Franklin 4465

For Rent
o

100 moteriškių, Congress vieš
bučio darbininkių, turėjo spruk
ti iš trobesio, kuriame jos mie
gojo, kai anksti antradienio ry
tą ištiko trobesy ekspliozija ir 
kilo gaisras. Nužiūrima, kad 
ekspliozija kilo trobesio skiepe. 
Nuostolių gaisras padarė apie 
$25,000.

Sugavo jaunus vagilius
Woodlawn apielinkėje pasta

ruoju laiku vagilių gengė įsi-

DVI KNYGOS
Šios dvi knygos reikalinga tu

rėti kiekvienoje šeimynoje, kiek
vienuose namuose, idant užpil
džius gyvenimo spragas.

SAPNININKAS
Knyga išguldymui sapnų 

reikšmės
Kiekvienas žmogus sapnuoja. 

Kiekvienam yra gerai žinoti ką 
reiškia jo vakarikštis sapnas. 
Prisisapnavai besiartinančią ne
laimę — pasisaugok, tas tik ge
rą atneš; prisisapnavai ką nors 
gera — rūpinkis, kad tai įvyk
tų. Vienu žodžiu: Sapnininkas 
padės - jums gyventi.

Knygos kaina 75c
Apdaryta .... $1.50

MĮSLIŲ KNYGA
Išguldymai ir palyginimai 

tūkstančių mįslių
Jei nori būt mėgiamas drau

gijoje — svečiuose, mokėk daug 
juokingų mįslių ir anekdotų, o 
į tave tuoj aus atkreips visi sa
vo domesį ir pamėgs. Mįslių 
knyga neturi sau lygios — tai 
knyga, kurioje rasi prilyginimą 
kiekvienam daiktui: gyvam, ne
gyvam ir pusgyviai.

Kaina $1.
Abidvi knygos kartu už $1.50

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. 

Chicago, III.

Neapsigaukite! Tvirtesnio — ge
resnio — su gražesniu ir malo
nesniu balsu kito tokio Radio 
Amerikoje nėra kaip Fada Radio. 
Persitikrinkite musų krautuvėje.

General Radio Store
Didžiausia Radio Lietuvių Krau

tuvė Brighton Parke
3856 Archer Avenue

netoli Rockwell St., 
Telefonas Lafayette 6195 

CMicago, III.

—■ibh—n~~~ — jm—

ĮCLASSIFIED APS
Educational

Mokyklos
REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 

AUTOMOBILIU AMATO 
Praktiškos instrukcijos, darbas kol 

mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukil 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL 
2040-42 Washington BlvdL

2973
mados sukne- 
sunkaus šilko, 

tokia 
mote- 
bran-

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslų i devynis mėnesius; 
augštesnj mokslų i vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu įgijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelnų mokslų. Savo būvį žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 S. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

ir

INTERNATHONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

FLATAI pasirenduoja 4 ir 5 kam
barių, garų šildomi. $40 už 4 kam
barių, $45 už 5 kambarių. 3249 So. 
Morgan St. Klausk janitoriaus. 

-------o-------

PASIRENDUOJA tinkama vieta 
dėl barber shop — renda pigi.

6601 So. Morgan Street

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia___

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Skolinam Jums Pinigus 
$100, IKI $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Avė. 
-o--------

ir

•7

Be Komiso ir Išlaidų
Mes paskolinama jums $100, $200 

arba $800, imame begali nuošimti 
Pinigu* gausite i 12 valandų. 
Industrial I^oan Service

1726 . W. ChlcaRo Av«. 
Kampa* Hermitaire Ave>

MES DAROME 1, 2 ir 3 inorgi 
čius. Eighteen Bond & .Mortgage Co.

1618 West 18th Street
I. F. Dankowski, prez.
C. T. Dankowski. ižd.

Furniture & Fixtures

Ir sumanus vyrai 
padidinimui uždarbio ir 
pirmyn, pardavinėjant 
naujus 6 cilindelių

Energiški 
rasti proga 
pažengimui 
nepaprastus 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobesy, prie Wacker Drive ir 
Wabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney. taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpų lai
kų lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausių 
vinėti.

Kreipkitės kas 
ryto iki 4 vai. po

Mali

būdų juos parda-

dieną nuo 10 
pietų.

VertelgųChevrolet
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.

iš

50 DIRBTUVĖS mergaičių $18.00 
i savaitę, nereikia pagyrimo. Indų 
plovėjų $15.00 j savaitę. Tarnaitės. 
$18.00 i savaitę, kambarys ir valgis. 
Accurate Employment Agency, 6311 
S. Halsted St.

PARDAVIMUI
GERIAUSIAS DVIFLATIS 

MARQUETTE PARKE

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

REIKALINGA ištikima virėja-as.
Michigun Avenue Restaurant 

10819 Mchigan Avė.

Situation VVanted
Darbo Ieško

BARBERYS ieško darbo. Gei
stina butų, kad būt pastovus. 
Kam reikalinga atsišaukite. Tu
riu 18 metų patyrimo.

Barberys
Tel. Lafayette 4026

Business Chances
Pardavimui Bizniai

2 augštų mūrinis Ir akmens.
Pilnas beismentas,
2 karų Karažas.
WeatheratripR.
Langai su (langiukais.
Varinės rynos.
Varinis dangtis ir porėtai.
Variniai skrynai. Z
Storm doors.
(JžleidžiarnoB durys garažui].
Automatinis aliejaus burneris (Hardinge) 
Bryant gaso vandens ftlldytojas, 
Frigidaires.
Humphrey fiildytojai.
Marmuro menteliai.
Visos sienos drobe ižmufttos, 
Paneliai ir inaliavotos.
Klasterio kornizal.
Belsmento užbaigimas kaip virAuje.
Sienos ir lubos plasteriuotos.
Tile grindys, kletkuotos sienos 
Maudynėse.
Pilna maudynė belsmente.
Lempos sienose.
Drabužių chutes.
Dideli klozetai
Daug Mase plūgų.
Viduje laiptai. t
Puikiausias hardware. 
ISmufitos extra storos durys.

Savininkas

C. H. SCHMITZ
6503 S. Campbell Avė.

Republic 2545

PARDAVIMUI 30 karų garažas ir 
gasolino stotis. 8,000 gal. gasolino 
išeina j mėnesi. 7800 Archer Avė., 
Justice Park, Iii. Tel. Willow 
Springs 60.

$3,700 NUPIRKS 5 kambarių na
mų. Medžiais apaugęs 60x267 lo
tas arti Downers Grove. Lengvos 
sąlygos. Pamatykit O’Reilly prie
šais Belmont stoti.

GROSERNĖ parsiduoda labai pi
giai . Biznis galima daryti iš visų 
pusių gerai, 6839 So. Loomis St.

2973— Paskiausios 
lė. Labai tiktų iš 
Dabar kuomet ateina ruduo 
suknia yra būtina kiekvienai 
rei. Nusipirkti jau pasiutų
giau negu nusipirkti geros materi
jos ir pačiai pasisiūti.

Sukirptos mieros 16, 18, 36, 40 
ir 42 colių per krutinę.

Norint gauti vienų ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduota blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti mierų ir 
aiškiai parašyti savo vardų, pavardę 
ir adresų. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, lil.x

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
Čia idedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No ...................
Mieros .......—...... .. per krutinę

Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

Business Service
Biznio Patarnavimas

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas . Mes atliekame ge
riausi darbų mieste. Kedzie 8463.

3 šm. miegamojo kamb. setas $35. 
3 šm. lovos Davenport seklyčios se
tas $35, Victrolos $5, lovos $2, kau
rai $5, dresseriai $5, valgomojo kam
bario setai $10. gasiniai pečiai $5. 
pianai $25, buffetai, Radio, siuvamos 
mašinos $5. Ledaunės $5, vežimu
kai $5. Daybecl $5. Vacuum valyto
jai $10. "GAUGER, 541 E. 61st St.. 
prie St. Lawrence. Atdara utam., 
ketvergo ir subatos vakarais.
---------- ----------------------------------------

BARGENAI CASH PIRKĖJAMS
2 ir 3 šm. seklyčių x setai, Mohair, 
Moųuette, Jacciuard, etc. $35 iki 
$69.40, 3 šm. miegamojo kamb. setai, 
su springsais ir matrasu, $39.75. 7 
šm. valgomojo kamb. setai $43. Kau
rai visokio dydžio. Dinette setai ąžuo
liniai $14.50. $750 Stark upright pia
nas $72. šimtai bargenų. Victor, 
4809 W. Lake St., Atdara iki 10 vai.

AEROPLANŲ DARBAS
Reikia jaunų vyrų, kurie yra su- 

siinteresavę aeroplanų ir motorų 
konstrukcijos darbu. Išmokite mu
sų didelėse dirbtuvėse. Keli mėne
siai patyrimo prirengs jus gerai ap
mokamam darbui. Jei dirbate, ar 
nedirbate kreipkitės

2137 South Cicero Avė., 
Room 3,

Tarp 10 v. ryto ir 9 vak. Nedėliotais 
11 iki 2 po piet.

Mr. MARKŪNAS, Supt.

PARDAVIMUI barzdaskutykla. pi
giai, 2 kėdžių, su visais paranka
mais, visokių tautų apgyventa. Lie
tuviui gera vieta. Lysas ilgas, 4 
kambariai gyvenimui, proga prasi
dėti su mažai kapitalo. Priežastį 
pardavimo patirsit ant vietos. Ga
lima matyti iki vėlumo.

1325 S. 50th Court, Cicero
1 blokas nuo Roosevelt Rd.

Paul M, Smith & Co.
REAL ESTATE, 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodama, mainom na
mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rųšies. Nėra skirtumo apielinkės ir 
kur yra ir kas yra. Perkam notas, 
2nd mortgage ir parūpinant 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, vieta išdirbta per daug metų, 
Lietuvių apgyventa. Parduosiu pi
giai, išvažiuoiu iš Chicagos. 2953 W. 
38th St.

3 AUGŠTŲ mūrinis namas, per
dėm modemiškas, 8 rendos. B. Posvic 
1020 W. 19th St. 2nd floor.

PILNAS šildymo plentas, visais 
atžvilgiais garantuotas. Vien ma- 
teriolas pilnam plentui, pigiau kaip 
galima $280. Įrankius skolinam 
veltui. Taipgi plumbing reikmenos. 
Abbott Plumbing & Heating Supply 
Co., 5201 W. Grand Avė. Berkshire 
1321, Mr. Bartunek.

J. S. RAMANCIONIS
Buvę* vedėjas Bridgeport Painting

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorator*

J. S. RAMANCIONIS, savininkai
8147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261

TURIU paaukoti gražius 4 kam
barių 
sius, 
iyčios 
mažus 
kamb. 
pusryčių setų, veidrodi, 
peilius, lempų, 
mokėsiu už pristatymų, parduosiu ir 
atskirai. Didžiausas bargenas. Mrs. 
Winner, 8228 Maryland Avė., 1 apt., 
1 blokas j rytus nuo < 
Avė., tel. Stewart 187 
---------- -f------------ ♦-----

REIKALINGI grosemės įrengimai 
(Fixtures) Slicing mašina, viskų kas 
yra reikalinga dėl grosemės. 8718 
Commercial Avė., Antanas Kigavičia 
Tel. Regent 0377.

rakandus, vartotus du rpėne- 
$475 paims 3 šm. Frieze sek- 
seta, 2 9x12 Wilton kaurus, 

kaurus, 8 šm. valgomojo 
reišuto setą, staleli, 5 šm. 

paveikslus, 
Viską už $475. Už-

ove

J. H. SCHAFFER and CO.
803 Ridge Avė. — Wilmette

Tel. Wilmette 364
North Shore farmos, lotai, akrai 

ir namai.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

TURIU parduoti savo $850 grojik- 
li už $105 cash ar išmokėjimais. 
Suolelis ir rolės. Mr. Szwada, 6136 
So. Halsted St.

REIKIA kelių sugabių žmonių, 
virš 30 metų amžiaus, nevedusių, 
prisidėti prie nacionalės pardavinėji
mo organizacijos. ' Trumpas pasila- 
vinimas amato, dideli pinigai iš 
pradžos.

MR. SAMUELS, 
540 So. Wells St.

PARDAVIMUI 
nis išdirbtas per 
gerai eina, esu 
Chicago, 1841 S.

restaurantas, biz- 
daug metų, biznis 
priverstas apleisti 
Halsted St.

PARSIDUODA lotas ant biznio 
gatvės greitai augančioj kolionijoj. 
Parduosiu už teisinga pasiulyma ant 
lengvų išmokėjimų, 71 mos ir Hamlin 
Avė. 7242 So. Artesian Avė. Chas. 
Washgauskis.

pat
PAAUKOSIU modernini restora

nų, refrigeratorių. Pastebėtina pro
ga tipkamam žmogui. Storas 6249 S. 
Ashland Avė. Del žinios šaukite 
nuo 9 ryto iki 2 po piet Normai 2267

REIKIA pardavėju pardavinėti 
Chrysler automobilius ir Plymouth 
automobilius, patyrimas • nereikalin
gas, bet pageidaujamas. Patrau
kianti vieta. Dali ar pilnų laikų. 
M. J. Kiras Motor Sales, 3207 So. 
Halsted St., tel. Caluiuet 4589.

REIKALINGAS vyras, kuris var
toja lietuvių ir lenkų kalbas Mokėsiu 
alga ir komisų. Atsišaukite 1423 So, 
Halsted St. S. Cassel & Co.

-------O-------

PARSIDUODA Barber Shop trijų 
baltų krėslų. Verta $1000. Parduo
siu už $500. Priežastis: apleidžiu 
miestų, 4355 Wentworth Avė.

1------------- ,----------- --------------- ---------
PARDAVIMUI grosernė ir delika- 

tessen krautuvė—gera biznio vieta— 
parduosiu už $400. 2 ruimai gyve
nimui. Otto Kassautski, 4634 South 
Fairfield Avė. Tel. Lafayette 1537.

PARDAVIMUI 6 flatų namas 
—nuo savininko. Vienų metų se
numo. Visi nauji lysai. Elektros 
refrigeracija, garo vacuum ap
šildymas. Randasi gražioj South 
Side vietoj—pusė bloko nuo Ra
tine Avė. $7,000 cash, likusius 
mažais mėnesiniais išmokėji
mais. Rendos $4,600 į metus. 
Kaina $39,000. Theodore Stabe- 
row, 8449 So. Elizabeth St. Tel. 
Stewart 10408.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

KRIAUČIŲ PARDAVĖJŲ
Visiškai nauja propozicija pinigus 

pasidaryti. Turi gerai atrodyti, bū
ti sugabųs. Seniausia ir didžiausia 
ištaiga industrijoj. Parūpiname 
rus prospektus.

Klauskite
MR. SAMUELS, 

540 So. Wells St.

ge-

Aš TURIU keletu 5 akrų šmotus 
žemės, geras juodžemis, arti Elgin, 
prie gražios Fox upės; labai tinka 
vištų ar daržovių ukiui; lengvi iš
mokėjimai. Ateikite ar rašykite

E. L. DAVIS,
105 W. Monroe St., 
Tel. Randolph 7960

PARDAVIMUI 8 kambariu namas, 
gali būti vartojamas kaip 2 flatai. 
Gatvės ir elės ištaisytos ir užmokė
tos. Arti bažnyčios, mokyklų ir Sto
rų. Šis namas yra gerame stovyje 
ir parsiduos pigiai, jei pirksite tuo- 
jaus.

4219 S. Fairfield Avė.

REIKALINGAS porteris ‘ prie 
krautuvės, atsišaukite 6101 So. State 
Street.

REIKIA “all around” operatorių 
siūti kišenius vyrų švarkams, 323 
W. Jackson Blvd., Room 500.

PARSIDUODA arba išsimaino 120 
akerių žemės. 100 akerių dirbamos, 
o kita yra miškas ir ganyklos, gra
ži vieta ant krašto upės, Rabbit 
River Michigane. 26 mylios (huo 
Grand Rapids, su visais gyvuliais 
ir įrengimais. Turim parduoti 
išmainyti i trumpa laika.

G. KAIRAITIS
Hopkins Mich., R. No 3

PARSIDUODA ar pasirenduoja 
pusantro augšto mūrinis namas. 8 
kambariai, 2 maudynės, garu šildo
mas, garažas, 5815 So. Maplewood 
Avė.

ar

ČIA YRA BARGENAS
2 lotai, 2 Storai, 1 flat, aprube- 

žiuota apielinkė. Nėra kito biznio 
aplinkui per 5 blokus, turiu parduo
ti tik už $7000, arba už geriausi pa
siūlymų šių savaitę. Randasi 73 arti 
Ashland Avė.

Del platesnių informacijų 
Republic 7647




