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Nebus lenkų kariuo- KodvrugiesUPavojtumijo i Tunney laimėjo 
menės manevrų Lie-j - - - - -

tuvos pasienyj
WASH1NGTON, D. C., lie

pos 26. — Brazilijoj prasidė
jo šiemet smarki epidemija gel
tonojo drugies. Suvienytų Val
stijų uostų valdininkams įsa- 

valdžiai užprotesta- k ta daboti visu budrumu,

kumštynes
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No. 177

Lietuvos
vus, lenkų valdžia pareiškė, kad neleidus tai ligai jsiskverb- 
kad jos kariuomenės manev-^Į j ^ajj 
rai nebus laikomi Lietuvos 
pasienyj.

ir 
iš-

RYGA, Latvija, liepos 26.— 
Kada Lenkija nutarė laikyti 
kariuomenės manevrus Lietu
vos pasienyj, Lietuvos genera-

Sovietai neteko 16, 
000 pansionierių 

Francijoj
vos pasienyj, Lietuvos genera- PARYŽIUS, liepos 26. Per
lis štabas paskelbė daliną atsar- laiką Francuos komunis- 
gos kareivių mobilizacijų. Ta- liovėsi skelbę, kad jų skai
tai padaryta, idant sutvirtinusnepaliaujamai augus. Kas 
lietuvių pasienio kariuomenės atsitiko. I yriniįjimas parodė,
jėgas, kurios čia buvo sutrauk- J;ad jie labai susmuko pasta- 

kai ’ujy trijų metų bėgiu. Skaitli- 
m“ nės rodo, kad 1924 metais ko-

T’yriniįji'mas parodė,

tos žymesnių skaičiumi, 1 
Lietuvos-Lenkijos derybos nu
truko.

Lietuvos valdžia, be to, at
sišaukė į Tautų Lygų įrodinė
dama, jogei Lenkijos kariuo
menės manevrai Lietovos pa
sienyj grumojantys lenkų jsi-

munistų skaičius Francijoj bu
vo 68,000, o 1927 m. jie teturė
jo tik 52,(MM) narių. Reiškia, į 
trejetą metų Franci jos komu
nistai neteko 16,(MM) narių.

•NEW YORK, liepos 26. 
Vakarykštėse Gene Tunney 
Tarno Heeney kumštynėse 
ėjo pergalėtoju Gęne Tunney.

Jis įveikė Heeney 11-tame 
susikirtime. Jau pabaigoj 10-to 
susikirtimo Heeney buvo par
puolęs. Bet varpelis jį išgelbė
jo. Vienuoliktame susikirtime 
Tunney pabaigė tų, kų pradėjo 
dešimtame.

Kumštynių žiurėjo minia 
50—60 tūkstančių. Buvo čia ir 
garsieji kumštininkai — Demp- 
sey, Sharkey ir kiti; buvo daug 
atvykusių iš Anglijos, kadan
gi Heeney yra australietis, 
Anglijos pavaldinys.

Kumštynės prasidėjo apie 
9:10 vai. vakaro Chicagos lai
ku, o paąibaigė apie 9:40 v. v.

veržimu Lietuvon. Po to Len- Ginkluota sargyba diri 
kija paskelbė, kad manevrų mi
nėtose srityse jos kariuomenė 
nebelaikysianti.

Lenkų pranešimais, paskuti- — Narvik prieplaukoj sustojo 
nių poros savaičių laiku įvykę laivas “Citta di Italia”. Jis at- 
du susirėmimai tarp lenkų ir vežė generolą Nobile ir kitus jo 
lietuvių pasienyj. Lenkai sku- ekspedicijos šiaurėn narius, iš- 
džiasi, kad trys jų kareiviai už- gelbėtus dirižabliui “Italia” žu- 
mušti ir keletas sužeistų.

žablio “Italia” įtalpai ,
OSLO, Norvegija, liepos 26.

Išmainė Smitb’ą ant 
Hooverm-..

Vietoj Stockholmo 
nusileido kornų 

dirvoj

Vilniaus universiteto 
sukaktuvės

VILNIUS, liepos 7. — šie
met ir kitais metais sueina ly
giai 350 metų, kaip buvo įsteig
tas Vilniaus universitetas. 1578 
m. buvo išduoti Vilniaus aka
demijos steigimo aktai, 
tais metais patvirtinti; 
tikslui Vilniaus

Klaipėdus konservato
rijos darbuotė su

siaurinta

o ki-

KLAIPĖDA, birž. 9. — švie
timo ministerijos parėdymu, 
nesenai buvo patikrinta Klaipė
dos konservatorija ir nustaty
ta jos veikimų susiaurinti. Lik-

Tam viduoti dainavimo ir vienų par- 
universitetas tefijono klasę. Kitų partefijono 

kitais metais ruošiasi iškilmin- palikti. Gabesni mokiniai 
gai minėti tas sukaktuves. Su- perkeliami Kauno muzikos mo- 
kaktuvės žada būti dvejos: 350 "kyklon. Orkestras kol kas pasi- 
nuo akademijos įsteigimo ir 10 lieka. Si mokykla paliekama tik 
nuo universiteto atnaujinimo, kaipo muzikos mokykla.

Kauno /muzikos mokykla nuo 
naujų mokslo metų pradžios 

Svetimšaliai jau tai- busianti pavadinta konservato- 
Į rija. Jos statutas jau senai esąs 
■ patiektas šviet. ministerijai.kosi su Chinija

Gaisrų epidemija
Vilnijoj

šiokio-

VILNIUS, liepos 5. — Per
eitų mėnesį Vilniaus vaivadi
joj įvairiose vietose sudegė 
apie 300 trobesių, virš 400 ha 
miško ir 3 žmonės.

WASHJNGTON, I). C., lie
pos 26. — Jau keletas metų 
kaip Chinijoj eina civilis karas. 
To karo sukūrimui ir suirutės 
palaikymui ne mažai padėjo 
svetimos valstybės.

Dabar einama prie
tokio susitarimo. Jau praneša
ma, kad Suvienytų Valstijų sek- 
r torius Kellog pareiškęs, jo
gei artimoj» ateityj Amerika 
piadėsianti tarybas' sutarčiai 
padaryti su Chinija.

Viena leisiu, kurias Ameri-

BOCKFORD, 111., liepos 26. 
— Vakar ryte Bert Hassell ir 
Dr. Cramer pakilo iš čia aero
planu lėkti į Stockholmą, Švedi
joj. Ažuot nusileidus Stockhol-j 
me, j • ’ llaukan penkiose myliose nuo 
Rackfordo. Ne vienas aviatorių 
nenukentėjo, aeroplanas ap-

, (Atlantic and Pacific Photo]

Roy O. West, chicagietis, kuris užims Hubert Work’o vie
tų, t. y. eis Jungtinių Valstijų .vidaus reikalų sekretoriaus pa- 

aviatoriai nupuolė kornų i reigas.

Pieno centras auga

vus.
Kai tik laivas pririšta prie daužytas, 

kranto, tuoj buvo pastatytas 
sargas su užmautu ant šautuvo 
durtuvu. Išrodė, kad italai pri
sirengę atremti norvegų puoli
mų ant jų. Vietos gyventojai 
su nusistebėjimu žiurėjo į gin
kluotų vyrų.

Norvegų valdininkai atplau
kusių italų nepasitiko. Tik Ita- 

Stockholme pa-

Rusų aviatorių eks 
pedicija šiaurėn

Pranašauja galą 
Afrikos žvėrims

NEW YORK, liepos 26. — 
Bobert L. Owen, per 18 metų 
senatorius kongrese iš Oklaho- 
nia valstijos, pareiškė, kad jis 

remsiąs Hooverį kaip kandi-' lijos atstovas 
datą į Suv. Valstijų preziden- (sveikino atvykusius. Nė vienas 
tą. Oweno pareiškimas yra “italia” įtalpos narys nepasiro- 
skaudus smūgis demokratams,' 
kadangi iki šiol jis buvo stam
bus šulas demokratų partijoj.

Apdrausta 200,000 Ge 
neral Motors darbi

ninkų
NEW YORK, liepos 26. — 

Išimta 
Life 
200,(MM) General Motors korpo
racijos
siekianti netoli $100,000,(MM).

apdrauda Metropolitan
Insurance kompanijoj

darbininkų. Apdrauda

Pasirašys sutartį ka 
rems panaikinti

dė publikai.
Italai vyks namo iš čia trau

kiniu. Specialiai vežimai paimti 
yra nuvežti juos nuo laivo tie
siai stotin.

$3,000,000 demokratų 
kampanijai

čikagąi aplankė Heinrich 
Hagenbeck, vokietis gyvulių 
kofėKMHtis? Tafpė kita ko, ji- 

13,000 kilometrų kelionei. Ke- sai pareiškė, kad į 100 metų 
lias bus dalinai tolimąją šiuu- laiko Afrikos žvėrys busiantys 
re ir dalinai Sibiro šiaurės pa-1 V-'Mi išnaikinti medžiotojų, 
krančiais. Daugelis šios terito- Esą, seniau medžiotojai Atri- 
rijos dar yra i neištirtos, veik ko j vykdavę medžioklėn veži- 
visai nežinomos. Ekspedicijai nm, kurį traukdavę jaučiai, 
vadovaus prof. Krasinsky, toli- Medžiotojus palydydavę keletas 
mųjų šiaurių žinomas. Vrange- rodytojų, šiandien gi mė
lio sala busianti 1 
kur aviatoriai mano sustoti.

MASKVA, liepos 26. — Rug- 
piučio pradžioj grupė rusų aero
planų išlėks iš Vladivostoko

26. — 
palaiky- 
Paryžiuj 
praneša

119 teisėjų diskusavo 
bylą 50 centų grafto 

ėmėjo
pasirašytas
27 d. Tip
užsienio reikalų mi-
Sutartį pasirašys 15

PARYŽIUS, liepos 
Kellogo paktas taikai 
ti bus 
rugpiučio 
Francijos 
nisterija.
valstybių — jų tarpe ir Lenki
ja.

Lenkijos pasirašymas sutar
ties, manoma, bus kaip ir ko
kiu stabdžiu karo pavojui tarp 
Lenkijos ir Lietuvos.

26. — 
vietos teisėjų diskusavo 
M. Chipot’o, teismo kler- 

kuris buv > apkaltintas, 
ėmęs 50 ir 75 centų ky-

NEW YORK, liepos 26. — 
Demokratų partijos pildanty
sis komitetas prezidento rinki
mų kampanijai suskaito, kad 
vajaus biudžetas busiųs apie 
$3,000,000. Biudžetas nesųs ga
lutinai apribotas — jis gali 
siekti $3,500,000 arba tik $2,- 
500,000; abelnai betgi reikėsią 
apie $3,000,000.

Sekantis astronomų su
važiavimas Suv. Val

stijose

viena vietų,1 džioklčms naudojama virtines 
automobilių, dagi aeroplanai. 

•Kokios galimybės turi žvėrys 
Tai 
bet

sianti ta, kad Chinija galėsian
ti nevaržoma dėt tokio didžoi 
tarifus ant importuojamų iš 
svetur tavorų, kokius matys 
reikalinga. Antra, Suvienyta 
Valstijos sutiksiančios išsižadė
ti nepaprastų privilegiuotų tei
sių svetimšaliams Chinijoj tose 
teritorijose, kuriose jie gyvena. 
Bet, girdi Amerika reikalaujan
ti reorganizacijos Chinijos teis
mų, kad butų užtikrintas Ame
rikos piliečių gyvasties ir tur
to saugumas.

Manoma, kad Amerikos pa
vyzdžiu neužilgo paseks kitos 
valstybės.

KAUNAS, liepos 7. — Kas 
mėnesį vis gausėja pieno cent
ro statytojų ir narių skaičius. 
Eksportas taipgi gausėja. Per
eitų savaitę eksportuota 1254 
statinaites sviesto, pernai tuo 
pat laiku 610 st., šių savaitę 
eksportuota virš 1300 st. per
nai tuo pat laiku 633 st. Dabar
tiniu metu pieninėms išmoka 
už kg. I a ruš. Lt. 7,10, I b r. 
Lt. 7., II a r. Lt. 6,80, II b r. 
Lt. 6,70 ir III r. Lt. 6,20.

Vaikai ir motina nu
žudė tėvą

• išsisukti nuo medžiotojų? 
esančios ne medžioklės, Pinigų, pinigų — rei 

kia Maskvąi .

20 centų už 11 valan
dų darbą dienoj

PEKINAS, Chinija, liepos 26. 
— Du trečdaliu Chinijos darbi
ninkių motery dirbančios po 
11VL’ valandos dienoj už 20 cen
tų. Tokias algas gaunančios chi- 
nietės darbininkės Tsiensine, 
kur algos skaitomos aukščiau
sios šiaurinėj Chinijoj, sulyg 
Youn Women Assn. tyrinėji
mu.

Nauja partija
OMAHA, Nebr., liepos 26. — 

Konferencijoj, kurioj dalyvavo 
13 žmonių, padėta pamatas Na- 
cionalei Progresyvei partijai. 
Dr. Henry Ifoffman pasakė j- 
žanginę kalbų. Nauja partija 
sakoma, esanti pastangos atgai
vinti Roosevelto bulmuzerių 
partiją.

PARYŽIUS, liepos 
119 
bylų 
ko, 
kad
šius ir gelbėjęs kyšių davė
jams paskubinti divorsų bylas. 
Teisėjai pagalios išsprendė nu
bausti p. Chipot’ą: jis negaus 
šiemet algos atostogų laiku.

Laukiama, kad cukrus 
nupigsiąs

NEW YORK, liejios 26. • 
Daug.cukraus kompanijų (su- 
gar refineries) numušė cuk
raus kainas iki 5.60 c. už sv^- 
rų. Tikimųsi, kad ir cukrus 
krautuvėse nupigsiųs.

Žemės drebėjimas 
Smyrnoj

KONSTANTINOPOLIS, 
kija, liepos 26. — žemės 
bėjimas buvo vakar Smyrnoj, 
Mažojoj Azijoj. Padaryta ne 
mažai nuostolių turtui, žmonių 
aukų nebuvo.

Tur- 
dre-

LEYDEN, Holandija, liepos 
26. — čia laikoma astronomų 
suvažiavimas. Viso pasaulio as
tronomų suvažiavimai įvyksta Į 
kas treji metai. Sekantis toks1 
suvažiavimas nutarta turėti Su
vienytose Valstijose 1932, o 
ne 1931 metuose. Rugpiučio 
31 d. po pietų Naujojoj Angli
joj ir Kanadbj matysis pilnas 
saulės užtemimas 1932 m.

Areštuotas miesto me
ras už buzų

Caro giminietė traukia 
finus teisman

COPENIIAGEN, Danija, lie- 
• pos 26. — Kunigaikštytė Kse- 
1 nia Aleksandrovna, caro Alek
sandro trečiojo duktė ir pasku- 

iy tinio Nikalojaus sesuo, traukia 
teisman Suomijos valdžių. Ji 
nori atgauti turtus sumoj 
$2,000,000, kuriuos, pasak 
suomių valdžia pardavusi 
vačiai kompanijai.

jos, 
pri-

~ Reikalaus pinigu armi
jos trokams

šešta dalis pajamų val
stybės skolrtms mokėti

Rumunijos skolų mokėjimas 
šiemet reikalausiąs 15.12 nuo
šimčių visų valdžios pajamų.

Ieško $500,000 Vajpa-
raišo universitetui

VALPARAISO, Ind., liepos 
26. — Atsišaukimas į Ameri
kos ir Kanados liuteronus ^su
kelti $500,000 Valparaiso uni
versiteto naudai bus padarytas 
artimoj ateityj.

WASHINGTON, D. C., liepos 
26. — Karės deparamentas pra
šys kongresų paskirti pinigų 
armijai įsigyti keletu šimtų 
naujų trokų. Tik dvyliką nau
jų trokų iš 15,(MM) Amerikos ar
mija teturinti. Kiti visi seni.

PEORIA, Ilk — Fedėraliai’ 
| prohibicijos agentai padarė kra
tą Bartonvilles mero namuose. 
Užtiko koletų tūkstančių bon- 
kų namie daryto alaus. Suėmė, 
patį merą ir jo sūnų, 19 metui

Laivas su 1,500 pasažie 
rių užgavo uolą.

MASKVA, liepos 26. — So
vietų valdžia paskelbė išleidu
si 500,000,000 rublių ($250,000,- 
000) bondsų pramonės pasko
lai gauti. Bondsus publika ga
lėsianti pirkti 25 rublių sumo
mis. Už juos komisarai žada 
mokėti 6 nuošimčius metuose; 
pribręs bondsai išmokėjimui j 
10 metų.

šis bondsų išleidimas yra jau 
antras Sovietų mėginimas gau
ti stambios paskolos bėgiu pas
kutinių 12 męnesių. Panašiu 
budu komisarai stengėsi gauti 
didelės paskolos pereitų rugsėjį 
menesį. .

Rezignavo Anglijos 
bažnyčios galva

Turčius areštuotas už 
užbagavimą

NEW YORK, liepos 26 . — 
Daniel Surgue, 65 m. ubagas, 
pasodintas kalėti 6 mėnesiams. 
Nors ubagavęs, bet sukosi 
$20,(MM) turto savininkas.

esąs

OSLO Norvegija, liepos 26. 
— Vokiečių laivas “Monte Ser
vantas”, 
užgavo uolų Bell 
Spitsbergeno apielinkėj. Rusų 
ledlaužys “Krasin” atplaukė 
pagalbon, bet umus pavojus vo
kiečių laivui negrumoja.

Parduos aukcionu Det
roito karų liniją

su 1,500 pasažierių, 
siaurumoj,

Divorsai viršija ženybas

PANEVĖŽYS. — Birželio m. 
23 d. kriminalinė policija ga
vo pranešimą, kad tą pačią 
dieną iš ryto ant vieškelio Pa- 
nevežys-Pumpėnai, apie 7 klm. 
nuo Pumpėnų, buvo rastas ne
žinomų pikįtadarių nužudytas 
pil. Rapolas Kirkilas, gyv. Pū
kių km., Pumpėnų vai., Pane
vėžio apskr. 9

Nužudytas Rapolas Kirkilas 
Pūkių km., Pumpėnų vai. tu
rėjo 16 ha žemės ir gyveno 
vienoje šeimoje susidedančioje 
iš žmonos Rozalijos, sūnų An
tano, Stepo ir dukters Valeri
jos. Pats Kirkilas mėgdavo 
dažnai išsigerti, iš ko turėjo 
nemažai skolų.

Sūnus Antanas ir Stepas 
Kirkilai iš anksto apsiginklavę 
pirmas šerdešnyku, antras 
basliu įėjo kambarin, kuriame 
miegojo tėvas. Antanas Kir
kilas tuoj smogė į galvą šer
dešnyku, b Stepas basliu.

Užmuštąjį tėvą sūnus ir se
suo motinai padedant užnešė 
ant aukšto ir čia dar pusgyvį 
pribaigė mušti.

Nužudytas Kirkilas dar bu
vo laikomas dvi paras ant auk
što. Tuo laiku namiškiai skel
bė kaimynams, kad tėvas išėjęs 
j Panevėžį ir antra diena ne
grįžtas.

DETROIT, Mich. 26. — Fe- 
deralio teismo teisėjas, Charles 
C. Simons, išdavė įsakymą už
daryti morgičius sumoj $11,- 
000,000 ir parduot savastį Det- 
roit United Railways akcionu. 
Tokio pardavimo reikalavo U- 
nion Trus't Company^ of Det- 
roit ir Central Union Trust Co. 
of New York. Parduodamoji 
linija yra atskira nuo gatveka- 
rių linijų, kurios priklauso mie- 

stui.

Rasta senas kapininas
WASIHNGTON, D. C., liepos

26. ---- Komercijos departamen-

tas praneša, kad Indiana val
stijoj 1926 m. buvę ženybų

Dr. Randai] Thomas David- 
son, Canterbury arkivyskupas, 
Anglijos bažnyčios galva, įteikė 
rezignaciją karaliui. Jo vie
tą užims Yorko arkivyskupas 
Cosmo Gordon Lang. .Jis yra kundas. 
pirmas arkivyskupas rezigna- šęs pasaulinį sekordą šitoj dir-'nybų skaičius 1927 m. paaugęs 
vęs nuo laikų Augustino l-mo, voj. Jis perėjęs per savo barz-; 1.7 
kuris turėjo tų vietų 597 m. i

Irgi čempionas
LILLE, liepos 26. — Barbe

ns Hubert Carre nusiskuto su '40,409, o 1927 metais 41,112
senosios mados britva į 27 se- ženybų. Divorsų gi buvę 1926

. Carre tvirtina sumu-’m. 7,685, o 1927 — 8,064. že-

Popiežius susižeidęs

rvx Mm®-.*..' nuoš., o perskirų — 4.9 
dų į minėtą laikų net du kartu. ’ nuoš.

žius Pins XI nikstelėjęs deši
nę koją; viešas visi torių pri
ėmimas sustabdytas.

Ne-
kur statomas Neries 

rusta daugybė žmonių

Toliau bekasant . rasta

Bekasant £emę netoli 
menčino, 
tiltas, 
kaulų, kurie sudėti vienoje vie
toje,
kardų, sagų ir kitų kariškų da
lykų. Manoma, kad tai busią 
palaidoti arba Napoleono armi
jos kareiviai arba viduramžių 
Lietuvos kareiviai.



NAUJIENOS, Chicago, UI. Penktadienis, liepos 27, ’28

PADAUŽŲ FILOSOFIJA
Delegatų pribuvo labai dąug, 

Isdalipus visus po vienų arba 
sudėjus j daiktų sekretore pra
nešė, kad 380 ir vienas. Tas 
vienas, tai buvau aš, kaipo ly
deris nuo visų "progresyvių”. 
Mano darbas buvo labai vožnas 
ir sunkus. Kuomet prez. Gegu
žis iš priešakio traukė visus

visų yra kalčiausias Grigaitis. 
Jei Grigaičio nebūtų ant svie
to, tai mes butum Visur viską 
laimėję. Jis nedaleido sukelti 
revoliucijos Amerikoj; jis Msų- 
spoilino” revoliucijų Kinijoje; 
dabar jis sugadino visų “pro- 
gresyviams” biznį SLA. seime, 
išnešdamas rezoliucijų, kur

S

Pagelbėkit Jonui par
važiuoti

SLA. seimas jau senai pra
ėjo, bet trubeliai, kuriuos jis 
atnešė musų draugams tavorš- 
čiams, dar ir dabar slogina 
juos, štai Jonas G. iš 129 kuo- 
pos, Chicago j. Jis niekuomet 
neturėjo prie dusios daug kapi
talistiškų, dolerių. Ir kam-gi 
jie reikalingi? Kol kas kapita
listiški doleriai ne taip jau 
lengva sugriebti, nes kiekvienas 
jų nori. O toks daiktas, kurio/ 
kiekvienus nori, sako jums eko
nomistas, visuomet yra bran
gus. Taigi musų draugas Jonas 
ir nematė reikalo gaudyti dole
rius, ypač ir dėl to, kad jis jau 
nuo senai laukia tos skaisčios 
dieneles, kada Amerikoj užte
kės raudona bolševikiška sau
lutė. Tada, žinoma, visi drau
gai tavorščiai turės progos 
“help your self”.

Galų gale atėjo senai laukta
sis SLA. seimas—kova ant žūt 
būt—pralošti arba laimėti levo- 
riucija. Rengiasi visi musų 
draugai tavorščiais j seimų;

lūs. Bet visti bėda su ja ta, 
kad ji peranksti Chamberlinui 
parode... savo vyro kortas... Pa- 
pasakojo Chamberlinui, kų jos 
vyras darydavo ir kų dar mano 
daryti tautos reikalu. Dabar 
visi pilvus susiėmę juokiasi iš 
šios diplomatės. Kų jau pasa
kys už tai Voldemaras, nežinia. 
Bet šis faktas rodo, kad mote
rims sekretų negalima pasako
ti. Vyrai bukit atsargus?

—Padaužų Diplomatas.

Truputis teisybes
Kaip žinot, ir a£ nevisuomet 

užsiimu vien tik melagystėmis, 
nes kartais reikia ir teisybę pa
sakyt, Taigi, kaip žinot visi, 
senovėje batsiuvys siūdavo ba
tus visą savaitę laiko, o šian
dien j vienų dienų prisiuva de
vynias galybes. Ir iš viso 
šiandien žmonės viską greit 
dirba ir viskas greit pasidaro. 
Duokim sau, jei seniau vyras no
rėdavo apsivesti, tai siųsdavo 
piršlius, paskui pats po keletu 
kartų važiuodavo, po tam kelios

rengiasi ir draugas Jonas. Jo savaitės praeidavo susitarti ir nors mažumos

delegatus pirmyn, tai aš iš už
pakalio traukiau atgal. Jei tas 
tųsynes nebuvo galima laimėti 
švariu būdų, tai aš užkaman- 
davau ąpte 180 musų gramafo- 
niškai užsuktų moterų su vy
rais, kad sustotų ir rėktų kiek 
tik kuris išgali. Taip berėkda
mi kartais net po valandų, mes 
nnrėkdavoin aną piktą, kuris 
norėjo užtemdintį musų progre
sų. šitų metodų mes atminėm 
ir pųnaudojom nuo anų laikų 
indijonų. Kuomet indi jonai 
matydavo, kad saulę “smakas” 
nori praryti, tai jie sustoję 
šaukdavo, ir tas nelabasis sma
kus nubėgdavo šalin, nepadary
damas jokios žalos. Kadangi iš 
užpakalio kamandyruojant, ne
visuomet musų užsukta mašinų 
galėdavo tvarkiai užsilaikyti, 
tai musų draugas Kailis pa
šaukė policijų, kad policija mus 
sutvarkytų. Atvykus polici
jai, mes kiek buvom tvarkin
gesni. Ale tas Gegužis su ki
tais taip “sufiksino” visus 
“keisus”, kad net graudu ir 
prisimint. Matote, jei hutų 
įvesta diktatūra, kaip kad yra 
Rusijoj arba Lietuvoj, tai musų

komunistų ir fašistų diktatūros 
pasmerkiamos, šitokia jo rezo
liucija ne vien kad mus “pro
gresyvius” apmovė, bet ir fa
šistų tėvui Sirvydui protelis su
simaišė, nes ir jis už jų balsa
vo. Tiesa, dabar jau atsikvo- 
šė, bet jau po laikui. Mes tu
rim dirbt per du metus savajai 
klikai, kąd galėtumėme ištašky
ti visus ir įvesti SLA. diktatūrą.

—Padaužų Delegatas.

Po truputi
“Draugo” manymu, išeina 

šitaip: Jeigu Meksikoj fanati
kai su ginklais puola nuversti 
žmonių išrinktų valdžių, o ta 
valdžia, sugavus juos sušaudo, 
tai reiškia negerai. Bet jeigu 
fanatikas nušovė išrinktų prezi
dentų, tųi gerai. Išeiną šitaip: 
jeigu žydai nukankino Kristų,— 
tai negerai; bet. jeigu Kristus 
butų išdaužęs žydus, tai būt 
buvę gerai. Puiki katalikiš
ka dora, ar ne?

Laikraščiai praneša, kad buk 
Voldemaras rengiasi dumti lauk 
iš Lietuvos. Tik pamųstykit

kuopa nebagota, išmetė apie du 
desėtku dolerių, tai ir viskas.

t.t. Bet dabar nedėlioj susitin
ka merginų, panedėlyj jau ap-

užpakalinė pu- sau: kur tas avi^s galva gidės

Viešoji Vaidilų

NAKTIS
Šeštadienio VaKare

Liepos 28-tą
Nuo 8:00 vakaro iki 7:00 ryto

I

Kitus dolerius, žinoma, buvo 
manyta, “nusavinti” iš “tautiš
kų centų”, t. y. draugiškai juos 
pasidalinti. Bet gautų pinigėlių 
neužtenka Jonui nei kelionei į 
Baltimorę. Tad Jonas pasisko
lina iš “nesusipratusių • darbi
ninkų dar desėtkų kitų kapita
listiškų dolerių ir pasakęs “su
diev” visiems savo draugams,, 
su pergalės viltimi traukia Bal- 
timoren. Bet visi gerai ženote, 
kas atsitiko Baltimorėj. žiau
rioje kovoje “atžagareiviai” ga
lų gale paėmė viršų ir nė * tik 
SLA. iždas neteko bolševikams, 
bet ir “tautiški centai” liko 
jiems neišdalinti.

Pasibaigė ne ilgai tęsęsis 
triukšminga SLA. seimas. Dele
gatai pradėjo važiuoti kas sau. 
Laikas ir draugui Jonui namo 
važiuoti. Bet kaip jis, varg
šas, važiuos, kad jam bolševi
kiški komisarai neišmoka al
gos. O kaip jie išmokės jam al
gų, kad jie negalėjo nei palies
ti tų milioną dolerių, kuris ran
dasi SLA. ižde. Gi Maskva tuo 
tarpu neprisiuntė sendvičių. 
Taigi visi atžagareiviai ir tie 
draugai tavorščiai, kurie turėjo 
su savim kapitalistiškų dolerių, 
parvažiavo namo, o mtteų drau
gas Jonas pasiliko Baltimorėj. 
Chicagon jis parvažiuoti negali, 
nes neišgali tikįetą nusipirkti. 
Taigi jam, vargšui, teks dabar 
vergauti kapitalistams iki užsi
dirbs tikietui. O kiek tokių Jo
nų turėjo pasilikti Baltimorėj 
kupitulistij v e-r gi joj !..

TąU mes prašome mielašir- 
dingŲ draugų ir tavorščių, ku
rie galėtų pagelbėti Jonui su
grįsti. Kiek kas aukaus, visų 
vardai bus skelbiami tavorščių 
ežednevnose. Skubėkite siųsti 
aukas.—Padaužų Kanceelrija.

sivedęs, o utarninke jau krikš
tynos. Senovės laikais tokiems ___
dalykams imdavo keletą metų, nustūmę į užpakalį. 
Na ,ir bandykit sakyt, kad taikant, butų 
neteisybė ?
laikais, kai išgyvendavo 25 mo turą.
tus krūvoj, tai rengdavo sidab* gaičio ginamos
rines vestuves, o 50 metų iš- kuria vadovavosi Gegužis, mes 
gyvenę rengdavo auksines ves- negalėjom laimėt nieko, apart 
tuves. Bet dabar išgyvenusiems sukėlimo skandalo. Tas tai 
tris mėnesius galima rengti si-1 mums, “progresyviams”, sek- 
dabrines vestuves, o jeigu jau davosi labai gerai, nes mes tų 
metus išgyvena, tai ne tik auk-1 viskų sufiksindavom laike pie
šines, bet tiesiog galima dova- tų arba vakare.* Musų susita- 
not Švento Jurgio kryžių. t)a- rimai mums tiek1* gelbėdavo, kad 
bar eina viskas zuikio greitu-1 ir aklas galėjo matyti. Jei p-lė 
mu. Jeigu vyras ar mergina j Yas Yas pakeldavo rankų, tai 
tris metus neįstengiu apsivesti ir mes visi keldavom rankas, 
bent 5 kartus, tai amerikoniškai Jei draugas Plepalas atsistoda- 
pasakius, jie yra labai “slo”. O vo, tai ir mes stodavom ir rėk- 
jeigu toliau “spidas” da padi- davom, nors prisapžįsiu, kad 
dės, tai sidabrines vestuves ga- daug sykių aš ir kiti musų ta- 
lės apvaikščiot nuo apsivedimo vorščiai nežinojom, ko mes rė- 
į 25 valandas. Well, dabar žmo- kiam. Tik kuomet draugas 
nės daro panašiai kaip Jardas:

sė butų laimėjus, nes musų nubėgt. Juk kiekvienoj šaly 
draugas Kaitis vadovavo poli- yra užtektinai maniakų.
cijai, o su policijos pagelba 
mes Ųutume lengvai priešakį 

. Taip sa- 
buvus įvykdinta 

Arba ve,—senovės progresyvių užpakalinė dikta- 
Dabargi, laikantis Gri- 

demokratijos,

prisapžįsiu, kad

Ar jus žinot, kad lietuvis 
valdo Lenkįjų, o lenkberniai— 
Lietuvų. Todėl Pulsudskis ir 
stengiasi išvaduot Lietuvų iš 
lenkbernių. Mat, vilkas irgi 
verkia, kad avis uždaryta tvar
te. Ir jis .trokšta jai laisvės.
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Chicagiečiai dabar kol kas 
spaknini, nes niekas į Lietuvų 
nevažiuoja iš žymesnių žmonių, 
kad reikėtų triukšmingai iš
leist,..ir niekas dš Lietuvos ne
atvažiuoja, katf reikėtų triukš
mingai pasitikt. Tai po šimts 
pypkių, surengkit man, kaipo 
paprastam proletarijušui, kon
certų ir matysit, jeigu aš 
nenuvažiuosiu iki New Yorko.

G. Chernausko Darže
79th

JUSTICE P ARK

/

Archer Avė

Irgi diplomatė
Yra visokių diplomatų pa

sauly—gudrių ir žioplų. Musų 
nepriklausoma Lietuva irgi * tu
ri nemažai diplomatų, kurie ei
na savo pareigas sulig savo ga-

greit ir gerai.—Pustapėdis.

Raportas Padaužų dele
gato iš SLA. seimo

Jušų Ekscelėncija ponas Pa
daužų prezidente ir visas tau
tos valios diktatorių kabinetas, 
kurio paliepimu, vardan tautos 
ir musų tėvynės labo, liko su-' ” * I
šaudyta žirniais ne vienus vy
ras ir moteris, kurie priešino
si Jūsų didenybės diktatūrai. 
Būdamas didžiai ištikimu Jūsų 
tarnu ir pasiųstu delegatu į 
SLA. Seimų, laikau sau už pa
reigų duot savo teisingų rapor-'

apie SLA. seimo oigij..
Pirmadienio rytą jau saule 

buvo pakilus apie tris šienkar-' 
tęs nuo apąčios, kai susirinko 
j Li-etuvšką Narna daugybė 
musų tautos vyrų ir moterų. 
Mųn buvo įdomiausia žiųrėt į 
moteris, nes jos taip “cudaunai 
pasifiksinę”, tokios gražios, kad 
aš pagal tai spėjau, jog bus ir 
visas seimas taip pat gražus.1 
Netrukus ant pagrindų pasiro
dė musų draugas daktarąs, ad
vokatas ant advokatų, V. Kai
tis. Jis pasikropšto pąnoąj su 
pirštu ir sako: “Aš su didele

Riulis paduodavo signalų, kad 
sėstume ir tylėtume, tad mes 
visi sėsdavom ir tylėdavom. 
Taip sakant, darėm viską, kų 
tik galėjom, bet pergalės nelai
mėjo m nė vienas. Ir už šitų

Ar žinot, kas bus už dviejų 
metų? Ugi SLA. seimas ir 
Dr. Graičunas gaus šimtų balsų 
anjt prezidento. O šimtas reiš
kia paikutę ir du noliuku. Tik, 
žinoma, jis gaus <Tu noliuku iš 
priekio, o paikutę iš užpakalio. 
Tai atrodys, kaip beis belo 
skoras.—Pustapėdis. .
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APSIDRAUSK!

$10,000 acudbnt policy
Teikiama visiems Naujienų skaitytojams, se

niems ir naujiems, kurie prisius 75 centus kartu su 
prenumerata arba užsimokės atskirai.

$500 už sužeidimą einant gatve ar viešo budin-
ko gaisre.

Veik šiandie — rytoj gali būt peryėlu!
Iškirpk aplikaciją ir išpildęs siųsk Naujienoms.

NAUJIENOS
Insurance Dept

1739 So. Halsted St., Chicago, III.
šiuo užsirašau $10,000 Travel Accident In

surance Policy, kuri bus išduota hiano varįu, kaipo 
nuolatiniam Naujienų skaitytojui, už kurią sumoku 
75 centus registracijos mokesčio.

‘ IŠ VISŲ PASAULIO KRAŠTŲ:

Rytų, Vakarų, Pietų ir Šiaurės nuo visų vaidi- 
lišky kalnų augštieji Vaidilų Brolijos va
dai ir visi garbingi broliai renkasi į šią metinę 
iškilmę.

VISI GERI LIETUVIAI IR LIETUVAITĖS,
Kurie per amžius sekė savo švietėjus ir vadus 

vaidilas, net sunkioj kelionėj iš Azijos iki Bal
tijos jurų, atsilankys į šią iškilmę.

AUKURAS
Vaidilos ir jų malonus svečiai ir viešnios ga

lės dėti aukas ant vaidilų aukuro, ku^degs am
žinoji ugnis, skleidžianti šilumą ir šviesą į visas 
puses, kad ir paklydėlis surastų kelią nakties 
tamsoj.

VAIŠINS
Kaip ir visada, vaidilos priims visus maloniai 

ir širdingai, nes svetingumas — lietuvių tautos 
ypatybė, Ęus valgių, midaus, medaus ir kitko.

ŠOKIAI
Nuo pat vakaro iki ryto tęsis lietuviški ir ki

tokie šokiai ir pasižymėjusieji šokiuose gaus 
dovanas.

bumų. Kaip pasirodo, Lietuvos 
diplomatai net savo pačioms 
uždeda eiti diplomatiškas pa
reigas, kad tik geriau sufulin- 
ti svetimų valstybių diploma
tus. šit p. Voldemaras, va- 
žiuodainąs Londonan, pasiėmė 
kartu su savim* ir savo pačių. 
Ir fai sekėsi diplomatija Ixui-

garbe atidarau 36-tų seimų. Aš 
prašau prez. Gegužį, kad jis 
užimtų vietą”.

Matote, musų draugas Kąi- 
,tis, kaipo progresyvių naujas 
šlunkas, eidamas dideliu pro
gresu, tuoj iš karto pastūmėjo 
vienus metus pirmyn, pareikš
damas, kad 36-tas seimas, o ne

Aš dabar esu Naujienų skaitytojas ir sutin
ku būti per metus laiko, ,
Aš dabar sumoku už prenumeratą ir imsiu 
Naujienas per metus laiko.

\ •. . .

Vardas t.T..... .......................... .................. .................
Adresas (gatvė) ............... ............ ............................
Miestas ir Valst......................................  ................ .

I

MUZIKA
Vaidilos samdo tik lietuvius muzikantus ir 

šioj naktyj gros pasižymėjusi Grušo muzika, 
kurių visi Chicagos lietuviai yra pamėgę. Gros 
visą naktį.

Nęt ir prezidentas pasižadėjo šiose iškilmėse 
dalyvauti.

done, nes ji jau buvo net prie 
Chamberlįno prisišnekėjus ir 
turėjo su juo pasikalbėjimų 
apie Lietuvos valstybės jeika-

35-tas. Bet užleidus vietų Ge
gužiui, jis kaipo “regresyvia”, 
nustumi vienus metus atgal, ir 
mes laikėm 35-tų seimą.

Užsiėmimas —
Pašelpgąvis ...

Amžius
T
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korespondencijos! i telefonas

Boston, Mass.

Socialistų piknikas

Liepos 22 dieną, James Mca- 
na farmoj N. Easton, Mass., į- 
vyko Cambridge’aus ir S. Bos
tono lietuvių socialistų pikni
kas. Nors diena ir buvo apsi
niaukus, išrodė, kad bile valan
dą gali pradėti lyt, bet žmonių 
privažiavo pusėtinai (apie 70 
automobilių buvo).

Teisybė, vieta graži, tik gal| 
pertoli nuo Bostono, suvirš 20

'Ratine, Wis.
Liepos 22 d. SLA. 100 kuo

pos buvo suruoštas draugiškas 
išvažiavimas Brovvn’s lake, Oak 
Park. Išvažiavom anksti; prieš 
pietus jau buvome prie ežero 
aržulynų daržo. Papietavę ėmė
mės už darbo—vieni į laivelius 
susėdę dainuodami įrėši į vi
durį ežero žvejoti, antri mau
dytis. Oras šiltas, gražus kaip 
tiktai tinkamas tokiam išvažia
vimui. Apart SLA. 100 kuopos 
narių, dalyvavo pašalinių lietu
vių ir iš Chicagos: p. Liulevi- 
čiai ir Yeronimo Mockaus visa 
šeimyna. Suvažiavo nemažas

Elektriško susisiekimo išsi
vystymas yra tiesiog stebėti
nas. Vienas svarbiausių šių 
dienų įvykių buvo įvedimas 
komerciniiškos telefonų tarny
stės tarpe Su v. Valstijų ir 
Anglijos sausio 7 d. 1927 m. 
šita užatlantiška telefono sis
tema American Telephone and 
Telegraph kompanijos bendrai 
su Anglijos paštu (ąieruoja jau 
penkioliką mėnesių. Tas susi
siekimas yra toks populiaris, 
kad šiandien pratiestas telefo
no linijoms iš Anglijos į kitas 
Europos šalis.

Balsas žmogaus Suv. Valsti
jose keliauja paprasta telefo
no viela į New Yorką, iš New

ir pirmos juostos (kurioje New 
Yorkas randasi) buvo $75 už 
3 minutes, ir $25 už kiekvieną 
minutę pq pirmų trijų. Nuo ko
vo 4 d. 1928 m. tas pradinis 
mokesnis sumažintas net 40 
nuošimčių, ir dabar mokama 
$45 už pirmas tris minutes ir 
$15 už kiekvieną minutą po tam. 
Taipgi yra kitas mokesnis “re- 
port charge”; kuomet pašaukto 
asmens nesiranda reikia vistiek 
mokėti $5.00. »

Yra penkių valandų skirtu
mas tarpe New Yorko ir Londo
no laiko; paskiriant valandas, 
reikėjo imti domėn laiką, kad 
tarnystės valandos butų pato
gios abiem pusėms. Kuomet si
stema įsteigta, buvo galima su
sinešti tik 4*/2 vai. į dieną, nuo 
8:30 vai. ryte iki 1 vai. po piet 
New Yorko laiku. Vėliaus atda-*

pašaukimų kas dien įvyksta — 
pirmiaus įvykdavo tik 8.

Apie 40 nuošimtis pašaukimų 
yra tarpe New Yorko ir Londo
no, nors žmonės visose Suv. 
Valstijose ir visoj Did. Brita
nijoj naudojas šia tarnyste. 
Daugumas pasikalbėjimų yra 
privatiškos rųšies, bet yra gana 
daug bizniškų. [FLIS.J.

JUOKAI
Povelykinis vizitavimas 

Kretingoje

mylių. Kodėl nesurasti kur ar
čiau Bostono vietos? Yra pa
kankamai net ir lietuviškų far- 
mų.

Buvo lenktynės vyrų ir mo
terų. Iš vyrų laimėjo dovaną 
F. Cirunas iš Jamika Plain, o 
iš moterų Liudvika Žvirblaitė 
iš Cambridge, Taip pat buvo ir 
vaikų gėmis. Primaišyta sal
dainių ir smlkių pinigų ir leis
ta vaikams rinkti. Iš ko buvo 
juoko. Buvo ir muzika. Todėl 
kas norėjo, tas galėjo pasišok
ti.

Svarbiausia draugai Michel- 
sonas ir Bagočius pasakė po 
trumpą prakalbą apie drg. J. 
Neviacko mirtį ir prašė, kiek 
kas gali, paaukoti dėl pastaty
mo drg. J. Neviackui paminklo 
ant jo kapo. Tapo surinkta

būrelis svečių. Dėkingi lieka 
visi dalyviai 100 kuopos komite
tui p. A. Klapatauskui ir p. J. 
H. Philip už suruošimą tokio 
draugiško išvažiavimo.

Linksminomės iki sutemai ir 
gražiai liUosą laiką praleidę va
žiavom į namus su pilnu pasi
tenkinimu. M. Kasparaitis.

Bevielis telegrafas
—Sakyk , man, mielas, kaip 

tai atrodo tas bevielis telegra
fas?

—Labai paprastas daiktas. 
Pasakyk savo moterei paslap
tį ir paprašyk, kad ji niekam 
apie tai nekalbėtų — visi apie 
tai sužinos ir tai vadinsis be
vielis telegrafas.

$22.09.
Bet apie aštuntą valandą 

pradėjo lyti lietus ir tokiu bil
du turėjo visi, kad ir nenorė
dami, važiuoti namo.

—Raulinaitis.

Viskas savo eilioję

—Gražus kūdikis. O ar jau 
krikštytas?

—Ne, nebuvo galimybės, nes 
visą savaitę rengiamasi jo mo
tinos vestuvėms.

Yorko vėl viela į stotį Bocky 
Point, Long Island. Signalai 
padidinti net du bilionus sykių, 
kad galėtų pasiekti Anglijos 
stotį Cupar, Škotijoj, net 3,200 
mylių tolumo. Balsas telefono 
viela keliauja į Londoną, kitas 
450 mylių, ir iš čia viela siun
čiama kur reikalaujama.

Persiuntimo prietaisas Angli
joj yra panašus į Amerikos prie
taisą. Jis randasi Rubgy radio 
stotyje, kurį Anglijos paštas o- 
peruoja, apie 85 mylios iš Lon
dono. Iš čionais ‘balsas siunčia
mas per radio į Amerikos stotį, 
Houlton, Maine valstijoj, apie 
2,900 mylių tolumo. Yra ge
rinus siųsti į Maine, negu j Long 
Island, nes ten nėr tiek daug 
“statiko”. Houlton stotis, 600 
mylių iš New Yorko, sujungtas 
vielomis^ su New Yorko miestu.

Tolumai Anglijoj ir abelnai 
Europoje yra gana nedideli, bet 
jau per ilgą laiką Amerika su- 
sineša telefonu su visomis jos

Paskutinis atsisveikinimas
(Gedulingi įspūdžiai iš a. a. Neviacko laidotuvių)

žavejantis liepos rpėnesio vakaras, 
Gėlės pražydę, medžiai žaliuoja;
Tik kažin kodėl jausmai spaudžia ašaras, 
Juodas liūdnumas širdį kamuoja...
Prie karsto mirusiojo tėvo mylimo

dalimis.
Mokesnis imama doleriais. 

Nutarta imti doleriais, kad iš
vengus pinigiškų klaidų. Vieno
dos ratos liečia Angliją, Škotiją 
ir Valiją.

Del Suv. Valstijų didumo bu- 
! vo nutarta padalinti jas į pen

kias “juostas” (zones). Mokes
nis kįla po $3 iš New Yorko.

Kuomet susisiekimas įvestas, 
mokesnis tarpe Did. Britanijos

ra 101/2 vai., bet dabar 12% 
vai. nuo 6:30 vai. ryte iki 2 vai. 
ryte Londono laiku. Su didesniu 
vartojimu patarnavimas bus pa
ilgintas.

Į du mėnesius nuo įsteigimo, 
užatlantiškas telefonas apėmė 
visas Suv. Valstijas, Angliją, 
Škotiją ir Valiją. Kovo mėn. 
1927 m. įėmė Kubą ir spalio 
mėn. net penkius miestus Kar 
nadoj. Europoje įima Belgijos, 
Holandijos, Vokietijos ir Švedi
jos svarbesnius miestus ir šių 
metų kovo mėn. pasiekė Pary
žių. Pasekmės šio praplėtimo y- 
ra tokios, kad kiekvienas iš 18,- 
500,000 telefonų Suv. Valstijose 
ir Kuboje ir beveik visi Kana
dos telefonai gali būti sujungti 
su 3,000,000 instrumentų užsie
ny. Neužilgo tarnystė jims ir 
kitas šalis.

Bokuojama, kad 5 nuošimtis 
vartojamų kalbų yra svetimos 
kalbos ir ne anglų kalba, ir to
lesnis pratęsimas sukels kalbos 
problemą. New Yorkas bando 
savo ofise turėti svetimų kalbų

(Po to, kaip tapo iškelta la
šinių byla).

—Prašau ponas Viršininke 
paragauti šmočiuką lašinių.

—Labai <ačiu, p. Blažukas, 
bet aš lašinių bijau valgyti.

—Prašau, ponas viršininke, 
nebijoti, nes lašiniai lietuviški, 
iš Suvalkijos atsiųsti.

—Vistiek • nevalgysiu, nors 
butų ir amerikoniški, sakau 
tamstai, kad bijau, nes mano 
brolis visai nė nevalgė, o tik 
paskuto firmos dėmelę nuo la
šinių ir tai kalėjimo gavo; ga
lite sau įsivaizdinti, ko galima 
laukti už jųjų valgymą. Nei aš 
nei visa mano familija per am
žius daugiau lašinių nevalgy
sim.

Nežinia •••

—Tamstos sužiedotinė blon
dinė? j

—šiandien buvo blondinė, 
kokia bus ryt — nežinau. GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Rauda šeimyna našlaičiais likus,
Veltui beieškanti sau suraminimo, 
žiauriajai mirčiai staiga ištikus.

Užmigo ant amžių vargšų mokytojas, 
Draugas, rasėjas, prakalbininkas, 
Naujosios Gadynės rūmų statytojas, 
Rimtas kultūros sandarbininkas.
Sudiev paskutinį ištarti renkasi 
Inteligentai ir darbininkai, 
Visiems nuliūdimas veiduose tvenkiasi, 
Meilę jų reiškia rožių vainikai...
Ir aš atėjau liūdnai atsisveikinti, 
Tavo vienmintis draugas poetas;
Kad mirties aktą galėčiau panaikinti, 
Imčiau kankynes tavo kentėtas...
Taip gamtą mylėjęs, taip laukęs vasaros, 
Nūn pašarvotas šaltas ilsiesi,
Nors puiku ant kiemo ir durys atdaros,— 
Neišeisi ir nesigrožėsi...
Iš veido pažymių aiškiausia matosi:
Meilė, Kiltumas, Pasiryžimas;
Numirti jaunuose veikimo metuose— 
Koks tai skausmingas buvo jautimas.
žinau, tu nenori musų liūdėjimo, 
Laisvas ir tvirto budo, kaip plieno,— 
Tu trokšti žmonijos laisvės judėjimo 
I>aimei vargdienio draugo kiekvieno!
Suskambo pianas, gailiai raudodamas, 
Gėdulio dainą akordai pina,
Mus draugo karstas lėtai riktuojamas 
Vežti iš namo į kapinyną...
Apalpo dukrelė, alpsta ir motina,
Klykia našlaitis sūnelis mažas,—
Ir jam, mažyčiui, jau nebeabejotina: 
Giltinė viską su savim vežas...

Jau kapas užpiltas, žemėm užlygintas,
Prakalbos baigias, raudos nuslūgsta, 
Tik aidas našlaičių verksmo pailgintas 
Gūdžiai skambėdamas vis nenutrūksta...

į amžiną atilsį jaunas nuėjęs,
Juozas Neviackas čia palaidotas,
Daug gero žmonijai nuveikt dar galėjęs, 
Draugas vargdienių nepavaduotas. .
Ramybė tau, drauge, užkastam žemėje, 
Baigus likimo vargingų kelią,— 
Kiltasis veikimas kunysis laimėje, 
Imdamas ir tavo veikimo dalelę!

—Žvalgas.

darbininkus, kurie vartoja visas 
per telefoną vartojamas kalbas.

Pirm metų suvirš 2,300 su
jungimų padaryta, bet su su
mažintu mokesniu daug dau- 
giaus padaryta, tik pirmoms aš- 
tuonioms savaitėms po mokesnio 
sumažinimu 1,700 sujungimų 
pasekmingai užbaigta. Inimant 
šventadienius ir šventes apie 30

Kreivos Akys 
Atitaisomos

Nėra reikalo nei vienam vyrui, moterei arba vaikui 
būti kreivomis aktinis, turėti daug nemalonumų, kuo
met paprastas, be skausmo atitaisymas per patyru
sius daktarus TUOJAU atitaisys bile kokias akis. 
Kaina yra nebrangi, kiekvienas gali lengvai užsimokė
ti. Mes taipgi taisome kreivas nosis, dideles ausis,
prašalinam gymio ženk
lus, rauplių duobes, at- 
jauninam senus veidus. 
Visi pertaisymai yra be 
skausmo. Kainos pigios. 
Pasekmės geros.

Pasitarimas su musų Medicinos 
Daktarais dykai.

Valandos nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Jrl atsiusite savo n>ait* fotografija arba 
fotografijos proof. I tai bus atkreipta 
speciali atyda. Visi lalAkal greit atsakomi.

American Institute 
of Plas tie and Rtdal Rejuvenation 
Sulte 720 Stats-Lake Bldg. 190 N. State St.

Telephone State 5156 Chicago, UI.

VAKARINIUS PRIEMIESČIUS
ir F ox River Valley Miestelius

Greitai ir Patogiai
Imkit Chicago Aurora Elgin greitus, elektrinius traukinius iš 
Vidurmiesčio stoties (Wells St., tik biskį į pietus nuo Jackson 
Blvd.) į:

* * ‘‘

AURORA 
BATAVIA 
GENEVA 
ST. CHARLES 
VARRENVILLE 
WESTM0RE 
GOOD TEMPLAR

PARK

ELGIN 
WHEAT0N 
GLEN ELLYN 
LOMBARDO 
VĮLLA PARK 
ELMHURST 
WEST CHICAGO 
WAYNE

Motor Coach sujungimas su Western Motor Coach Company (Marigold Lines) i

NAPERVILLE 
DOWNERS GROVE 
HINSDALE 
LA GRANGE

ONTARIOVILLE 
BLOOMINGDALE 
ADDISON

Tiesioginiai geležinkeliu arba motor coach susijungimaij Exposition Park, Mooseheart, 
Yorkville, Oswego, Dundee, Carpentersville, Yoeman City of Childhibod, Elgin State 
Hospital, St. Charles School for Boys, Rockford, Belvidere ir daugeli kitų vietų. 
Ar jus važiuosite dėl biznio ar smagumo, važiuo'kit šio švariu ir patogiu budu. Kai
nuoja mažai.. Jus išvengsite susigrūdimų ir sutaupysite laiką. Traukiniai eina tan
kiai. Nusitarkite išvažiuoti su šemyna j puikų Fox River Valley ir pasidžiaukite pui
kiu išvažiavimu i gražias piknikų vietas pagal upę. Imkit Chicago Rapid Transit 
“L” iki Quincy St. stoties ir eikit specialiai nurodytu taku iki Chicago Aurora ir 
Elgin stoties.

Vidurmiesčio Stotis
Jus galit paimti Rapid Transit “L” traukini iki Quincy St. stoties ir eikit specialiai 

‘ nurodytu taku iki Chicago Aurora ir Elgin stoties <ant Wells St., tik brskj j pietus 
nuo Jackson Blvd. Traukiniai eina tankiai kiekvieną valandą.

Veltui Outing Patarnavimas
The Outing ir Recreation Bureau, 72 W. Adams S’t. turi departamentą teikianti vel
tui informacijas į visokias išvažiavimų vietas 100 mylių aplinkui Chicagos. Eksper
tai pagelbės Jums surasti vietas pigiai išvažiavimams dienai, savaitei arba bile ko
kiam laikui. Pilnos informacijos apie žuvavimą, pasivaikščiojimą, laiveliais plaukio
jimą, golf, gražių vietų apžiursimą ir kitų pasilinksminimų į kiekvieną miestą nu
važiuojama su Chicago Aurora ir Elgin traukiniais. Už tą patarnavimą nieko ne- 
rokuojam. Telefonuokit State 0080 arba atlankykit Biurą. Daugelis žemlapių ir 
iliustruotų knygučių duodama veltui.
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ALIEJIN1NKAI PRIEŠ BANKININKUS

Kiekvienos politinės kovos pagrindas yra ekonomi
niai interesai. Tų interesų priešingumai skiria visuo
menę į priešingas klases ir skiria atskiras klases į prie
šingas grupes. Amerikoje pasidalinimas į klases kolkas 
dar labai silpnai tepasireiškia politikoje: dauguma dar
bininkų, pav., dar neturi savo atskiros politinės parti
jos ir rinkimuose jie balsuoja kartu su kapitalistais, 
vieni kaip republikonai, kiti kaip demokratai. Kova po
litikoje čia eina beveik išimtinai tiktai tarpe įvairių 
kapitalistų grupių, kurių vienos remia vieną partiją, o 
kitos — kitą. i *

Taip republikonai, kaip ir demokratai gina kapita
listų reikalus — dėl to nėra mažiausios abejonės. Bet 
kapitalistai todėl ir yra pasidalinę į dvi priešingas po
litines partijas, kad jie kovoja tarp savęs ekonominėje 
dirvoje. Vadovaujantis elementas, kuris stengiasi pa 
siekti savo tikslų per republikonų partiją, yra aliejaus 
kapitalas. O “demokratiškųjų” kapitalistų pusėje, kaip 
atrodo, vadovauja bankinis kapitalas su Morganu prie-

Morganas yra susijungęs su visa eile galingų trus- 
tų, kurių tarpe svarbią rolę vaidina General Motors 
štai delko demokratų partijos kandidatas į prezidentus 
gub. Al Smits, pasiskyrė General Motors finansų komi 
teto pirmininką savo partijos Nacionalio Komiteto pir
mininku.

Bankinis, Morgano vadovaujamas, kapitalas vedė 
atkaklią kovą prieš aliejaus interesus, kurie preziden
to Hardingo laikais buvo visai paėmę į savo rankas 
Jungtinių Valstijų administraciją. Demokratų pastan
gomis Jungtinių Valstijų senate buvo iškelta aikštėn 
vidaus reikalų sekretoriaus, p. Fall, parsidavimas 
Sinclair’o kompanijai, .iš ko kilo visa eilė skandalingų 
byhiy į kurias buvo įvelta keletas žymių republikoniškos' 

žios žmonių ir aliejaus biznio magnatų. Ši kova 
taęį)e “aliejinio” kapitalo ir bankinio kapitalo nesiliau- 

dabar. Ji yra vyriausias dalykas, kuris dabartinė
je rinkimų kampanijoje skiria republikonus nuo de
mokratų. t t

Šitą faktą turint galvoje, darosi nesunku išaiškinti 
daugelį reiškinių, kurie šiaip butų nesuprantami.

Kodėl, sakysime, Hearsto laikraščiai, kurie bend
rai remia demokratų partiją, šiandie agituoja už re- 
pubiikoną Hooverį? Todėl, kad Hearstas turi investa
vęs milšiniškas sumas pinigų į aliejaus biznį: jisai eina 
su “aliejaus partija”,

Amerikos aliejaus kompanijos yra nusistačiusios 
prieš Meksiką, tikriaus sakant, prieš Meksikos radika
lus ir darbininkus, kadangi radikalų ir darbininkų val
džia Meksikoje pravedė įstatymus, kurie apkarpė sve
timšalių aliejininkų teises. Su Meksika Jungtinės Val
stijos ėmė draugiškai kalbėt tiktai nuo to laiko, kai 
Morgano žmogus tapo paskirtas ambasadorium Meksi
kos mieste.

Gen. Obregonui žuvus, 
kompanijos pamatė progą 
Meksikos administraciją ir 
Meksikoje. Todėl aliejaus 
spauda stengiasi visaip užglostyti Meksikos klerikalų 
kaltę Obregono nužudyme ir šmeižia darbininkų vadus 
šitaip elgdamiesi, aliejaus interesai, žinoma, patenkina 
Amerikos katalikus — ir, rezultate, ne vienas Amerikos 
katalikas ateinantį lapkritį balsuos už Hooverį, o ne už 
kataliką Smithą.

Link sovietų Rusijos aliejininkų nusistatymas yra 
visai kitoks. Kuomet Morganas neapkenčia bolševikų, 
kurie atsisakė mokėti senąsias valstybės skolas, tai 
aliejaus kompanijos žiuri į sovietus palankiai, nes jos 
tikisi galėsiančios panaudoti Kaukazo aliejaus laukus 
kovai su Anglijos ir Holandijos aliejaus interesais. Alie
jininkų kandidatas Hooveris todėl — taip pat, kaip ir 
Hearsto laikraščiai — stoja už sovietų Rusijos pripaži
nimą (bolševikai už tai veikiausia lieps savo agentams 
Amerikoje agituot už Hooverį).

Morgano interesams pritariančioji (t. y. demokra
tų) spauda nori, kad Amerika padarytų sąjungą su 
Anglija ir Japonija prieš Rusiją ir Kiniją. O aliejinin-j

dabar Amerikos aliejaus 
diskredituoti radikališką 
iššaukti naują suirutę 

interesams pritariančioji

NAUJIENOS, Cfilcaj^ H
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kų laikraščiai skelbia idėją Amerikos sąjungos su Ru
sija ir Kinija prieš Angliją. Pastaroji srovė šioje va
landoje, matyt, ima viršų, nes Washingtonas tik-ką pa
sisakė už Kinijos paliuosavimą nuo neteisingų sutarčių 
ir už Kinų nacionalistų valdžioą pripažinimą. *

Tai matote, kaip ekonominiai reikalai nustato įvai
rių kapitalistinių grupių politiką krašto viduje ir už
sieniuose. Darbininkų, ūkininkų ir kitų visuomenės 
sluogsnių interesai šitame politikos “gėmyje” nevaidi
na beveik jokios rolės. Nevaidina dėl tos paprastos prie
žasties, kad šitie visuomenės sluoksniai dar tebėra ne
byliai politikoje. ••

Amerikos Lieluvly Visuomenei
Penktadienis, liepos 27, ’2$

namus viduryje miesto, 
tilpsta dalis draugijos 
mokyklos ir yra bendra- 
Tiesa, tų namų pirki-

karnas mokinio laikymo išlai
doms padengti.

Kadangi Labdarybės draugi
ja neturi tiek pajamų, kiek 
reikia, o norinčių mokytis kas
met randasi vis daugiau, tai 
nežiūrint sunkios ūkininkų pa
dėties priversta yra reikalauti 
kad ir mažesnių įnašų iš auklė
tinių pusės. Bet čia neišvengia
mi nesusipratimai. Susitarsi 
rudenį su tėvais, kad mokės 
tiek ir tiek metams, kai rei
kia mokėti — nemoka. Tenka 
griežčiau spausti ir vienam ki
tam' atsakyti vieta bendrabu
tyje. Taip buvo ir su Jeroni
mu Cicėnu, kurio pašalinimas, 
matyt, labai nepatiko d-rui D. 
Alseikai ir jis tai mini kaipo 
pažangiųjų persekiojimo pa
vyzdį. J. Cicėnas buvo rudenį 
pasižadėjęs mokėti draugijai 
35 dol. ir draugijos žiniomis jo 
tėviškės ūkio didumas leido 
jam tai daryti, bet jis sutartų 
įnašų paskirtu laiku nemokė
jo; be to, mokėsi silpnai (tu
rėjo dvejetukų), tad valdybos 
'pirmininkas atsakė jam vietų 
bendrabutyje. Draugijos val
dyba tada dar nieko nežinojo a- 
pie jam priskaitomų d-ro D. 
Alseikos straipsnyje pažangu
mų. Teisybė, mokinys J. Cicė
nas, skaitydamas per mokinių 
susirinkimus savo raštus buvo 
du kartu neleistinu budu pa
juokęs savo mokytojus ir vedč- 
jus, bet draugijos valdyba ne
matė tame jokio pažangumo, 
tik netaktą, kurs griauja auk
lėtinių tarpe auklėtojų autori
tetų, bendrabučių drausmę ir 
taip trukdo auklėjimo darbų. 
Todėl draugijos valdyba, šalin
dama jį iš bendrabučio, kad ir 
ėmė tų aplinkybę greta kitų 
galvon, betgi nesijuto kovojan
ti su pažangumu.

Šalia šelpimo bendrojo lavi
nimosi mokyklų mokinių Lab
darybės draugija jau kelinti 
metai veda amatų kursus, ka
me per šimtų mokinių mokosi 
megzti, austi, rūbų siūti, batų 
siūti, baldų daryti ir tt.

Draugijos įstaigose ir ūkyje 
turi darbo kelios dešimtys lie
tuvių darbininkų ir randa prie
glaudų vienas kitas apleistas 
senelis.

(Įdėję Dr. D. Alseikos pra
nešimus apie padėtį Vilniaus 
lietuvių organizacijose, duo
dame vietos “Naujienose” ir 
šiam, priešingos pusės para
šytam, atsakymui.

—Redakcija.) 
šiemet Amerikos liet u v i ų 

laikraštyje Naujienos N. 77 ir 
kituose tilpo d-ro D. Alseikos 
pranešimas apie Vilniaus kraš
to lietuvių gyvenimą. Tame 

; pranešime d-ras D. Alseika pa
lietė ir Vilniaus Lietuvių Lab
darybės draugijų. Draugija kal
tinama, kad netikslingai lei
džianti pinigus ir kad pereitais 
metais revizijos komisijos na- 

. ,1’iai — pp. Špokas ir Karazija 
000, Turkijai 17,000, Rumuni- _ ^og jjpaugijos vedėjams

jai 89,000. tačiau Rusijos sunkių kaltinimų dėl visuophe-
teritorija po karo nėra suma-1 - .................
žėjusi, bet padidėjusi, nes ji 
tampriai prisijungė rytų Mon-1 

i ketvirtainių

■—

; Apie įvairius Dalykus i 
aaeaeea—

Žiupsny S Žinių apie So-. Lietuvai—52,000, Estijai— 3tf,
vietų Rusiją.—Kas yra 

žymiausias pasauly 
žmogus? nes aukų aikvojimo.

Šis kaltinimas yra 
bendrai ir neparemtas 
bet, kadangi jis kyla 
gaus, kurs ilgesnį laikų yra sto
vėjęs Laikinojo Vilniaus Lie
tuvių Komiteto priešakyje, tai 
gali kai kam Amerikos lietu
vių kelti abejojimų draugijos 
adresu. Todėl Labdarybės 
draugijos valdyba laiko reika- 

' linga irgi prabilti tuo klau- 
Didžiarusiškoji federacija simu ir tarti paaiškinimo žodį 

I (RSFSR) užima 19 milijonų Amerikos lie’tuvių visuomenei, 
ketv. kilometrų, arba 96,5% vi- kuri taip dažnai ir gausiai at- 
so šiandieninės Rusijos ploto, eina jai į pagalbų Vilniaus 
Ukraina užima 398,000 ketv. krašto vargus maldant, 
kil., arba 2,1^4, Užkaukaze 172,-' - - - 
000 ketv. kil., arba 0,9%, Vidu-1 
rine Azija 200,000 ketv. kil., o 
Gudija tik 97,000 ketv. kil.

Taigi nėra teisingas kaltini
mas, kad bolševikai labai “su
skaldę” vieningų nedalomų Ru
siją, kaip lygiai nėra teisinga 
ir tai, kad Rusija po karo su
mažėjusi. Taip, ji truputį su
mažėjusi vakaruose ir pietuose, 
bet už tai pusantro* milijono 
kilometrų padidėjusi Azijoje. 
Susidėjusi su Kinija, Rusija už- kaį našlaičiai 
imtų veik pusę pasaulio. Dėlto 
suprantama, 'kodėl taip stipri 
Rusijoje .vadinamojo eurasizmo 
srovė.

Vienas laikraštis apie Sovietų ^o]įją 2 milionų ketvirtainių 
Rusiją paduoda sekamų kilometrų ploto. Viso Sąjunga 

šiandieninė Rusija yia Pa"i^a|jar užima plotų apie 24 mi- 
čiai pagarsėjusi šalis pasauly, lijonus ket kilometrų ir yra 

Tiek vi- ....| didžiausioji pasauly valstybe 
joje yia^ imperija užima 23 mili

jonus ketv. kilometrų, Kinija— 
H mil„ Brazilija —8% mil., 

“"t Jungt. Valst.—7,8 ket. kil.

mestas 
faktais, 
iš žmo-

gomis 
kame 
amatų 
būtis,
mas įvyko be d-ro D. Alseikos 
žinios ir prieš jo norų, bet kad 
tie pinigai butų išleisti netiks
lingai, kiti draugijos nariai ne
mano ; priešingai, tie namai 
draugijai labai reikalingi ir jos 
padėtis gerokai sutvirtina at
eičiai. Per karų draugija savo 
įstaigoms buvo gavusi keletu 
valdžios namų, bet lenkų vy
riausybė prieš porų metų at
ėmė, išmesdama įstaigas gat
vėn. Gauti nuomai tinkamas 
draugijos reikalams butas nė
ra šiandien Vilniuje lengvas 
dalykas ir brangiai atseina, o 
namų kaina žema, — tad ro
dėsi draugijos valdybai, jog na
mai įsigyti — grynas išroka- 
vimas. Draugija ir neapsiriko: 
parduodant anuos namus šian
dien galima butų gerokai gauti 
viršaus.

bet mažai žinoma, 
siems težinoma, kad 
komunistų valdžia, kad žmonės 
joje sunkų vargų vargsta, kad 
jie yra prispausti ir pusiau ba-Į 
du gyvena. Tuo tarpu apie^ 
šiandieninę Rusija yra kas ir. 
daugiau žinoti. I

Šiandieninė Rusija vadinasi 
“Sojuz Sovictslcich Socialistič- 
eskich Kespublik” (Socialistiš- 
kų Respublikų Sąjunga) arba 
sutrumpintai: “SSSR” Ta są
junga susideda iš keturių di
džiųjų respublikų: RSFSR (Fe
deracinė Socialistinė Rusijos 
Respublika), ZSFSR (Užkauka- 
zio Federacinė Sovietų Resp.). 
USR (Ukrainos sovietų Respub
lika) ir BSR (Gudų Sovietų 
Respublika). Pirmosios dvi 
respublikos yra federacinės, tai 
yra susirišusios iš kitų, mažes
nių respublikų, , o antrosios 
dvi yra vienalypės (unitarinės) 
respublikos, nors Ukraina turi 
nua 1924 m.Į sį^ĮajSusi autono
minę “Moldavijos respublikų” 
Romunijos pasieny. Bucharos 
ir Chivos žemės Vidurinėje Azi
joje, kurios net caro laikais 
sudarė pusiau savarankias vie
netas, iš pradžios buvo taip pat 
paskelbtos savarankiomis so- „
vietų respublikomis (Bucharos sus stabus, pavidale garsių žmo- tkuris įsteigia nepadedamas lei- 
ir Chivezmijos), bet vėliau su
jungtos federacijos ryšiais su 
turkmėnų respublika, kuri savo* an^e^^’/4/!;U.X10^į?V° 
keliu ' yra federacijos ryšiuose 
su RSFSR ir tuo budu surištos 
su Didžiarusi j a. Dabar 
respublikos yra naujai 
krikštytos ir vadinasi: 
menų, uzbekų, 
karakaljakų.

Ryšiai tarp atskirų Sąjungos 
respublikų yra labai tamrųs ir 
nedaug kuo tesiskiria nuo bu
vusių prieš karų generaguber- 
natorysčių; čiai tik pridaryta 
daug naujų vardų. Vidujinis 
atskirų respublikų padalinimas 
administracijos vienetomis yra 
labai margas, gana painus ir 
dažnai keičiamas. RSFSR 1924 
metais, pavyzdžiui, susidėjo 
iš: 42 gybernijų, 1 laisvojo 
miesto, 2 autonominių sričių, 
12 tautinių autonominių kraš
tų; 1 autonominės apygardos ir 
12 autonominių respublikų. Tos 
gubernijos, sritys, kraštai ir 
apygardos savo keliu dalyjasi; 
apskričiais, kantonais, rajonais, 
ulusais (ulyčias) ir aimakais, 
kurie savo keliu dar dalyjasi 
valsčiais, sodžiais ir nuovado
mis.

Alseikos minimų 
Karazijos ir šjk)- 
kaltinimai, nieko

tos 
per- 

turko- 
karakirgizų ir

I Labdarybės draugija, Vil
niaus krašte paprastai vadina
ma Centro Komitetu, yra ki
lusi karo pradžioje nukentėju
sioms dėl karo šelpti. O dabar 
jinai vyriausiai rūpinasi Vil
niaus krašto besimokinančios 
jaunuomenės šelpimu. Tam rei
kalui laiko eilę bendrabučių 
mergaitėms ir berniukams, ku
riuose šiemet gyvena viso la
bo 652 mokiniai. Dalis to jau
nimo, būtent 21 yra arba visiš- 
_  _______i arba našlaičių 
padėtyje ir jiems Labdarybės 
draugija duoda pilnų išlaikymų, 
kitus draugija daugiau ar ma
žiau šelpia. Vilniaus krašto u- 
kininkai labai sunkiai gyvena' » » 8

Visi žino, jog nieko pašto-Į šiuo laiku žemės nedaug ir ta 
vaus nėra. Mainosi laikai, mai- smėlys, mokesčiai dideli, už
uosi ir žmonės, šiandien minia darbio iš šalies nėra, karo žaiz- 
garbina i£ kelia į padages vie- dos nesugijusios, — tad retas

nių, o rytoj— jau kitus. Tų sti savo vaikus į mokslą. Lab- 
fakta kuoaiškiausiai patvirtina darybės draugija, duodama sa- 

► daromos vo bendrabučiuose butų, švie- 
tarp 1900 ir 1922 m. Anketų są, kurą, valgį ir globą, yra 
tikslas buvo patirti, ką eiliniai šiemet paskyrusi savo auklėti- 
piliečiai skaito žymiausiu žmo- niams našlaičiams mokėti 
gum pasauly.

1900 m. Koeiiinsbergo ir Dus- vadinasi, (mėnesiui 4-5 dol

uz 
visų tai 45 dolerius metams, 

tu- 
seldorfo laikraščiai pastatė sa-*1’1^ galvoje, jog mokslo me- 
vo skaitytojams klausimų, kų‘!'al
jie skaito žymiausiu žmogum 11 ų l)ini£U niekas visiškai ne- 
pasaulyj. Pirmasis laikraštis s ~ paprastai
gavo 60,000 atsakymų, o ant- , 
rasis—150,000. Įdomu, kad tų 
dviejų laikraščių skaitytojų ' 
nuomonės žymiai skyrėsi. Dus-| 
seldorfo laikraščio skaitytojai • 
daug balsų padavė už popiežių ketas ęebebuvo prasmes. Bet 
Leo XIII, Virchovv’ų, istorikų: karui pasibaigus, būtent 1918 
Mommsenų, rašytojų Zola, Mar-'m. New Yorko “World” vėl pa- 
coni, Kruppų ir Edisonų. Kito1 skelbė anketų. s Iš .penkių milio- 
laikraščio skaitytojai į antrą,Inu paduotų balsų keturis ir pu- 
trečių ir ketvirtų vietų pastatė 
Tolstojų, Ibsenų ir Hauptmanų. 
Daugiausia balsų kaip vienoj, 
taip ir kitoj, grupėj gavo kai
zeris Wilhelm II. Dussejdorfie
čiai už* jį padavė 110,000 ba|sų, 
o koeningsbergiečiai—44,000.

Praėjo vienuolika metų. 1911
m. ta pačia tema padarė anke- ____ _
tų Dresdeno laikraštis. Rezul- pirmon vieton pateko anglų fi- 
tatas pasirodė jau visai kitas: zikas Rutherford, o antra, tre- 
kaizeris tesurinko vis kelis šim- čia ir ketvirta vieta teko Eins- 
tus balsų, dauguma balsavo už, teinui, Shaw ir Steinach. Cha- 
Richard Straus’ų, HauptinanąJ rakteringa ir tai, jog tuo lai- 
Vedekindą ir Shaw. Sekamais'ku visokie pagarsėję generolai 

i vjsaį mažai balsų tegavo.
Iš paskutiniųjų dviejų anke-

moka 10—20 dolerių metams. 
Tas mokestis labai mažas ir 
prie susidariusio brangymcčio 
Vilniaus krašte visai nepakan-

sę gavo prezidentas Wilsonas. 
Tačiau praėjus vieniems me
tams, kuomet anketų padarė 
New York “Times”, tai Wilso- 
nas, tegavo tik 1,000 balsų. 
Daugiausia balsų buvo paduota 
už Einšteinų ir Steinachų. Be
veik tuo pačiu laiku anketų 
padarė ir Londono “Times”, čia

RSFSR turi 76 valstybinės 
administracijos centrus, 488 
pirmutinės instancijos ir 5,282 
antrosios, arba vietos instanci
jos. Ukraina turi 10 adm. cent
rų, 53 pirmosios instacijos ir 
706—antrosios, Gudija-—1 cent- miausiu žmogum tapo pripažin 
rą, 10 pirmosios instancijos ir tašo Henry Ford, gavusis .dau- 
100—antrosios. • , giau nei pusantro miliono bal-

Rusija po karo neteko 718,- sų. Antra vieta teko Rockfe-
000 ketvirtainių kilometrų, ar- ler’ui, o trečia ir ketvirta — darė anketų, iš kurios pasirodė, 
ba netoli 4% vįsos teritorijos. Carnegie ir Morganui.
Tame skaičiuje Suomijai atite- Prasidėjo karas, 
ko 295,000 ketv. kil., Lenkijai žmonės nustojo ]

218,000, Latvijai 61,000, rolę; todėl daryti tos rųšies an-1 multimilionierius Stinnes.

metais padarė • anketų Chica- 
gos “Tribūne”. Balsavo keturi' , i
suviršum milionai žmonių, žy- tų butų galima daryti išvadų, 
miausiu žmogum tapo pripažin- jog, ant galo, žmonės išmoko..,-----

tinkamai įvertinti mokslo ir me- negali
lio milžinus. Bet... taip nėra.
1922 m. “New York Post” pa-

kad’ žymiausias pasauly žmo-

Taip padėdama lavintis ke
liems šimtams jaunimo, palai
kydama sunkiose Vilniaus kra
što gyvenimo sųlygose kelias 
dešimtis lietuvių darbininkų, 
keldama prie įvairių progų lie
tuvių vardų tarp sulenkėjusių, 
stiprindama tautinį susiprati
mų jaunime ir masėse, — Lab
darybės draugija jaučiasi lei
džianti visai tikslingai gauna
mas aukas iš lietuvių visuome
nės.

D-ras D. Alseika mini, kad 
revizijos komisijos nariai da
rę pereitais metais draugijos 
vedėjams sunkių kaltinimų, bet 
vedėjais tapę išrinkti tie pa
tys. Teisybė, jog revizijos ko
misija kasmet dalinasi savo 
pastabomis dėl draugijos veiki
mo su visuotinu susirinkimu, 
šį tų valdybai prikisdama; 
darė tų priekaištų, kad ir ne 
pernai, ir pp. Karazija su Špo
ku. Bet, valdybai pasiaiškinus 
dėl daromų priekaištų, visuoti
nis susirinkimas apyskaitą pri
ėmė, jokio papeikimo neišreikš- 
damas; netgi tokio pasiūlymo 
niekas nebuvo įnešęs, / o susi
rinkime l)uvo ir p. D. Alseika.

Anieji d-ro D. Alseikos sun
kieji revizorių kaltinimai, ro
dos sukėsi aplink vienų drau
gijos nuosavų namų remontų, 
kurs brangokai atsiėjęs ir dėl 
malkų netikslaus išmatavimo 

priimant jas į bendrabučius. 
Tariantis dėl tų dalykų paaiš
kėjo, kad čia butą kai kurių 
apsirikimų, ko niekas išvengti 

i, ir valdybos visuotinis 
susirinkimas nesmerkė nei blo
ga valia nei sųmoningu pinigų 
ai kvo j imu.

D-rui D. Alseikai, matyt, dar 
nepatiko ir tai, kad Labdary
bės draugija pernai metais nu

Kad d-ro 
revizorių pp. 
ko sunkieji 
baisu nebuvo ir nepaliko, galė
tų pasakyti kad ir toji aplinky
bė, jog abudu revozoriu ir to
liau ramiai bendradarbiauja su 
draugijos valdyba — p. P. Ka
razija būdamas tos valdybos 
nariu, o p. špokas ir toliau ei
damas revizoriaus pareigas.

Labdarybės draugija savo 
nariuose ir valdyboje turėdavo 
ir turi visokių pažiūrų žmonių, 
kurie, atsižiūrėdami į Vilniaus 
krašto politinę padėtį, randa 
reikalinga jėgų neskaidyti no . 
visada produktingiems savitar
pio ginčams. Šiemet Labdary
bės draugijos valdybų sudaro 
šie asmens: Kun. P. Bieliaus
kas (pirmininkas), K. Velec- 
kas (Vice-pirmininkas), d-ras 
J. šlapelis (kasininkas), K. 
Stašys (sekretorius ir ūkio 
kontrolierius), kun. K. Čibiras, 
P. Karazija ir kun. P. Krauja- 
lis. Savo bendrabučiuose drau
gija nedaro jokios prievartos 
dėl pasaulėžiūros įsitikinimų 
gyvenantiems mokiniams, nors 
tikybinius savo auklėtinių įsi
tikinimus palaiko ir remia.

Labdarybės draugijos valdy
ba, pranešdama tai Amerikos 
lietuvių visuomenei, kuri tų 
draugijų ligi šiol gausiai šelpė, 
leidžia sau pareikšti vilties, kad 
Amerikos lietuvių visuomenė 
nesiliaus ir toliau rėmusi jos 
darbo. Tam darbui pažinti ge
rai padarytų Amerikos lietu
vių visuomenė, kad per savo 
atstovus lankydama Nepriklau
somų Lietuvų užsuktų ir Vil
niaus kraštan ir čia vietoje su
sipažintų su visa kuo.

Baigdama savo pranešimų 
draugija naudojasi proga savo 
dėkingumui pareikšti ir taria 
Amerikos lietuvių visuomenei 
nuoširdžių nuoširdžiausiai aČių 
už ligi šiol gautas aukas. Po
draug laiko reikalinjb primin
ti, kad d-ras D. Alseika nusto
jo buvęs Labdarybės draugijos 
narys, tos gi draugijos valdy
ba yra atsiėmusi visus duotus 
jam kada nors įgaliojimus 
draugijai skirtoms aukoms 
priimti, — todėl prašo Ameri
kos visuomenę surinktas vil
niečių jaunimui šelpti aukas 
siųsti šiuo adresu: Vilniaus 
Lietuvių Labdarybės Draugija 
(Litewskie Towarzystwo Dob- 
roczynnosci w Vilnie, Wilno, 
Wielka.

Pasirašė:
Pirm. Kun. P. Bieliauskas,
Vice-pirm. K. Veleckas,
Sekrt. K. Stašys,
Kasin. D-ras J. Šlapelis,
Kun. Čibiras,
Kun. P. Kraujalis,
P. Karazija.
Nr. 91.

Vilnius, 1928 m. birž. 26 d.

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai 

M. YUŠKA & CO. 
4604 So. Paulina St., Chicago, III.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti —

s. Atskiri gus yra... boksininkas Dempsey.
lošti svarbių1 Po jo sekė Foraas ir vokiečių ...

Isipirko labai patogiomis saly- nusipirk typevvriterį
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MŪRINIS arba MEDINIS
Geros rųšies pastatyti garažai

$10 įmokėti
24 mėnesiams išmokėjimui

Mes specializuojamas būdavo ji me 
garažų, palčių, sunparlor, pakeliam 
namus, dedam cementinius pamatus, 
pertaisome ir statome vasarnamius.

Jei jus turite lotą ir norite pasi
statyti namų, mes pastatysime ir fi
nansuosime jį. Del tolimesnių in
formacijų šaukite, rašykite arba at
siųskite kuponų u£ tokį darbų kurj 
jus interesuojatės.

| Į Namo pakėlimas

□ Cementinis pamatas 
Abelnas pertaisymas

Naujas namas ir finansavimas

Vardas ................... ...............................
Adresas ................... .............................

Quality Construction Co.
North Shore ofisą* ir Yardai 

4538 W. Addison St. 
Telephone Avenų* 4718

401 N. Bąlate* 8L 
Hitymarkal 0070—0070

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

Kloroto outfitM įreng
ta*. >13 SO. Pirkit nuo 
musų olselio kainomis. 
Namų apAildytno įren- 
rimal parduodami leng
vais išmokėjimais.
Peoples Plumbing &

Pradedu Biznį
1) REAL ESTATE, 2) Visokios 
rųšies: Apdraudą (INSURANCE): 
Nuo Ugnies, Langą, Automobilių, 

*) Surandu 
, irmų Morgičių. 

Vesiu bizni per dideles, tvirtas 
teisingas kompanijos.

i man pro- 
junis

Gyvasties ir kitų, 3) 
PASKOLĄ ant Pirmų r“ ‘ - - - ....
ir teisingas kompanijos.

Meldžiu visų suteikti 
gą mandagiai ir teisingai 
patarnauti.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Haisted St. 
Tel. Koosevtlt 8500

GYVENIMAS
Mineainif žurnalai 

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

Prenumerata metams $1.50 
Pusei metų 
Kopija 10c

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

NAUJIENOS, Chicago, III

Gyvuliai Kovoje
(Prof. Dr. B. Schmid).

Kova gyvulių yra koncen
truotas aktualumas, aukščiau
sias visų kūno bei dvasios jėgų 
veiksmas, paskutinis visos ener
gijos šaukimas, gyvybes paki
limas, priešo sunaikinimo valia. 
Gyvybė statoma prieš gyvybę. 
Tik sunaikintas artimaiusiame 
akimirksny nugalėjusiame už
degi! liepsną; nes gyvybė daž
niausiai naikinama kito gyvy
bei apsaugoti, jėgų ir energijos 
pusiausvarai aptikrinti, jeigu 
jau ne pakilti. Vieno mirtis 
palaiko kito gyvybę.

Kitaip tariant, kiekviena gy
vybė kiek galint ilgiau nori iš
silaikyti ir stengiasi prieš su
naikinimą. Žūva tik individu- 
mai, o ne rūšys, gyvybės lieps
na dega be paliovos ir toliau 
rūšyje. Ir todėl mes 
tūkstanteriopų ginklų 
bėję, ginklų ir nuodų 
mųjų ir atsiginamųjų 
nių įvairios formos, nuostabų 
vikrumą prie tikro instinkto ir 
tikslingai dirbančių pojūtinių 
organų.

Būties kovoje, kuri pirmiau
sia yra varžytinės dėl maisto, 
gludi siautis, smurtingas varži- 
masis, pastanga išsilaikyti. 
Grobuonių ir mesaėdžių šis ver
žimasis turi ypač antpuolio 
formą; antpuolis visuose savo 
kūno bei dvasios pažymiuose 
turi aktivumo antspaudą. Gi 
augalėdžių apsigynimas apsi
reiškia įvairomis formomis; pa
bėgimu ir pasislėpimu, negyvė
lio būkle, apsisaugojamąja 
spalva, įvairiausiomis priemo
nėmis nugąsdinti, prisitaikymu 
apylinkei, apsaugos ir įspėja
mosiomis spalvomis ir kitokio
mis pasingomis formomis.

Taip pat turi ir ir grynai kū
niškų priešingumų mėsa ir au
galais mintą gyvuliai. Del mais
to ir jo priėmimo budo augal- 
ėdžiai yra daugiau kaipo sun
kios būtybės (galvijai, kar
piai, kakvabaliai (Melolontha 
vulgaris) prieš vilkus, lydekas 
ir greitokojus žigus (Carabi- 
dac), kuningi gyvuliai, kaip 
jiems vien jau tarnauja nely
gios apimties (volumeno) tam 
tikras žarnų aparatas priimti 
maisto dideliam kiekiui. Toksai 
priešingumas kartais esti ir 
tarp giminingiausių gyvulių. 
Augalėdės straigės turi panašų 
į bružpeilį liežuvio aparatą (ra- 
dula), kuris yra nelyginant 
trinimo plotelė maistui su
trinti, mesaėdžių formos nere
tai turi tvirtus įrankius kąsti, 
)anašius į skerdiklį (peilį) or

ganus ir nuodingus šmirkštu-

matotne 
valsty- 

užpuola- 
priemo-

vus (angas), jau nekalbant 
apie kitus skirtumus.

Visi mūsaedžiai yra užpuoli
kai; jų dantys, snapai, jų na
gai, pentinai, dygliai, jų viso
keriopi burnos įtaisai, kaip kad 
nariuotųjų, jų nuodų šmirkštu- 
vai ir visa, ką jie šiaip turi, 
rodo kovos žymes. Tiesa, pa
našius ginklus neretai turi ir 
sterbliniai gyvuliai, bet dau
giau apsigynimui arba kovai 
dėl pataičių ir kiekvienas gyvu
lys stengiasi, kad ir tik maža 
turi jėgos arba apsigynimųjų j- 
nagių, iš paskutinių jėgų apsi
ginti. Kas yra kuomet nors 
šovęs žvirblį ir sunkiai sužeidęs, 
tas žino, kaip jis jį imančiam 
griebia už rankos ir mėšlungiš
kai stengiasi įžnybti arba įkirs
ti su snapu į pirštą. Taikin
gas triušis (kralikas) prispir
tas puola‘savo priešą, ir sun
kiai sužeista žuvėdra stoja' 
prieš persekiotoją.

Ir taip visuomet atsitinka, 
kad trumpai prieš mirtį gyvy
bės liepsna, t. y. kovojanti gy
vybės paskutinį kartą sužiba, 
prieš visai užgesdama, kunui 
apginti. ' 
priešais priešą išeina be ypatin
gų apsiginamųjų 
kurio jis šiaip 
bent nepanorėtų 
musų pereklės 
stirnos prieš lapę, 
proga išnaudojama, ringtuiinko 
ir priešo nužiūrima ne tik jo 
ginklai, bet ir jo instinktas; pa
jautimai organai esti stipriau
siai įtempiami ir kiekviena silp
numo žymė tuojautės išnaudo
jama. Tuo matu, kai priešas 
krupterėja ar nori atsikvėpti, 
vis tiek, ar jis stipresnis ar 
silpnesnis yra, kitas su nauja 
drąsa puola ir moka išnaudo
ti momentą.

Jei iš besikenčių vienas yra 
visiškai silpnas, tad mes nere
tai matome, kaip jis- išnaudoja 
aplinkuifią arba artimiausių

S.S. LEVIATHAN

SI

nustatomas per

Premier ^1°« Company
7'jo n. Av*.,

Vho '**’ M’MtehoU

- Gaukii\šitą
Lena Sku durų
Lėlę
Prisiuntė 10c su \kuponu! 
Dykai Virimo h nyRal 
PrialUaldt Kuponų dėl I Virimo 
kai Iru r telpa 2* 
rimų Mkuuleins vai

»<• i
** ’j.

prasta. Mes žinome, kad kiti 
gyvuliai išsgąsdinamųją ir įspė
jamąją kitų spalvų labai ger
bia, t. y. tokių, vengia, o tokių 
priemonių savininkas yra ap
saugotas nuo antpuolio. Kror 
talo (barškuoles gyvates) barš
kinimas yra niekas kita kąip

puolamąjį ne tik nusilpnina, 
bet ir dėl didelio rukščių kie
kio, kuriose yra sieros rukšties 
Iki 4 proc„ jo* apsaugojamą j į 
kevalą įstengia suminkštinti 
arba suardyti. Prie jų priklau
so doliumartai, kurių seilės už
piltos ant marmuro, taip lygiai 
ima jį veikti, putoti, kaip kad 
veikia cheminiu budu pagamina 
ta iš šio karbonato anglių rukš- 
tis. [“K-ra”]

—V.Demikis .

vietą, kaip jis slepia savo nu
garas pavyzdžiui, kaip tai ma
tome darant meškas, vanagus 
ir kėkštus. Bet nevisuomet 
pirma kovą pradeda, daugiau
siai stengiamasi pabėgti. Ta
čiau daugiausia slenkantį prie
šą išduoda pasižymintieji po
jūčių organai, ypatingai akys,'tik įspėjamasai ženklas, kuris 
ausys ir stiprus uoslės pojūtis,’ neretai sulaiko priešą nuo ko- 
ir tada pradedama, kięk tik iš- vos; ne kitaįj) yra ir su prisi- 
galima bėgti ar lėkti, šitai ne- ruoštu stoviu vėžių, skorponių 
retai rodo paskutinę kūno iš- ir įvairių vorų, vandeninių, va- 
tvermę jėgą, net gi, tatai yra balų, vikšrų ir 1.1. Afrikoje gy- 
daugelyje automatiškai atsi-Įvena viena gyvačių rųšis, vadi- 
randąs refleksas. Pasiskubi
nanti gyvybė mechaniškai iria
si tolyn nuo mirties. Taip mes 
matome elnią dar vis be atsi- 
kvapstymo tebebėgant, nors 
priešas jau senai senai liovėsi 
pereskiojęs. Tiesa, mes gali
me pastebėti ir tai, kaip ats
tumas tarp persekiotojo ir per-’w__
Beklojamojo žymiai mažėja, straigių yra tokių formų, ku- 
priešui yra visai lengva galu- rjog kietą aštrų kevalą— 
tinai nuilsusį gyvulį užmušti. 
Tokių bėgimo pavyzdžių yra 
nemaža; mes juos sutinkame, 
tiek ant žemės, .—v.~
ny bei ore. čia mes matome,’ 
kaip aplinkine žemės viety esti 
gerai išnaudojama. Išimtis es-Į 
ti gerai išnaudojama. Kai ant 
žemės tupinti voveraitė išgąs
dinama kiaunės, tat ji pribėgu
si prie artimiausa medžio šoka 

m:___
kia gali išlaikyti, šakutės, o nuo 
tos į kitą medį ir 1.1., pateliŠ-' 
kės ore žaidžia, tilvikai ir pem-( 
pės daro zigzagus, kiškiai taip 
pat bėgdami mąstosi; vandeni-1 
niai gyvuliai vengia žemės, že
miniai gi vandens.

Guitynese išgąsdintas elniasj 
neturėdamas kur dėtis, bando 
šokti į vandenį. Bet ir tada jis 
dar nepasiduoda, jei jam pa
vyksta kitą krantą pasiekti, be 
IrAimu i »• afnin ii

narna spjaunanti gyvatė, kuri 
per dvejetą metrų iššmirkškčja 
kai kada mirtinai veikianti nuo
dingą skystimą vengdama tie
sioginės kovos.

Pagalios reikia paminėti va
dinamuosius “spelialistus”. Tarp 
juroj gyvenančių mesaėdžių

skydą, šie gyvūnai turi nepa
prastai stipriai veikiančių sei- 

kaip ir vande-* ^4 (rukšties straigės), kurios

i nuliui

Turįs vaikų gyvulys J'" aukštyn iki menkiausio, ko-

įnagių, nuo 
pabėgtų arba 

kovoti, kaip 
vištos, kates, 

Kiekviena

Vidur-Vasario 
Ekskursų* 
į Lietuvą 
Išplauks laivu

kovos, ir stoja prieš ji perse- 
kiajančius šunis, kaip kad sun
kiai sužeistas kuilys.

Neretai' gyvuliai pasitenkina 
vien tik kovos pareiškimu, no
ru kovoti. Nuodingosios gyva
tės, kurios taipjau turi galingų 
priešų, duoda suprasti priešui 
savo nemalonia gestų kalba, 
kad kova su jomis yra nepa-

Užrištomis Akimis J

Karštos, Degančios 
Nložinčios Kojos!

MAGIŠKAS išradimas prašalina 
skausmą, prakaitavime, degimą 

kojų 14 ayk. Prašalina minkštus kor
ijus ir sumušimus stebėtinai greit. 
Prašalina atsidavimą ir padaro ko
jas taip vesiąs ir patogias, kad jum* 
sunku ir tikėti! Nėra bėdos varto
jimui. Tik stebėtinai geras paude- 
ris kurj užbarstysit ant kojų. Su
teiks greit pagelbą. Parker’s Foot 
Care šiandie visose vaisti- OEa 
nėse ...........................   OOC

(via Cherbourg)

iš New Yorko RUGPJŪČIO 4
Asmeniškai vadovaus Mr. E. H. SHARP, atstovas 

United States Lines.

Speciališki paruošimai tapo padaryti šitai niekad- 
neužmirštinai ekskursijai į jūsų Tėvynę ant Vėliavinio 
laivo didžiojo United States Lines laivyno. 1

Prityrę ekskursijų vadai paims visus jūsų reikalus į 
savo rankas, padarydami visą ruošą išanksto iki pat 
kelionės galo.

Keliausite malonioje draugėje savo tautiečių nepri- \ 
lygstamuose patogumuose, ir savo Tėvynėje busite už 
savaitės po išplaukimo iš New Yorko.

tte Nevilkinkite! Klauskite vietos agento pilnų informa- . 
Fįiijų apie kainas, vietas, etc., arba rašykite tiesiai į

United States Lines
110 S. Dearborn St., Chicago, III. 45 Broadvvay, New York City

Mokslinis Bandymas

Vadovaujančių Cigaretų Ponia Reginald C. Vanderbilt

X

Chicago, m. 
7807

1'KEMIHR MALT RALI 
7JTO N. MlrhlKKii i 

Chicago, UI

Knygos Dy- 
vlrA iibaudytų palu- 

m ir aaldaiuiaiuv. 
\ . į

ąp. MiUtelO#., Eit. 17«0
Jųa galit išrinkti ir To
dėl, įad jie yra padaryti ifi širdžių 

lapų tabako i'šdirbystes.

išrinko OLD GOLD

■■■n n linui

iiiiiiiiin*!'

Tikrai 
Lnijo* 
OuiuUita

Vardas

Adresas

“Aš pamaniau, pirmiausiai, ar galima pasakyti skirtu
mą, užrištomis akimis, kuomet buvau pakviesta daryti 
bandymą.
“Po išrukymo keturių rųšių, kaip jie buvo man paduo
ti vienas po kito, aš atradau, kad vienas labai skyrėsi 
nuo kitų savo dailumu ir skoniu.
“Ir tai pasirodė esąs OLD GOLD. Aš norėčiau, kad 
galėčiau jų nusipirkti Paryžiui..; jie nei biskučio neįri
tuoja gerklės ir turi puikų skonį, kas man yra labai 
svarbu.”

Kaip Buvo Da
rytas Bandymas

Val blatz brewino 
mh waukie,wiS

□ malt
0. SYRUP zvl
Vi HOPFLAVORtD

GRYNAS AB APYNIŲ SKONIO 

Neprilygstamas Skanumas! 
Nėra geresnio malt, syropo už Blatz. 
Pabandykite k* patirkite skirtumą!

Skanus keksuose, pyragaičiuose, etc 
du naują skonio. Klauskite Kepimo Knygos DYKA)

Vai Blatz Brewing Co.
Chicago Branch 
1500 Holt Street 

Phono — Ęrunswick 3600-1-2

VAZ BLATZ *KSWINC CO.. MUw«wk«e 1 
biMtMHSl

valgiams duo- l

Mns. Reginald C. VandIuidilt

Poniai Vanderbilt buvo 
užrištos akys, ir daly
vaujant d,Viein Įatsako- 
mingiems liudininkams, 
buvo jai po vieną paduo
ta parūkyti keturi var 
dovauįanti cigaretai. Del 
atšviezinimo skonio, bu
vo duota išsigerti kavos 
prieš rūkymą kiekvieno 
cigareto... Poniui Van
derbilt nebuvo prąnešta, 
kad ji turės atskirti ku
ris cigaretas yra geres
nis... Po surukynio ketu
rių cigaretų, Ponios Van
derbilt buvo1 paklausta 
kuri numerį cigareto j| 
pasirinktU*M Ji tuojau 
atsakė: “Numeris 3” ku
ri buvo OLD GOLD.
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RADIO PARODA
Nauji vėliausi modeliai Elek- 

triniy Radijų 1928 geriausiu pa
saulyje išdirbisčių:

Dynamie Spea- 
keriai, Magne-

Tarp Chicagos
Lietuvių

Marguette Park
BesboltiH t

ATUATER KENT

Radio Corpora- 
cijos Amerikoje, 
Atwater Kent. 
Victor Ortho- 
phonic su Radio 
combinacijos.
Brunsvvick su 
Radijo combi
nacijos.
Brumer - Tuley, 
Sonora, Fresh- 
man, Majestic.
Zenith ir Spar- 
ton Radios.
Nauji Victor 
Automatic Or- 
thoponic Vict- 
rolas.

Nauji Gtilbransen Registering 
Pianai.

Nauji modeliai gražiausių ir 
geriausių pianų 
Grand.
Panešamos Grojamos Victrolos 
naujos, kaina tiktai po 98.50.

Nauji Rekordai Babravičiaus, 
Vanagaičio, Pilkos, Menkeliu- 
niutės ir kitų.

širdingai kviečiame visus pa
matyti. Krautuvė atdara kož- 
ną vakarą. Nedėliomis iki 1 
vai. po pietų.

Vaičkaus teatras

J. Vaičkus tearo sezoną ati
daro rugsėjo 30 d., nedėlioj, 
Goodman teatre (Monroe ir So. 
Porkway) su nepaprastai links
ma ir įdomia 5 veiksmų Fuldo 
komedija *‘Glušas”.

Tas apsireiškimas duoda su
prasti. kad teatro repertuaras 
bus įvairus. Kiekvienas lanky
tojas galės pasirinkti savo upui 
veikalą, nes bus statomos ko
medijos, dramos ir istoriškos 
tragedijos. Teatro maršrutas 
jau visam rudens sezonui galu
tinai nustaytas.
vaidinimų: 4 Goodman 
(kas 
Hali, 
riose 
ten t:
North Side, West Side, ant 18- 

kitur.
visam

Pereitą sekmadienį SLA. 260 
kp. Marųuette Maroons besbolo 
jauktas lošė su Brighton Park 
Pals. Kova buvo atkakli ir abi 
pusės dėjo visas spėkas laimė
ti ,todėl lošimas buvo gražus ir 
įdomus. Po septinto persimai- 
nymo lošėjai turėjo apleisti vie
tą, nes išsibaigė jų laikas. Bai
giant lošį “sepre” buvo naudai 
Brighton Park Pals, kurie pa
darė penkis bėgimus prieš ke
turis Maroons bėgimus. Abu 
jauktai yra lietuvių. Belošiant, 
Pals jaukto lošėjas Gidras sun
kiai susižeidė ranką ir 
priverstas apleisti lošį.

Smulkmeniškas “score” 
jų jauktų yra sekamas:

5648 So. Bishop St., ir A. Ciesna, 
4501 So. Paulina St.
Joe. Dubulski, sekretorius, 2100 

W. 22 St., lit:icarte>, III.
ZIMANO Daukanto Draugijos val

dyba 1928 inetams: Pirm. Thom 
Janulis, 3430 S. Morgan st., pa- 
gelbin. Aug. Jankauskas, 3232 
Emerald avė., nut. rast. P. Kilis, 
941 W. 311h St., turto rašt. A. 
Kaulakis, 3842 S. Union avė., ižd. 
J. Rncevičia, 3326 S. Union avė. 
Susirinkimai laikomi kas pirmą 
sekmadieni kiekvieno mėnesio, 
Chicagos Lietuvių Auditorijos 
svet., 3133 S. Halsted st., Chicago. 
Illinois.

DRAUGYSTES PALAIMINTOS LIE
TUVOS 1928 metams. Pirm. P. 
Bacevičia, 5739 S. Peorla St.; pag. 
J. Tluta, 3422 S. I.ovve Avė.; nut. i 
ruftt. K. .1. Ilcinerecklj*, 9331 '
Wtillace SI., f|n. rašt. F. Micklin,) 
4917 S, Kominsky Avc; contr. 
rašt. A. Stankevičia, 3028 S. Lowe 
Avė.; kasos globėjai: S. Mažeika 
Ir L. Beliauskas; kasierius F. 
Medrlinskis, 3159 S. Emerald Av.; 
maršalka V. Balgeviče Ir P. Mar- 
geviče. Susirinkimai atsibuna kas 
antrą seredą kiekvieną mėnesį 
Chicagos Lietuvių svetainėj, 3133 
S. Halsted St. Nariai yra priima
mi sveiki vyrai nuo 18 iki 40 me
tų.

4219 So. Campbell Avė.; fin. rašt. 
J. Paliokas, 5944 So. Mozart St.: 
kasos globėjai: J. Szimkus, 4340 
So. Mozart St.. I. Norkus. 4649

St> Washtenow Avė; maršalka M. 
Stonis, 4531 So. Paulina St. Sli
džia L. Geležinis; sudžius rašt. A.
A. Jonaitis. 463H So. Wood St.

buvo

abie-

BŪTOS DRAUGYSTES valdyba 
1928 m.: pirm. A. Sabaitis, 1947 
String St.; pag. J. Selenis, 810 W. 
19 St.; kas. rašt. J. Razminas, 
4002 Mapltvvood Avė.; kasierius 
J. Vilis, 2507 W. 69 St.; kan. rašt. 
Stela Gimbutaitė, 4241 So. Fair- 
field Avė.; kas. glob. M. Martin
kėne,-3409 So. Ashland Avė.; kas. 
pag. Stela Yonušaitė, 4241 So. 
Fairfield Avė.; maršalka W. Bui- 
ša, 4138 So. Western Avė.; nut 
rašt. J. Boluntėlė, 4345 So. 
tesian Avė.

GARFIELD LIETUVIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠELPINIO KLIUBO 
valdyba 11128 metų: Pirm. N. Vi- 
limaitis, 921 S. Ashland Avė.; 
pirm, pagelb. Geo. Mcdalinskas, 
5564 W. Jackson BJvd.; rašt. M. 
Mcdalinskas, 5564 W. Jackson 
Blvd.; fin. rašt. Kris. Klibas, 225 
S. Central Avė.; Kasierius M. Ka- 
ziunas, 3959 W. 16th St.; kasos 
globėjai—Petras Mcdalinskas, Mi
ke Davidonis ir K. Jakubonis. Su
sirinkimai atsibuna kas antrą nc- 
dėldienį Lawler Hali, 3929 W. 
Madison St.

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

negalėjo jumis išgydyti, atsilankyki t pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzamina- 
vlmo — kas jums yra.

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

Kambariai 1012, 1015. 1016. Imkit elevatorią 
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 MORGIČIAMS

Artonian

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

Chicago, III.
Tel. Boulevard 4705

Nedarykit Žaislo 
Iš Savo Kūdikio

— Kudikai Turi Nervus
Rašo hUTH BRITTAIN

Didelj dalj nerviškumo galima 
susekti paaugusiuose vaikuose, kad 
jie turėjo perdaug didelį stimulia
vimą savo kūdikystėje, ir tame 
priežastis gludi, kad kūdikiai buvo 
vartojami ki _ 
nių ir draugų. Su kūdikiu galimaI 
žaisti, bet ne daugiau kaip penkio- 
liką minučių iki valandos kiekvie
ną dieną. Virš to jei kūdikis yra 
verčiamas perdaug kvatoti, krykš
tauti, dėl to jis kaip kada pradeda 
vemti, tas kūdikį perdaug įrituoja 
ir jis verkia arba nemiega.

Bukštumas, verkimas ir kūdikio 
nemiegojimas gali būt lengvai pra
šalinama elgianties su kūdikiu at
sargiau, bet kuomet negalit numa
nyti kodėl kūdikis yra neramus, 
tuomet duokite jam keletą lašų gry
nos, nekenkiančios Castoria. Malo
nu yra žiūrėti, kaip greit nurami
na kūdikio nervus ir jis greitai už
miega; vienok jose nėra gyduolių 
nei opiates. Tai yra grynai dar
žovės — receptas randasi ant vy- 
nioklio. Vadovaujanti gydytojai už
rašo jas nuo colic, choleros, diarr- 
hea, užkietiejimo, gasų viduriose ir 
žarnose, karščio, nemigės ir kito
kių suirimų kūdikystėj. Virš 25 mi- 
lionai butelių išvartojama į metus 
ženklina jų didelį populiarumą.

Su kiekvienu buteliu Castorijos, 
jus gausite knygutę Motherhood, 
vertą savo svarumu kaip auksas. 
Tik žiūrėkit 0has. H. Fletcher’s 
parašo ant kiekvieno pakelio, tuo
met jus gausit tikrą Castoria. Taip
gi randasi daug imitacijų.

Iš viso bus 15 
teatre 

mėnesį sykį); 3 School 
Town of Lake; kiti įvai- 
Chicagos kolonijose, bu- 

Roseland, Bridgeport,

tos gatvės, Ciceroje ir
Renkama programas 

sezonui.—P.

North Side

šį septintadienį bus SLA. 
kuopos išvažiavimas

226

Liepos 29 d., Jeffersono 
rioje įvyks SLA. 226 kp. skait
lingas išvažiavimas. Northsi- 
diečiai lietuviai savo kolonijos 
organizacijų parengimus nie
kuomet neapleidžia ir stengiasi 
dalyvauti. ši gi SLA. kuopa 
yra skaitlinga nariais, turi, ro
dosi apie pusantro šimto narių, 
o prie to, nemaža skaitlių jau
nuolių, t. y. jaunuolių skyrių. 
Todėl reikia priminti visiems 
gerb. SLA. nariams, kad mes 
visi savo kuopos parengime bu-

gi-

artojami kaipo žaislas tėvų, gimi- j tume
iu ir draugu. Su kūdikiu galimai x iReikia žinoti, kad musų kuo

pa šiais metais pasiuntė į SLA. 
seimą tris
jog lėšų padaryta be galo daug, 
taigi nuo šio
finansinis pagerėjimas priklau
sys. Todėl visų musų SLA. na
rių yra pareiga netik patiems 
dalyvauti, l)et ir užkviesti savo 
draugus.—Narys.

delegatus. Aišku, 
vta be galo daug, 
išvažiavimo visas

old gold
JUOKAI

Vienas ta-Du airiai ėjo naktyje, 
rė:

“Kaip šviesus “Orion” 
naktį.”

Kitas airys pažiurėjo { 
tarė: “Ar tai yra O’Ryon. 
Dievui, tai nors vienas airys randasi 
danguje.”

yrn šią

aukštą ir
Ačiū

PALS (5)
H

P. Gidras 3B 4 0 0 0
Adams SS 4 1 2 0
Zack C 3 0 1 0
Demler 1B 3 1* 1 0
Phillips CF 3 1 1 0
Warner 2B 1 0 1 0
Peldzus P 3 1 0 1
Overling RF 3 0 1 0
Anton LF 2 0 0 0
Yankee 1 0 0 0

t

MARQUETTE MAROONS
Proncketis C 5 1 2 1
Campbell 3B 4 0 3 1
Getchas CF 4 0 1 0
Royce 1B 4 0 0 1
Costy 2B 2 7 1 0
Jurgil SS 3 1 1 1
Simonas LF , 4 0 2 0
Trandel RF 3 0 0 0
Pinitis P 2 0 0 0
C. Rusgis 0 1 0 0

Scorekeeper Bill Rugis.
Pails 011 300 0==5
Marųuette

Maroons 000 004 ♦ 0=4
Two-Base Hits: Demler,

Proncketis, Campbell.
Struck-out: Peldzus (8) Pi- 

nitis (3) Jurgil (3).
Ateinantį sekmadienį Mar- 

quette Maroons loš besbolą 
Marųuette parke su Brighton 
Park Pirates. Kas įdomaujate 
—ateikite pažiūrėti.

SLA. 260 kp. ruošiasi prie 
savo išvažiavimo, kuris įvyks 
Beverly Ilills, veikiausia rug- 
piučio 12 d. Išvažiavime daly
vaus ir kuopos Marquette Ma
roons jauktas, kuris norėtų pa
įvairinti savo kuopos išvažiavi
mą , lošiu su kuriuo nors geru 
lietuvių besbolo jauktu. Ypač 
malonu butų jiems tame išva
žiavime išbandyti savo spėkas 
su pagarsėjusiu Golden Star 
jauktu iš Roselando. Ką sako
te, roselandiečiai ? —A. R.

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR!'

Laike gegužio mėnesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai!

Viaaa darbas užsakytas remitto* tnėne- 
bus atliktas ntg-iomis kainomis. Tai 
perstatoma VIENODŲ KAINŲ 

musų apiolinkių Dental Ofisų.
SKYRIAUS OFISAS 

1800 S. Halsted St. 
Dantų Setas UŽ H

Gatvekario konduktorius: 
“Kiek metų šis berniukas?” 
Motina: “Keturių.” 
Konduktorius: “Kiek metų tu 

ri, sunau ?”
Berniukas: “Keturis.”
Konduktorius: “Lai šj sykį

važiuoja veltui. Bet kada jis 
augs, jis bus arba didelis melagis 
ba milžinas.”

tu

jis 
už- 
ar-

•yj 
yra 
ma

Slito-

Chicagos Draugijų, 
Kliubų valdybos 

1928 metams

SUSIVIENIJIMO Lietuvių Namų Sa
vininkų ant Bridgeporto valdyba 
1928 metams: S. Mažeikis — pir
mininkas, 3149 S. Halsted st., J. 
Mireikis — vice-pirm., 3219 So. 
VVallace st., D. Gulbinas — nuta
rimų rašt., 3144 S. VVallace st., 
A. Bugailiškis — turtų rašt., 3339 
S. VVallace st., A. Badauskas — 
kontrolės rašt., 3328 Auburn avė., 
P. -Balsis — Iždininkas, 5653 So. 
Throop st., J. E. Zacharevicz — 
advokatas, 903 W. 33rd St. Susi
rinkimai atsibuna kas pirmą tre
čiadieni kiekvieno mėnesio.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba 1928 m.: St. Ma
žeika pirm., 3149 So. Halsted St., 
L. Jucius, vice-pirm., A. Kaulakis, 
nut. rašt.,3842 S. Union Avė., P. 
Norkus, fin. rašt., 1014 W. 60th 
St.„ B. Butkus, iždininkas, 840 
W. 33rd St., K. Kareckas, ir P. 
Gricius iždo globėjai, J. Barchas, 
maršalka. Susirinkimai atsibuna 
kas pirmą penktadieni kiekvieno 
mėn.’, Chicagos Lietuvių Audito
rium, 3133 S. Halsted St., 7:30 v. 
vakare.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO valdyba 1928 
m.: J. Rūta, pirm., 3422 S. I>owe 
Avė., B. Yenkauskas, pirm, pag., 
3220 So. Union Avė., St. Kune- 
viez, nut. rašt., 3220 S. Union Av., 
J. Grinius, fin. rašt.,*723 W. 34th 
St., F. Kasparas, kontr. rašt., 
3534 S. Lovve Avė., D. Gulbinas, 
iždininkas, 3144 S. Wallace St., 
J. Mačiulis, iždo glob., 3140 So. 
Emerald Avė., J. Pazkevicz, iždo 
globė., 4544 So. Richmond St. S. 
Dilius, teisėjas, 8470 Vincennes 
Avė., J. Šulcą, Auditorijos atsto
vas, 8347 S. Emerald Avė.. J. 
Grinius, J. Drazda ir P. Kubilius, 
atstovai j Susivienijimą Draugijų. 
J. Katėnas ir E. Bliumas, Tautiš
kų kapinių atstovai, K. Kunca, K. 
Lavenas ir A. Yunevicz, trusti- 
sai.

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

1618 West 18-ta Gatvė

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 30 metų. Musų motto: PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lašai, vanos ir pradas visada.

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

DR-STES DR. VINCO KUDIRKOS 
valdyba 1928 m.: St. Strazdas, 
pirm., 3116 S. Halsted St;, J. Ma
kauskas, vice-pirm., A. KauJakis, 
nut. ra£t., 3842 S. Union Avė. 
Skeltis, fin. rašt., Iii“ ~_.
Avė., Cicero. III.. A^ Hermanas, 
iždininkas, 538 N.
Hermanas ir J.
globėjai, K. Bartkus, 
Susirinkimai attsibpna kas antras 
šeštdienis, kiekvieno mėn., M. Mel- 
dažio svet., 2242 W. 23rd PI., 7:30 
v. vakare.

DRAUGYSTES SUNŲ LIETUVOS 
No. 1 susirinkimai atsibuna kas 
suhatos vakarą po 1 dienos kož- 
no mėnesio, Petro Lukoševič sve
tainėj, 4531 S. Paulina St. Val
dyba 1928 metams: J. Klimas, 
pirm., 6239 So. Honore St.; pa
gelb. A.- Mažutis, 5721 S. Cali- 
fornifl Avė.; nut.rašt. J. Slota,

MARGUTIS
DAINOS IR JUOKAI!

!., F.
1445 So. 50th

Troy St., J.
Mikėnas, iždo 

maršalka.

Skauduliai
Pagydomi tuo]. Išvengia 
autuvo spaudimą.
Aptiekose, autuvo ir dept. 

krautuvCae 33c.

•DlScfatf* Uždekite 
vieną—i 

skausmo neri

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
3241 S. Halsted St Chicago, III.

NAUJAS “RIMBAS

$2.50

$13ū

$3.0$

50c

$7J00

Brooklyn, N. Y.193 Grand Street

Premium

Didelis, gražus, su daugybe naujų paveikslų, 
juokingų dainų ir visokių linksmybių. Pamatyk jį 
ir persitikrink. Prisiųsk savo antrašą ir 10c. “Rim
bas” tuoj bus pas tave.

“RIMBAS”
1 Bateman PI., So. Boston, Mass.

«syrGE

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

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

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

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS -------------------------------
šioje 785 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
viėnkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausia*

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

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose-----------------
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ...»------- -----------------------------

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleista* 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS -- ---------------------------------------- $5c
Namų darbai, naminė sąskaitybi ir biudžetą*. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

Get Our
ok forDRAUGYSTES LIETUVOS VĖLIA

VA AMERIKOJ No. 1 valdyba 
1928 m: pirm. J. Motuz, 2430 W. 
46 PI., pagelb. V. Povilaitė, 4558 
So. Albany avė., sekr. J. Dabuls
kis, 2100 W. 22 St., iždo rašt. A. 
Ambutas, 16000 So. Lincoln avė., 
Harvey, III. kasierius A. Ciesna,' 
4501 So. Paulina St., tel. BouIc-į 
vard 4552; maršalka—P. TiŠkevi-. 
čia, 7009 So. Washtenaw Avė., 
kasos globėjai S. SkridulienėJ 
1517 So. 49 et.. Cicero. III., ir O. 
Guzausklcnė, 5005 S. Trepu Avė., 

ligoniu komitetai—O. Deivicnė,

CAM Cataiogue
...Bet — rūkykit Old Gold cigare- 

tus — Išrūkysi vežimą ir kosulio ne
turėsi. šiame laikraštyje telpa Old 
Gold cigaretų komiški skelbimai, 
piešti žinomo piešėjo Briggs. Pasi
žiūrėkit, perskaitykit ir dasižinokit, 
kad “Išrūkysi vežimą ir kosulio ne- 
turėsi/’ hm ai

His Argument Fits Both Sides of the Question.TUBBY

525 
>15 
510

12.50
>2.50 
2.60 

. 51
50c

yourDealer’setas 
setas 
setas

912.50 
>7.50

VEIDAS
PRIPIL

DOMAS—
JIE TURI

TIKTI
Gerlausls auksinis darbas ui 
Geriausios Auksinės Crowna _ 
Geriausi Auksiniai Fillinira _ 
Geriausi Auksiniai Tilteliai — 
Allov Fillinre .......... ..
Sidabrlnal FUinga __________

dantų ..........   5Oc
ii neraustto musų didžiam j am 
313 OFISAS isteKtas 23 me-

•5 
$5 
>5 
$2 
*1 
Išvalymas dantų 

Šių kainu 
ofise. DIDY! 
tai atgal.
THE HAYES DENTAL OFFICES 

Ine.
DR. T. T. W()()LLENS, Pre*. 

320 South Stote St.
Phone UarriiHMi 0701

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Sky< 
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v. 
ryto iki 2 yaL po piet
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Prohibicijos agentai pa
darė kratą policijos 

stoty

13 prohibicijos agentų, veda
mi paskubusio George Golding, 
vakar padarė krata Shakespe- 
are A ve. policijos stoty. Jie 
turėjo varantų ir iškratė visų 
stotį. Pas kapitonų rado dvi 
bonkas degtinės, pas telefonų 
operuoto.įa irgi užtiko bonkū
tę, pas vienų detektivų irgi ru
do bonkutę vyno. Juos visus 
pašaukta pasiaiškinti į prohibi
cijos departamentų.

Sekantys prohibicininkų vei
kimų dabar įdomauja ką pro
hibicijos departamentas darys 
su ta stotim. Paprastai, jei kur 
randama munšaino ar alaus, 
tai tuoj pareikalaujama injunc- 
tiono prieš tų vietų ir jų už
daroma vieniems metams. Ar 
dabar ir policijos stotį tokiu 
bodu uždarys?

Tie patys agentai padarė 
krata Gilbert Espeland “malt 
and hops” sankrovoj sale po
licijos stoties. Ten jie rado 
nedidelę, l>et gerai įrengtų mun- 
šaino ir alaus dirbtuvę, kuri 
užėmė visus tris aukštus ir dar 
garažių. Prohibicininkai sako
si paėmę 175 “keistis” alaus 
ne nemažai munšaino.

Pašovė pačią ir du vai
kus ir pats persišovė

Manoma, kad pakvaišęs ja- 
nitorius Fred Jansson po bar
nio su savo pačia, peršovė sa
vo pačių Marę ir du vaikus— 
sūnų Paul, 12 m. ir dukterį E- 
va, 1 1 m. Po to pats persišo
vė. Pcrsišaudimas įvyko jų na
muose 1269 Ardmore Avė.

Kaimynai pašaukė p^lūeijų, 
kuri visus ketinius nugabeno 
į ligoninę. Jansson ir jo sūnūs 
Paul neužilgo mirė, bet pati ir 
duktė veikiausia pasveiks.

Gražuolių
KONTESTAS

I 
1i
*

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

! Tas kontestas įvyks “Naujienų” piknike, rug- 
! piučio (August) 26 d.
! Visos tad Chicagos ir kitų kolonijų gražuolės— 
• lietuvaitės yra kviečiamos stoti į kontestą ir laime- 
i ti prizus (dovanas).

Skiriama yra trys dovaųos: $75 gaus gražiausi 
; kontestantė, $50 “runner-up” ir $25 antriji “runner- 
iup”. s
; 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.
• 
i

> 
i
>* Aplikacija

* i* <■’ ' 1

Aš noriu dalyvauti “Naujienų” rengiamame gražiuųlių 
konteste ir laimėti skiriamą dovaną. Kartu su šia aplikaciją 
siunčiu savo paveikslą.

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

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

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

Adresas .................................... ............................................................
--------------------- ---------- ---- -------------------)

• % į 2 ' V v

Aplikaciją ir paveiksi!} siųskite šiuo adresų; 
“Naujienų” Pikniko Komitetas, 1739 S, Jtalsted St., 
Chicago, III.

> 
i

• 
i
i 
>►
>>i
i> *
i 

i
i 
i
• 
i
i

t Aplikacijos nebus skelbiamos viešai. Jos reikalingos tik Ko- i
> miteto žiniai. Paveikslai priimtų aplikančių bus talpinamos “Nau- j
Į jienose”. i
> ]

Prohibicininkai dau> 
giau žmonių areštavo

liet munšaino mužittu tesučntf.

Prohibįcijęs departamento 
viršininkas Chicagos distrikte, 
E. C. Yellowley paskelbė, kad 
pereitais fiskaliniais metais, 
užsibaigusiais birželio 30 d. 
(nuo liepos 1 d., 1927 m.) nors 
prohibicijos agentai daug dau* 
giau kratų įiadare ir daugiau 
žmonių areštavo, tečiaus mun
šaino ir kitokių svaiginančių 
gėrimų mažiau konfiskuota, ne
gu metai atgal.

1928 m. prohibicijos agentai 
padarė puolimų ant 272 brava- 
rų ir 1,444 munšaino dirbtuvė
lių, ir suėmė 5,647 žmones, 
kuomet 1927 m. jie iškratė 25 
bravarus, paėmė 488 munšaino 
varytuvus ir suėmė 3,682 žmo
nes. Betgi pernai jie suėmė 
105,576 galionus munšaino ir 
159,466 galionus alaus; Šiemet 
gi jie apėmė tik 91,889 gal. 
munšaino ir 30,538 gal. alaus, 
Tečiaus injunctionų jie šiemet 
gavo daugiau: 999, kuomet per
nai jie išgavo injunctionų (1 
metams) 899. Vertė konfiskuo
to turto siekia: šiemet $1,981,- 
998, pernai — $1,269,539.

Departamento chemikas Fon- 
ner paskelbė, kad iš jo ištirtų 
1,200 sempelių konfiskuotų gė
rimų, tik 1 nuoš. buvo valdžios 
alkoholio, kuris buvo pervirin- 
tas ir pritaikintas gėrimui, 60 
nuoš. gi buvo tik munšainas. 
Jo tyrimai rodų, kad tikros 
degtinės labai mažai konfiskuo
jama — tik 1 nuoš. visų kon
fiskuotų gėrimų.

Dvi bombos

Užjiereitą naktį bombos liko 
padėtos prie dviejų namų. Vie
na tų bombų išplėšė didelę 
skylę stoge Druggist’s Co-ope- 
rative Photo Service namo 
2541 W. Congress St. Kita 
bomba išplėšė visų priekį John 
(’riscionc barzdaskutyklos, 722 
W. I7tli St. Visus barzdąsku- 
tyklos vidus suardytas. Spė
jama, kad pastarųjų bombų pa 
dėjo juodrankiai.

"T.... ....

Huhges buvęs prispir
tas rezignuoti

Policijos komisionieriui Mi- 
chael Hughes netikėtai rezig
navus, pasklido visokių gandų. 
Vienas tų gandų nusako, kad 
Hughes ne savo noru rezigna
vo, bet buvo priverstas rezig
nuoti. Savo rezignacijų jis pa
sirašė būdamas Mercy ligoni
nėj, kur jis guli po operacijos. 
Esu politikieriai, mayoro Thom- 
psono įsakyti, atnešę jam į li
goninę jau prirengtų rezigna
cijų ir įsakė pasirašyti. ' Kada 
Hughes paprašęs atidėti jo re
zignacijų iki jis išeis iš ligo
ninės, politikieriai jo prasimą 
atmetę. Tada jis pasiskolinęs 
nuo slaugės plunksnų ir buk 
verkdamas pasirašęs ant pakiš
tos rezignacijos. Hughes bet
gi sakosi, kad tai esanti ne tie
sa, kad jis rezignavęs vien dėl 
menkos sveikatos, nes negalys 
tiek dirbti, kiek reikalaująs 
mayoro įsakytas miesto apva
lymus. Jis esą kaip buvęs, 
taip ir pasiliekąs mayoro drau
gas.

Policijos komisionierium vei
kiausia bus paskirtas Hughes 
pagelbininkas Wiliam F. Rus- 
sell, komandavęs pietinę mies
to dalį. Jo paskirimas busiąs 
laikinas, iki susirinks miesto ta
ryba ateinantį rūgėjo mėn. ir 
galutinai patvirtins jo paskiri- 
mų, jei jis iki to laiko įstengs 
išsilaikyti savo vietoje.

Butlegeris nušautas
Du žmonės pravažiuodami 

automobiliu paleido kelis šū
vius ir sunkiai sužeidė Walter 
Powers, turtingą West Sidės. 
restorantininką, kada pastara
sis stovėjo prie Graemere Kote
lio, kur jis gyveno. Jis sako
si nežinąs kodėl jis likęs pa
šautas, nes jis priešų neturė
jęs, pinigų irgi nesinešiojąs ir 
niekam nesąs nusidėjęs. Jis pa
veiksiąs.

Garądžiuje prie savo namų 
1907 McGilĮ St., liko nušautas 
Sam Canale, 'narys Aiello but- 
legerių šaikos, kuri valdo North 
Sidę. Spėjama, kad tai yra 
pasekme prasidėjusios tarp ja
pone ir Aiello kovos už North 
Side. Toj kovoj jau keli ma
žesni butlegeriai liko nušauti.

Piktadariai, matyt, laukė 
Canale parvažiuojant, nes vos 
spėjo jis įvažiuoti į garažių ir 
dar nebuvo išlipęs iš automo
bilio, kaip jie pribėgo prie jo 
ir paleido kelis šuvius iš šau
tuvų, paskui numetė kieman 
šautuvus ir pabėgo.

Brawar buvo pašautas 
Marųuette parke

WilMam Brawar, turtingas 
kriaučius, kurio automobilių 
rado pasinėrusį Marųuette parko 
ežerėly, o jį patį sužeistą, jau 
tiek atsigavo, kad galėjo pa
pasakoti kas atsitiko.

Jis sako, kad važiujant per 
parką, prie jo privažiavo du 
automobiliai, kurie nuvarė jį 
nuo kelio ir pradėjo į jį šau
dyti. Pašautas, jis neteko kon
trolės ant savo automobilio ir 
įvažiavo į ežerėlį. Puolikai gi 
tuo tarpu pabėgę.

Policija norėjo snuilkmeniš- 
kiau jį išklausinėti, bet pašau
tojo gimines atsikreipę prie 
teisėjo Fisher, kuris ir už
draudė policijai toliau pašautą
jį kamantinėti, nes nuolatinis 
kamantinėjimas sunkiai sužei
sto žmogaus stątąs į pavojų 
jo žyvastį.

Greit visi gaus taksų 
sąrašus

Taksų asesorių tąryba da
bar ‘siuntinėja sąrašus kiek 
kas moka Uksų už sąvo nuo
savybes. Dabar siuntinėjami 
sąrašai pietinės miesto dalies 
nąmų savininkams, kad kiek
vienas galėtų matyti kiek ir jo 
kaimynai moka takssų.

Už Išimties dienų bus pa
baigti siuntinėti sąrašai pieti- 

p^s miesto dalies, tada tuo- 
jaus bus pradėa siuntinėti są
rašus šiaurinės ir vakarinės 
miesto dalių.

Kada bus užbaigtas siuriti- 
nėjimas sąrašų, asesorių tary
ba tuojau imsis naujo įkaina
vimo visų nuosavybių Cook 
paviete dėl tų nuosavybių ap- 
dėjimo taksais sekamiems trims 
metams.

Taksų mokėtojų sąrašas pa
rode labai keistų dalykų. Vie
nur namai yra maždaug vieno
di, bet taksai vieno labai maži, 
o kito labai dideli. Surasta ir 
didelių namų, kurie nuo tak
sų, dėl nežinomos priežasties, 
yra visai paliosuoti. Arba ra
sta didelių apartmentinių na
mų, kurie moka taksų pi $50 
ar biskį daugiau. Tuo tarpu 
nedidelių bakužių savininkai

A t A
KAZIMIERAS RAČKYS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 26 dieną, 6 vaalndą ryte 
1928 m., sulaukęs apie 43 metų 
amžiaus, gimęs Lietuvoje, Kau
no rėdybos, Kėdainių apskričio, 
Ažytėnų vienkiemio. Paliko 
dideliame nuliūdime 2 brolius, 
Antaną Chicagoje ir Petrą, ku
ris gyvena Cedar Rapids, Iowa, 
Amerikoje. Lietuvoje paliko se
na motinėlę ir seserį. Kūnas 
pašarvotas, randasi Masalskio 
koplyčioje, 3307 Auburn Avė.

Laidotuvės jvyks subatoje, 
liepos 28 diena, 2 vai. po pie
tų iš Masalskio koplyčios j 
Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi A. A. Kazimiero Račkio 
giminės, draugai ir pažjstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Rroliai ir Visi Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Masalskis. Tel. Bou- 
levard 4139.

s———
A tA

g t , . jį 
VINCAS pŽtRUšKEVIčIUS

Persiskyrė nu šiuo pasauliu 
liepos 25 d., 5 vai. ryto, 1928 
m., sulaukęs, 7 mėnesių am
žiaus, gimęs Chicago, III.

Paliko dideliame nubudime 
motiną Aleksandrą ir tėvą 
Vladislovą. Kūnas pašarvotas 
randasi 4316 S. Artesian Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
liepos 28 d., 2 vai. po pietų iš 
namų bus nulydėtas į Tautiš
kas kapines.

Visi a. a. Vincento Petruš
kevičiaus giminės, draugai ir 
pažjstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame
Tėvai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis Tel. Yards 
1741.

______Graboriąi_______

S. D. LACHAVICZ
Lietuvi® Graboriis ir 

Balzamuotojae

2314 23rd PI. 
III.

Patarnauja laidotuvė
se kuoplgiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu 
busite užgapėdintt
Looseyelt 2515-2516

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patarnav imat 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me ižlakįą užlaikymui 
skyrių*

3307 Auburn Avė.
CHICAG6T*lltiū.

Tf. badžius-
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRARORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 
5iau negu kiti, to- 

el, kad priklausau 
prie grabų ifdirby- 
itls.

OFISAS: 
668 W. 18tl» Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. H^lsted St. 
Tai, Victory 4088 

kartais turi mokėti po kelis 
šimtus dol. taksų kasmet. Nie- 
kurįe patys prisipažino, kad jie 
žino “kur kreiptis”, todėl jų 
taksai ir yra maži.

Pasiutęs šuo sukandžio
jo mergaitę

Nedidelis namų šuo, su ku
riuo ji žaidė, urnai pasiuto ir 
gal mirtinai sukandžiojo Lillian 
Dovvncy, 11 m., 5442 Wesį 
Adams St. Mergaite liko nu
vežta į ligoninę.

Mergaitė bėgiojo su šunim, 
kuomet jis urnai ją puolė ir su
kandžiojo gerklę, rankas ir ko
jas. Kiti namiškiai atgynė šu
nį ir atidavė jį policijai.

Sveikatos departamentui li
ko atvežta' gydyti Mary Lee 
Franklin, 2 m. mergaite, ka
dangi ji pakramtė to paties 
kaulo, kurį kramtė šuo, vėliaus 
susirgęs pasiutimu. Sveikatos 
komisionieriui Dr. Kegel įspė
jo mergaitės tėvus, kurie gy
vena prie 6420 S. Albany Av., 
kad pasiutimas gali būti už
krėstas ir per burną, todėl ir 
atvežta mergaitę gydyti.

Rietuvės Akušerės

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

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 prie! 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 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare. ■

Phono Victory 4952
MRS. A. JARUS’H-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Virfiui Universal 
State Bank

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

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa

si naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins • akių įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER

Lietuvis Akių Specialistas
3265 So. Halsted St.

Valandos: nuo 1 iki 8 vakar® 
Nedelioj nuo 10 iki 1

/
Jei abejoji apie savų aais, eik pas

Dr. A. K BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phon® Boulevard 6487
4649 South, Ashland Avenae 

ir 805 East 47tb Street 
Phone Kenwood 1752 
praktikuoja 20 metą

PRANEŠIMAI

Tautiškos parapijos piknikas, nedė- 
lioj liepos 29 d., 1928, Kučinsko dar
že, Justice I’ark. Pradžia 11 vai. 
ryte. Gros 4 muzikantai — Bart
kaus orkestrą visokius šokius. Bus 
lenktynės, virvės traukimas ir visi 
laimėjusieji gaus dovanas. Užpra- 
šom visus geros valios tautiečius.

Klebonas ir Komitetas.

Liet. Evang. Liuteronų Pašalpos 
draugystės mėnesinis susirinkimas 
jvyks šeštadieny, liepos 28 d., M. 
Meldažio, svetainėj, 2243 W. 23 PI. 
Pradžia 7:30 v. v. Visi nariai malonės 
atsilankyti, nes reikės sumokėti po- 
smertinės, nes yra miręs draugas 
Edvardas Nikelis. Taipgi už mirusį 
draugą M. Petersoną, kurie dar ne
sumokėjote posmertines teiksitės su
mokėti. Rašt. M. K. Kasparaitis.

—--------?r-
North Side. — SLA. 226-tą kp. 

rengia, išvažiavimą j Jeffersono gi
rią, lie’pos 29 d., šiame septintadieny. 
Visi SLA. nariai pasistengkite at
vykti ir paremti savo kuopos paren
gimą. Taipgi kviečiame visus šios 
kolionijos lietuvius dalyvauti draugiš
kame musų išvažiavime.

— Rengimo Komisija.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

Lietuviai Daktarai

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos

nuo f) iki Ii vai. ryte; 
nuo 6 iki 8 vai. vakare 

apart ivoatadienio ir ketvirtadienio

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2169 

Nuo 9 iki 12 vai. dieno* ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenae 
Telefonas Boulevard 7820 

Resn 6641 South Albany Avenue 
TeL Prospect 1930 

Valandos 2-4, 3-8. Nedėlioj 10-12 d.

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

3464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po pietų 

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

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite 8.
Prospect 1028

Res. 2359 S. Leavitt St., Canal 2380 
Ofiso Valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedalioj pagal sutartį

Re®. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 6257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
Chicaro. IU.

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

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

Namų telefonas Brunswick 6597 
Ultravioletini šviesa ir diathėrmia

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenie

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO. ILL.

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

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

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 Avenae 

Tel. Lafayette 4146 
Valand'os

, . nuo 9 ijd 11 v. ryto 
nūn 6 iki 9 vai. vak.

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare yįdaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

Įvairųįs^Gydytoj ai 
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal 
Dr. J. W. Beaudette 
VIRBUI ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 v. po pietų 

TELEFONAS CANAL 0464

Res. Telephone Plaza 3200
DR. M. J. SHERMAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 So. Loomfs Street 

Kampas 18tb St.
Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakare 

Telefonas Canal 1912 
Residence Tel. Fairfax 6358

Telephone Yards 0994

DR. M AURICE 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 25 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur- 
ga.:j ir akuSeris.

Gydo staigias ir chroniška* liga* 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokiu* elek- 
tro* prietaisu*.

Ofisas ir Laboratorija:
1D25 W. 18th St., netoli Morgan St. 
Valandos: Nuo 10—12 pietą ii 

nno 6 iki 7:30 vai. vakare 
TeL Dieną: Canal 8110

Naktį So. Shore 2238, Crawford 8283
Ofiso Tel. Victory 
Rez. Tel. Drexel 9i9x

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Cbirurra*
Specialistas Moteriškų, Vyriikų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 8102 S. Halsted St., Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vakare 
Nedėliomis ir Ivenhid. 10—12 dieną 

T>R. G. L. MADGE- 
DENTISTAS

Dykai egzamin«Hj%- Pe skausmo 
ištraukimas

Valandos: 10-12, 2-4 ir 6-9 
4930 W. 13 St., CICERO 

Tel. Cicero 49

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Ave^ 2 Isbo® 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligą 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Advokatai

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vrikcllcli s
8241 South Halsted St.

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

Pelnyčio*

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiuna* Borden)

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St. Room 2117 

Telephone Randolph p727
Vakarais 2151 W. 22nd St. uuo 7-9 

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Republic 966(1

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 

Nedelioj nuo 11 rvto iki 1 v. p. p.

^JURGELIONIS
ADVOKATAS

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu

iLGUGiŠ
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn SU Room 1111 
Telefonas Central 4411 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta

8323 South Halsted Si. 
Tel. Boulevard 1310 

Vai. j Nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergą 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto

A? A. slakiš ~
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyji
, Room 1502 

chicAgo temple blog.
77 VVest Washington Street 

Cor. Washington and Clark St*.
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel.: Hyde I’ark 8395
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AutomobilesFurnished RoomsBusiness Service 
Biznio Patarnavimas

Tarp Ghicagos 
Lietuvių Financial

Finansai-Paskolos

Nauja Lietuvių Au
tomobilių Agentūra

Rytoj atsidaro lietuvių valdoma 
Union Auto Sales agentūra, 
5722 S. Western Avė., 
pardavinėk gražiuosius 
burn automobilius.

kuri
Au-

PLUMBING & HEATING 
Geriausias Materiolas — Pigiausios 
Kainos. Greitas patarnavimas — 

Kreditas Visiems
SOL ELLIS & SONS, Ine. 
2118-20 S. State St. Victory 2454 
4606-08 W. 22nd SU Cicero 130

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

1618 W. 18th St.
I. F. Dankovvski, p re b.
C. T. Dankowski, ižd.

RENDON kambarys 1 arba 2 vai
kinam, karštu vandeniu šildamas, 
6515 S. Tai man Avė, Tel. Prospect 
10210, 1 fl.

Real Estate For Sale
NamaL^mė Pardavimui_____

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

M į& K Motor Sales
Chlcaroa seniausi ir ataakančiaual vartotų 

karų pardavinėtojai. 100 garantuotų vartotų 
.-------- .. . -epanie msehaniMcnmo

______ parduodami nuo J1BO Iki 
Mes turime kar« kurie tinka vl- 
reikalama. Casb, HmokSjlmaia,

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

BARGENAS
2 flatai po 6 kambarius, karštu

vandeniu šildomi, lotas 50 pėdų plo; 
čio 165 pėdų ilttio, randasi arti 
Marųuette Rd. 1 blokas nuo g;atve- 
karių. Parduosiu pigiai, arba 1 
nysiu į Cottage, bungalovv arba lotą.

WALTER J. PAUL
6601 >,S. Westem Republic
3236 W. 55th St. Hemlock

karų, pilnai įrengti. K< 
•lovyje. karai parduoti 
9M000. *' ------------- *■okienia 
mainais.

RENDON kambarys (North gidė
je) dėl vaikino arba vedusios poros 
be vaikų. Randasi visi parankumai. 
Atsišaukit ypatiškai arba laišku. 
1646 N. Irving Avė.

mai-

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi- 
čius. .

JUSTIN MACKIEWICH
2342 So. Leavitt St.

Phone CanaI 1678

8811*18 So. Halsted 8».
4170
2389.. .......  $425

kaip naujas,
$460
$100
$550
$695

Dodge aedan perfectt 1927 . ..
OIdsmobile coupe, . 

1927 ....................................
Ford tudor sedan, 1925 .........
Nash spec. Sedan, 1927 .........
Steevens Knight, 1926, 7 pas.
Essex sedan ir Coupes 1928.

Didelis atpiginimas.
Nauji Fordai 1928

Penkios dešimts kitų pasirinkimui 
McDERMOTT MOTOR SALES 

7186 S. Halsted St. Triangle 9830

JOS. PAWLOWICZ & 
SYRTOWT CO. 

LIETUVIAI
HOT WATER AND PLUMBING 

Darbas garantuotas. 
Geriausias patarnavimas 

20^2 W. 18 St. Tel. Canal 1269

For Rent
REIKALINGAS flatas, 3 ar 4 rui

mų, Naujienos, Box 1102.

Rytoj formaliai atsidaro 
•ja automobilių agentūra, kurią 
valdo du gabus lietuviai — 
Kastantas Kulis ir Geo. Schla- 
vis. Ji savo “salesroom” turės 
didžiuliam garažiuje prie 5722 
S. Western Avė. Visiems yra 
žinoma, kad šioj vietoj Western 
Avenue darosi “automobile 
row”, kitaip sakant, visų išdir
binių automobilių agentūros 
čia spiečiasi, nes VVestern Avė. 
yra vienintelė gatvė “southsi
dėj”, einanti iš šiaurių į pietus, 
kuri tęsiasi toli už miesto ru- 
bežiaus ir kuria kasdie keliau-i 
ja daug tūkstančių automobi
lių. Matydami strategišką ver
tę šios vietos, p.p. Kulis ir 
Schlavis išnuomavo savo naują! 
biznio vietą ilgam laikui ir iš
gavo agentūrą Auburn automo
bilių. Nors nauji automobiliai; 
jau yra suvežti į “salesroom” 
ir biznis jau daromas, betgi ofi-' 
cialis “grand opening” šios nau-;1 , . . | <i«jos agentūros, kuri vadinasi, r, 
Union Auto Sales, įvyks rytoj, jdarba.^ garantuota^ 
subatoj, liepos 28 d.

Atidarydami šį biznį p. Kulis 
ir Schlavis sau stato už užduo
tį teikti savo kostumeriams 
teisingą ir gerą patarnavimą.1 

Prie šio biznio jie užves at
skirą departamentą dėl “ser-j 
vice”, taisimo automobilių. Čia; 
bus ekspertai mechanikai, ku
rie galės greitai ir pigiai sutai
syti ir prižiūrėti automobilius. 
Šis departamentas bus tvarko
mas JK) speciale priežiūra Au
burn kompanijos centro ii* su
lig naujausios sistemos, kuri) 
yra vartojama Michigan Avė. 
didelėse automobilių agenturo- 

Čia lietuviai galės pasi-| 
džiaugti turėdami geriausią | 
“Service Station” taisymui ne, 
tik Auburn, bet ir visokių au
tomobilių.

P. p. Kulis ir Schlavis kviečia! 
visus atsilankyt į oficialį “grandu 
opening” rytoj ir paviešėti va
landėlę su jais, 
lankiusiam bus 
dovanėlė.—Rep.

nau-

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą aiba 

taisymą namo? Jei taip, tai susiži- 
nokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, įskaitant plum-
bingą ir apšildymą. Tiktai biskį 
įmokėti, kitus i du metus išmokSji-

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jum* $100, $200 
arba $300, imame legalį nuošim
tį. Pinigu* gausite i 12 valandų. 
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė., 
Kampa* Hermitage Ava.

RENDON 2 flatai 5 ir 6 kamba
riai, netoli Humboldt Parko. 1718 N. 
Rockwell St.

Musical Instrumente
Muzikos Instrumentai

se.

Kožnam atsi- 
suteikta graži

mals. Užganėdinimas garantuotas. 
ABBOTT CONSTRUCTION CO. 

5201 West Grand Avė. 
Bershire 1321 
MR. PARIS

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

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

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

3408 S. Michigan Avė. 
Victory 4126

Mes dirbame ir perka 
me 1 ir 2 Morgičius 

į 2 dienas 

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47 St

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES darome 2 morgičius ant 

South Improvet Real Estate. $500 
iki $5000. Lengvais išmokėjimais.

WINTON AND NARTEN 
6820 S. Halsted St.

CLASSIFIED ADS
EducationaL

Mokyklos
REIKIA VYKŲ rSSl M dk 1N fMU 1 

AUTOMOBILIŲ AMATO
Praktiškos instrukcijos, darbą* 

kol mokinsitės ir dar geresnis kaip 
išmoksite. Mokykla dienomis ix 
vakarais. Atsilankykit arba reika
laukit aplikacijos. 
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

Business Service
Biznio Patarnavimas

10% PIGIAU UŽ VISA DARBA
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

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

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Uilai- 
kom malevą, popierą, stiklus Ir t t 

3149 So. Halsted St.
Phon* Victory 7261

J. S. RA MAN ČION 13. Sav.

5% MAŽIAU Už CASH
NIEKO NEREIK ĮMOKĖTI — 24 

MENESIAI IŠMOKĖJIMUI
Suvedam plumbingą ir namų ap

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

& HEATING CO.
2701 Fletcher St, 
Independence 2905

SKOLŲ TšKOLEKTAVIMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL CLAIMS 
SERVICE BUREAU

Room 301 
163 W. Washington 

Main 4020

PARDUOSIU pigiai savo grojikų 
pianą už $100. Roleliai, duet beh- 
čius ir 
nuo 3 
Taipgi 
kandai.

cabinet, $25 įmokėti, kitus 
iki 6 mėnesių išmokėjimui. 
5 kambariams ■gražus ra-

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI kriaučių šapa, prie
žastis liga. Atsišaukite į Barbemę, 
4500 So. Marshfield Avė.

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui gasolino stotis, naujai 

pastatyta. Blue Island, III. Moder
niška visais atžvilgiais. Visa plie
no konstrukcija, 3 “greasing racks.” 
Automobilių landrė, krautuvė, kurią 
Salima vartoti bile kokiam bizniui, 

andasi prie valstijos kelio, prie 
smarkaus kampo. Yra visi įrengi
mai ir apmokėti. Taipgi 3-4 kam
barių cottage, su aukštais skiepais, 
naujai permodeliuotas. Savininkas 
apleidžia miestą. Labai pigiai par
duosiu, jei pirkaite prieš liepos 31, 
kaina, $36,500, cash $10,000, kitus pa
gal sutartį. Del tolimesnių 'informa
cijų pasimatykit su

' J. N. *ZEWERT & COMPANY 
4377 Archer Avė. Lafayette 531-9244

$250 CASH, PO $35 I MfiNESĮ 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 Wi Grand Avė. Merrimac 9552.

S. CAMPBELL 
6512 S. Halsted St.

i A

PARDAVIMUI koncertina 104 Key 
Foll Tripple, perlų aprėdyta, kainavo 
$250, parduosiu beveik už pusę kai
nos. Končertina nauja dar negrajita. 
L. Gintvainis, 925 W. 18 PI.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

PARSIDUOjDA pirmos klesos kar- 
čiama priešais dirbtuvių, ant biznia- 
vos gatves, su pagyvenimo kamba
riais. 4432 S. Western Avė.

PARDAVIMUI gasolino stotis ir 
garage. Biznis senas ir geras. Pel
ninga vieta. Parduosiu pigiai, 3235 
W. 111 St. Tel. Beverly 10045.

LIETUVIŲ ATYDAI. Mes pa
statysim ant jūsų loto bile koki 
bungalow kok| nomt. Plieno kons
trukcijos, mūrinį, įrengtą moderniš
kai ir įvesim plumbingą. Atsišaukit 
šiandie dėl apskaitliavimo ir planų.

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

$5 ĮMOKĖJUS, kitus 
5 METUS -

Statom mūrinius ir medinius 
| mus, garažus, porčius, pakeliam 
l mus, pertaisoiU, remontuojam, 
dam cementines grindis, šalytakius, 

■ dengiain stogus, malevojam, pleiste- 
i riuojam, dedam plumbingą, visas

AJAX CONSTIL CO.
Didysis ofisas 

2206 Mihvaukee Avė. 
Phone Brunswick 4707 

South Side Skyrius 
4034 Archer Avė.

Lafayette 6719

Financial
Finansai-Paskolos

na- 
na- 
įde-

PASKOLOS 1 IR 2 
MORGIČIAMS 

5% iki 6 nuošimčių. Mažas komisas 
Atdaras nuo 9 ryto iki 9 vakaro 

Capitol Realty & Inv.Co. 
3039 Lawrance Avė. 

Phone Independence 0440

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

Lengvais išmokėjimais pagal 
jūsų norą

Atdara vakarais utarninke, ketverge 
ir subatoj

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

> PARSIDUODA pigiai pusė, gero 
pelningo biznio. Atvažiuokite pa
matyt pirma 4868 Broadvvay. Tel, 
Ardmore 10543.

TIKRI BARGENAI
5 kambarių naujas mūrinis bun- 

galow, tuščias lotas prie šalies, prie 
pat parko, įmokėti vieną tūkstantį, 
kitus kaip rendą, savininkas mainys 
ant loto arba bile kokio biznio.

4 pagyvenimų, mūrinis ' bizniavas 
jiamas išsimaino’ ant farmos arba 
biznio, įmokėti $1500.

C. P. SUROMSKIS CO.
3352 So. Halsted St.

Tel. Yards 6751

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

Personai
Asmenų Ieško

GERA proga detroitiškiam. Par
davimui kendžių Storas, restauran- 
tas, sykiu ir minkštų gėrimų; par
davimo priežastį patirsit ant vietos. 
3537 Michigan avė., Detroit, Mich.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiai* padaromi į 24 

valanda*.
Ma*ų išlygo* bu* Jum* naudingo*. 

Kreipkite* pa*
M. J. KIRAS,
S33t So. Halated St

• VELTUI
Patentai, Vaizboženklial, Copy- 

irrighte. Rašyk šiandie. Patentų 
reikalai* kreipkite* prie manų* 
S linu uisitikėjimu. Teisingą*

Ireitaa patamavimaa
B. Pelechowicz

Ragiatered Patent Attornay, 
2880 W. Chicago Av*. 

Dept. 7 
Chicago, DL

4 KAMBARIŲ nnuji 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.

PARDAVIMUI kendžių ir ice 
creamo Storas ir delicatesen. Kam
pinis Storas, gera vieta/ nauji fik- 
čeriai ir pilnas Storas tavoro. Par
duosiu už prieinamą kainą. Savinin
kas yra olselio biznyje.

658 W. 31 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

1-mo ir 2-ro Morgečio 
Valandos nuo 4 iki 8 ką* 

vakaras

BE KOMISO
Mažos Paskolos 

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

Petrzilek Bros.
1647 W. 47 St.

PASKOLA namų aavlninkama nuo $100 
iki $fiOO, be užtraukimo niorvičių arba ki
tokio užtikrinimo paskola pataiaytnama. ap- 
mokSjlmul taksų, amu-amentu arba kitokių 
skolų. Greita pavelba. Prieinamos aųlyiroa. 

CENTRAL EINANCE CO.
Room &14, 

City State Bank Bnildinff 
128-130 N. Wella St..

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

■u 
ir

PAJĖŠKAU Thomas Lyman, yra 
svarbus reikalas, jo brolis Antanas 
Lyman pasimirė liko daug turto, no
rėtume kad pats atsišauktu ar kaf: 
kitas, jeigu kas ką žino apie jį, gal 
mažu ir jisai kur miręs ąr gyvas 
kur yra, norečia sužinot kaip greit 
būt galima. Jonas Lyman, 3773 Rolfe 
Place, Detroit, Mich.

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 
algą. Jus mokinsitės pas tokius 
žmonės, kurie uždirbo 'daug pinigų 
pardavinėdami automobiįius.

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

THE CHEVROLET DEALERS 
ASSOCIATION—Salesmen Training 
School, 301 Gossard Bldg. 108 East 
Ohio St., Chicago, 111

REIKIA pirmos klesos ir gabių 
vyrų pardavinėti malt. Labai geras 
uždarbis. Darbas tarpe lieutvių 
Soutvvest side. Atsišaukite tuojau, 
536 S. Clark St., Rootft 933.

REIKIA 
gaus prie 
paplovimo. 
sišaukia. 
kambarys
1606 S. HaLsted St.

senyvo nevedusio žmo- 
lovų pataisymo ir grindų 

Munšainieriai lai neat- 
Darbas nuolat. Valgis ir 
ir mažas atlyginimas,

Help Wanted—Male-Female
_Lru_j__rL_ Darbininkų Reikia

PINIGAI BE PINIGŲ
Uždirbti pinigų lengvai gali kož- 

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

STANKO & CO.
REAL ESTATE
5076 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6036 •

vis-

Help Wanted—Femalę
Darbininkiųi Reikia

REIKIA senyvos moteries prie ve
dusių žmonių, pridaboti mergaite. A. 
Skinkis, 4601 *8. Wells St. Telefonas 
Boulevard 8795. «

REIKALINGA kukorka dėl nak
tų. Turi būti patyrusi. 4178 Archer 

’ Avenue.

BISKI VARTOTI 
$360 pulkui mohalr l eeklyjloa aetM $03.60 
$400 Friexo ieklyčioi Betai»------------- $87.60

$600 4 imotų vrataut , mlerrulmio
getas -------------—---------------- $88.60

$160 Uratui valnus ttfromo kamb**
barto Betas ------------------------------------ $68.60

$76, 9x12 Wllton kaurai------------------ $22.60
$26. 6 žmotų pusryčiams setas -------- $8.60

Available Fireproof Storage 
7728-32 Stony Island Avė 

Atdara kasdie iki 10 vai. vakare. 
Nedalioj Iki 0.

— --------" fur;........ ■ —7
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 liampos, 
$3.00.

SCHWARTZ BROS. STORAGE 
640 E. 61 st Street

PARDAVIMUI kendžių Storas; 
yra cigarų, ice cream ir t. t. Prie
žastis pardavimo — apleidžiu mies
tą. Parduosiu pigiai. 3413 W. 51 St. 
Tel. Republic 5795.

■"f-------------------------- --------------
PARDUODU . gerai išdirbtą 85 

karų garažo biznį, taipgi pataisy
mas ir touring. Galima išplėtoti į 
didesnį biznį, įrengti karų Show biz
nį. Turiu du bizniu, sunku apsi
dirbti.

Savininkas Cigarų štore,
5701 S. Ashland Avė.

BIZNIERIŲ ATIDAI
Pardavimui vienas puikiausias biz

niavas namas ant 59 gatvės, didelė 
krautuvė su 3 gyvenimui kambariais 
iš užpakalio, 6 kambariai su daktaro 
ofisu viršui, 8 karų garažas užpaka- 
kaly, visas įrengimas vėliausios ma
dos . šis namas yra aukaujamas 
pardavimui ir turi būt parduotas iki 
rugpiučio 30. Taipgi bus parduotas 
už pirmą teisingą pasiūlymą. Prie 
progos galima ir biznį kartu nu
pirkti. Kas nori naudotis šia pro
ga, matykit savininką. 2710 W. 59 
St. Galimba matyti po 6 vakare. 
Subatoj ir nedčlioj visą dieną. Klau
skit Budris, 2 lubos. Tel. Prospect, 
6977 Real Estateninkams komišen.

$500.00
Kodėl negyvent savo locname na

me? Mokėti j 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 lotą, mes jums galim pastatyti 
bile kokį namą, lengvais išmokėjimais. 
Tik veikit greit. Matykit Mr. Traut. 
B. CIMAGLIO & CO. Home Builders 

7168 and 7039 W. Grand Avė.

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

PARDAVIMUI confectionery, ciga
rų, cigaretų, saldainių, ice cream. Pi
giai, nes apleidžiu miestą. 1437 So. 
49 Court, Cicero, III.

PARDAVIMUI ice machine, svar
styklės, kavos maliklis, mėsos malik- 
lis. Cach registeris, adding mašina. 
Parduosiu labai pigiai, nes paimti už 
mortgičius. A. Saldukas, 4034 Archer 
Avė., Lafayette 6719.

SALIUNAS pardavimui arba mai
nymui, biznis išdirptas per 
metus, savininkas mainys ant 
arba automobilio.

Kreipkitės
8352 So. Halsted St.

Tel. Yards 6751

ilgus 
loto

Automobiles
\ 4NELAIMES priverstas parduoti ar 

•mainyti du troku 3 tonų ir %. Mai- 
inysiu į karą, lotą ar į pigią praper- 
tę. Didelis barmenas. Kam reika
lingi pasiskubinkit.

Atsišaukite
3442 So. VVallace St.

GASOLINO STOTIS, biznis ir 
Automobilių taisymo šapa, pardavi
mui Ikbai pigiai. Savininkas “ 
nys ant namo arba lotų.

C. P. SUROMSKIS CO.
3352 So. Halsted St.

Tel. Yards 6751

mai-

Didžiausi Bargenai
šie bargenai yra tiktai dėl “keši- 

niu” pirkėju, su mainais ir agentų 
meldžiu neatsiliepti. Tai yra biz
niavo. propertis, gražiai ir smarkiai 
augančioj vietoj šautuose. šičia 
tamsta turite progą pradėti biznį pa
tys ant savęs, juk tik iš biznio žmo
nės turtus sukrautna, ši namą nu
sipirkęs tamstą, galite turėti puikų 
flatą, savą biznį ir dar virš $60.00 į 
mėnesį rendos gauti. Jei nenorite 
tuojaus biznį pradėti, kolektuokite 
$162.00 rendos į mėnesį, lysas ant 2 
metų. Atsiminkite šičia jūsų pro- 
pertis auga kasdien. Norėdami pla
tesnių žinių apie šią auksinę pro
gą, pasiųskite arba nuneškite savo- 
vardą ir adresą į Naujienas. Kaina 
tiktai $16500, daug kėš nereikia.

Antras bargenas tai yra 2 flatų 
moderniškas muro namas, 2 mašinų 
medinis garadžius. Randasi aukštos 
klesos apielinkėj. Rendų $140 į mė
nesį, galima gauti daugiau, vertas 
$15,500. Greitam pirkėjui parduosiu 
už $13,700. Pasiųskite savo adresą į 
Naujienas, Box 1101, 1739 S. Halsted 
St., Chicago, UI.

4 flatų mūrinis, visi po 5 kamb. 
apt. aržuolo trimas, garu šildomas, 
netoli Marųuette Parko, savininkui 
kainavo $32,000, parduosiu už $27,000. 
Tik ne į mainus. Atsišaukit. 2521 W. 
63rd St. Telephone Prospect 8760.

PARDAVIMUI soft drink parloris 
pusė arba visą. Gerai išdirbtas biz
nis. Beveik dykai, greitam pardavi
mui. 2059 W. 2Srd St.

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 parvežienu $1883.00. 
Comander Sedan taipgi su viskuo 

ir Lauram “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 metą! kai parduolam 
Studebakers karus, ir jums užtikri
name teisingą patarnavimą.

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

D. KURAITIS ir A. KABULIS 
Savininkai

PARDAVIMUI minkštų gėrimų 
užeiga. Tobacco ir ice creamų. 
Priežastis pardavimo svarbi, 6 kam
bariai pagyvenimui. Duosiu “leasą”. 
Savininkas. 15711 Woodbrige Avė., 
Harvey, III.

PARDAVIMUI pigiai bučernė ir 
grosernė. Biznis cash. 5801 South 
Carpenter St.

Exchange—Mainai
KĄ TURITE MAINYMUI?

Mes mainom namus visokių kai
nų. Lotus, fermas, biznius, bonus, 
morgičius, automobilius. Kas Jums 
atsibodo, mes parduosime arba iš
mainysime.

A. GRIGAS
8114 So. Halsted Strut

Tel. Victory 4898

EKSTRA BARGENAS
Pardavimui 2 aukštų bizniavas na

mas,naujas, 2 metų senumo, geroj 
apielifakėj, randasi restaurantas. Tu
nu parduoti greitai arba mainysiu 
ant mažesnio. — Turiu parduoti res- 
taurarantą, nauji fikčeriai, viskas 
įrengta pagal naujos mados ,turiu 
parduoti greitai. Kas mano pirkti, 
R-era pro^a, randasi, 4102 Archer 
Avė. Duosiu lysą pagal sutarti.

2 krautuvės baigiu būdavot/naujoj 
kolonijoj, augančioj apielinkėj, gera 
proga kas mano eiti į biznį, krautuvė 
tinka bile kokiam bizniui. Taipgi tu
riu 4 kambarių bungalow, murinę, 
gražioj apielinkėj. Matykit savinin
ką. Bruno šūkis, 4131 S. Francisco 
Avė., Tel. Lafayette 5824.

Dešimts Stanko & Co.
Mainų

1. Gasolino Stotis su garadžiumi ir 
salesrumlu.
šešių flatų muro namas Marųuet- 
te Purk.
šešių kambarių medinis vasarna
mis su nedideliu plotu žemės, 
prie gražios leikos, visiems lietu
viams žinomam Woodboro, Wis. 
miestelyj.

4. Trys muro krautuvės ant Kedzie 
Brie pat dirbtuvių, dvi krautuvės 

inuomuotos, o trečioje yra gro
sernės rakandai. Kas nori vie
ną biznį atskirai, taipgi galima 
parduoti ar išnomuoti.

5. Dviejų flatų muro namas po 4 
kambarius ant Bridgeporto.

6. Keturių flatų muro namas po 6 
kambarius su pečiais šildomas, 
Southsidėj.

7. Trijų flatų naujas muro namas, 
Ciceroj.

8. Bizniavas namas su krautuve ant 
Archer Avė.

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

ceros mieste.

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

STANKO CO.

2.

3.

5076 Archer Avė.
Tel. Lafayette 6036

PARDAVIMUI mūrinis bizniavas 
namas 4 pagyvenimų su bučemės ir 
grosernės bizniu. Mainysiu ant ma
žesnio namo. 5959 So. Carpenter 
St. Phone Normai 4152.

PARDAVIMUI 2 augštų bizniavas 
namas, 2 flatai po 4 kamb. ir soft 
drink parloris. Turi būt parduo
tas į 30 dięnų. Klausk. Savininko 
Store. 842 W. 59 St.

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.

100 KARŲ 
VAKACIJU BARGENAS 

Nėra “Indęrsers” 
NEPALEISKIT JŲ 
$25, $50, $75, $100 

Dodge, 1926, coupe, disc. ratai $395 
Dodge, sedan, 1927, beveik nauj. $450 
Marmon sport, 1925 

karas ml . _
Nash, roadster, 1927, kaip nau

jas ..........................................
Willys Knight sedan, 1927, iš

rodo kaip naujas ..........  $500
Chevrolet coach, 1928, praktiškai 

naujas ................................  $450
Ford sedan 1927, važinėtas tik 

7000 mylių  ...................... $285
Essex coach, 1926, pertaisytas ir 

permalevotas ....................... $195
Jewett sedan, 1925 ............ 1..... $175

Visi karai pilnai įrengti su bam
periais, šviesomis, ekstra taperais, 
ir daug kitų ekstra, nauja maleva, 
vėliausių madų, garantuota.

Atdara vakarais ir nedėliomis 
dieną. ) •
Halsted Auto Sales

2660 So. Halsted St.

iport, 1925, gražiausia 
ieste, retas bargenas $495

$595

KĄ TURI MAINYTI?
3 apt., po 6 kambarius, 4529 N. 

Sawyer Avė.
4 apt mūrinis, pečium ir furnas 

šildomas, geroj vietoj, mainysiu j 
bungalow arba lotą.

8 apt. po 4 kambarius kiekvienas, 
4700-10 Belden Avė. ’

Cash nereikia turėti 'mainant į 
šiuos namus.

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

MR. LINDMAN, 
Verną Real Estate Co.

5007% Irving Park Blvd.

PARDUODA 2 bizniavu namu kar
tu su bizniu. Pieninė ir minkštų gė
rynių krautuvė. Labai pigiai. Grei
tam pardavimui išvožiuoju Lietuvon. 
Savininkas 1834 S. Cicero Avė., Ci
cero, UI.

vi
są

Farms For Sale.
Ūkiai Pardavimui

NEPAPRASTI BARGENAI
3 lotai ant Mozart St, prie Mar- 

ųuette Park, gatvės ištaisytas. Kai
na po $1150.

Lotas 33x125 pėdų 
Avė. arti Marųuette 
vieta dėl dviejų arba 
namo. Kaina $2950.

Taipgi turime daug kitu bargenų, 
jeigu manot pirkti lotą arba namą.

Pirm pirkimo matykit mus.
A. N. MASULIS CO. 

6641 So. Westem Avė.
Republic 5550

TURIU PARDUOTI savo 4 lotus 
už “Cash” arba mainysiu į bunga- 
low bei į nebrangu 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 
1789 So. Halsted St.

ant Campbell
Road. Gera
keturių flatų

MŪRINIS namas 2 flatai po 4 
kambarius, moderniškas, parduosiu 
arba mainysiu į grosemę ir bučer- 
nę. 4440 S. Campbell Avė.

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

Real Estate For Sale

PARDUODU 5 kambarių medinį 
namą, moderniškas, 75 pėdų lotas, 
apsodintas gražiais medžiais. 3324 
W. 114 St.

PIAUKIT JAVUS
Jsigykit pilnai apsaugotu nuošim

čiu didelį akerių “tract”, tik už $100. 
VidurmiesČio banka yra trustee, Room 
840, 608 So. Dearborn St, Box 5719.

NEGIRDĖTA PROGA, kas nori 
padaryti piningų. Didelis biznis, 
road house, gazo stotis, ice cream ir 
sandvičių standas, šokių salė ir sa- 
liunas. Darbo užtenka vienuolikai 
žmonių. Kas nori tokį gerą biznį, 
prašau nepraleisti progos. Mos par
duosime pigiai arba mainysime ant 
apartment namo. Vieta yra 17 
mylių nuo Milwaukee 
karių, Higgins Road &

Šaukite,
Tel. Roselle

yra 
Avė. gatve

Roselle Road

92


