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Voldemaro pati iš 
davusi vyro pas
laptis anglams

Du metu kalėti už
30 centų

MONTREAL. Canada, liepos 
22. — John F. Riley, 56 m., 

(*irdama savo vyrą, ji išpasa- nubaustas dviems metams ka
bojusi Chamberlainui, kaip lėti už tai, I 
Voldemaras planuojąs atsi
spirti prieš Tautų Sąjungą 
Lietuvos-Lenkijos ginče

Ir Čekoslovakija pri 
ima Kellogo paktą 

karų atsižadėti
• WASHINGTONAS, liepos 22. 

kad jis ištraukė Aplaikyta Čekoslovakijos at- 
praeivio kišeniaus sakymas j Jungtinių Valstijų 

knygelę vertės 30 cen-j' sekretoriaus Kellogo pasiuly- 
įmą plano karams baigti. Čeko
slovakija pareiškia, kad | jai 
priimtinas Kellogo paktas.

Nužiūrima, kad kalbamas 
paktas bus pasirašytas rugsė- 

Į jo mėnesį Paryžiuje. Prezi
dentas Coolidge, sakoma, ma- 

, nas, kad tarptautine konferen- 
■ ei ja Paryžiuje ar kurios kitos 

šalies sostinėje pasirašyti ta 
paktą butų pageidaujama. Tx)ks 

' bendras pasirašymas priduotų 
Sand7-'i yi)aI*nR°s svarbos sutarčiai, 

begirdama (.hamberlai- n() jr jo šalininkai praktiškai ~ 1 lw
vyrą.

gatvėje 
notoms 
tų.

tai,

Spaudoj pasklydo žinia, buk 
Voldemaro pati, kai ji lankė
si kartu su savo vyru Londo
ne, išpasakojusi Anglijos už
sienio reikalų ministeriui, Au
stei! Chamberlainui, kad Vol
demaras ketinąs nenusileisti 
Tautų Lygos i 
Lietuvos-Lenkijos ginče; < 
Voldemaras tikisi tam reikalui i 
pagallx>s iš Rusijos. Voldema- 
rienė, 
nui savo 
jo planus.

Tikisi neužilgo įveik 
ti Nikaragua ko

votojus
WASHINGTONAS, liepos 22.

— Jungtinių Valstijų jūreiviai 
reikalavimams \i|<ararU(>je tikisi, kad jų 

ginče; esą, ųarnĮ)anjja prieš generolą Šan- 
pasibaigsianti i keletą 

mėnesių. I-Lsą, generolas !

išplepėjusi ir

Rusai siūlo “tikrą 
taiką”

apsupti amerikiečių jėgų. Jie Kalinys RUSOVė du kalČ- 
turėsią arba pasiduoti j ame
rikiečių rankas, arba bėgti į 
Hondūras.

jimo sargu ir pats 
nusižudė

NEW YORKAS, liepos
Bandydamas ištrukti

RYGA, liepos 22. — Iš Lat
vijos pranešama, kad bolševi
kų užsienio politika, kaip kad 
ji aiškinta Šeštame trečiojo in
ternacionalo kongrese, busian
ti toki: visose šalyse verbuoti 
šalininkus Maskvos diktatorių 
šauksmui kovoti prieš karą. I 
Kongreso delegatai ti^ę įsaky-, 
ti, kai sugrįš namo, organi
zuoti draugijas, kurių obalsis 
butų “nelieskite Rusijos”, ir 
varyti agitaciją prieš imperia
listų ir kapitalistų karą Rusi
jai. Kongreso delegatų, ypač 
atvykusių iš kitų šalių, ūpas 
nupuolęs, kadangi jie nužiū
ri n tys, jog šiemet negausiau-. 
tys tokios finansinės paramos 
iš Stalino, kokios gaudavę pir- 
mesniuose kongresuose.

Sukilimas Portugali- ,kau"‘“ kalėjimo, kali-
• • lv. . nvs John McCabe, 25 metų
joj numalšintas

LISBON, liepos 22. — Nak- 
(tį iš penktadienio j šeštadie
ni San Jorge barakuose karei
viai pakėlė maištų. Valdžia pa
siuntė ištikimą sau kariuome- 

i nę malšinti sukilusius. Sukili
mas numalšintas. Trys sukilė
lių užmušti ir 40 sužeistų. 
Ar štuotą keletas vadų. Poli
cija gaudanti pabėgusius va
dus. Sukilimui ženklas buvo 
duotas trimis šūviais iš ka- 
nuolės San Jorge tvirtovėje. 
Kai kurie civilių gyventojų gel
bėję sukilėliams.

amžiaus, nežinia kokiu budu 
įsigijęs du revolverius, nušovė' 
du kalėjimo sargu, Broderso- 
ną ir Morganą. Pamatęs bet
gi, kad kelias ištrukti laisvėn 
jam 
pals

No. 173

se-

1S

litų, 
pre-

Buvo senas knygnešys ir 
“miatiežninkas”

Per sausio — gegužes mėn. 
Lietuvos bankas esąs išėmęs iš 
apyvartos apie 20,000,000 
sąryšy su pasyviu užsienių 
kybds balansu.

ru
dens busią uždaryta Panevė
žio mokytojų seminariją. Į se
minarijos rūmus busianti per
kelta mergaičių gimnazija.

SKUODAS, — š. m. birže
lio mėn. mirė sulaukęs 118 me
tų senukas Dubinskas, kuris 
dar nė vieno karto nebuvo

Traukia litus iš apy
vartos

Uždarys mokytojų 
minariją

Franci jos orlaivinin-! 
kai išlėkė Amerikon

buvo užkirstas, kalinys 
nusišovė.

Pasiruošę šiandie 
skristi per Atlanto 

vandenyną

1S

Mirė 118 metų jau
nikaitis

7,000,000 žmonių kas 
dien važiuoja 

busais

Du pakraščių sargybi
niai prigėrė laivų 

kolizijoj

MITGHEIJ, FtELD, 
liepos 22. — Jėi oro 
nesutrukdys, aviatoriai 
Sabelli ir Rog*r O. 
pasiruošę rytoj 
skaisti kelionėn per

I.ONDON, liepos 22. l’a- 
ge- 
tikneralio kelių direktoriaus, 

vienos kompanijos omnibusai, 
važinėj an tys lx>ndon<# it* Lon
dono apielinkėjo, kasdien tran
sportuojantys apie 
žmonių.

CAPE MAY, N. J., liepos 
22. — Per tirštą miglą buvo 
garlaivio Culbrrson užgautas 
ir paskandintas pakraščių sar
gybos botas No. 113. Du sar
gybiniai prigėrė, kiti penki bu
vo išjrelbeti. Nelaimė atsitiko 
jurese ties Delaware iškišu-

7,000,000 lia's-

...... . i- Pripažintas nekaltuProhibicijos agentai de- paleistas kalėjimo 
vės uniformas metų praslinkus

WASHINGTONAS, liepos 22. |
Komisionierius Doran pa-1 

skelbė, kad prohibicijos agen
tai, pat raliuojantys šalies vieš
kelius, busiantys įsakyti devė-

(Atlantic and Pacific Photo]

Baigiamas Vokietijoje statyti didžiausias pasauly orlaivis 
“Grafas Zeppelinas”. Dirižalielis bus labai puošnus, su visais 
patogumais ilgoms kelionėms ir veikiausia skraidys tarp Vokie
tijos ir Amerikos.

. Naujas vidaus reika
tų sekretorius

Civilis teismas Obre 
gono užmušėjui

SUPERIOR, Wis., liepos 22. 
— Rezignavus vidaus reikalų 
sekretoriui Work, prezidentas 
Coolidg’e pakvietė tai vietai 
užimti Roy O. \Vest, Chicagos 

I repubilikoiią,

i (’.esare 
VVilliams

[šiandie] iŠ- politikierf repubilikoną^ Dc- 
• Atlanto! neeno grupės šalininką. West 

vandenyną j Romą. Jų aero-; sutikęs užimti pąsiulytą jam 
planas taipjau pavardytas Ro-; vietą ir manąs tuojau prade- 

mfi nnv’/Hiroa >rv»n n/Lma. ti eiti pareigas. We‘ t yra ad
vokatas.

Suteikiama pilietinės Mašinų konkurencija
teisės čigonams muzikantams

MEKSIKOS MIESTAS, lie
pos 22. — Oficialia pareiški
mas -tapęs išleistas, kad Jose 
de Leon Torral, užmušusj Ob- 
regoną, teis civilis teismas prie 
atidarytų durų.

Dar tapo padaryta keletas 
areštų ryšy su nužudymu Ob- 
regono. Policija taipgi prane
ša, kad j jos rankas yra pa
tekusių nesenai išleistų lape

lių, kurie buvo dalinami kle
rikalų rateliuose. Lapeliuose 
skelbiama, jogei Obregono ir 
Calleso dienos esančios suskai- 

i tytos.

BREST, Francija, liepos 22.
Orlaiviu “La Fregate” iš 

čia 5 vai. 
išlėkė Amerikon 
Pauliu Paris. Kartu su 
kia pilotas Marrot ir 
telegrafo operuotojas 
Lakūnų tikslas yra

Spaudos draudimo metais se
nukas buvo knygnešys ir sė
dėjo pusantrų metų katorgo
je.

Nors ir suvargintas sunkaus 
gyvenimo, jis labai mėgo pa
sakoti apie žiląją musų seno
vę, apie baudžiavos laikus ir 
kartu su lėtai sakomais žod
žiais byrėdavo iš jo akių aša
ros. Ypatingai įdomiai senelis 
pasakodavo apie “šaikų” me
tus. Jis matė, kaip žiauriai ru
sų kazokų buvo nužudytas gar
sus tų laikų žemaičių sukilė
lių vadas Noreika.

Paskutiniu laiku senelis gy
veno neapsakomame skurde.

“La b'rcgate 
po pietų šiandien 

leitenantas 
juo le- 

bevielio 
Cadou. baltas žydo pirties muro kam

pas! ekt i

Komunistai sveikina 
amnestuotus draugus

BERLYNAS, • liepos 22.
Į' Berlyną atvyko dvidešimt 
vienas komunistas, kurie ei
nant reichstago priimtu am
nestijos įstatymu tapo palei
sti iš kalėjimo. Berlyno komu 
nistai surengė jiems priėmime 
manifestacijas, kuriose daly
vavo apie 20,000 žmonių.

$230,000,000 karo pen 
sijoms

LONDON, liepos 22. — Pa 
sak William Joynson-IIicks 
Anglijos vidaus reikalų minis- 
tvi’io, šiemet karo pensijoms 
Anglija išleidusi $230,000,000.

jM’lis ir bado šmėkla buvo jo 
gyvenimo saldybė. Dažnai 
skundėsi žilagalvis, kad pa
klydęs vienas tarp amžių sve
timų, nes savo kartos jau nė 
vieno žmogaus apylinkėse be
matąs.

Latvijoj organizuojasi 
fašistai

Latvijos spauda praneša, 
kad Latvijos tautininkai suor
ganizavę nacionalrevoliucionie- 
rių kliubą, kurio priešaky sto
vįs žinomas Latvijos fašistų 
vadas J. Pone ir aktyvus jo 
bendrininkai Lazdinė ir J. 
Priede.
Bitės sukapojo arklius

PRAGA, liepos 22. — Čeko
slovakija suteikė pilnas pilieti- 
nes teises čigonams. Užtai £i- • 
gonai bus reikalaujami liauti ' 
pabastų gyvenimą, apsistoti 
pasirinktose vietose, gi jau- 

IP nuomenė ateity turės armijoj 
jg tarnauti; iki šiol Čekoslovaki

jos čigonams nereikėdavo tar
nauti kariuomenėj, nė mokėti 

i taksų.
Toks pat patvarkymas tapo 

išleistas Vengrijoj, « kur čigo- 
i nai neturėjo pilnų pilietinių ir

KENOSHA, Wis., liepos 22.
— Kadangi įtaisymas teatruo-,

, ae vadinamų “movietone” ir 4 ŽUVO traukiniui IlUVir- 
“vitaphone” mešinų grūmoję, |ug j |)atvjnusją U|)ę 
išmesti is darbo šimtus gerų 
muzikantų, tai vietos muzikan
tai kreipėsi į Wisconsino Dar- (---- 
bo Federacijos konvenciją pra- pvjejy

22

KALINAS. — Arti Kauno 
ganykloj bitės užpuolė pil. Var- 
šavskio 2 arklius ir labai su
gylė, 
Tuo 
1 ooo

nuo ko arkliai pastipo, 
savininkui padaryta virš 
litų nuostolių.

LONDONAS, liepos 22. — 
Edinburgho (Škotijoj) teis
mas pirm 20 metų pripažino, - ' -- - ~-
kad Oscar Slater užmušęs p-lę .
Marion Gilchrist. Slateriui Į , . , . , .ti uniformas, idant vnž.uojan- mjrties |)UVo pakeista. plauta taksų, tarnauti kanuo-

"I ’ “'i...“kalėjimu visam amžiui. Dabar,'
po 19 metų kalėjimo, Slater, 

1 tapo pripažintas nekaltu pri
mesta jam gaivažudyste. Jis Viešbučiuose konfiska- 
tapo paliuosuotas liepos 20 d.

pažinti. Dalykas toks, kad pra-1 
eity ne vienas automobihnkas į 
buvo pašautas, kai mėgino pa-. 
l>ėgti nuo prohibicijos agentų, 
manydamas, kad jie buvę plė
šikai. Be to, planuojama atei
ty fotografuoti pirštų žymes 
nusikaltusių prohibicijos įsta
tymui.

j>olitinių teisių ir iš jų nerei-j r-uosc ma§įnos jau įtaisytos, 

menėj ir eiti kitokias pilieti- yg| j)U‘’

OMAHA, Neb., liepos 22. — 
.„j lokomotyvų traukia- 

šymu panaudoti savo įtaką, mas< WĮabash geležinkelio pre- 
idant sulaikius tų mašinų pla- > traukinys nuvirto į stip- 
tinimąsi. Delegatų prašyta )rjaj patvinusį upelį, netoli nuo 
protestuoti Py*e^ tu mašinų -Mineola, Io\va. Du mašinistai 
įtaisymą, kai jie surgįš namo, jr |)ečkuriai neteko gyvy- 
o taipgi neremti tų teatrų, ku-

Perkūnas spardosi

vo $100,000 likierių

Henry Ohl, iš Milvvaukee, 
j Wisconsin valstijos 

Darbo Federacijos prezidentas, 
o J. J. Handley sekretorius. 
Federacijos konvencija atei
nančiais metais įvyks Fondu- 
Lac’e.

Rumanija gauna $250,- 
000,000 paskolos

Fall’o dvaras parduota 
už$800,000

DENVER, Colo., liepos
— Clay Mann, stambus Tex#s i
valstijos vertelga galvijais, nu
pirko Alberto B. Fall dvarą 
už $800,000. Fall pirm kelete 
metų, kai jis sekretoriavo Har valsč., birželio 17 d. perkūnas 
dingo kabinete, buvo įveltai užmušė ruskelį Ifimovą ir ki- 
aliejaus skandalai!, kilusiu de1 to ruskio arklį. Kukštų kaime 
to, kad valstybės aliejaus šal- užmušė pil' Zakuntonį. Didė- 

pavesti Sinclairo, si()s kaime užtrenkė jauną vy
rą Straikų. Beržuonių kaime, 
Pandėlio valsč., perkūnas tren
kė į kaminą. Sugriovė pečių 
ir išdaužė langus. Viduje 
vusieji šeimos nariai liko 
pr liesti.

tiniai tapo 
Doheny ir kitoms toms priva- 
tėms kompanijoms išnaudoti.

Nuostoliai Airijos dro
bių audinyčioms

KERVALKIAI. Rokiškio

bu-
ne-

Mašina negeriems kiau
šiniams išskirti

Oro paštas tarp New philadelphia, Pa., liepos
Dviejuose vietos vieš

bučiuose, Stenton ir Bartram, 
prohibicijos agentai 
kratą ir konfiskavo 
kaip $100,(Xi0 vertės 
senų vynų ir likierių.

Yorko ir Pekino
22. 

toli- 
pa-

22. Raitas iš Argentinos 
New Yorką

iš Bucha ręsto
Rumanijos vald- 

" su kitų kraštų 
jų tarpe New

a-I.ONDON, liepos 22. 
rodai tano išstatyta čia ma
šina, kuri autonomiškai išski
ria gerus kiaušinius nuo blo
gų sulyg jų svarumu.

Mažėja amerikiečių 
skaičius Meksikoje

MEKSIKOS MIESTAS, lie
pos 22. — 1921 metais visoje 
Meksikoje amerikiečių buvo 
21,740; gi 1926 m. suskaity- 
mu, jų belikę čia tik 15,219.

NKW YORKAS, liepos
— Vilhjalmur Stefanson, 
mos šiaurės tyrinėtojas, 
skelbė žinią, jogei yra svar
stomi planai įsteigti oro paš
tą tarne Now Yorko ir Peki- 

linijoj. Tikimasi, kad to 
siuntiniai, išgabenti iš 
Yorko, galėsiantys pa- 
Pekiną į keturias die- 
Pašto kelias nužiūrimas

Cochrane,
toliaus — Fort 

Hudson Bay, Fort 
Norman, MacKenzie 
Yukon, Alaskoj, 90 
Bering • sąsmaugą, 

Ochotsk, Sibi-

padare 
daugiau 
brangių

Dainu iškilmes Vienoje

lie-

Austrija, liepos 22. 
suvažiavo vokiečių 
draugijos. Suskai- 
dainininkų iš visų

INDIANAPOLIS, litd., 
pos 22. — Aimee F. Tschiffley, 
išjojęs iš Buenos Aires (Ar
gentinos sostinės) į New Yor- 
ką, jau pasiekė Indianapolisą. 
Jis jau atliko 9,300 mylių ke
lionę. Tschiffley apleido Bue
nos Aires balandžio 23, 1925.

Telegrama 
praneša, kad 
žia pasirašė 
bankininkais,
Yorko Blair & Co., sutartį, ku; 
ria Rumanija gauna $250,000,- 
000 paskolos savo valiutai sta
bilizuoti.

. Byla prieš Doheny

DUBLIN, Airija, liepos 22 
— Belfasto drobių pramonei 
grūmojanti sunki ateitis. Au- 
dinyčiose mažėja darbai. Bijo
masi ilgaus kryžio. Palygina
mai prastas oras Amerikoje iš 
pavasario užgavo šių airių pra
monę. Be to, Amerika naudo
ja šios rųšies audiniams daug 
savo medegos. O tai dar nuo
stolius airių audinyčioms.

Ligos Kaune
22-30 d. bir-KAUNAS.

želio mėn. 1928 m. aštriomis 
apkrečiamomis ligomis susirgi
mų Kauno miesto Valdyboj už
registruota: 22 — vidurių šil
tine — 
difteritu
įkąstų įtariamų pasiutusių gy
vulių — 1, ligoninnėn išvežtų 
— 9, dezinfekcijų butuosė —

16, škarlatina
, dezinterija — 1

4,

pašto 
Ncw 
siekti 
nas.
tokis: New Yorl
Kanadoje]; 
Churchill, 
Rae, Fort 
upe, Fort 
mylių |>er
Anadr, Sibire; 
re, ir Pekinas.

VIENA,
— Vienon 
dainininkų 
tomą, kad
pasaulio kampų susirinko čia 
netoli 150,0(10. Kuone kita 
tiek esama tų dainininkų pa
čių, vaikų ir turistų.

Vieno koncerto, kuriame da
lyvavo 40,000 dainininkų, klau
sė daugiau kaip 160,000 ypa
tų.

Italų ir vengrų prekybi 
nė sutartis

ROMA, liepos 22. — Pada
ryta nauja komercine -sutartis, 
tarp Italijos ir Vengrijos. J 
tų sutartį fašistai žiuri, kaip 
j dar didesnį suartinimą šių 
dviejų šalių.

NEW YORKAS, liepos 22. 
— Robert H. Murray užvedė 
teismuose bylą prieš Edward 
L. Doheny, multi-milionierių, 
vertelgą aliejumi, kurio vardas 
savo laiku buvo plačiai mini
mas ryšy su “Teapot Dome” 
skandalu. Murray ieško $405,- 
000 atlyginimo. Esą, Doheny 
įtaręs jį, Murray, tuo, buk jis 
kreipusis pas Doheny prašymu 
finansuoti revoliuciją Meksi
koj.

Obregonas palaidotas
NOGALES, Ariz., liepos 22. 

— šeštadieny, liepos 21 dieną, 
saulei ką lik nusileidus, tapo 
palaidotas generolas Aivaro 
Obregon, išrinktasis Meksikos 
prezidentas, kurio gyvastį pa
kirto galvažudžio kulka. Ob- _____ __ _________ T
regon tapo palaidotas Ihiata- kyiklų, 13 mergaičių ir 10 ko- 
bampoj, Sonoros valstijoj, kur edukacinių. Mokytojavo jose 
jis buvo gimęs. Tūkstančiai 274 mokytojai, 
žmonių dalyvavo laidotuvėse. 11483.

Vilniaus mokyklos
VILNIUS. — Vilniaus mie

ste 1927-28 m. mokslo metais 
buvo 39 pradžios mokyklos. 
Jų skaičiuje 16 berniukų mo-

Vaiku buvo v



NAUJIENOS, Chicago, UI. ' Pirmadienis, liepos 23, 1928

Ką pasakojo mergi
nos dienoraštis

Tik tu jau ne mažute. — 
Staiga nelauktai šiurkščiai pa
žvelgi j mane tėtušis.

Ir ne tik aš, bet ir Riešute-
(Vienų batukų istorija)

Pats žilas Mendelis atidarė 
duris. Jis nusilenkė ne tik ma
mai, tėtušiui, bet ir man su 
Riešučiu. Juk mes kartu su juo 
įėjom.

Mendelis maloniai šypsos, o 
jo krautuvė taip smagiai kve
pia gražiais, naujučiais batu
kais, kad iš syk man atsirado 
šypsena. Malonus Mendelis ir 
krautuvė, kur tiek daug gražių, 
lyg sutūpusių lentynose paukš
telių — batukų.

Tėvelio auksiniai akiniai. 
Daktaras. Visas miestelis jį 
nepaprastoje pagarboje laiko.

Aš visą naktį verkiau, kada 
man trejetas metų atgal kai
mynė, tokia pat jauna anot tė
velio “kuosa” priminė, kad ma
no motutė buvusi tarnaitė.

Ji labai mėgia juodųjų ser
bentų uogienę. Manęs nemyli. 
Ne, aš meluoju. Begėdiškai 
meluoju. Ji mane saviškai my
li, labai myli. Bet ką gi aš pa
darysiu, kad tėtušis daugiau su 
manim, negu su ja kalbasi.

Aš dar visai maža ką išma
nau. Bet juk pats tėvas išmo
kė mane savavaliai elgtis. Nors 
tik 16 metų man Elžbietoje su
ėjo (taip mama sako).

Riešutis staiga pasišiaušė ir 
visas drebėdamas puola Men- 
delj. Pilna krautuvė jo žvan
gančio pykčio.

Mendelis maloniai kalbina 
mano Riešutį neloti. Keistas 
apskritas Riešutėlis sketera 
pašiaušęs ir užsikosėdamas vis 
smulkiau ir vis garsiau kiauk
si. Mane tai prajuokino. Ir rei
kėjo gi taip nutikti, kad aš pra
dėjau juoktis ir rodau:

—žiūrėk, tėtuši, koks jis....
Jei būt didesnis, prarytų—

lis nutilo. Jo rusvu uodegėlė 
po kede, kurioje tėvelis sėdėjo, 
tik retkarčiais suvirpėdavo iš 
susijaudinimo. Jo pyktis nega
lėjo taip greit atslūgti.

Aš lig papadžių nukaitau. 
Atėjo galvon cyniška mintis.

Aš perdaug gerai žinojau tė
velio nuotaiką. Kuo aš kalta, 
maniau sau. Ak, tai buvo labai 
kvaila. Bet aš stačiai į jį pažiu
rėjau ir norėjau rast jo veide 
ką nors juokingo.

Taip, Mendelio batų sandėly 
aš stovėjau ir ieškojau ką nors 
juokingo veide, taip mylimo 
mano tėvelio.

Atsitinka, kad ir geras laik
rodis kartais sustoja. Gal rate
lis koks užkliuvo. Ar tepalo 
trūksta. Tai visa skaitau se
nam dienyne, jaunos nepatyru
sius mergaitės dienyne. Rašy
ta tyčia, kad dar didesnė man 
butų gėda. Na, koks menkas 
mažmožis!

Bet štai vaizdai vienas po 
kito kino šešėliais pradeda gim
ti. šešėliai tirštėja ir aš rodos 
jau matau.....

—Na, tarė tėtušis ir pažiu
rėjo į mane tokiu žvilgsniu, kad 
aš tarytum raguolis pirštu pra
durtas, likau kaboti jo viską 
žinančio žvilgsnio perverta, — 
šiai panelei reikalingi gražus 
batukai....

ištikro, jei taip atsitiktų ir že
mės viršutinę luibą naujas dar 
nežinimos jėgos vėjas nušluo 
tų lig visiško apskritimo ir lig 
lygios blizgamos. Tada, ką ras
tum po savo plaštakų. Ir ką 
žmonės per tūkstančius metų 
prigyveno, paklaustumei save.

'Dienyną turiu būtinai užra
kinti!

MURINfe arba MEDINIS

C i rt įmokėti — kiti lengvais ii* 
I U mokėjimais į 24 mėnesius

Musų speciališkurnąs yra budavoji- 
mas mūrinių ir medinių garadžių vi
sokiu stylių ir rųšių.

PaKeliame namus, padedame konk- 
ryt pamatus. Visoks cementinis dar
bas, perdirbame porčius ir sunpar- 
lorius. Mielu noru priduosime ap- 
skaitliavinią ant pareikalavimo—be 
užinokesties. Mes einame visur, Chl- 
eugoje ir i priemiesčius. P ri siųski te 
savo vardą, adresa jeisru norite in
formacijų. Lentos ir “Millworks”.
Vardas
Adresas ......... ................ ........... ______

Quality Construction Co.
North Sbore ofisas ir Yardai 

4538 W. Addison St.
Telephone Avenue 4718

Kolonada. Balti grapų rū
mai statyti dar tada, kada ap
linkiniai žmonės ir į šį ir į ki
tų daugelį dvarų darbus ėjo. 
Pigios rankos padarė majesto
tingą su bokštais, daugybe lan
gų visai nederančius šiems ra
miems laukams rumus.

Skurdus, liūdni, užuiti ir 
baikštus žmonės, patys durnuos 
ir apvalainais sienoje grjčiose 
nesočiai ir nejaukiai gyvenda
mi, deda paskutines jėgas, tem
pia ištampytas gyslas, sausina 
raumenis, bukina širdis, kad 
pastatyt grapui stilingą rūmą. 
Daugiau nieko jie neturi, tik 
gal savo aklo ir bejėgio pasi
kliovimo Dievybe didžiulės baž
nyčios bokštan įmūrytą klaikų 
jausmą.

Dabar aplinkui miškeliai ma
ži. Raitytais kūnais nedideli 
lauko upeliai. Ariami apskri
tus kalnai. Raistai. O kas lieka 
lygiom pievom tiesias.

Sodžiai statinėm tvorom ser
gi liūdnai menkus šimtmečiais 
krautus turtus.

—G l apienė Irena niekados 
čia neperka batukų. Ji tik iš 
Varšuvos išrašo. Ir tai dar ne 
vieną porą numeta, kol tinka
mus išsirenka, — sako raudo
na ties vakaro samavoru ma
ma.

Paskutiniu metu ji labai pra
dėjo manim rūpintis. Ir mano 
batukai net miego jai nedavė.

Daktaras didžiules laikraščių 
marškas varto, žiuri vis pro ša
lį ir nenori pastebėt, kad ma
mos galvoje batukai.

Aš manau ir musų mergaitei 
reikia išrašyt iš Varšuvos.

Bet tėtušis sublizgėjo akinių 
stikluos langų keturkampiais, 
pažvelgė pro šalį ir vėl įsi vy
niojo į laikraštines marškas. 
Grapienė Irena. Ji mano šmėk
la. Ji taip jaunai atrodo. Lai
ba kaip mergaitė. Kiek jai metų 
— nežinia. Bet aš Irena. Gra
žus motinai vardas, tik todėl, 
kad grapiene irgi Irena.

Aš turiu būt panaši į ją. 
Dvare ji retai. Kada ji namie, 
dvaras aviliu ūžia. J1 išvažiuo
ja ir nieko nesti, dargi žydeliai 
gali parke vaikščioti.

Aš. turiu būt panaši į ją. 
Jau iš mažens tai girdžiu. Ir 
mama ir virėja ir kitos taip 
tvirtino.

Aš tokia galinga, tokia tur
tinga ir tokia graži. Ji visados 
į dvarą atvykus aplanko tėvelį. 
Nuo to laiko, kada mama pir
mą syk, senai dar, kada aš ma
ža buvau, ją pamačius pas mus, 
taip susijaudino dėl jos majes- 
totingumo, kad jai ranką pa
bučiavo, — nuo to laiko tuo 
metu, kada grapiene atvyksta 
pas mus, mama arba scr|ra, ar
ba jos namie nesti. nelai
minga turi iš tolo kambary 
stovėdama pro lango užlaidas 
vogčia žiūrėti į grapienę, kada 
tėvelis ją išlydi. Iš susijaudini

mo net motutės viršutinė lupa 
sukaista. Tada man jos baisiai 
gaila. O grapienės nekenčiu. Ji 
tokia slidi. Ji žiuri ir nepaste
bi, kalba ir negirdi. Nora labai 
mandagi. Mano tėvelis toks ra
mus visados. Ir taip rodos pa
prasta, kad visi miestelio gy
ventojai lenkias prieš jį. Jis 
teisingas, visiems lygus. Tačiau 
kodėl..... Kada grapiene atva
žiuoja į savo dvarą, jis kitą 
kaklaraišį pasiriša, apkarpo 
barzdą. Motutė tai puikiai žino.

Aš labai daug galvodavau, 
kodėl jis ligonis palieka ir ei
na dvaran. O šiaip ir pietų už
miršta valgyt.

Aš labai norėjau, kad grapie- 
nė man stačiai ką pasakytų!

Sėdėdavau ir ištisas valan
das svajojau:

Grapiene, pavyzdžiui, klausia: 
Kiek, mergyt, tau metų ? 

(Juk kiti manęs taip klausda
vo!).

Aš jai rimtai, nė. nesumirksė
jus, atrėžia:

—Dvidešimts!
O tuo metu man buvo 11—13 

metų! Ką grapiene darytų?! 
Bet grapiene nė karto man sta
čiai nieko nesakė.

Tėvelis vieną kartą po pietų, 
atmenu, motutei sako:

—Mane senai grapiene prašė. 
Aprenk mergaitę.

0 aš:
—Aš neisiu  *
—Kodėl ?
—Nenoriu.
Ir daugiau nė žodžio.
O tėvelis kartais vėlai grįž

davo. Motute sėdėdavo ir lauk
davo, laukdavo. Aš tai visados 
jausdavau. O keletą kartų ir 
pati mačiau.

Tėvelis grįžo. Ji nerami 
vaikščioja. Kilnoja nereikalin
gus daiktus. Ak, kaip atsargiai, 
atsargiai, kad man net iš akių 
ašaros tryško nakties glūdumo
je; ji šliaužė prie tėvelio durų, 
kad paklausyt j6 žingsnių. Ta
rytum iš dvaro tėvelis kažką 
nepaprasto ir baisaus atsivežė.

Tėvelio kambary brakštelėjo 
kėdė. Motutė persigandus atšo
ko. Atšokau ir aš. Bet vėl ty
lu ir vėl mes abi — aš ir mo
tutė — slenkam tėvelio durų 
link. Ji slenka taip atsargiai,

šuniškai, kad aš pagaliau ne
išlaikiau ir pati nežinodama ko
dėl suklikau:

—Ma-ma!
Nežinau ar mes vki trys ly

giai vienas kitą supratom. Po 
to tėvelis tris dienas mano pu
sėn nežiūrėjo.

Tai buvo jau senokai. Gra- 
pienė atvykus dvaran staiga 
susirgo. Tėvelis nesiviikdavęs 
drabužių ir naktį: jei pašauks, 
tuoj aus kad eiti.

Tokia pasaka. Ją man pasar 
kojo mama, sena virėja.

(Bus daugiau )

Vaidilų
į *

šokiai
i

Laikrodininkas— 
A. Savickas

Persikėliau dirbti pos JOS. F. 
BUDRI K, Corp. Taisau viso
kius laikrodėlius ir auksinius 
daiktus už žemą kainą, parduo
du Deimantus, šliubinius žie
dus, Kankinius Laikradėlius, 
Sidabrinius Paišelius, Auksines

Ateina galvon: jei stebuk
las. Imi tokį kampą plaštaka 
prispaudi. O visa kita, kas yra 
žemėje dingsta, dėl kokios bai
sios priežasties. Nežinau kaip 
ateity bus. Gal ir aš išmoksiu 
taip ramiai galvoti kaip visi 
suaugę žmonės. Bot rudens va
karais, kada ima vėjai ūžti. 
Ateina man .galvon. (Į savo 
dienyną juk galiu gi aš para
šyt visa, kas parupsta!). Jei 
saulė staiga ryt, taip ne kažin 
kada, bet stačiai ryt — šalta, 
ar mes nuo jos toli atsidurtum. 
(0 jei mano mokytojai tai per
skaitytų! Bet juk taip nuobo
du tikėti visam mokslui). Ir
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RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS V ANOS
To paties savininko priežiūroj per 30 metų. Musų motto: PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lažai, vanos ir pradas visada.

908 W. 14 St., 2 blokai į vakarus nuo Halsted St. 
Phone Canal 2544—2545

MARGUTIS
DAINOS IR JUOKAI!

Artisto ir kompozitoriaus — štukoriaus išeina visoki už
rašymai su žodžiais ir gaidomis. Kas nori skaito, kas 
nori dainuoja, ale visi linksmi kaip tik pažiūri į Margutį. 
Rašykis tuojau. Tik 75 centai į metus. Vėliau pabrangs. 
Naudokis proga. (Lietuvon: 1 dol. 50c.).

Red. Leidėjas:

ART. ANT. VANAGAITIS

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

negalėjo jumis išgydyti, atsitankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaininavimns atidengs jūsų tikrų ligą ir jei aš apstirusiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Ejkit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzamina- 
vimo — kas jums yra.

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

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

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

------ - —..........--------------- . ....... ..

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

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

1618 West 18-ta Gatvė

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
Išpardavimas prasidės Utarninke, July (Liepos) 24 
ir tęsis iki Panedelio, Liepos 30. Išparduodama dau
gybe visokių aprėdalų labai pigiai. Kviečiame atsilan
kyti, busit užganėdinti musų tavoru ir patarnavimu.

Moterims stubos žiurstai 
(aprons, vertės iki ,$1.50, 
išpar 7Qr
mui " w V

Virų viršutiniai marški
niai, dailaus išdirbimo, 
balti arba spalvoti, vertės 

89cDabar po

Mergaitėms šilkinės dre- 
sės, baltos ir spalvotos, 
didumo nuo QC 
8 iki 14 metų^^"^^

Virų šilkiniai marškiniai 
vertės iki g/| QE 
$7, dabar

Moterų šilkinės 
pančiakos porai
Vyrų šiaudinės skrybėlės, 
gražiausio padarymo, iš- 
parduosime $1.45 
po
Vyrų šilkiniai kaklaraiš
čiai, vertės po 39 C 
75, dabar už V
Moterų maudynių Siutai. 
Čysti vilnoniai, naujau
sios mados, didumo 36 iki 
46, vertės lig $5.00. Iš
parduodama $2.45
Virų darbinės kelnės, ru- 
dos ir tam- <t S QQ 
sios, dabar

Moterų bloomers, visokių

r? $1.00
Moterų stubos sliperiai, 
gražus pasirinkimas. Po 
ra, dabar 
tik po >________L—
Vyrų vasariniai 45c 
union siutai

> 28 d. liepos saulei nusi
leidus iki pat saulės užte
kėjimo ryte Černiausko
daržo milžiniškoj svetainėj 
mėnulio šviesoj prie miria
dų mirgančių žvaigždžių 
tyrame ir vėsiame miškų 
ore lietuvių parinktai mu
zikai grojant.

Naktis

Romantiška ir misteriš
ka yra naktis. Ji pabudina 
poetiškumą, sužadina mei
lę, apgaubia laime, kvėpuo
ja tyla, gaivina svajones.
Ne veltui vaidilos rengia 
šiuos šokius naktyj.

Muzika

Muzika — tas užkerėtas 
jausmų žavėtojas nakties 

i tyloj ir da laukuose — yra 
dieviška. Ji gros visą nak
tį, kad susirinkę svečiai 

t 
galėtų gėrėtis, mylėti, sva
joti ir šokėjai jaustųsi lyg 
sparnais ore skrajoją.

Šokiai

Plunksnas daug pigiaus kaip 
kitur: I
Elgin laikrodėlį 7 akmenų po 
e $6.50 ir aukščiau

Elgin Rankiniai 
laikrodėliai p o 
$14.50.

_ Šliubiniai Žiedai 
balto aukso 18K po $5 iki $15. 
26 šmotai Sidakrinių Peilių Ro- 
gers už $9.00.
Didelis pasirinkimas Jewelry 
Vėliausių madų.
Deimantai parsiduoda ir. ant’ 
lengvų išmokėjimų.

JOS. F. BUDRIK, Ine.
3417-21 S. Halstcd St.

Chicago I 

Tel. Boulevard 4705

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR!

Laike gegužio mėnesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai!

V i na* darban utHukytan kokut to mfino- 
biiH Atliktas pildomi* kainomis. Tai 
perstatom* VIENODŲ KAINŲ 81»U>- 

iuuhu apiniinkių Dcntal Ofisų.
8KYK1AUS OFISAM

1800 S*. Halsted St.
Dantų Setas ui V4

setas 912.A0
sulas >7.50
•etas $5

*yj 
yri* 
ma

san 
$th 
$10

VEIDAS 
PRIPIL

DOMAS— 
JIE TURI 

TIKTI 
nėriausi* auksinis darbu* ui % 
Geriausios Auksinta Cr<iwns __ $2.60
(tariausi Auksiniai Fillings __ $2.50
Geriausi Auksiniai Tilteliai __ $2.50
Ailoy PiUings ......   $1
Midabrinai Ėllitųrs _______________ n()c

J 50c
Šių kainų negausite musų didžiamjam 

ofise. DIDYSIS OFISAS įsteigtas 28 me
tai atgal. 
THE HAYES DENTAL OFFICES 

Ine.
DR. T. T. WO()LLENS, Pres. 

846 South State St. 
Phone Hurrlson 0751

$5 
$5 
$5 
$2 
Si 
UvalyniM dantų

3241 S. Halstcd St., Chicago, III.

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ................................... $2.50
1,054 patarimai kaip virti j vai rus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero ............. $1.50
Mokykloms Ir šęimininkčms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ........................................... $3.01
Šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausiai
paštas.

KAUNO ALBUMAS .....................................   5(k
Knygą paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose __ ____ ____  I7JMJ
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ..............................................;.......... 50c

Rašybos vadovėlis bu rašybos žodynėliu. Išleistai 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ....................................................— 55c
Namų darbai, naminė sųykuitybi ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

, VIENYBEx VIENYBE
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Vaikų maudynių siutai, 
gražių spalvų 45c 
tik

Vaikų pančiakos, juodos 
arba spalvotos, vertės 25c 
Dabar pora 1 
tik už

Mergaičių dailios Dresės, 
gero padarymo, naujau
sios mados, vertes iki 
.$1,50. 74Lr
Dabar už < V

Moterų šilkinės Pančia
kos, full fashioned, ver
tes iki $1.75 pora. Da-
baruž $1.00porą

" ............—.................. ................ .................. 1 ..... ""

MID-WEST DRY GOODS STORE
James Sandargs and J. Pikelis, Props.

4172 Archer Avė., Chicago, III

Šokiat taip seni kaip pa
ti žmonija. Šokdavo žmo
nių gentės nusiminimuose 
ir laimėjimuose, šoka visos 
civilizuotos tautos 
jos, dailės, meilės ir 
ningumo išreiškai. 
romantiškesnio už 
jaunimas neturi.

Dovanos

graci- 
kaimi- 
Nieko 
šokius

didiejiVaidilų Brolijos 
vadai apdovanos brangio
mis dovanomis pasižymėju
sius šiuose šokiuose šokė
jus ir šokėjas, todėl jie 
skelbia visiems lietuviams 
ir lietuvaitėms, kad šokiuo
se dalyvautų.

Kad užsimokėtų 50 cen
tų įžangos.

Šekit busiančius praneši
mus “Naujienose” ir tėmy- 
kit kas bus toliaus.



Pirmadienis, liepos 23, 1928

MUSŲ MOTERIMS
* - ■ -Veda Dora Vilkiene - *

trupinius, padėk ne labry karš- 
tan pečiun ir kepk pakol viršus 

1 gerai parus. Paduok karštus.

SŪRIO SOUFFLE

NAUJIENOS, Chicago, II

SUŠALDYTA VAISIŲ
SRIUBA

Kepk išlengvo

1 stiklą uogų sunkos arba 
“jelly”.

1 puoduką vandens.
1 puoduką orinčių sunkos.
5 gvazdikus.
>/2 colio storumo cinamono 

šmotuką.
3 šaukštai citrinų sunkos.
% puoduko perkoštos apelsi

nų sunkos.
2 šaukštai minute tapioka 

sunkos.
>B šaukštuko druskos.
2 šaukštai cukraus.
1 puodukas pine apple sun

kos.
Sumaišyk jelly su vandeniu ir 

užvirk. Pripilk aviečių sunką 
ir duok atšalti. Sudėk gvaizdi
kus ir cinamonus, tegul pastovi 
keletą valandų. Perkošk. Pri
dėk citrinų sunką ir orandžių 
sunką. Virk tapioką su pine- 
apple sunka, druska ir cukrumi 
15 minutų. Sušaldyk ir sumai
šyk su pirmuoju mišiniu. Su- 

, pilk j puodukus, įdėk kiekvie
nai) puodukan po keletą aviečių.

Išsviestuok molinį indą, pa
dėk ant dugno eilę makaronų, 

Paskui dėk eilę kumpio. Vėl 
tą patį atkartok. Išmaišyk at
skiestą Smetoną su kiaušiniais 
ir prieskoniais ir užpilk. Kepk 
pečiuje pakol viršus gerai pa- 
rus. Gali uždėti po truputį 
sviesto. Vietoj kumpio galima 
vartoti šalta avieną, vištieną 
arba veršieną.

2 šaukštai sviesto.
2 šaukštai miltų.
1 puodukas pieno.
2 kiaušiniu.
1/2 šaukštuko druskos.
1 puodukas tarkuoto Ameri

koniško sūrio.
Paprikos.

Ištarpyk sviestą, sudėk mil
tus, pilk karštą pieną išlengvo 
ir maišyk. Virk ant mažos ug
nies pakol sutirštės. Sudėk iš
plaktus trynius, druską ir tar
kuotą sūrį . Nuimk nuo ugnies, 
duok truputį atšalti. Sudėk iš
plaktus baltymus, išmaišyk ir 
supilk išsviestuotan indan. Api
berk paprika. Įdėk indą į blė- 
tį su karštu vandeniu ir kepk 
neperkarščiausiame pečiuje pa
kol sukietės.

5 MINUČIŲ AŠTRUS 
KfiKSAS

Vj puoduko sviesto arba tau- 
kų

1% puoduko rusvaus cukraus
2 kiaušiniu
1/2 puoduko pieno
% puoduko miltų
3 šaukštukai baking pauderio
1/2 šaukštuko druskos
1/2 šaukštuko cinamonų
y2 šaukštuko nutmeg
1 puodukas sukapotų razin- 

kų.

Viską kartu išmaišyk ir ge
rai išplak. Miltus reikia kele
tą sykių persijoti su baking 
pauderiu sumaišius. Kepk vie
noj blety, arba mažose bletyse. 
Aptepk su byle kokiu “fros- 
ting” geriausia šokoliadiniu ar
ba “caramel”.

MEDAUS PLECKELIAI.

1/2 puoduko sviesto
1 puoduką cukraus
2 šaukštai medaus 
^šaukštuko druskos

2 kiaušiniu
l1/2 puoduko miltų
2 šaukštuku baking paude- 

rio
1/2 šaukštuko vanillos
Ištrink cukrų su medum, 

sviestu ir druska. Dėk po vie
ną kiaušinį ir plak. Persijok 
keletą sykių miltus su baking 
pauderiu. Pridėk prie pirmojo 
mišinio, taipgi pripilk vanilli- 
ją. Dėk šaukštuku ant išsvies- 
tuotos blcties; padėk ant kiek
vieno pleckelio po riešutą. 
Kepk neilgai karštame pečiuje.

SPINAKAI IR KIAUŠINIAI

Paimk molinį indą, išsvies
tuok, sudėk storą eilę virtų 
špinakų, padaryk keletą duobu
čių. Kiekvienon duobutėn 
jmušk viena žalią kiaušini. Už
pilk tirštu baltu dažniu iš pie
no, miltų ir sviesto. Apiberk 
tarkuotu suriu ir sviestu. Kepk 
nekarštame pečiuje pakol kiau
šiniai bus sukietėję. Paduok 
stalan karštą. Labai sveikas 
valgis vaikams ir silpniems 
žmonėms.

ASPARAGAI DAŽALE

KEPTAS KUMPIS IR 
MAKARONAI

1 puodukas virtų makaronų.
1 o puoduko virto, šalto smul

kiai supiaustyto kumpio.
6 šaukštai saldžios Smetonos 

pripilk vandens, kad padaryti 
% puoduko.

2 lengvai išplakti kiaušiniai.
šaukštuko druskos.

Truputį pipirų.
Svogūnų sunkos.
*/2 šaukštuko muštardos.

4 kietai išvirti kiaušiniai.
2 rišuliai šviežių asparagų.
1/2 šaukšto sviesto.
2 šaukštu miltų.
Druskos ir pipirų.
1 puodukas saldžios Smetonos 

arba milko.
1 puodukas karšto vandens.
1 puodukas baltos duonos 

trupinių gerai sviestu apipiltų.
Sudėk pusiau supiaustytaus 

kiaušinius ant dugno molinio 
bliudo. Apdėk virtais aspara- 
gais. Padaryk baltą dažalą iš 
miltų, druskos, sviesto milko. 
Apipilk. Viršui sudėk duonos

MADOS.

Gerkit Daugiau 
Pieno Vasarą
DelSveikaos! /

<<jyjAŽIAU sunkių valgių —• 
daugiau pieno, šviežiu vai

sių ir daržovių.” Tai yra gydytojų 
patarimas vasaros mėnesiams.

Bovvman’s Pienas yra specialiai 
rekomenduojamas, nes jis lengvai 
suvirškinamas, maistingas, turtin
gas elementais kurie palaiko žmo
gų sveiku, raudonu.

Kuomet jus vartosit Bovvman’s 
Pieną, jus visuomet gausit šviežią, 
saldų, gryną ir labai gardų. Jis 
savo nepaprastu gerumu yra po- 
puliariškiausis pienas Chicagoj.

Užsisakykit nuo Bowman pie
nininko kada jis važiuos pro jūsų 
namą. Arba telefonuokit Su- 
perior 6800.

Naujienų: PattemzDept., 1789 So. 
ialsted St., Chicago, III.

Naujienos Pattem Dept
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
čia jdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdj No ----------—
Mieros ......................... per krutinę

(Adresas)

(Miestas ir valst.j

3302 — Lengvai pasiuvama ir vi
sur tinkanti suknelė. Galima siū
dinti iš bile materijos — šilkinės 
arba kitokios. Apsiūti galima kas
pinais arba šilku. Galima siūdinti 
su ilgom arba trumpom rankovėm. 
Sukirptos mieros 16 ir 18 metų, taip
gi 36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerj, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

M i IK /
Taipgi Sviestas, Kiaušiniai ir Smetoninė Varškė

Gražuolių
KONTESTAS

Daug yra buvę visokių kontestų, bet gražuolių 
kontestas tarp lietuvių bene bus rengiamas tik pir
mą kartą.

Tas kontestas įvyks “Naujienų” piknike, rug
pjūčio (August) 26 d.

Visos tad Chicagos ir kitų Kolonijų gražuolės— 
lietuvaitės yra kviečiamos stoti į kontestą ir laimė
ti prizus (dovanas).

Skiriama yra trys dovanos: $75 gaus gražiausi 
kontestantė, $50 “runner-up” ir $25 antri ji “runner-j 
up”.

Konteste dalyvauti gali tik nevedusios gražuo- 
lės-lietuvaitės nuo 18 iki 25 metų amžiaus.

Gražuolės, norinčios dalyvauti konteste, tuoj 
iškirpkite ir išpildykite žemiau telpamą aplikaciją 
ir kartu su savo paveikslu prisiųskite kontesto ren
gimo komitetui.

Aplikacija
Aš noriu dalyvauti “Naujienų” rengiamame gražiuolių 

konteste ir laimėti skiriamą dovaną. Kartu su šia aplikaciją 
siunčiu savo paveikslą.

i

Vardas, pavardė ...........................................................................

amžius .............. (metų), svoris .............. aukštumas ..............

užsiėmimas ....................................... kur gimus .....................

Adresas ..........................................................................................

-

Aplikaciją ir paveikslą siųskite šiuo adresu: < 
; “Naujienų” Pikniko Komitetas, 1739 S. Halsted St., ; 
; Chicago, III.
‘ ,1 . t I
• I

> Aplikacijos nebus skelbiamos viešai. Jos reikalingos tik Ko- < 
[ miteto žiniai. Paveikslai priimtų aplikančių bus talpinamos “Nau- Į 
i jienose”. (
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Plaukit Lietuvon
Garsiuoju Jūrių Milžinu

S. S. LEVIATHAN
Iš New Yorko Rugpjūčio 4 d

NAUJIENOS
CHICAGO, ILL

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

LI5TERINE 
, THROAT 
I TABLETE

Prityręs U. S. Linijos žmo
gus lydės jumis ir aprūpins visus 
kelionės reikalus.

For Cuts and Woundi
Apsisaugokit ažsikritlmol 
Gydykit kožną žaizdą ar
ba jsibrėžimą nu iiuo ne
nuodijančiu antiseptiku 
Zonite užmuia bakterijas. 
Ir iigydo.

antisep
tikas 

Apsaugoja 
Ir Praiali- 
na Gerk
lių Parpi
mą. Skau
dėjimą ii 
Kosėjimą.

Del laivakortes ir prisirengimo 
kreipkitės tuojaus

Šame 
v Prlce 
for over 35 years 
*5 ounces for 25’

ŪSE LESS 
than of high 
priced branda 

millions of pounds 
USED BY OUR GOVERNMENT
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Published Daily Except Sunday by 
tha Lithuanian News Pub. Co. Ine.

1739 South Halsted Street 
Chicago, IU.

Telepkone Booseveii 8601

Editos 1R GRIGAITIS

Visisakymo kainai
Chicagojc — paktui

Metama —.....................  ...
Pusei metu —------------
Trim* minariama  
Dviem mineaiam ... ___
Vienam minėsiu! 

Chicago je par linelio toju* f 
Viena kopija T— 
Savaltei - - - r

|8.0« 
4.00 
2.50 
1.50
.75

tą, nes ji mano, kad Lietuvoje 
jau esą ]>erdaug inteligentų. 
Deliui to “L. Žinios” rašo:

Subscription Rate*!
$8.00 per year ln Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year ln Chicago.
8c. per copy.

Entered as Second Class Mattar 
M are h 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, 111., andai tha ast of 
March 8rd, 1879.

8c 
18c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago- 
X paltui

Metams ——.... ...
Pusei metų —
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mlneaiui

Bietuvon ir kitur uiaiepsiuose 
[Atpigintąjį

Metams .............
Pusei met«------
Trim* mlneeiain*

>7.00
8.50
1.75
1.25

.75

Naujienos eina kasdien, iisklriant 
sekmadienius. Leidtia Naujiena Ben
droji, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
III. — Telefonas! JtooMvelt 85UJ.

>8.00 
4.00 
M0

Pinigus reikia siusti palto Monay

BOLŠEVIKŲ MOKSLO “NUOPELNAI”

Europos rytų tyrimo draugijos pasidarbavimu, 
Prūsų valstybės knygyne tapo surengta paroda istori
jos veikalų, aprašančių rytų Europos šalis. Rusijos val
džia išstatė savo knygas ir pagamino sąrašą istorijos 
raštų, išleistų nuo 1917 metų iki 1927 m.

Tame bolševikiškam sąraše be kitų veikalų pažymė
ta ir nesenai mirusio socialdemokrato Povylo Akselio- 
do “Atsiminimai”.

Akselrodas mirė ištrėmime (Berlyne). Jo “Atsimi
nimai” yra visai uždrausti Rusijoje. Tečiaus bolševikų 
valdžia nesidrovi Akselrodo knygą skelbti užsienio pub
likai, kaipo sovietų Rusijos mokslo kurinį!

PAKEITIMAI MUSSOLINIO KABINETE

Liepos mėnesio pradžioje staigiai tapo atstatyti 
du Italijos ministeriai, finansų ir švietimo, ir astuoni 
vice-ministeriai. Europos spaudoje iššaukė daug ko
mentarų ypatingai finansų ministerio, grafo Volpi, pa
šalinimas.

Ministeris Volpi per trejetų metų vedė Italijos fi
nansų reikalus. Tarp jo darbų svarbiausieji yra šie du: 
labai palanki Italijai sutartis su Washingtonu dėl Itali
jos skolų atmokėjimo ir liros (Italijos valiutos) stabili
zacija. Šiais dviem žygiais grafas Volpi įgijo didelį po
puliarumų Italijoje.

Rimtos priežasties, dėl kurios finansų ministeriui 
butų reikėję rezignuoti, nėra. Manoma, kad Mussolini jį 
pašalino iš pavydo. Italijos diktatorius nepakenčia 
nių, kurni populiarumas grųsina jį nustelbti.

“Inteligentų j>ertekliuš yra 
baisus dabar, kada daugelis 
musų mokyklų skiepija mu
sų jaunuoliams ne tas idėjas 
ir pratina dirbti ne tuos dar
bus, kurie gali būt naudingi 
ir reikalingi gyvenimui —, 
liaudžiai, tautai, valstybei, 
bet gamina pasipūtėlius, tin
ginius, nemokšas ponaičius, 
‘aristokratus’ bei nesukalba
mus fanatikus. Bet norint 
tokią laimę nusikratyti, rei
kia galvoti ne apie tai, kaip 
čia gražiau uždaryti jaunuo
liams universiteto duris, bet 
apie tai, kaip reikėtų ]>er- 
tvarkyti visos musų mokyk
los, kad jos ne ponaičius auk
lėtų, bet lavintų tautos sma- 
genis, širdį ir muskulus, auk
lėtų sąžiningus, dorus, teisė
tumą gerbiančius piliečius.”
Iš tiesų, Lietuvos mokyklos 

yra prastos ir labai nepritaiky
tos gyvenimui. Beveik visos vi
durinės mokyklos, pav. tai — 
senoviško rusų tipo gimnazijos, 
kur dėstoma mirusioji lotynų 
kalba, bet nesuteikiama moki
niams supratimo apie gamtos 
mokslus arba praktiškus daly
kus.

Tą pasenusią dvasią mokyklo
se palaiko daugiausia klerika
lai, kurie pirmaisiais Lietuvos 
respublikos gyvavimo metais 
turėjo savo rankose valdžią ir 
rūpinosi ne jaunuomenės švie
timu, bet kova su “bedievybe”.

BOMBA ČEKOS CENTRE

žino-

DAR VIENAS SOCIALISTŲ ATSTOVAS

Patikrinus rinkimų j Vokietijos reichstagą rezulta
tus, pasirodė, kad vienoje rytų Prūsų apygardoje per 
klaidą nepriskaityta socialdemokratams keletas tūks
tančių balsų, paduotų už socialdemokratų sąrašą. Ati
taisius šią klaidą, socialdemokratų partijai teks dar vie
nas atstovas reichstage, taip kad socialdemokratų frak
cija Vokietijos parlamente susidės iš’ 153 narių.

Senamjam reichstage buvo 131 socialdemokratai.

NĖRA SKIRTUMO

Kalbėdamas apie republikonų ir demokratų kandi
datus į Jungtinių Valstijų prezidentus, Anglijos darbi
ninkų laikraštis “Herald” sako:

✓

“Skirtumą tarpe republikono ir demokrato yra 
susekti sunku net ir šioje gadynėje, kuri sugeba 
pasverti elektroną. Kiekvienoje tų dviejų partijų 
liberalinių pažvalgų žmonės sėdi greta su užkietė
jusiais atžagareiviais. Demokratai smerkia repub- 
likonus, kaipo stambiojo biznio talkininkus; bet ke
tu ii Wilsono kabineto nariai, apleidę vietas val
džioje, gavo pelningus užsiėmimus aliejaus trus- 
tuose. Jie smerkia ‘dolarinę diplomatiją’; bet juk 
Wilsono valdžia užkariavo Haiti ir buvo okupavusi 
Vera Cruz.”
Ir lyg tyčia, kad pabrėžti, jogei tarpe republikonų 

demokratų jokio skirtumo nebėra, p. Smith pasisky- 
demokratų partijos nacionalio komiteto pirmininku 

John J. Raskob, kuris nuo daugelio metų yra repub
likonų kliubo narys!

ir 
re 
P-

Apžvalga
ATGAL

laetuvos laikraščiai praneša, 
kad

“žemės ūkio ministerija 
baigia ruošti ir greitu laiku 
įteiks ministrių kabinetui 
svarstyti atlyginimo už nu
savintas žemes įstatymo pro-

jektą ir žemes reformos įs
tatymo pakeitimo projektą.”

Smetona su Voldemaru, va
dinasi, rengiasi duoti atlygini
mą nusavintųjų dvarų savinin
kams. žemės reformos pakeiti
mo projektas, kaip girdėt, nu
mato visišką dvarų parceliavi
mo sustabdymą.

LIETUVOS MOKYKLOS

Tautininkų valdžia ketina ap
sunkinti įstojimą į universite-

Amerikoniškas rojus 
Ramiamjam van

denyne

Ir mirusiam anglui tikėti nega
lima. — Biznio burtai vietoj 
palmių stebuklų. — Geriau 
mirtis negu darbas. — Ame
rikonai greit gims to kojų.— 
Traukiniai ir tramvajai — į 
muziejų. — Auto! Auto! — 
Iliustruoti keliai. — “For
das” tik proletarams važiuo
ti. — Visas miestas automo
biliuose! — Honolulu ne iš 
geografijos vadovėlių žvilgs
nio.

[“N. ž.”] Jei amerikonai pa
tenka į tolimą vienyvą salą, 
ten tuoj įvyksta nepaprasčiau
si dalykai. Imsim kad ir Hava
jų salas Ramiajam vandenyne. 
Jos gyventojai — polineziečiai 
— ilgai gyveno užsidarę ir nei 
girdėti nenorėjo apie baltųjų 
žmonių kultūrą. Ispaną Žuaną 
Gaetano, pirmą atvykusį ten 
1555 m., jie taip uoliai apmetė 
akmenimis, kad jis ilgam išsi
žadėjo besirodyti. O anglą ka
pitoną Kuką, kurs antrą kartą 
“atrado” salą 1778 m. čiabu
viai tiesiog nužudė. Ar ji(T su
valgė jį, ar ne — klausimas 
lieka atviru, nors man rodos, 
kad suvalgė. Mat čia vyrauja 
tokia nuomonė, 
šiam 
Deja,
priešai negalėjo numatyti, kad 
Amerikai kada nors bus reika
linga bazė laivynui Ramiajam 
vandenyne galimam k^arui su 

I Japonija. Jei butų žinoję, ne-

kad ii* miru- 
anglui tikėti negalima, 
šie atkaklieji baltųjųPirmose liepos mėnesio die

nose įvyko baisi eksplozija bol-' 
ševikiškos žvalgybos, Ge-Pe-U, 
name Maskvoje. Kaip pasakoja 
liudininkai, matę tą įvykį savo( 
akimis, bombos sprogimas bu
vęs toks baisus, kad išbyrėję d(’j§ var?°. Gaetanui ak-
langai daugelio namų prie Lu- men*mjs mėtyti ii Kukui nužu- 
biankos aikštės (kur randasi d.vti ’ 0 darb° Be taip nemėg-
sovietų žvalgybos centras). Pa- s^a- 1^98 m‘ į Havajų salyną
čiam žvalgybos name tur būt atplaukė Amei ikos šarvuočiai,
buvo padaryta daug žalos, ka-j kuriuos išvyti nebuvo taip leng- 
dangi j eksplozijos vietą buvo, va Gaetano ir Kuko bur- 
skubiai iššauktas didelis būrys hiivius. Amerikonai užėmė vi- 
darbininkų ir atgabenta daug sa salyną, kur ligtol šiokį tokį 
įvairaus materiolo namo taisy- civilizacijos darbą buvo pradė- 
mui. Ligoninės automobiliai nš-' 
vežę iš čekos buveinės didelį 
skaičių sužeistų. I ,v .

Sovietų valdžia per tris die-lyriškais apaugusių 
nas slėpė žinias apie tą eksplo-lir žaliųjų 
ziją ir laikraščių koresponden- kranto kilo -toks bizniškas ju
tams, kurie teiravosi apie tai, dėjimas, kad senieji “kahuna 

j 1 AJAll 1 • _!_•

nebuvo duodama jokių paaiški-: 1
nimų. Tik kai gandai apie bom-j Kalvas, 
bos sprogimą Lubiankos urve 
plačiai pasklido vakarų Euro
pos spaudoje, tai sovietų tele
gramų agentūra paskelbė pra
nešimą. Jame sakoma, kad eks
ploziją padarę kokie tai “balta
gvardiečiai”, atvykę iš Pary
žiaus. Bombos sprogimu esą už
mušta vienas raudonarmietis ir 
antras esąs sunkiai sužeistas. 
Piktadarius besivejant, vienas 
jų, Kadkevič, buvęs nušautas, 
o kitas suimtas Podolske, Mask
vos gubernijoje.

Šis valdžios pranešimas var
giai yra tikėtinas, nes jeigu 
taip buvo, kaip sovietų agentū
ra sako, tai kam butų reikėję

1 ję misionieriai.
Dabar prasidėjo tikras su- 

I mišimas. Tarp gražių, amžinais 
i ugnikalnių 

palmių papuošto

9f

i — burtininkai — ėmė kraipyti 
, Nespėjo dar čiabuviai 

atsikvošėti nuo nustebimo, kaip 
keletas gražių salelių jau buvo 
“civilizuotos”: atsirado anana
sų plantacijos ir iliustruoti 
dienraščiai, prasidėjo turistų 
antplūdis ir įsikūrė didmiestis 
— Honolulu — su 100,000 gy
ventojų. Rudieji salos gyvento
jai pradėjo daryti tai, kas to
kioj padėty rodosi išmintin
giausia — jie pradėjo išmirti. 
Ir ne stebėtina: kaip galėjo 
priprasti prie gyvenimo, kuris 
rikiuojasi taisykle “prakaite sa
vo valgysi duoną”. Jie buvo 
pratę tik dainomis ir šokiais 
savo gyvenimą užpildyti, iš 
reto paįvairindami tas pramo-

Maskvos vyriausybei per keletą' Kas sportu — bėgiojimu, plau- 
dienų slėpti tą įvykį?

Europos laikraščiai
kiojimu, akmens disko mūty- 

spėja, niu* Bet nepratę prie sunkaus 
kad bombą galėjo mesti patys fizinio darbo havajiečiai buvo 

fiziniai silpni. O kam reikia 
i darbo, kad vienas duonmedis

bolševikų žvalgybininkai su
provokacijos tikslu. Mat, tuo
laiku baigėsi Doneco inžinierių'Kalėdavo išmaitinti žmogų per 
ir “specų” byla ir čekistai sten-' amžių. Viena kokso palmė 
gėsi pasiekti to, kad toje bylo-' dare žmogų turtuoliu.
je butų kaip galint daugiau 
mirties nuosprendžių.

JUNGIASI LIETUVOS 
KOOPERACIJOS

, Kokso 
riešutas, kai jis dar žalias, tei
kia gaivinantį gėralą, kurs per- 
rugęs ir svaigina. Pribrendęs 
grūdas labai maistingas ir tei-

Kaune neseniai įvyko Lietu
vos kooperacijos bendrovių są
jungos suvažiavimas, kuriame 
dalyvavo 56 atstovai nuo 51 
bendrovės. Suvažiavimas nuta
rė, kad kooperacijos bendrovių 
sąjunga susivienytų su kleri
kaliniu “Lietuvos Koperacijos 
Centru”. Klerikalinių koopera
cijų vadai tam pritarė.

Jau nuo liepos 1 d. nutarta 
pradėti abiem kooperacijų są
jungom bendrai veikti. Į Liet, 
kooper. bendrovių sąjungos val
dybą įeis 5 klerikalinio koope
racijos centro atstovai ir į di
rekciją — vienas centro atsto
vas.

Galutinas susijungimas įvyk- 
siąs ne vėliau, kaip iki galo šių 
metų.

kia, alyvą. Kevalą galimu var
toti kaipo indą, o jį apsupą die
gai sudaro gera medžiagą py
nimui. Kokso palmių lapais 
dengiami stogai, iš jų dirbami 
kilimai, bures ir krepšiai. Pal
mių liemuo suvartojamas na
mams ir laivams statyti. Sve
timiems atvykus, gyvenimas 
pakitėjo, jau nebegalėjo ten
kintis tuo, ką duoda gamta. 
Tų permainų išdavos buvo to
kios, kad vietoj 300,000 vieti
nių Havajų salių gyventojų 
1778 m., dabar beliko vos 20,- 
000. Iš likusiųjų dalis prisitai
ko prie naujų gyvenimo sąly
gų, bet daug liko kaip buvę 
gamtos vaikais. Kai kur, salų 
gilumoj, esą, dar vartojami ak
mens kirviai ir saidokai su strė
lėmis.

Į havajiečių išmirimą ameri
konai atsakė geltonųjų darbi
ninkų atvežimu ir uoliai tęsė 
pradėtą civilizavimo darbą. Vie
ton greitai ėmusių nykti pal
mių lapų lūšnelių pradėjo dyg
ti daugelio aukštų namai. Vi
sur pražydo biznis, reklama, 
viskas nūn turi duoti pelno. 
Viskas! Net saulėtas, amžinai 
vasaringas klimatas.

“Civilizacija” milžino žings
niais žengia pirmyn. Tačiau 
stebėtina ne tai kas įvyksta 
laukuose ir miškuose, kur kar
tu su žeme išariama ir vietinių 
gyventojų dora, bet tai, kas 
darosi gatvėse ir keliuose. De
ja, reikia gailėtis, kad mažai 
beliko polineziečių, kurie galėtų 
pasidžiaugti, kad nebereikia 
kojų "varginti. Amerikonas nei
na — jis važiuoja. Jei teisingas 
biologijos mokslas, kad nevar
tojami organai atrofuojasi ir 
nyksta, greit pamatysim ame
rikonus gimusius be kojų.

Yra čia ir geležinkeliai ir 
elektros “tramai”, tačiau nuo 
jų muziejumi dvelkia ypač, kad 
jie ir pelno mažai teduoda. 
Laiko šūksnis: auto! Auto! Ir 
ko kito galimi laukti saloj, ku
rios gyventojai išdidžiai sako, 
kad tai—“Amerikos modeliais 
padirbtas rojus?” Kas tai pa
prastas rojus?— Gražus, jau
kus sodnas, kuriame žaidžia pa
laimintieji. O kas "Amerikos 
modeliais padirbtas rajus? — 
Didingas poilsio kurortas, ku
rio asfaltuotomis gatvėmis ne
girdimai čiuožia ąštuonių ci- 
linderių automobiliai. Automo
biliuose sėdi pirkliai ir auto 
katastrofų niekas nežino.

Čia asfaltuoti ir betonuoti 
keliai, žinoma su išlenkimais 
kelio vingiuose. Ir ne šešių, bet 
vienuolikos metrų pločio. Ne 
tokie keliai, kokius randame 
Europoj. Iliustruoti keliai su 
žiburiais, kurie užsidega pavo
jingose vietose raidėmis 
“Stop!” kryžkelėse. Daugybė 
užrašų, greitumo rodiklių vi
sa tai milžiniškomis raidėmis 
parašyta ant lygaus kelio. Tro
tuarai ir pėstiems takeliai čia 
beveik visai išnykę. Piliečiai 
jau pėsti nebeina, jie važiuoja. 
Negana to: tikras pilietis va
žiuoja tik ąštuonių ar šešių ci
lindrų aptomobily, nes keturei- 
lindrinis paliktas tiktai prole
tarams; juo važiuoja iš Filipinų 
atvykę kuliai ir kiniečiai skal
bėjai, bet ir jie vis labiau per
eina nuo “Fordo” prie “ševro- 
leto”.

Galima pravažiuoti šimtais 
kilometrų ir tik vieną kitą ke
liu pėsti einantį sutkti. Tai 
bus suprantama įsigilinus j šias 
skaitlines. Honolulų mieste gy
ventojų 100,000, automobilių 
20,000. Skaičiuosim, kad penk
toji gyventojų dalis savystovios 
vietos automobily neužima vai
kai; toliau, jei kiekvienas au
tomobilis turi keturias sėdimas 
vietas,—bus aišku, kad nelieka 
nė vieno, kurs vaikščiotų pės
čias. Visas miestas automobi
liuose! Jau dabar taip sunku 
patalpinti automobilius, kad 
daugelis kartu su automobiliu

( Pacific and Atlantic Photo]

Giovanni Giolitti, per ilgus 
laikus buvęs Italijos premjeras 
ir didelis fašistų priešininkas, 
šiomis dienomis pasimirė savo 
namuose Cavour, Italijoj, nuo 
senos, ilgus laikus jį kankinu
sios ligos.

Įvairenybės
Politikos anekdotas

P. Mantou, žinomas politi
kas, turėjęs progos tarptauti
nėje arenoje susidurti ir su 
Vilniaus problema, laikė prieš 
porą savaičių Briusely paskai
tą apie lietuvių lenkų santy
kius. Ta proga, norėdamas cha
rakterizuoti lietuvių nusistaty
mą, jis papasakojo tokį anek
dotą :

Maršalas Pilsudskis, būda
mas lietuviško kraujo ir skai
tydamas save lietuviu, savo po
ilsio dienas mėgsta praleisti 
lietuviškam Druskinykų kuror
te.

Vieną dieną, vaikščiodamas 
su savo palydovais panemunė
mis, jis buvo visą laiką tylus, 
susimąstęs. Akyliau jį pažiūrė
jęs, galėjai pamatyti per jo 
veidą kažkokio liūdesio ar net 
nusiminimo vilnis prabėgant. 
Staiga prabilo į palydovus:

—Ar nesirodo jums keista 
ir liūdna, kad štai aš ir jus, 
būdami patys lietuviai, negali
ma nueiti į tą Lietuvos dalį, 
kuri štai už keleto žingsnių ir 
kuri tačiau atskirta nuo mus 
kažkokios nežinomos jėgos.

—Hm  hm  Taip, taip.
Maršalas staiga pagreitino 

žingsnius ir, palikdamas savo 
palydovus, ėmė artintis prie 
demarkacijos linijos. Kitoje 
pusėje ūkininkas arė lauką.

—Klausyk, lietuvi, ar pažįsti 
mane, — sušuko Maršalas iš 
tolo į ūkininką.

—Taip, taip, ponuli, kur čia 
nepažinsi, — buVo atsakymas.

—Ar žinai, lietuvi, kad aš, 
kaip ir tu, esu lietuvis.

—Taip, taip, ponuli, kur čia 
nežinosi.

—O ką jus, lietuviai, pada
rytumėt su manimi, jei aš im- 
čia ir pereičia tuoj aus per tą 
liniją į jūsų pusę.

—Eik, eik, jonuli, drąsiai, 
priimtumėm kuogražiausia. Esi 
toks gudrus, toks karingas, pa
statytumėm ponulį visų musų 
vaiskų priešaky. Tik....

—Ką tik?....
—Tik, ponuli, turėtumei tuo

jau eiti lenkų vyti.

Pasaulio bibliotekos
žinomas Argentinos statisti

kas Sparn’as nuo senai renkąs 
žinias apie didžiąsias pasauli
nes bibliotekas, nesenai padavė 
įdomių statistikos duomenų. 
Toje statistikoje Sparn’as bet
gi paėmė domėn tik tokias bi-

bliotekas, kurių knygų skaičius 
viršija 50 tūkstančių tomų. Ir 
taip, pasak jo statistikos, šiuo 
laiku visame pasaulyje yra 
1038 bibliotekos, kurios turi 
181 milijonų knygų.

Pasaulio dalimis skirstant, 
išeina šitaip: Europa turi 
669 bibliotekas su 119,600,000 
tomų, šiaurės Amerika — 311 
bibliotekų su 54,100,000 tomų, 
Pietų ir Vidurinė Amerikos — 
22 bibliotekas su 2,300,000 to
mų, Azija — 23 bibliotekas su 
3,900,000 tomų, Australija — 
7 bibliotekas su 1,100,000 to
mų, Afrika — 3 bibliotekas su 
200,000 tomų.

Europos valstybių bibliotekų - 
turtingumu pirmą vietą užima 
Vokietija, kuri turi 160 bibl. 
su 29,500,000 tomų, toliau eina 
Prancūzija — 111 bibliotekų 
su 19,800,000 tomų, Anglija 
101 bibl. su 17,000,000 tomų, 
Italija — 85 bibliotekas su 13,- 
300,000 tomų, Austrija — 32 
bibliotekas su 5,200,000 tomų, 
Šveicarija — 26 bibliotekas su 
3,700,000 tomų, Olandija 18 
bibliotekų su 3,200,000 tomų, 
Lenkija 14 bibl. su 2,800,000 
tomų ir Ispanija — 14 bibl. su 
2,500,000 tomų.

179 kalbų knyga
Šių metų pradžioje Kalkutos 

mieste (Indija) išėjo iš spau
dos nepaprasta ir pirmoji tos 
rųšies literatūroje knyga, kuri 
vadinasi angliškai: “Linguistic 
Survey of India” (Indusų kal
bų apžvalga). Toje knygoje ap
rašoma 290 milijonų gyventojų 
kalbos ir tarmės. Kalbų sura
šyta 179, o tarmių bent tris 
kartus daugiau — 544. Reda
gavo tą veikalą anglai profeso
riai: Grierston’as ir Tumer. 
Pirmas jų, veikalo prakalboje 
sako:

“Yra čia kalbų, kurių fone
tikų taisyklės žino ne daugiau 
200 išsireiškimų, ir tomis kal
bomis negalima pavadinti pa
prasčiausių dalykų ir sąvokų. 
Esama vėl tokių, kurių žody
nai nė kiek nemenkesni už ang
lų kalbą. Toliau randama kal
bų, kurios neturi daiktvardžių 
ir veiksmažodžių, bet turi sin
taksę, kitos vėl kalbos turi 
daug tobulesnes gramatikas už 
graikų ir lotynų kalbų. Be to 
sutinkama rytiniame Assame 
pusiau laukinių gyventojų, ku
rių tarmės niekur nėra užrašy
ta. Bet yra ir tokių kalbų ir 
tarmių, kurios turi garsius po
etus ir rašytojus, kurių veika
luose vyrauja tobuliausi deistf- 
niai išsireiškimai, kokius tik 
gali duoti Rytai.”

Prie to veikalo leidžiama pa
aiškinamieji priedai — Indų 
Azijiečių žodynai. Visas veika
las kartu su žodynais turės 24 
tomus po 1000 puslapių tomas.

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai 

M. YUŠKA & CO.
4604 So. Paulina St., Chicago, 111. 
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JOSEPH VILIMAS 
/Varnu Statymo 
KO N TRAK TORIUS

4558 S. Washtenav» Avė Chicano, III

turi įsigyti motociklą: automo- 
' bilį tenka palikti taip toli už 
miesto, kad mieste gyvenantieji 
turi ‘iki garažo nuvažiuoti mo
tociklu. Jei taip tęsis toliau, 
greit Havajų sala nebegalės 
sutalpinti visų automobilių. Bet 
—nebijokit! Tada amerikonai 
salą padidins! Kaip? Nesirū
pink: biznio reikaluose ameri
konas visada išras ką nors ne
paprasto.

Havajų salos jau nebe tos, 
kokiomis įsivaizduoja žinias 
apie pasaulį vien iš geografi
jos vadovėlių semiantieji.

o————o
GYVENIMAS

Minesinis Žurnalai

1 900 W. 52nd Street
CHICAGO

Prenumerata metams $1.50
Pusei metų ................ — $1
Kopija ........'..................... 10c

Važiuodami atosto
gų, pasiimkit su sa
vim “Gyvenimą” — 
jis bus jums geriau
siu draugu. “Gyve
nimo” kompletas, $3.
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PULLMANO VAGO
NŲ DIRBTUVĖSE

(Pabaiga)

Yra dar ir “safety commi- 
ttee” (apsaugos komitetas), 
kuris “rūpinas”, kad susižeidi- 
mų ir kitokių nelaimių neįvyk
tų. Kaip pirmieji “rūpinasi” 
iškovoti “didesnę” mokestį, taip 
šitie “rūpinasi” pašalinti pavo
jus. Kad komitetai butų ir ge
riausios valios žmonės, tai jie 
vistiek negali nieko padaryti i 
dėl darbininkų, kad apsaugoti! 
juos nuo nelaimių. Pašalinimui 
tų visų nelaimių, veikia paša
linti visą dabartinę <5arbo sis
temą: panaikinti darbų nuo' 
štukų; kad nebūtų žmonės su
krauti vienas ant kito prie dar
bo; kad dėl skubinimo vienas | 
kitam galvų nesidaužytų; kad* 
nebūtų apkrauti aplinkui dide-, 
lėmis krūvomis geležų, per ku
rias nėra lengva perlipti toj 
vietoj, kur reikia dirbti; kad 
kreinai, kurie nešioja visokias 
geležis per dirbančiųjų galvas, 
butų inspektorių apžiūrėti, ir 
kad nešant geležis butų saugo-i 
mąsi, kad geležys neatsipalai- 
dotų ir nenukristų darbininkams i 
ant galvų. Prieš visą tai ko
mitetas negali žodžio tarti, nes 
tai kapitalistų reikalas, į kurį 
komitetas negali kištis, o jei ir 
bandytų, tai bematant atsidur
tų už vartų. Vadinas, buk ko-i 
mitetas “apsaugos” nuo nelai
mių, bet buk kartu aklas asi-i 
las ir nieko nematyk. Ištikrųjų' 
gi tas komitetas ir yra tik, 
kompanijos įrankis ir tik kom-i 
panijai tarnauja. Pav., darbi-i 
ninką patiko nelaimė. Komite
tas tuoj viską apžiūri ir, žino
ma, apkaltina patį darbininką, 
kad čia kompanija nieko nekal
ta. Todėl komiteto pareiga 
yra visuomet nukaitinti pačius 
darbininkas, o jei to nedarytų,! 
tai savo darbą prarastų.

Seniaus kompanija mokėdavo 
imi kelius dolerius per keletą 
savaičių susižeidusiems. O jei i 
visai užmušdavo, tai velionio 
giminės atsiprovodavo nors de) 
grabo. Bet dabar kompanija 
paskelbė, kad nuo š. m. birže
lio mėn. ji nieko nebemokė
sianti, nes ji esą perdaug iš-; 
mokanti. Girdi, nuo birželio 
9 d.. 1921 m. iki šiam laikui ji 
išmokėjus $237,000. Dabar; 
kiekvienas darbininkas bus in- 
šiurintas apdraudos kompani-| 
joj, “group of insurance” pla
nu. Šis kompanijos sugalvotas 
inšiurinas yra surištas su viena 
apdraudos kompanija. Už ap- 
draudą turės mokėti patys dar
bininkai iš savo uždarbio. Štai 
mėnesinė mokestis, pašalpa li
goje ir pomirtinė:

$1000 31500 33000 $10 $10 $2
S1500 $2230 s 1500 s!5 s!5 $3
$2000 $3000 $6000 $20 $20 $4
$2500 $3750 $7500 $20 $20 $5
$3000 $4500 *P000 $25 $25 $6

Klozeto outfitaa Įreng
ta.. $13.60. Pirkit nuo 
nitiarj olaelio kainomis. 
Namų apAildymo įren- 
gimui parduodami leng
vais iftmokėjlinais.
Peeples Plumbing & 
Hrating Sunnly Co. 

4'M> Molwaukee Avė., 
401 N. llalstrd Ht.

a-»y marke t U076—0070

Pradedu Biznį
1) RE A L ĖST ATE, 2) Visokios 
rųšies: Apdruudą (INSURANCE): 
Nuo Ugnies, Langų, Automobilių, 
Gyvasties ir kitų, 3) Surandu 
PASKOLĄ ant Pirmų Morgičių.

Vesiu biznį j>er dideles, tvirtas 
ir teisingas kompanijos.

Meldžiu visų suteikti man pro
gą mandagiai ir teisingai jums 
patarnauti.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevtlt 8500 

----------------------------------------------- ✓

Už nutraukimą arba nupiovi- 
mą abiejų kojų gausiąs $1,500

Už nutraukimą arba liupiovi- 
mą abiejų rankų gausiąs $1,500

Už išmušimą abiejų akių 
gausiąs $1,500

Už nutraukimą vienos kojos 
ir vienos rankos taipgi gau
siąs . x $1,500

Už vieną koją, ranką a^ akį 
gausiąs tik $750.

Stebėtinas yra dalykas, kad 
padėjo labai didelį metinį už
darbį. Juk darbininkai šiais 
laikais uždirbdami nuo $50 iki 
$100 j mėnesį, negali metinių į- 
plaukų padaryti nuo $2,000 iki 
$3,000. Dalykas yra prastas 
su tokiu inšiurinu tame, kad 
darbininkas turės du inspekto
rius, vienas —darbdavio, o ki
tas inšiurino. Inšiurinas yra 
kaipo įrankis kompanijai iš
mest silpnesnį darbininką už 
vartų. Kompanija nuo 45 m. 
amžiaus naujo darbininko ne
samdo ir prie dirbtuvės nė ne
bandyk eiti darbo ieškoti. Bet 
yra senai dirbančių darbininkų, 
net daugiau kaip po 30 metų, 
nekurie jų turi net iki 60 me
tų amžiaus. Sulig taisyklių 
jiems turi būti duota pensija. 
Inšiurino gi įstatuose pažymė
ta, kad 60 m. amžiaus nepri
imami, o kurie ir prigulėdami 
prie inšiurino susilauktų to 
amžiaus, tai vistiek nustoja tei
sių narystės ir tik sulig inšiu
rino nuožiūros kai( kurie gali 
būti palikti ant $1000 pomir
tinės. Bet visi kiti inšiurinai, 
kaip už sužeidimus ar užmuši
mus lieka panaikinti. Inšiurinas 
taipgi bile vieną nužiūrėjęs ga
li braukti laukan, atmokėdamas 
$150. Kada inšiurinas nepri
ima, kompanfja taipgi darbo 
neduoda. Reiškia gali prisieiti 
tai Į), kad jei ne nuo vieno pono, 
tai nuo kito, gausi vilko bilie
tą ir eik kartis, c

JUOZAPAS NORBUTAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 21 dieną, 6:30 valandą 
vakare, 1928 m., sulaukęs 47 
m. amžiaus; gimęs Tauragės 
apskričio, Laukuvos parapijos, 
Dainiškių kaime, palikdamas 
dideliame nubudime savo my
limuosius ir mylinčius moterį 
Domicėlę, 2 sūnų: Juozapą ir 
Kazimierą, 3 dukteris: Bronis- 
lavą Amerikoje, o Lietuvoje 
Kazimierą ir Juzefą, 1 brolį 
Petrą, brolienę, pusbrolius ir 
puseseres, Agniešką ir Veroni
ką. Kunos pašarvotas, randa
si 1618 So. Union Avė.

Laidotuvės įvyks liepos 26 
dieną, 8 vai. ryto iš namų į 
Dievo Apveizdos parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, 
o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Norbuto 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame, x
Moteris, Sunai, Dukterys 
ir Visi Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Kadžius, Tel. Canal 6174

A A-h A
MYKOLAS ŠIRMULIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 21 dieną, 4:00 valandą 
ryte, 1928 m., sulaukęs 28 me
tų amžiaus, gimęs Bakainių 
kaime, Surviliškiu vaisė., Kė
dainių ap. Amerikoj išgyveno 
14 metų. Paliko dideliame 
nubudime moterį po tėvais 
Stankyte, du posūniai: Anta
nas 13 metų ir Bronislovas 11 
metų. Lietuvoj motiną Oną ir 
brolį Vincą ir seserį Heleną. 
Kūnas pašarvotas, randasi 1103 
N. 17th Avė., Mokose Bark, 
Illinois.

Laidotuvės įvyks utarninke 
Liepos 24 dieną. 1 vai. po pie
tų iš namų į Tautiškas kapi
nes.

Visi A. A. Mykolo » Širmulio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris. Posūniai 
ir Puseseres.

Nuo kapinių meldžiu visų su
grįžti į namus 1103 No. 17th 
\ . \ I ' • I i '.itKillLIlTI

Rivicierių streikas

Liepos 9 d. ryte visi rivice- 
riai sustreikavo,— iki 100 žmo
nių. Priežastis streiko yra ta, 
kad pradėjo priimti prie rivica- 
vimo negrus, o baltųjų neima. 
Jau kelinta diena tas streikas 
tęsiasi. Streikieriai nė vienas 
negryšta. Juoduosius gi pri
iminėja vis daugiau kiekvieną 
dieną, bet darbo nieko nepada
ro, todėl ir kitiems darbas li
kosi suparaližuotas, nes nei 
vieno karo neišleido. Streikui 
yra daug priežasčių. Viena, 
kad seni darbininkai, kurie jau 
turėjo didelį patyrimą, ir tai 
nebegalėjo nieko uždirbti, nors 
ir pasiutusiai skubindami. Ir 
vistiek bosai mokesnį nuolatos 
mažino. Antra, tai nenorėji
mas dirbti sykiu su negrais, 
dar su tokiais, kurie streiklau-

A^gA
LENA GAJAUSKIENfi 

po tėvais Maselunas 
ir JUOZAPAS GAJAUSKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

nelaiminga mirtimi, liepos 21 
dieną, apie 6 vai. vakare, 1928 
m., Lena sulaukus 44 m. ir 
Juozapas 48 na. amžiaus, gimę 
Lietuvoj. Paliko dideliame nu
liūdime dukterį Adelę, 5 sūnūs: 
Juozapa, Bronislovų, Petrą, 
Bernardą ir Antaną. Lena pali
ko bro į Joną Masiluną, New 
Haven, Conn. Juozapas paliko 
brolį Gajauskį, dabar gyvena 
Englevvood, 3 pusbrolius: Vin
centą, Juozapą ir Pranciškų 
Gajauskius, visi gyvena Ben- 
ton, III. Kūnas pašarvotas da
bar randasi Masalskio koply
čioj.

Laidotuvės bus paskelbtos 
vėliau.

Nubudę - liekame,
Vaikai, Broliai, Pusbroliai 
ir Visi Giminės.

Gimines prašom atsišaukti, 
3421 Auburn Avė.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevarl 4139.

A + A
ANTANAS DERVAITIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 21 dieną, 11:25 valandą 
ryto, 1928 m., sulaukęs 42 m. 
amžiaus, gimęs Lietuvoj, Bu- 
niškių kaime, Kaimelių vals
čiuje, šakių apskr. Amerikoj 
išgyveno 26 m. Paliko didelia
me nubudime seserį Salomiją 
Liutkienę, švogerį Benediktą 
Liutkų, o Lietuvoj tėvą, 3 se
seris ir 2 brolius. Kūnas pa
šarvotas randasi 2144 W. 23rd 
Street.

Laidotuves įvyks seredoj, lie
pos 25 dieną, 2 vai. po pietų iš 
namų bus nulydėtas į Tautiš
kas kapines.___

Visi A. A. Antano Dervaitis 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,

Sesuo ir švogeris.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Butkus, Tel. Canal 3161

A + A

ONA GASPARAITIENfi 
po tėvais Rakauskaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 20 dieną, 3 vaalndą ry
te,1928 ni., sulaukus 46 metus, 
amžiaus, gimus Šiaulių apskr., 
Žegarių para])., Minkių kaime, 
Amerikoj išgyveno 19 metų. 
Paliko dideliame nubudime vy
rą Mikolą ir gimines, o Lietu
voj, brolį Aleksandrą. Kūnas 
pašarvotas, randasi koplyčioj, 
3201 S. Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks panedėlyj 
liepos 23 dieną, 2 vai. po pietų 
iš Eudeikio koplyčios bus nu
lydėta į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Onos Gasparai! ie- 
nčs giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras ir Giminės.

“Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

žiavo tavorinlų vagonų skyriuje ir “pagerinimų”. Daugelis ir iš Lietuviai Daktarai
prie 103 gatvės. Nenorėčiau tų pačių lietuvių manė kaip ne
kalbėti ne prieš negrus, nė už 
juos, kadangi kiekvienas ar 
baltas, ar juodas, nori valgyti 
ir gyventi ir lygiai yra kapi
talistų išnaudojamas. Jeigu 
darbininkai nori pagerinti būvį, 
tai reikia bendrai baltiems ir 
juodiems organizuotis į vieną 
organizaciją kovai prieš kapi
talizmą. Bet yra prastai tas, 
kad negrus yra daug sunkiau 
organizuoti, o ypač tokius, ku- streiko.—Plungiškis.
riuos Pullmanas samdo, kaipo 
buvusius ištikimus streiklau
žius. Kompanijos tikslas gi 
turbut yra samdyti juoduosius 
ir išlavinti juos darbo taip, 
kaip išlavino baltuosius, bet, 
žinoma, juodieji bus daug nuo
lankesni ir dirbs dar už piges
nę mokestį, negu baltieji, čia 
tik dar yra pradžia. Galima 
spėti, kad pradės priiminėti 
juodukus prie visokių kitokių 
darbų ir baltieji turės nešdin
tis lauk.

Pullmano karšapiuose visą 
laiką dirbo visokių tautų balt- 
veidžiai, daugiausia ateiviai eu
ropiečiai, tarp kurių randasi 
nemažai ir lietuvių. Bet ką jie 
nuveikė per visą tą laiką dėl 
savęs? Nieko, o nieko! Unijos 
nesuorganizavo ir po šiai dienai 
'apie tai ir kalbėti nenori. Dar
bą už pinigus perkasi nuo bo
sų. Dirbdami, po pėdės bosui 
kišius dešimkėmis duoda ar į 
karčiamą nusivedę mėnulio 
spinduliais “tritina”. Ir šis biz
nis yra iš senų laikų įsigyve
nęs ir jam galo nematyti.

Kada mes prieisime prie žmo
niško supratimo? Ar ne laikas 
butų pradėti ieškoti išeities ir 
būdų pašalinti tą begalinį iš
naudojimą? Juk jau pamokų 
turime užtektinai, kurios mus 
mokino kasdie, kad vienintelė 
išeitis yra organizuotis į uniją. 
Tada nereikės laukti kokių tai 
kompanijos komitetų malonės

PRANEŠIMAI Akių Gydytojai

Roseland. Draugijų Sąryšio dele
gatų nepaprastus susirinkimas įvyks 
liepos 24 d. 7:30 vai. vakare Aušros 
kambariuose, 10900 S. Michigan Avė. 
Šiame susirinkime bus raportas iš iš
važiavimo, bus visokių pranešimų ir 
bus svarstoma nauji reikalai Aušros 
knygyno labo. Visi delegatai ir de
legatės būtinai atsilankykite paskirtu 
laiku. J. Tamašauskas sekr.

_____ Graboriai

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balza muotojas

2314 W. 23rd Pi.
Chicago, III.

Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu 
busite užganėdinti.
Roosevelt 2515-2516

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų patamav imas 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

Tel. Roosevelt 7532

S. M. SKUDAS
GRABORIUS

IR BALSAMUOTOJAS
Nubudimo valandoje 
suteikiam geri ausį pa
tarnavimą. Palaidoji
mu atliekame rūpes
tingai ir gražiai; bu
site pilnai patenkinti

1911 Canalport 
Avė., Chicago.

J. F. RAMIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriam t ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
■Hs.

OFISAS: 
668 W. 18lh Street 

Tel. Canal 6174 
S K Y R I U Si 

3238 S. Halsted St, 
Tai Victory 4088

butų, kad ir su kyšiais, užsi
dirbti keletą dolerių ir pas
kiau važiuoti į Lietuvą, bet da
bar kur važiuosi? Lietuvos 
liaudį smaugia fašistinė letena 
ir ten ne vienas nenorėsite bū
ti fašistų auka, todėl esate 
privertsi pasilikti čia ir orga
nizuotu budu gerinti sau gyve
nimą.

Vėliaus parašysiu pasekmes

Lietuvės Akušerės

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victory 1115
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligo
se prieš gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką pa t a r i- 
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą. 
Valandos nuo 
ryto iki 2 v. 
pietų, nuo 6
9 vai. vakare.

Phono Vfctory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Viršui Universal 
State Bank

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 
iki 8 vakaro. Ki
tu laiku pagal su
tarti.

Pastaba: Mano ofisas dabar randa
si naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Bųulevard 7589

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO. ILL.

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

Lietuvis Akių Specialistas

3265 So. Halsted St.
Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 

Nedėlioj nuo 10 iki 1

Jei abejoji apie savo hkis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487 
4649 South Ashland Avenue 

ir 805 East 471 h Street 
Phone Kenwood 1752 
Praktikuoja 20 metų

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme- akinių dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D 
OPTOMETRISTAS

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

Pabtebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va
karo. Nedaliomis nėra skirtų va

landų. Room, 8.
PhMie Canal 0523

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos

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

apart Šventadienio ir ketvirtadienio

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2166 

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

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Repubbc 7868 
CHICAGO, ILU

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res„ 6641 South Albany Avenue 
TeL Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

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

8464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po pietų i ir nuo 6 iki 8 vai. vakar.

Rea. 3291 South VVallace Street

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Res. 2859 S. Leavitt St., Canal 2380 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 /

Ofiso Phone Canal 9257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
Cbicaro. IU.

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

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswkk 9597 

Ultravioletini šviesa ir diathermia

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:30 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicdfco, IU.

Ofiso TeL Victory 7188
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

Dr. C. Kasputis
Dantų Gydytojas

Perkėlė savo dantų gydymo 
kabinetą į naują vietą 

antrašu:

3335 So. Halsted St.
Pacijantai priimami kasdien 
nuo lOtos vai. ryto iki 8tos 
vai., išskyrus ketvirtadienius ir 

sekmadienius.

Telefonas Boulevard 9199

Phone Armltage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Soredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal 
Dr. J. W. Beaudette 
VIRŽIU ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 nuo 7 iki 10 
Nedėlioj riėo 2:30 iki 4:30 v. pietų 

TELEFONAS CANAL D464

Įvairus Gydytojai
Res. Telephone PJaza 8200

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6358

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų
7 iki 9 vak. Nedėl. nuo 10 iki 12 dien.

Res. Telephone Plaza 3200

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 26 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nauįau- 
sius metodus X-Ray ir kitokius elek
tros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorijai
1025 W. 18th St., netoli Morgan SL 
Valandos: Nuo 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:80 vai. vakare 
'iel. Dieną: Canal 8110

Naktį So. Shore 2238, Crawford8283

Ofiso Tel. Victory 6893’ 
Rez. TeL Drexel 919a

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3102 S. Halsted SU Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1—& po piet, 7—8 vakare 
Nedaliomis ir 4ventaJ. 10—12 dieną

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai egzamiaacija. Be skausmo 
ištraukimas

Valandos: 10-12, 2-4 ir 0-9
4930 W. 13 St., CICERO

Tel. Cicero 49

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Ave^ 2 lebofl 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midvray 2880

Advokatai

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
8241 South Halsted St. 

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

Pėtnyčios

JOHN B. BORDEN 
(Johu Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 West Adams St. Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. nue 7-1 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Repubbc 96W

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St. 

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

Nedėlioj nuo 11 rvto iki 1 v. p. p.

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St 
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu

K. GUGIS 7
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn S t., Room 1111 
Telefonas Central 4411 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta

3323 South Halsted St, 
TeL Boulevard 1310 

Val.i Nuo 6 iki 8 vai. kiekvienų 
vakarą, išskyrus ketvergą 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyji 
Room 1502 

CHICAGO TEMPIJE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tek: Hyde Park 8395

J. P. WAITCHES '
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.
Tek Pullman 5950 

Namų Tel. Pullman 6377



NAUJIENOS, Chicago, m. Pirmadienis, liepos 23, 1928

CHICAGOS 
ŽINIOS

Baisi tragedija Brid 
geporto lietuvių

šeimynoj
savoJuozas Gajauskas nušovė 

žmoną ir pats nusišovė, šeši 
vaikai liko našlaičiais.

P., “Meyerukas šiandien už
baigs savo karjerą. Su Požėla 
jis juokų nekrės.” O ristikas 
Rolevvicz dar aštriau pabrėžia: 
“Meyers has as much chance 
as a snowball in heli.”

Ant galo, prieina eilė ristis 
Požėlai su Meyersu. Pasiro
džius Požėlai, publika sukelia 
ovacijas, o Meyersą sutinka su 
“bu-u”. Iš visko matyti, kad 
Meyers nerimauja, nervinasi. 
Referee Thiry duoda ristikams 
instrukcijas. Pasigirsta skam
butis. Vadinasi, laikas pradėti. 
Susikimba. Iš pirmo susirėmi
mo pasirodo, jog Meyersui nė
ra progos. Bandė jis griebti 
vienaip, bandė kitaip — nieko 
nepešė. Tąsyk jis pradėjo ran
komis trinti Požėlos burną ir 
nosį. Bet Požėla nei ant sekun-

Business Service
Biznio 

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

taisymą namo? Jei taip, tai susiži- 
nokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, įskaitant plum- 

i bingą ir apšildymą. Tiktai biskį 
imoKėti, kitus i du metus išmokėji
mais. Užganedinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1821 
MR. PARIS

Financial
Finansai-Paskolos

PASKOLA namų aavlnlnkama nuo $100 
iki $500. Im užtraukimo morglčių arba ki
tokio užtikriniiho pnnkola pataiMynianiH. ap- 
mokrijlmui taknų, uHHeHinentų arba kitokių 
okolų. Greita parelba. Prieinamos Hųlytroit. 

CENTRAL FINANCE CO.
Room 514, 

City State Bank Buildliiff 
128-130 N. WollH St.

Musical Instrumento
Muzikoslnstrimentsi

PARDUOSIU pigiai savo grojiką 
pianą už $100. Roleliai, duet ben- 
čius ir cabinet, $25 įmokėti, kitus 
nuo 3 
Taipgi 
kandai.

iki G mėnesių išmokėjimui.
5 kambariams gražus ra-

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

10% PIGIAU Už VISA DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
Uavimas. Kedzie 5111.

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi
čius.

JUSTIN MACKIEVVICH 
2342 So. Leavitt SL 

Phone Canal 1678

S. CAMPBELL 
6512 S. Halsted St. 

1 fl.

Furniture & Fixtures
 Rakandai-Įtaisai

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė su elektrinėmis mašinomis, 
turim 3 krautuves ir farmą, 
parduoti vieną arba mainyti 
žesnj namą.

Agentai nepageidaujami.
3423 S. Morgan St.

Mes 
turim 

ma-

PARDAVIMUI barbernė 3 kėdžių, 
senas ir geras biznis, pigiai. Yra 
geras lysas. 10722 S. Michigan Avė.

BARGENAS
2 flatai po 5 kambarius, karštu 

vandeniu šildomas, 2 karų garažas, 
lotas 30 pėdų pločio, parduosiu už 
$3,000 pigiau negu vertas, arba pri
imsiu j mainus bile ką, kaipo dalį 
mokėjimo. • M « A *

6601 S. Western
3236 W. 55th St.

WALTED J. PAUL
Republic 4170
Hemlock 2889

Pereitą šeštadienį, liepos 21 
dieną, apie 6 vai. vakare, vie- 
noj Bridgeporto lietuvių šeimy-l neatleidžia. Tokios jtemp- 
aoj įvyko baisi tragedija: vy-.įos grumtynės pradėjo atsiliep- 
ras nušovė savo moterį ir pas-! 
kui pats nusišovė, palikdamas j 
šešis vaikus našlaičiais, žuvę 
yra Juogas Gajauskas ir jo; 
žmona, gyvenę prie 3620 Ixiwe 
Avė.

Parėjęs iš darbo Juozas Ga
jauskas dėl nežinomos priežas
ties susibarė su savo žmona ir 
pastvėręs revolverį suvarė jai koma 
dvi kulkas į nugarą. Pamatęs, Griebėsi 
kad jis nušovė savo moterį, pa- jjs sumanė išgelbėti savo kailį 
leido suvį ir sau į galvą. | muštynėmis. Jis drožė Požėlai 

Abiejų kūnai liko nuvežti į veidą, manydamas, kad Požė- 
pas graborių A. Masalski, 3307 ja jrgį pačiu atsakys, 

syk referee butų sustabdęs 
tynęs — ir viskas tvarkoj, 
tynęs butų pasibaigusios 
pasekmių. Apsiriko. Požėla 
tos meškerės nepasidavė 
gauti. Jis nuo muštynių susi
laikė. Referee įspėjo Meyersą. 
Vienok tai nieko negelbėjo. 
Nuo Požėlos jis pasiryžo kum
štimis gintis, nes kitaip jau ne
begalėjo. Tąsyk nieko 
bepasiliko daryti, kaip 
kvalifikuoti Meyersą 
laikymą taisyklių. 
Thiry tatai ir padarė, 
čiu laiku iškeldamas 
ranką, kaipo ženklą to, jog jis 
laimėjo ristynes.

Publika tiek pasipiktino Me
yerso elgesiu, jog pradėjo šokti 
ant estrados, kad ištaisyti jam 
kailį. Bet policija įsimaišė ir

ti ant Meyerso. Jam, matomai, 
ir kvapo pritruko ir jėgos ėmė 
silpnėti. Suprato jis, kad pak
liuvo į bėdą ir nebegalės atsi
laikyti. Kas daryti.? Požėla juo! 
tolyn, tuo smarkiau puola..Iš-1 
sigelbėjimo nėra. Anksčiau ar 
vėliau bus priplotas prie mat- 
raso. Na, o skęstantis, kaip sa-

, ir už šiaudo griebiasi, 
už šiaudo ir Meyers.

5% MAŽIAU Už CASH 
NIEKO NEREIK ĮMOKĖTI — 24 

MĖNESIAI IŠMOKĖJIMUI
Suvedam plumbingą ir namų ap

šildymą, baltas china eloset, $35.
THE AVONDALE PLUMBING 

A HEATING CO.
2701 Fletcher St., 
Independence 2905

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $800, imame legali nuošim
ti. Pinigus gausite i 12 valandą. 
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Ava.

4 KAMBARIAMS, PILNAI, $185 
Tik $15 cash reikia 

Lengvais išmokėjimais pagal 
jūsų norą

Atdara vakarais utaminke, ketverge 
ir subatoj

Kessel Bros. Furn. Co.
4312 Cottage Grove Avė.

SKOLŲ IšKOLEKTAVIMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL CLAIMS 
SERVICE BURBAU

Room 301 
163 W. Washington 

Main 4020

Mes dirbame ir perka 
me 1 ir 2 Morgičius

į 2 dienas

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47 St.

4 KAMBARIŲ nauji rakandai, 
$180. 4 kambarių neatsišaukusių ra
kandai, $80. Jūsų kreditas yra ge
ras. Lengvais išmokėjimais, jūsų 
pasiūlyta kaina. Atdara vakarais. 
Dastatymas bile kur dykai. Ajax 
Furniture Co. 1434 W. Madison St.

S. Auburn Avė. Koronerio ty-' 
rinėjimai bus šiandie, 10 vai. 
ryte, A. Masalskio įstaigoj.

žuvę Gajauskai paliko šešis 
vaikus-našlaičius, kurių vyriau
sias yra 17 metų, o jauniausias 
4 metų.

Priežastis šios baisios 
d i jos 
šovęs 
gerą 
keta 
tūkstančių dol. pinigais, 
klausė prie šv. Mateušo 
gijos.

tebėra nežinomos.
Juozas Gajauskas 

darbą, nuosavų jau 
namelį ir dauginus

trage-
Nusi-j 

turėjo
įsmo- 
poros'

drau-

Miesto kontrolierius 
ręzignavo

Tą- 
ris- 

Ris- 
be 

ant 
pa-

kito ne
tik dis- 

už nesi- 
Referee 
tuo pa- 
Požėlos

Miesto kontrolierius Charles
C. Fitzmorris šeštadieny netikė- __ ______r____ ,____________
tai paskelbė savo rezignaciją.I nuvedė Meyersą į saugią vietą. 
Priežasties rezignacijai jis ne-j 
paduoda. Tai sukėlė labai daug 
gandų. Mayoras Thompsonas, 
kuris buvo išvykęs atostogoms 
į Wisconsiną, skubiai sugryžo į 
Chicago pasitarti su savo ka
binetu ką daryti ir ką paskirti 
užimti Fitzmorris vietą.

Eina gandų, kad Fitzmorris I 
rezignavo nepritardamas mies
to tarybos paskyrimui $647,000 
požeminių kelių pienams ir dė
lei to, kad miestui šiemet grę- 
sia $3,000,000 deficitas.

Dar nežinia kas užims jo vie
tą. Kalbama, kad jo vieta gal j 
teksianti jo pagelbimnkui Louis! 
T. Gosselin. Arba galbūt bus' 
paskirtas kokis žymus bankie- 
rius.

Eina gandų, kad ir daugiau 
žymių Thompsono kabinetų na
rių rezignuosią.

Beje, Meyers kartą “užva
žiavo” ir referee Thiry. Už tai, 
kad Meyers boksavosi, o neši
nto, atletikos komisionierius 
Paul Prehn suspendavo jį kai
po ridiką ir 
klausomą dalį

Ritosi dar 
Niek Lutze 
Hill’ą j 25 min.; 
Mier laimėjo iš Jim McMillan į 
45 m., o Tallaber ir Honeycutt 
tapo pavaryti dėl to, kad visai 
mažai veikimo teparodė. —K.

sulaikė jam pri- 
nuo ristynių.

trys kitos poros.
paguldė George

Fritz Von

CLASSIFIED ADS.I
- - ■! /

Educational
Mokyklos

Sportas
Kaip Požėla laimėjo 

ristynes
Liepos 20 d. Hippodrome, 

4810 N. Clark st., įvyko Požė- 
los-Meyerso ristynės. Rezultas 
ristynių buvo toks, kokio var
gu kas galėjo tikėtis. Tiesa, 
ristynių žinovai jau iš kalno 
pranašavo, kad šį kartą Me
yers neišneš savo kailį sveiką. 
Tačiau visgi buvo manoma, jog 
“pasaulio čempionas” lengvai 
nepasiduos ir parodys publikai, 
kad čempiono vardą jis nešiojo 
ne veltui. Bet išėjo kitaip....

Prieš ristynių prasidėjimą 
būreliai žmonių veda karštus 
ginčus apie tai, kas bus laimė
tojas. štai kalbasi keli pažįsta
mi ristikai ir žinomas Chica- 
gos promoteris P. “Kaip išeis 
ristynės?” — klausia vienas pi
lietis. “Well”, sako promoteris

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
gramatikos, tintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, Ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą į devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien Ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sar 
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te a bei n ai ir visose mokslo šakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. Olekas, Mokytojas
Sn. Halsted St., Chicago, III8106

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas 
kol mokinsitės ir dar geresnis kaip 
išmoksite. Mokykla dienomis ir 
vakarais. Atsilankykit arba reika
laukit aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

Business Service
Biznio Patarnavimas

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

Malevojam ir popieruojam. Uilal- 
kom maleva. popierą, stiklus ir t t

3149 Šo. TIalsted St 
Phone Victory 7261 

J. & RAMAN0IČNIS, Sav.

PLUMBING & HEATING ar jums reikalingi pinigai ?
r. • • i • i n: MES darome 2 morgičius antGeriausias Matenolas — Pigiausios South Improvet Kca| Kstate. $500 
Kainos. Greitas patarnavimas $5000. Lengvais išmokėjimais.

nnr Ti?freToaSpV 0X0 T WINTON AND NARTEN
SOL ELLIS & SONS, Ine. 6820 s. Halsted st.
2118-20 S. State St. Victory 2454 ------------------------------------------ ------
4606-08 W. 22nd St. Cicero 130 MES darome 1, 2 ir 3 morgičius. 
------------------------------------------------ Eighteenth Bond & Mortgage Co.

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

JOS. PAWLOWICZ &
SYRTOWT CO.

LIETUVIAI . _
HOTx tVATEK AND PLUMBING PASKOLOS 1 IR 2

x Darbas garantuotas. n t v a
Geriausias patarnavimas 1VI()1v(tI(UAMS

2032 W. 18 St. Tel. Canal 1269 j nuo§imčių. Mažas komisas
Atdaras nuo 9 ryto iki 9 vakaro

Capitol Realty & Inv.Co.
3039 Lavvrance Avė.

Phone Independence 0440

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

Mes atgausime juos per 
“gamishment” teismą. įsteig
ta 1912 — 16 metų patyrimo. 
Kolektavimas, be mokesčio. 
Patarimas dykai.

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

8408 S. Michigan Avė.
Victory 4126

Personai
Asmenų Ieško

REIKALINGAS adresas arba in
formacijų apie Joną Bagdoną, kuris 
pereitą vasarą dirbo ant farmo$ ne
toli Hinsdale, Illinois. Charles J. 
Michal, advokatas, 139 N« Clark St., 
Chicago, III.

 , ESU našlė, gerai atrodanti,

Morgičiai pirmi ir antri
8 nuošimčiai; padaromi | 24 85 lkl 40 metl* amžiaus. Malo-

Financial
Finansai-Paskolos

valandas. 
Musę išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkite pas

8385 So. Halsted St

Ar Jum Reikalingi
Pinigai?

Mes turime užtektinai pi
nigų paskoloms, pirmiems 
ir antriems morgičiams. Pi
gios kainos. Nėra “red 
tapė”.

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St,

A. OLSZEWSKI
8241 S. Halsted St, 2nd Floor 

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant 

i-mo ir 2-ro Morgečio 
Valandos nuo 4 iki 8 kas

BE KOMISO 
Mažos Paskolos 

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

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47 St. i »

Paskolos suteikiama 
, j vieną dieną
2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

nėkite
resu.
Haven, Mich.

rašyti laišką sekamu ad- 
P. O. Box 132, South

VELTUI
Patoitai, Vaizboženkllal, 

vrrighU. Rašyk šiandie, 
reikalais kreipkitši prie manąs 
pilnu užsitikėjimu. Teisingas 
Greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Ragistered Patent Attornay, 

2880 W. Chicago Avė.
• Dept. 7

Chicago, DL

Copy- 
Patentą 

■u 
ir

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKIA LIETUVIŲ AUTOMOBI
LIŲ PARDAVINĖTOJŲ — PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus pardavinėjot au

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

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

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

REIKALINGAS BUČERIS
Reikalingas jaunas vyras, blaivas, 

singelis dirbti bučernėj adresu' 1004 
St. Charles Road, Mayvvood. Darbas 
ant visados. Pageidaujama, kad mo
kėtų gerai angliškai kalbėti ir nors 
truputi vokiškai ir rusiškai. Samdy
tojas duos vietą gyventi ir valgj. 
Tel. Maywodd 2239.

REIKALINGAS flat janitorio pa- 
gelbininkas. Nevedęs. Turi būti uni- 
jistas arba prisirašyti prie unijos. 
1635 So. Lavvndale Avė. Tel. Rock- 
well 6620.

REIKIA bučerio. 3423 S. Morgan 
Street.

REIKALINGAS geras barberys, 
atsišaukit tuojaus Frank Druktainis, 
Barber Shop, 2354 W. 68th St. prie 
Western Avė.

Furnished Rooms
KAMBARYS rendon, šviesus, garų 

šildomas. Vienas blokas nuo gatve- 
karių. 4141 So. California Avė.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PARDAVIMUI grojiklis pianas su 
rolėm, geram stovyj. Pardavimo 

, priežastj •— patirsit ant vietos. 4120 
■* S. Francisco Aye., 2 lubos.

BISKI VARTOTI 
$350 puikus mohair seklyčioa setas $63.50 
$4OO Frieze seklyčios setas ________  $87.50
$500 4 arnotų walnut mieyrulmio

setas ......... ..- $88.00
$160 Gražus valnus valgomo kamba-

barlo setas .....   $58.50
$76, 0x12 VVilton kaurai ......  $22.00
$26, 6 Arnotų pusryčiams setas ____ $8.60

Available Fireproof Storage 
7728-32 Stony Island Avė 

Atdara kasdio iki 10 vai, vakare. 
Nedalioj iki e.

Exchange—-Mainai
KĄ TURITE MAINYMUI?

Mes mainom namus visokių 
nų. Lotus, farmas, biznius, Lenus, 
morgičius, automobilius. Kas Jums 
atsibodo, mes parduosime arba 
mainysime.

A. GRIGAS 
8114 So. Halsted Street 

Tel. Victory 4898
KĄ TURI MAINYTI?

3 apt., po 6 kambarius, 4529 N. 
Sawyer Avė.

4 apt. mūrinis, pečium ir furnas 
šildomas, geroj vietoj, mainysiu ; 
bungalow arba lotą.

8 apt. po 4 kambarius 
4700-10 Belden Avė.

Cash nereikia turėti 
šiuos namus.

Taipgi 2 nepaprastai bargenai, 
North West Side, 8 ir 10 kambarių 
namai. Tinkamas dėl rooming house.

MR. LINDMAN, 
Verną Real Estate Co.

5007^ Irving Park Blvd.

kai-

iš-

kiekvienas,

mainant j

BUNGALOW BARGENAI — Mo
derniški nauji muro bunęalow, karš
tu vandeniu šildomi, tile vana ir 
stikliniai porčiai, tiktai $2,000 įmo
kėti, kitus kaip rendą po $70 j mė
nesį. Mes taipgi galim pastatyti 
ant jūsų loto kokį tik norit bunga- 
low. O. Vandenvars, Bev. 6540.

DIDELIS išpardavimas valgomų 
kambarių setų,, $5 ir daugiau, ledau- 
nės, $3, 2 šmotų parloro setai, $25, 
dreseriai, rašymui stalai, lova, $2, 
virtuvės kabinet, $7 ir daugiau, bu
fetai, kaurai, pastatomos Įtampos, 
$3.00.

SCHWARTZ BROS. STORAGE 
640 E. 61.st Street

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

$500 CASH, $25 į MĖNESĮ
5 ir 6 kambarių mūriniai bunga- 

low. musų restncted subdi vizijoj. 
Seeley Avė., tarpe 77 ir 78 St. Gra
žiai dekoruoti, grįsti viškai, dideli už
pakaliniai porčiai, plieninis Quaker 
furnas. Elė cementuota ir apmokėta, 
gatvė irgi. Kaina $8700. 1 blokas nuo 
karų, netoli mokyklų ir bažnyčių.

AR JUS TURIT LOTĄ?
Mes pabudavosim namą ant jūsų 

loto be įmokėjimo pinigų, bungalow 
arba 2-3 flatų namą. Visi musų 
namai yra insulated ir sienos pleis- 
teriotos, ant metalinių lath, vėliau
sia plumbingą ir apšildymas. Ma
tykit musų planus ir kainas prieš 
pirkimą. Pašaukit telefonu arba 
atlankykit musų ofisą.
STOLTZNER, CONSTRUCTION CO.

7403 So. Halsted St.
Triangle 8704-10301 
134 N. La šalie St.

Central 5901-2-3

Automobiles
Durant sport touring, kaip nau

jas, 1925 ............................... $150
Dodge sedan perfect, 1927 ........ $425
Oldsmobile coupe, kaip naujas, 

1927 ........................................ $450
Maxwell sedan, 1925 .................... $265
Flint sedan, kaip naujas 1926 $395 
Nash touring, 1926 .................... $350
Buick sedan, reikalauja taisymo,

1923 .......................................... $65
Ford tudor sedan, 1925 ............ $100
Penkios dešimts kitų pasirinkimui 

McDERMOTT MOTOR SALES 
7136 S. Halsted St. Triangle 9330

NAUJI MODELIAI
Nuo 8 dienos Liepos, jau Studeba- 

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

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

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

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

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

D. KURAITIS ir A. KASULIS 
Savininkai

M & K Motor Sales
Chtcaffoa itenlausi Ir atnakančinuRl vartotų 

karų pardavinėtojai, 100 garantuotų vartotų 
karų, pilnai jrengti, gerame mechaniAkamo 

karai parduodami nuo $180 iki 
Mos turime karą kuria tinka vi- 
reikalama. Cash, ifimokCjimaia,

stovyje, 
8(2000. 
Mokiems 
mainais.

6811-18 So. Halsted Si.

Nash, 1927, advanced 6, važinė
tas tik 4300 mylių .............. $645

Dodge, 1927, sedan, važinėtas
2600 mylių, bargenas ........... $495

Buick, 1926, Masetr 6 sedan, 5 
pasažierių, tik ................... $550

Chrysler, 1927 “70” coupe, su 
rumble sėdynė, tik ........... $550

Peerless, 1927, sedan, kaip nau
jas ........................................... $750

Chrysler, 1927 “58” sedan, be
veik naujas ..........................  $425

Lengvais išmokėjimais
Visi karai pilnai įrengti, naujų ka

rų garantija, išrodo kaip nauji. At
dara iki 10 vakaro.

HALSTED AUTO SALES 
2560 So. Halsted St.

PARDAVIMUI Ford trakas, 1927 
metų, parduosiu pigiai. 806 W. 31 St.

Business Chances

PARDAVIMUI’ grosernė ir bučer
nė, cash business išdirbtas per ilgus 
metus. Parduosiu su namu. Taip
gi parsiduoda Hupmobile sedan 4 
cylinderių — 1925 metų. Parduosiu 
pigiai.

3225 Apburn Avė.
Yards 6466

PARDAVIMUI soft drink parlor 
arba rendon. Paul Tischler, 5528 
So. Robey St.

PARSIDUODA grosernė su namu, 
2 augštai po 4 kambarius'.- Ne
brangiai greitam pardavimui arba 
mainysiu į namą, Cicero apielinkėj. 
717 W. 21st PI.

Pardavimui nauja barbernė ant 
lengvų išmokesčių ar mainysiu ant 
loto. Atsišaukit į Naujienų ofisą, 
Box 1100.

KENDŽIŲ, cigarų ir smulkmenų 
krautuvė, parduosiu nebrangiai. Ge
ra vieta, geras biznis lietuviams. 
295J Wallace St.

MODERNIŠKA 210 AKRŲ PIE
NININKYSTES FARMA

Puikus xbudinkai ir padargai, 
moderniška 10 kambarių stuba, 
gasas, elektra ir vanduo, certi- 
fikuotos karvės, bargenas už 
$75,000.

J. H. SCHAEFER & CO.
803 Ridgi Avė., \Vilmette 

Phone 364

90 AKRŲ vištų javų auginimo 
farma. Taipgi turime ir kitų labai 
gerų farmų. Atsišaukit ir reikalau
kit pilno surašo.
F. H. MAYNE FARM AGENCY 

749 Broadway.
GARY, INDIANA

Aš turiu dar likusių keletą farmų 
kurias parduosiu pigiai. Atsišaukit, 
rašykit arba telefonuokit. F. Mayne, 
509 East Ridge Road, Gary, Indiana.

CERTIFIED NAMAI 
Statomi per Carpenter

Puikios rezidencijos, 2 flatų, 6 
kambariai apačioj, 5 viršui, $11,000 
$750 įmokėti, po $80 į mėnesį. Yra 
visi reikalingi įrengimai. I4ii vienas 
flatas užmoka jūsų rendą. Kamba
riai dideli ir šviesus, puikiai deko
ruoti, aržuolinės grindys, porčiai, 
puikiausi virtuvė, Crane plumbingas 
įmūryta vana, cementinis skiepas, 
skalbykla, 37lotas, netoli gražiai 
medžiais apsodintos Wilcox ir Maple 
Avė., prie valstijos kelio, vienas blo
kas nuo biznio sekcijos, 45 minučių 
važiavimo nuo vidurmiesčio.

L. S. Carpenter & Co.
Statytojai

Garfield State Bank Bldg., 
Madison and Cravvford.

Room 812.
Phone Van Buren 1600 

Arba šaukit
Downers Grove 491

Real Estate For Sale
Na m ai -žemė Pa r d a v i m ui

GERAI PASTATYTAS MEDINIS 
namas, mūriniu pamatu, furnas šil
domas, penki kambariai pirmame 
aukšte ir du miegojimui kambariai 
ant antro aukšto. Puikioj vietoj, 
netoli bažnyčių, transportacijos ir ne
toli Marųuette Parko.

Nebrangiai
Pamatykit,

6629 S. Oakley Avė.

$250 CASH, PO $35 Į MĖNESĮ IR 
daugiau, nauji 4-5-6 kambarių bun- 
galow, mediniai ir mūriniai, porčiai, 
tile vanos, skiepai, furnas šildomi, 
netoli mokyklos ir transportacijos, 
kaina $3600 iki $6500, matykit vaka
rais ir dienomis. Pirkit tiesiai nuo 
budavotojo. CONRAD P. SAWIAK, 
7181 W. Grand Avė. Merrimac 9552.

' LIETUVIŲ ATYDAI. Mes pa
statysim ant jūsų loto bile kokį 
bungalow kokį nomt. Plieno kons
trukcijos, mūrinį, įrengtą modemiš
kai ir įvesim plumbingą. Atsišaukit 
šiandie dėl apskaitliavimo ir planų.

F. P. FURLOTT
2300 N. Sayer Avė., Merrimac 9076

TURIU PARDUOTI savo 4 lotus 
už “Cash” arba mainysiu į bunga- 
low bei i nebrangų dviejų flatų na
muką, 2 latai randasi prie 58-tos 
gatvės prie pat So. Harlem Avė. 
Visi įrengimai; kiti 2 lotai prie 69 
Place, tarp Central Park Avė. ir 
Crawford Avė. — vienas blokas nuo 
Marųuette Parko — čia tiktai yra 
šalygatviai ir vanduo. Visi lotai po 
30 pėdų. Kreipkitės tiesiai prie lotų 
savininko

MICKEVIČIUS 
1739 So. Halsted St.

NAUJA’ BUNGALOW į Stickney 
— $5500, lengvais išmokėjimais — 
44 ir Wenonah. Atstovas ant vie
tos. Tel. Englewood 3716.

DIDELIS BARGENAS. Pardavi
mui mūrinis namas, 2 flatai po 4 
kambarius, 2 karų garažas. Parduo
siu už $4900. 3619 So. Lowe Avė.

Dešimts Stanko & Co.
Mainų

1. Gasolino Stotis su garadžiumi ir 
salesrumiu.
šešių flatų muro namas Marųuet- 
te Park.
šešių kambarių medinis vasarna
mis su nedideliu plotu Žemės, 
prie gražios leikos, visiems lietu
viams žinomam Woodboro, Wis. 
miestelyj.
Trys muro krautuvės ant Kedzie 
prie pat dirbtuvių, dvi krautuvės 
išnuomuotos, o trečioje yra gro- 
sernės rakandai. Kas nori vie
ną biznį atskirai, taipgi galima 
>arduoti ar išnomuoti.
)viejų flatų muro namas po 4 
cambarius ant Bridgeporto.
Ceturių flatų muro namas po 6 
cambarius su pečiais šildomas, 
Southsidėj.
Trijų flatų naujas muro namas, 
Ciceroj.

8. Bizniavas namas su krautuve 
Archer Avė.

9. Du lotai ant Archer Avė.
10. Vienas lotas ant Cicero Avė. 

ceros mieste.
Visus vlršminėtus dalykus mainy

sime ant didesnių arba mažesnių na
mų, farmų, lotų, biznių, gerų auto
mobilių ar ką turite Chicagoje arba 
kituose miestuose.

STANKO CO.

SAVININKAS parduoda muro na
mą su bučernę ir grosernę, cesh biz
nis švedų ir vokiečių apgyvento vie
ta. “ 
mą 160 akrų geros žemes, su budin- 
kais. 
mą.

Priimsiu 2 flatų namą arba far-
Arba mainysiu į 2 flatų na-

6001 S. Carpenter St. 
Tel. Englewood 2116

2.
3.

4.

5.

7.

ant

Ci-

5076 Archer Avė.
Tel. Lafayette 6036

PARDAVIMUI 4 kambarių medi
nė cottage, 50 pėdų frontas. 7227 S. 
Rockwell St.

REIKIA loto, Chiciigoj arba prie
miesčiuose, ne j mainus. Greitas veiki
mas užtikrintas. Matykit mus tuo
jau. Suite 503, McCormick Bldg., 332 
So. Michigan Avė.

$500.00
Kodėl negyvent savo locname na

me? Mokėti į savo kišenių tuos 
pačius pinigus kuriuos mokate už 
rendą. Mes turime likusių keletą 
mūrinių bungalow kuruios galit pirk
ti $500 įmokėjus, kitus išmokėjimais. 
Randasi gražioje vietoje. Atsišaukit 
šianrie dėl pasikalbėjimo. O jei tu
rit Ibtą, mes jums* galim pastatyti 
bile koki namą, lengvais išmokėjimais. 
Tik veikit greit. Matykit Mr. Traut. 
B. CIMAGLIO & CO. Home Builders 

7168 and 7039 W. Grand Avė.

BARGENAS
Pardavimui 2 aukštų medinis na

mas,- 4 flatai po 4 kambarius kiek
vienas, kaina, $5000, išmokėjimais, 
randasi 3704 S. Emerald Avė.

Taipgi 4 kambarių cottage, ak
ro žemės, yra karvė ir vištų ir vi
sokių krūmų, randasi prie 5222 So. 
Nottingham, 1% bloko į šiaurę nuo 
Archėr, kaina, $4200, išmokėjimais.

Del tolimesnių informacijų pa.si- 
matykit su

J. N. Zewert & Co. 
4377 Archer Avenue • 

lafayette 5313

SPECIALIAI. 5 kamb. bungalow 
su octagon frontu. Vienas gražiau
sių namų Marųuette Manor. Savi
ninkas turi parduoti ir numažins 
kainų nuo $9700 iki $8500. Tiktai 
$1000 cash reikia.

4 flatų mūrinis, visi po 5 kamb. 
apt. aržuolo trimas, garu šildomas, 
netoli Marquette Parko, savininkui 
kainavo $32,000, parduosiu už $27,000. 
Tik ne j mainus. Atsišaukit. 2521 W. 
G3rd St. Telephone Prospect 8760.


