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Pilsudskio legionai Sako Trockis ramiai
žada remi Lenkijos WASIIIN,^ gyvenąs Vokietijoje
santvarkos keitimą
laegioninku suvažiavimas Vil

niuje telegrama praneša apie 
tai respublikos galvai

Associated Press praneša iš 
Varsti vos, kad lenkų legionin-

- Federalinė rezervos komi
sija skelbia, kad visų bankų, 
kurie yra federalinės rezervas 
sistemos nariai, paskolos ir in- 
vestmentai šių metų birželio 
30 dieną siekė $35,498,(MM),000, 
tai yra $2,531,000,000 daugiau 
nekad jie siekė pernai me
tais.

Amerikos laikraščio korespon
dentas sakosi jį tikrai ma
tęs Berlyne ir pažinęs

Cbicagos Tribūne korespon
dentas, Sigrid Schultz, prane
ša savo laikraščiui, kad Leo-

kų suvažiavimas Vilniuje at
siuntęs respublikos preziden
tui, Ignacui Moscickiui, tele
gramą*, pranešdamas, kad le- 
gioninkai remsiu valdžios pro
jektuojamų Lenkijos konstitu
cijos pakeitimų.

Koki tuo atžvilgiu yra val
džios planai, pasilieku dar slap
tis. Laikraščiuose sakoma tik, 
kad konstitucija projektuoja
ma “suamerikinti,“

Tas faktas, kad Pilsudskio 
legioninkai priėmė tuo dalyku 
rezoliuciją, laikoma įrodymai, 
jogei spaudos pranašavimai 
buvę visai pamatuoti.

Mėsininko streikas Varšavoj
VARŠAVA, rugį). 14. — Su

streikavo 250 Varžavos mėsi
nių darbininkų, reikalaudami 

daugiau algos.

Sovietijoj jau esą 
areštuota 8,000 
Trockio sekėjų

nas Trockis, buvęs žymiausia 
sovietų valdžioje figūra, bet 
Stalino nuverstas ir išbanyty- 
tas į’ Sibirą, esųs Vokietijoje 
ir ramiai sau gyvenąs netoli 
nuo Berlyrio.

BERLYNAS, rugp. 14. — 
Berlyniškis vokiečių komunis
tų, Trockio šalininkų, laikraš
tis Volkswille rašo, kad jo 
gautu tiesiai iš Maskvos pra
nešimu, skaičius suimtų ir iš
tremtų opozicijos komunistų 

sovietijoje siekius jau 8 tūk
stančius.

Korespondentas tikrina vie
ną vakarą matęs buvusį karo 
komisą svarbiausioj Berlyno 

gatvėj, pažinęs jį ir bėgęs pa
simatyti su juo, bet Trockis 
greitai įšokęs į dengtų auto
mobilį ir nudilinęs. 

• •
Nepriėmęs Stalino ragaišio

\ (Atlantic and Pacific Photo]

Lietuvos Žinios
Archeologiški kasinėji- lankai ieško priekabių 

mai Lietuvoje --------
 Manevrai su gairėmis

KAUNAS. — Prof. Volteris
šių vasarų darys archeologi
nius kasinėjimus. Jau susitar
ta su švietimo ministerija ku
ri šiuos darbus rems, bet su 
sąlyga, kad rastoji medžiagą 
butų ^patiekta šv. ministerijai.

Kasinėjimai manoma dary
ti Apuolėj, Skuodo valsč., Kre
tingos apskr.

Kaip Italija stengias 
saviškius išeivius iš

laikyti italais

Mergina dviračiu atke
liavo iš Danijos į Pa
ryžių tepylų pirktis

PARYŽIUS, rugp. 1I. — Rū
ta Bėriau, 19 metų mergina, 
dviračiu atvyko iš Kopenhagos 
į Paryžių tepylų (ražo) nusi
pirkti. .Ii keliavo per Daniją, 
Vokietijų, Belgijų ir Francijų, 
apie 1,500 mylių, viso astuo
nias dienas. Paryžiaus lotinų 
kvartale Skandinavijos studen
tai menininkai pasitiko jų su 
didelėmis ovacijomis. Klausia
ma, kodėl ji sumanė daryti to
kių kelionę, jauna danictė at
sakė:

“Norėjau gauti tikrų Pary
žiaus tepylų. Mūsiškiai niekam 
netikę.“

“Areštai ir trėmimai komu
nistų, kurie nepritaria dabar
tines sovietų valdžios politikos 
kursui, pastaruoju laiku dar 
padidėjo,“ sako Volkswille. 
“Vien per pastaras dvi dienas 
Maskvoje areštuota trys de
šimtys draugų. Tie nauji areš- 
ai geriausiai parodo, kaip ne
nuoširdus yra Stalino žodžiai 
apie reikalų taikos komunistų 
partijoje. Gali sau šiaudadu- 

šiai ir kapituliantai, tie nau
ji Stalino bernai, rėkti kiek 
;ik jie nori, kad opozicijos ne-j 
jėsų: tas nieko jiems nepa

dės. Opozicija gyvuoja. O sūn
elis persekiojamų ir areštuo
jamu musų rusų draugų liki
mas deda ant musų pareigą su

Schultz sakosi patyręs šito
kių dalykų. Prieš keletu mė
nesių Maskvos valdovai nuta
rę likviduoti opozicijų. Vy
riausiems opozicijos vadams, 
Zinovjevui, Kamenevui ir Troc
kini, jie pasiūlę vėl ragaišio, 
bet kad dėl to jie šeštame ko- 
minterno kongrese padarytų 
atgailų, kaip nuodėmininkai. 
Kamenevas ir Zinovjevas pa- 
sigodūję ir sutikę, bet Jroc- 
kis — ne. Atlankiusiam jį to
limame trėmime Sibire Mas
kvos emisarui Trockis paša- 
kęs:

Esąs lojalus komunistas

Aš nepasiduosiu tokiai po
litikai, kurią laikau, klaidingų.

Paskilbęs smuikininkas Efrem Zimbalist. Jis laiko rankose 
smuikų, kuris buvo iš jo pavogtas. Tas smuikas surasta 40,000 
mylių tolyj nuo New Hartford, Conn., kur Zimbalistui jis bu
vo sugrąžintas.

Ne Italijoj gyvena per 9 im
liomis italų, turinčių 580 fa
šistų organizacijų su 120,000 
narių

KAUNAS. — Iš Ukmergės 
apskrities demarklinijos baro 
praneša, kad liepos 26 rytų 
musų sargybinis, stovįs Vodų 
pievose sargyboj, rado perneš
tų vieną gairę j musų pusę 18 
metrų, prie perneštos gaii'ės 
buvo 2 lenkų kareiviai: vienas 
seržantas ir vienas eilinis, ku
ris piovė šieną užimtoj pievoj. 
Musų sargybiniui iššaukus pa
galbą, lenkai atsitraukė ir gai
rė buvo atstatyta į senų vie
tų.

Iš Ežerėnų apskrities prane- 
i ša, kad tenykščiuos demarkli- 
iiijos rajonuos lenkai pradėjo 
kopčiuoti gaires, laistai i neda
rni jas savavališkai ir iš mu
sų pusės.

Mate vandenyne plu-
duriuojantį aeroplaną

ST. JOHNS, Newfoundland, 
rugp. 14. — Britų garlaivis 
Seapool bevieliniu praneša, kad 
jis matęs vandenyne, apie 600 
mylių į rytus nuo Greenly sa
los, plūduriuojantį didelį aero
planų.

$1,000,000 gaisras alie
jaus įmonėje Hexase
PORT ARTHUR, Tex., rugp. 

1 I. — Texas kompanijos alie
jaus įmonėje praeitų naktį 
įvyko smarkus sprogimas, pa
gimdęs milžinišką gaisrą,- ku
ris didelę įmonės dalį visai su- 
naikino. Ugnies padaryti nuo- 

stoliai siekia apie milioną do
lerių.

Darbo sekretorius Da- 
vis atvyko į Oslo

, I

OSLO, Norvegija, rugp. 11. 
— Jungtinių Valstybių darbo 
sekretorius James J. Davis, ku
ris įvairiuose Europos kraš
tuose “studijueja imigracijos 
problemas,“ atvyko į Oslo.

TRYS ASMENYS SUDEGĖ

REDWOOD CITY, Cal., rugp. 
y4. — Trys asmenys žuvo gai
sre, kuris praeitų naktį sunai
kino čia vieno turtingo . San 
Francisco realestatininko va
sarnamį. •

dar didesne energija kovoti su Bet aš esu tvirtas ir lojalus 
Stalino gėdos kursu,“ baigia komunistas. Aš nedarysiu nie- 
komunistų laikraštis. „ ko tokia, kas galėtų pakenk-

Japonija atšaukia 
kareivius iš Kinų

•

TOKIO, Japonija, rugp. U.

ti vienintelei pasauly komunis-»| 
tinei valstybei. Aš negaliu su
tikti su dabartine jos politika, 
bet viešai prieštarauti neno
riu. Todėl noriu būt nuošaliai, 
visai pasitraukęs nuo bet ku
rio viešojo gyvenimo, bent

— Japonijos vyriausybė at- kol kas. Aš noriu rašyti. Ne
šaukia iš Tientsino, Kinuose, 'rašysiu nieko, kas galėtų kenk- 
penkis savo kariuomenės Imta- ti sovietų Rusijai. Bet rašyti, 
lioniis. ‘ man reikia turėti visiškas ra-

Girdėt, kad netrukus bus 
įsakyta visai 6-tajai japonų 
divizijai pasitraukti iš šan- 
tungo.

Trys asmens prigėrė 
valčiai apvirtus

POCATELLO, Idaho, rugp. 
II. — Per stiprių audrą Ame
rican Falls ežere apvirto val
tis ir trys asmenys prigėrė. 
Žuvusieji yra: inspekcijos biu
ro valdininkas Carl Jonės, ap- 
draudos agentas G. Bailey ir 
Benny Layng. Ketvirtas' valty
je buvęs, C. Clay, buvo išgel
bėtas.

Vaikų darbo naudoji-
mas N. Y. valstijoj

ALBANY, N. Y., rugp. 14. 
— Darbo departamento prane
šimu, praeitais metais New 
Yorko valstijoj įvairiuose fab
rikuose ir dirbtuvėse dirbo 
daugiau kaip 4,000 vaikų, ku
rių, kaip samdytojai neturėjo 
teisės samdyti darbui.

NEJUTO KAIP VAGIS NU
MOVĖ KOJINĘLSU $575

HAMMQND, Ind., rugp. 14. 
— Naktį į vietos gyventojo 
Ch. Skneskio namus įlindo va
gis, numovg nuo miegančios 
Skneskio pačios kojinę, kurio
je ji laikė įsidejus $575, ir su 
pinigais pasišalino.

mumas ir nuošalumas. Turiu 
kauriam laikui pranykti, ge- 

. riausia butų užsieny.“

Atvykęs per Lietuvą

Maskva su< tuo sutikus. Ta- 
i da Trockis iš savo trėmimo 
i Sibire parvykęs į vakarų sie
nų ir, aprūpintas pasportji sve
timu vardu, , perėjęs sienų į 
Lietuvą. Iš Klaipėdos jis lai
vu išvykęs į Štetiną, kame jis 
slapstęsis tris savaites, kol bu
vus prirengta jam pastovi vie
ta gyventi. Iš Štetino jis lie
pos 28 dieną nedideliu upės 
garlaiviu atvykęs į Schweidtą, 
ties Odero upe, o iš ten gele
žinkeliu pasiekęs Berlyną.

Trockis gerokai pasenęs

Dabar jis gyvenąs pas savo 
draugus netoli nuo Berlyno, 
tačiau jo gyvenamoji vieta 
esanti labai slepiama. Į Berly
ną Trockis jau au kartu bu
vęs atvykęs banko reikalais, 
bet visados vakarais, jau su
temus [Kada bankai jau už
daryti?]. Per vienų tokių jo 
kelionę į Berlynu Tribūne ko
respondentas sakosi jį ir pa
matęs. Trockis esųs gerokai 
pasenęs, truputį susikūprinęs, 
ir barzda jo jau visai praži
lus.

Serbai ratifikavo 
Nettuno sutartį

Opozicija, tai sutarčiai prie
šinga, balsuojant, parlamen
to posėdy nedalyvavo

" ■ m 1

BELGRADAS, Jugoslavija, 
rugp. 14. — Jugoslavijos pa
daryta su Italija vadinama 
Nettuno sutartis buvo skupči- 
nos [seimo] patvirtinta, bet 
opozicijos partijų atstovams 
l>osėdy nedalyvaujant ir ne
balsuojant. Dagi du kroatai už
imą vietas kabinete atsisakė 
būti seimo posėdy, kai sutar
tis buvo balsuojama.

Nettuno sutartis, kaip žino
ma, duoda italams teises įsi
gyti žemes nuosavybių Dalma- 
tijoje per 30 mylių nuo Adri
jos pajūrio. Ji buvo padary
ta prieš trejetą metų, bet iki 
šiol Jugoslavijos parlamentas 
[seimas] jos netvirtino, kadan
gi kraštas, ypačiai kroatai, 
aštriai jai priešinosi.

Ratifikavęs Nettuno sutar
tį, parlamentas išsiskirstė iki 
rudens.

Romos papa Įspėja 
kunigus Meksikoje

Liepia jiems nebesimaišyti į 
politiką, bet žiūrėti vien ti
kybos reikalų

LONDONAS, rugp. 14. — 
Central News korespondentas 
Romoj praneša, kad Papa Pi
jus XI pasiuntęs katalikų ku
nigams Meksikoje įsakymą, 
kad jie susilaikytų nuo mai- 
šymosi į politikos dalykus ir 
kad ateity žiūrėtų vien tikė
jimo reikalų.

Tokį žingsnį Paap padaręs 
po išsemiamų tyrinėjimų da
lykų padėties Meksikoje. Jis 
gavęs pranešimų iš Meksikos 
vyskupų ir kilų versmių ir pri
ėjęs išvadą, kad katalikai, ypa
čiai kunigai, per daug užsi
imu politika.

LISABONAS, Portugalija. 
-« Netoli nuo Curia rezorto 
t ni ukini ui užgavus automobi
lį buvo užmušti penki asmens.

Kalnų nugriuvimai už
mušė penkis žmones
KINGSTON, Jamaika, rugp. 

14. — Del stiprių lietų, kai 
kuriose Jamaikos dalyse atsi
tiko žemių ir uolų nuo kalnų 
nugriuvimų. Tų nugriuvimų, 

kaip praneša, buvo penki žmo
nės užmušti. '

Rockefellerio $200,000 
dovana Paryžiaus 

muziejui
PARYŽIUS, rugp. 14. — 

L’Echo de Paris praneša, kad 
Rockefellerio Fundacija pado
vanojus Paryžiaus Naciona- 
liam Istorijos Muziejui $200,- 
000.

BEDARBIS NUSIŽUDĖ

CIIAMPAIGN, III., rugp. 14. 
— Pavargęs ir susikrimtęs, 
kad niekur negali gauti dar
bo, atyykęs pas savo seserį nu
sinuodijo Charles Davis, 47 

metų darbininkas. Varge pali
ko žmonų ir penketų vaikų. 
i! , n .... ...■■r w.,;. ,

Chicagai Ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Iš viso gražu ir šilčiau; leng
vas pietų rytų ir pietų vaka
rų vėjas.

• Vakar temperatūros buvo 
tarp 62° ir 79° F.

šiandie saulė teka 5:57, lei
džiasi 7:52. Mėnuo leidžiasi 
8*26 vakaro. • *

Du darbininkai užmušti 
anglies kasyklose

BROVVNSVILLE, Pa., rugp. 
11. — Hillman Coal & Coke 
kompanijos Isabella kasyklose 
nukritusių iš viršaus uolų bu
vo užmušti du angliakasiai, 
Andy Bubslia ir Paul Linn. 
Trečias, Mike Megalese, bai
siai sužaistas ir turbut taip
jau neišliks gyvas.

Anglų rašytojas mirė

LONDONAS, rugį). 14. — 
Asbforte mirė Louis Tracy, 
žinomas novelių ir vadinamų 
“deteetive stories“ rašytojas.

GARY, Ind., rugp. 14. — 
Automobilių buvo užmušti du 
žmones, W. Buraci, 42, ir Tony 
Grcevich, 18 metų.

Rezorto viešbutis sudegė
TOPINABEE, Mich., rugp. 

14. — Vakar gaisras sunaiki
no vasarotojų Topinabee Mote
lį, padaręs $250,000 nuostolių. 
Daugelis vasarotojų neteko sa
vo mantos.

ROMA, rugp. 14. — Italijos 
užsienio reikalų departamen
tas išleido knygų, kurioje pa
duodama įdomių žinių apie 
svetur gyvenančius italus ir 
kaip fašistų valdžia stengias 
juos išlaikyti italais.

Knygos autorius yra De Mi- 
chelis, Tarptautinio Agrikultū
ros Instituto pirmininkas ir 
Italijos atstovas Tarptautinia- 

• me Darbo Biure Genevoje. Jo 
paduotais skaitmenimis, 9,169,- 
367 italai gyvena svetur, ne 
Italijoje. To skaičiau 7,674,- 
583 italai, arba 83 nuoš., gy
vena šiaurės ir Pietų Ameri
koje. Europos kraštuose, ne 
Italijoj, gyvena 1,267,840 ita
lų arba 13 nuoš.; Afrikoje — 
188,000 arba 2 nuoš.

Europoje, ne Italijoje, gyve
nančių italų Fiancijoje yra 
962,583 arba 75 nuoš. Likę 
25 nuoš. yra išsisklaidę po 
Šveicariją, Vokietijų, Austriją, 
Jugoslaviją, Rumaniją etc.

Išvada tokia, kad devyni de- 
šimtdaliaji ekspatrijuotų italų 
gyvena Francijoje ir Ameri
koje.

120,000 fašistų užsieniuose

De Michelis knygoj parody
ta, kad svetimuose kraštuose 
yra 580 italų fašistų organiza
cijų. Bendrai jos turi 120,(MM) 
narių, kurie moka nario mo
kesnį ir turi regulariškas juod- 
maršninių kortas.

Amerikos kraštuose gyve
nančių italų skaičiai paduoda
mi toki: Argentinoje 1,767,- 
000; Brazilijoje 1,839,000; Uru- 
gvajoj 85,000; Čilėj 23,000; 
Jungtinėse Valstybėje 3,707.,- 
116; Kanadoje 200,000.

Svetur, ne Italijoje, italų 
, kalba išeina 278 laikraščiai ir 
žurnalai, to skaičiaus 75 nuoš. 
išeina Jungtinėse ,Valstybėse. 

Tų leidinių tarpe yra 120 elienj 
raščių, 166 savaitiniai, 18 dvi
savaičiai ir 59 mėnesiniai lei
diniai.

Lietuvos menas pasau
linėj literatūroj

Paryžiaus meno žurnalas 
“L’Art Vivant“ š. m. gegužės 
mėn. n-rin įdėjo Pauliaus Ga
launės straipsnį: “L’art popu- 
laire Lithuanien” (Lietuvių 
tautodailė). Straipsny paliesti 
šie liaudies meno skyriai: ar
chitektūra, mediniai kryžiai, 
skulptūra, tapyba, raižytu ir 
audiniai. Straipsnis pailiustruo
tas 20 iliustracijų beveik iš vi
sų minėtų liaudies meno sri
čių.

Be to P. Galaunė parašė 
straipsnį apie Lietuvos menų, 
jo istorijų nuo seniausių lai
kų iki šiai dienai italų Di
džiajai Enciklopedijai, britų 
enciklopedijos pavyzdžiu. Strai
psnis bus pailiustruotas Lietu
vos architektūroms ir musų me
nininkų kurinių reprodukcijo
mis. %

Apgriuvo Rambyno 
kalnas

NOGALFLS, Meksika, rugį). 
14. — Sonoros valstijoj kilo 
judėjimas už tos valstijos var
do pakeitimo Obregono var- 
« ' ■ • i

6,379 kalinių Illinoise
Illinois valstija turi 7,296,- 

000 gyventęjų. To skaičiaus 
6,379 laikomi kalėjimuose,

PROVIDENCE, R. L, rugp. 
14. — Dideliame varge mirė 
čia Arthur J. Lamb, žinomas 
dainų rašytojas.

KAUNAS. — šiomis dieno
mis nugriuvo Rambyno kalno 
dalis. Rambynas žinomas kaip 
Mažosios Lietuvos tradicinių 
švenčių vieta.

Manoma, kad kalnas nugriu
vo dėl lėti ngos vasaros.

“Echo“ redaktorius traukia
mas teisman

KAUNAS. — Vidaus reika
lų ministerijos nutarimu, trau
kiamasi teisman “Echo“ redak
torius už straipsnį “žydų šven
tė“, parašytų sąryšy su Un- 
teršateo byla. Straipsny įžiū
rėtas Lietuvos teismo organų 
įžeidimas. Byla pasiųsta val
stybės gynėjui.

Ginkluotas plėšikų už
puolimas ties Kaunu
KAUNAS. ---- Šiomis dieno

mis iš Bačkinėlių dvaro, Pa
kuonio valsč., to dvaro gyven
tojas Televičius važiavo su 
žmona į Kauną. Netoli Kauno 
iš apaugusio krūmais griovio 
iššoko du vyrai ir pradėjo kaž 
kokiu kietu daiktu mušti Te- 
levičių. Televičienei pavyko pa
bėgti ir rasti keletą piliečių, 
su kuriais ir grįžo į užpuo
limo vietą.

piktadariai pamatę žmones 
pabėgo.

Televičius rastas be sąmo
nės. Iš jo kišenės pavogta 300 
litų.

Nustatyta, kad užpuolikai 
yra Petras ir Jurgis Kuklevi- 
čiai, gyv. Darsūniškio mieste
ly, Trakų apskr.
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ĮkorespondencijosĮ
nuo pp. Broad-

Pittston, Pa
Tarno Paukščio laidotuvės; tru

putis jo gyvenimo 
biografijos.

Paukščio laiduotu- 
nors ir skubėjau, į 
pribūti pavėlavau. 
Paukštis mirė 31 d.

Penktadienyj, rugpiučio 
iš “Naujienų” patyriau, 
mirė Tarnas Paukštis.

Kadangi rengiaus važiuoti į 
Pittstoną pas pusbrolį rugpiu
čio 8 dieną, tai pasiskubinau iš
važiuoti tikėdamasi suspėti a. 
a. Tarno 
vėms. Bet 
laidotuves 
Mat, a. a.
liepos, o palaidotas tapo 4 d. 
rugpiučio. Aš gi atvykau Pitt- 
stonan tik 5 d. rugpiučio.

Bet, kaip “Naujienų” kores
pondentas, skaitau už pareigą 
pasidalinti žiniomis ir įspū
džiais apie nelauktą ir netikėtą 
vėlionies Paukščio mirtį, apie 
iškilmingas laidotuves ir kitus 
dalykus, kurie gal būti įdomus 
“Naujienų” skaitytojams. Ba 
velionis buvo ne tik senas ir 
gerbiamas Pittstono gyvento
jas, ale ir senas SLA. darbuo
tojas
pareigas keliais atvejais, ir vė
lionies Paukščio mirtis, kaip 
SLA. iždininko, be abejonės, 
padarė didelio sujudimo pačia
me Susivienijime. Nes juk bus 
visokių spėliojimų ir rūpesčių 
klausimu, kas užims Paukščio 
vietą SLA. kaipo iždininkas. 
Ką SLA. pildomoji taryba skirs 
į šią taip svarbią organizacijai 
vietą ?

Bet aš, neturėdamas oficia
lių žinių, nebandysiu daryti jo
kių spėliojimų.

Paukščio mirtis.

3 d 
kad

A. TAMAS PAUKŠTIS

ėjęs SLA. iždininko

bu-

Velionis Paukštis mirė visai 
nesirgęs. Pastaruoju laiku jis 
nesiskundė sveikatos blogumu. 
Jautėsi gerai. Sekmadienio 
vakare (liejx>s 29 d.) tūlas vy
ras pašaukė Paukštį prie tele
fono klausdamas, kiek yra ver
tas Lietuvos bonas. Paukštis 
pasakė. Tas vyras pareiškė, 
kad jis atnešiąs Paukščiui bo- 
ną. Po to pasikalbėjimo Pauk
štis nuėjo į krautuvę. Buvo 
7:30 vai. vakaro.

Kuriam laikui praslinkus, at
ėjo tas vyras, su kuriuo Pauk
štis kalbėjo per telefoną, ir at
nešė boną. Jis paklausė kur 
Paukštis. Namiškiai paaiškino, 
kad nuėjo į krautuvę. Taigi ir 
žmogus nuėjo ten pat ieškoda
mas Paukščio. Krautuvėj jis 
rado Paukštį be žado, perkiitu- 
sį ant grindžių.

Subėgo namiškiai. Įnešė Pau
kštį į butą, pašaukė daktarą. 
Paukštis nieko nekalbėjo. Dė
ta pastangos 
ti. Leista 
pirmadienio 
kiek geriau.

vakare, liepos 31, apie 11:45 
vai. mirė. Daktaras liudijo, 
kad. Paukštis mirė ded paraly
žiaus (a|>oplekcijos).

Iškilmingos laidotuvės.
Velionis Paukštis, gyvas

damas, neturėjo nieko bendra 
su bažnyčia. Tai ir mirus jam, 
apseita be bažnyčios tarpinin
kavimo. Jis tapo iškilmingai 
palaidotas Lietuvių Tautiškose 
laisvose kapinėse.

Vėlionies Paukščio laidotuvės 
įvyko šeštadieny, rugpiučio 4 
d. Susirinko didžiausia minia 
žmonių suteikti paskutinį pa
tarnavimą. Susirinko ne tik vie
tinių, pittstoniečių, ale buvo at
vykusių ir iš tolimųjų koloni
jų — iš New Yorko, Philadel- 
phijos, Waterbury, Detroito ir 
Chicagos.

Grabnešiai buvo SLA. Pildo
mosios tarybos nariai — prez. 
St. Gegužis, vice-prez. V. Ka
marauskas, iždo globėjai Ra- 
ginskas ir Danielius, daktaras 
kvotėjas Klimas, o sekretorės 
P. Jurgeliutės vieton atvyko S. 

-E. Vitaitis, “Tėvynės” redakto
rius.

Iš namų išleidžiant 2 vai. po 
pietų, V. Kamarauskas pasakė 
tinkamą atsisveikinimui pra
kalbą.. Kapinėse pasakė po 
gražią kalbą SLA. prez. St. Ge
gužis, “Tėvynės” redaktorius 
S. E. Vitaitis ir Pranas Živatas.

Laidotuvių procesijoj buvo 
175 automobiliai. Pasak senų 
pittstoniečių, tai dar Pittstonas 
nebuvo matęs tokių iškilmin
gų ir dailių laidotuvių.

Buvo daugybė 
nuo sekančių
ypatų: SLA.., SLA. Pildomo
sios Tarybos narių, SLA.’ Cent
ro darbininkų, SIxA. 30 kp., iš 
Scranton, Pa., First National 
Bank of Pittston, vietinių drau
gų, “Vienybės” spaudos bend
rovės, vėlionies brolio Simano 
Paukščio, Eagle Hose Compa- 
ny; iš \Vaterbury, Conn., nuo 
Stokių, Miknaičių ir Rodgerių 
šeimynų, p-nų Kašubų — vieti
nių, ir nuo sesers Margaritos, 
iš Chicago, Ilk; nuo Separaičių 
šeimynos, Zaveckų šeimynos,

gyvų gėlių 
organizacijų ir

Paukštį atgaivin- 
kraujas. Ligonis 
popiety pasijuto

Bet antradienio

Geros rųšies pastatyti garažai
$10 įmokėti

24 mėnesiams išmokėjimui
Mes spccializuojamės budavojime 

garažų, narčių, sunparlor, pakeliam 
namus, dedam cementinius pamatus, 
pertaisome ir statome vasarnamius.

Jei jus turite lotą ir norite pasi
statyti namą, mes pastatysime ir fi
nansuosime jį- Del tolimesnių in
formacijų šaukite, rašykite arba at
siųskite kuponą už tokį darbą kurį 
jus interesuojatės.

Garažas

Porčius
Namo pakėlimas

Į Į Cementinis pamatas
Abelnas pertaisymas

Naujas namas ir finansavimas
Vardas ......................... ..........................

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR!

Laike gegužio mėnesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai!

Visas darbai* užsakytas gegužio mfine- 
ayj bus atliktas pigiomis kainomis. Tai 
yra perstatoma VIENODŲ KAINŲ Siste
ma musų apielinkiu Dental Ofisu.

kuri

musų apielinkiu Dental Ofisu. 
SKYRIAUS OFISAS 

1804) S*. Halsted St. 
Dantų Setas už

setas ..       $12.50
setas .. . ..... >7.60
setas >6

VEIDAS
PRIPIL

DOMAS—
JIE TURI

TIKTI
Gerlausis auksinis darbas už %
Geriausios Auksinas Ctowds $2.60
Geriausi Auksiniai Filiings _  $2.60
Geriausi Auksiniai Tilteliai _ $2.60

i” .. ——, į $1 
. .............lliogs 60c 

livaiymas dantų ____ ________ _____ 60c

525
916 
SIU

Adresas ..................................... -.......

Quality< Construction Co.
North Shore ofisas ir Vardai 

4538 W. Addison St.
Telephons Avenuo 4718

M 
95 
M ___________ I
>2 Alloy rillinifH „
$1 Sidabriuai FlUog
livalytnan dantų . uvv

Šių kainų nerausite musų dldžlamiam 
ofise. DIDYSIS OFISAS išteistas 23 me
tai atgal.
THE HAYES DENTAL OFFICES 

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

326 South State St.
Phone Harrison 0761

Išminties trupiniaiBancevičius yra nugalėjęs Ko
marą, Sarpalių, Brazauską ir 
kitus ristikus. Tatai gi parodo, 
kad jis yra geras ristikas. Bet 
aš irgi uhu nugalėjęs Komarą, 
Sarpa)ių ir daugelį kitų ristikų, 
ir busiu prisirengęs prie mano 
ristynių su Bancevičiumi atei
nantį nedėldienį.

Manau atvykti Chicagon šios 
savaitės viduryj.

Su pagarba, Jauk Ganson.

Cleveland, OhioGansonas į Piįtsburghą atva
žiavo savo mašina iŠ Clevelan- 
do, Ohio, su Zdaniu — daini
ninku, irgi iš Clevelando. Apsi
stojo |>as A. Humšą. Ganso- 
nui priešininką gaut buvo apsi
ėmus “Dirva”. Buvo prižadė
jęs atvažiuot Frank Judson iš 
Clevelando. Judsonas turėjo 
ristynės 3 rugp. Clevelando su 
“Big Bohdnian Bill.” Pasta
rasis Judsoną taip sulamdė, 
kad Judsonas turėjo eit į ligo
ninę, tai negalėjo atvažiuot į 
Pittsburghą. “Dirva” todėl pri
siuntė tą “Big Bohemian Bill” 
— J. V. Strahosky, kuris norė
jo ir su Gansonu taip apsidirb
ti, kaip su Judsonu. Bet naba
gas apsiriko. Nors pirmame 
susikibime jis Gansoną ir pasi
guldė, bet antru du Gansonas 
laimėjo, čekas norėjo imtis 
“rof,” tai pirmu du kartu ir bu
vo “rof.” Bet tretį kartą policija 
neleido žiaurumo, todėl ėmėsi 
gražiai, ne taip žiauriai. Ganso
nas i>o 20 minučių paguldė če
ką.

žmonės sakydavo, kad pik
nike ristynės tai tik “žabova”, 
bet po šitų ristynių nėra nė 
vieno, kad sakytų, jog bovijos. 
Visi taip buvo susinervavę, kad 
lietuvio tik neparistų.

Pelno sąryšiui liko $133.30.
—J. Virbickas.

Del Bancevičiaus pareiškimo. Milionas dolerių padaro žmo
gų dailiu, kilniu ir drąsiu.

Mačiau ‘Naujienose” pareiš
kimą, kad Bancevičius nepripa
žįsta manęs čempionu, kol aš 
su juomi nesirysiu. Tai gerai. 
P-nas Bancevičius gaus tą pro
gą ateinančią nedėlią ir tada 
galės manyti kaip sau nori.

Teisybė, aš girdėjau, kad

Pittsburgh, Pa
Nekentėk galvos skaudėjimų

Ditfributort
BM-92

V

Nekentek galvos skaudėjimų arba 
kitokių gėlimų, kuriuos Bayer As- 
pirln tuoj pašalina. Daktarai pri
rašo ji ir užgiria jo vartojimą, nes 
jis neliečia širdies. Kiekvienoj ap- 
tiekoj jų yra, bet nepamiršk aptieki- 
ninkui pasakyti duoti Bayer. Imkit 
tik tokj, ant kurio dėžės parašyta 
Bayer su raudonai parašytu žodžiu 
genuine.

WESTERN SALES CORPORATION 
1525 Newberry Avė. 
Phonc Canal 7051 Chicago, Illinois

' Matusevičių šeimynos — vie
tinių; iš Detroito, Mich. — nuo 
Jono Matusevičiaus; iš Phila- 
delphia, Pa.
beit, ir dar daug tokių, kurie 
nebuvo sužinoti, kieno atsiųsti.

Truputis biografijos.
Velionis Tarnas Paukštis bu

vo dar ne senas, tik 59 metų. 
Gimęs Lietuvoje, Suvalkijoj, 
rodos, kad Pajevoniu parapijoj. 
Atvažiavo Amerikon 1883 m. 
pas brolį Juozą Paukštį, į Ply- 
mouth, Pa. Išgyveno Plymou- 
th’e apie 6 metus. 1889 metais 
jis 
ną 
39 
tis 
29

persikėlė gyventi į Pittsto- 
ir išgyveno ten iki mirties, 
metus, ir, rodos, kad Paukš- 
prie SLA. prisirašė pirm 

metų.
Po SLA. skilimo, nuo 1901 

metų Paukštis buvo SLA. iždi
ninku per 5 metus, tai yra iki 
1906 metų. Paskutiniu kartu 
Paukštis išbuvo SLA. iždinin
ku be pertraukos 12 metų, t. 
y. nuo 1916 iki 1928 m., jei tik 
neklystu dėl šių skaitlinių.

Paukštis priklausė ir prie ki
tų pažangių ir laisvų draugijų, 
kaip tai, TMD. ir ALT. Sanda
ros; jis buvo didelis rėmėjas 
šių organizacijų. Paukštis bu
vo nuolatinis skaitytojas sekan
čių lietuvių laikraščių: “Tėvy
nės,” “Vienybės”, “Sandaros,” 
“Dirvos,” “Keleivio,” “Naujie
nų,” “Garso” ir “Lietuvos Ūki
ninko.”

Tarnas Paukštis paliko di- 
žiausiame nubudime moterį 
Oną, vieną sūnų ir tris dukte
ris.’

Lai bus lengva jam šios ša
lies žemelė.

S. Bakanas, 
Pittston, Pa.

Piknikas ir Jack Gansono 
ristynės atsibuvo 5 d. rugpiu- 
čio Amšiejaus farmoj. Pramo
gą buvo surengęs Sandaros kuo
pų sąrišys. žmonių atsilankė 
ne daugiausiai — kokie 400— 
gal todėl, kad pasitaikė. 3 pik
nikai ir visi tautfikSi nusista
čiusių žmonių. Kiti piknikai 
buvo: sv. Jurgio parapijos (ku
rie, teisinas, per nesusižinoji- 
mą surengę) ir biznierių pri- 
vatiškas J. Užkuraičio sureng
tas. Na, o biznieriai tai dau
giausia 
žmonės, 
sitiks.

Dabar

tautiško nusistatymo 
Gal ateity taip neat-

Klozeto outfitM įrengtas, 913.SO. Pirkit nuo 
mueų oleello kalnotnla. 
Namų apftildymo Įren
giniai parduodami leng
vais UmokSjimaia.
Peoples Plumbing & 
Heating Sunply Co. 
490 Molwaukee Avė., 

461 N. Ualsted St.
H U marka t 0076—0076

YRA kokia nors svarbi 
__ priežastis tokiam didęliam 

Budvveiser Malt pirkinėjimui. Negalima apgauti 
milijonus žmonių ant rųšies ir pasekmių.

Budweiser Malt Syrup pataiso skonį ir priduoda maitsingumo 
duonai, keksams, pyragaičiams ir doughnutams. Grosernin- 
kai ir krautuvninkai parduoda jį visur. Reikalauk jį pa
gal vardo.

ANHEUSER-BUSCH, ST. LOUIS

Budvveiser Malt Syrup
HOP FLAVORED OR PLAIN

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

12.50

>1.50

$3.00

. I7JMJ 
— 5Bc

12th STREET
Tek Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

Aspirin yra 
firmos ženklas Bayerio

, . išdirbystės Monoaceticaci-dar apie Gansoną. dester of Salicylicacid.

NAUJI IIE INI ©S

193 Grand Street r Brooklyn, N
-

Lt&AkAhiltf

So. Halsted St

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ..........   I
1,054 patarimai kaip virt| Įvairus valgiai

MAISTAS IR VALGIŲ ^GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro ...........
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėli* ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

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

KAUNO ALBUMAS ...........................    50c
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RASTAI. Septyniuose tomuose .......... . ...... .
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA .................... ............... ..................

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ................................. . ................ .
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

kiti 
negalėjo jumis iSgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidcnj 
sveikata jums sugryi 
kur ir kas jums skauda, bet pats paša

1 vimo — kas jums yra.

gs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsibusiu jus gydyti, 
š. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 

ikys po galutino išegzamina-
»

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

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

Ofiso valandos: nuo 10 ryt , nuo 5 iki 7:80 vakaro.
Nedėlioj nuo po pietų.

55c

Blogi Metai Lietuvoj
Iš laiškų, iš laikraščių girdžiusi dejavimai, 

kad Lietuvoj blogi metai, lietaus perdaug, der
lius prastas, duonos trūksta, litų nėra! Ir jųjų 
giminės paprašo iš jus kiek nors pinigų, o jus 
galvojate kaip čia patenkinti savo giminių pra
šymą, — kaip pasiusti jiems pinigus — tada at
siminkit “NAUJIENAS”. '

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

Vietiniai atsilankykit asmeniškai, o iš kitų 
miestų prisiųskit laiškais.

CHICAGO, ILL

v
A

l
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Tarp Chicagos
Lietuvių
Roseland

Raudonųjų biznierių organe 
Pusžemaitis tauškia visokius 
niekus ir sapnuoja apie žemai
čius ir kokiuos tai pusžemai- 
čius. Ret kas nežino “Pusže- 
maičio”? Tai raudonųjų biz
nierių troika, susidedanti iŠ 

kapso ir dviejų Kupiškio “dzū
kų”. Ši troika yra žinoma kai
po draugijų ardytojai, triukš
madariai ir Šmeižikai, kurie 
šmeižia visus tuos, kas nešoka 
pagal raudonųjų biznierių 
z i ką. Tai ta pati troika, 
bandė visiškai nusavinti 
kp., bet ne visai pavyko, ; 
tai juos ten suvaldė ir j 
gerą saktį jokiu budu jos 
gali užmiršti.

Daugiau kaip metai laiko 
gal ta troika įsakė pieškom 

galimomis priemonėmis 
knygynui. Niekurie tų 
ir varė tada draugijose

mu- 
kuri 
139 

grei- 
gavę 

i ne

at-
vi-

somis 
kenkti 
piešk ų 
agitaciją prieš knygyną, kad
jis jau atgyvenęs savo laiką, 
kad daugiau esąs nebereikalin
gas. šiemet panašią agitaciją 
draugijose veda kitos pieškos. 
Bet tuo tarpu kai pieškos, troi- 
kos įsakymu, veda agitaciją 
prieš knygyną, tai troika už- 

•metinėja visai kitiems žmo
nėms knygyno griovimą. Reiš
kia, savo blogus darbus prime
ta kitiems: patys griauna kny
gyną, bet šaukia, kad tai daro 
“menševikai.”

Bet apie vieną dalyką Pusže
maitis tyli. Pirmiau kada vai
kų globėjams troika dalindavo 
dovanas, tai pirmutinė gauda
vo dovaną Zonė. ‘Bet kai šie
met vaikų globėjams buvo da
linamos dovanos, tai Zonė nič 
nieko negavo. Nebėra Marty
no, nebėra ir pagarbos. O, ne
dėkingas gyvenimas!...

—Rep.

“Jaunojoj Birutėj”
pereitą sekmadienį “Jaunoji 

Birutę” turėjo savo išvažiavi
mą Beverly Hills miške. Bet 
kad dėl tūlų priežasčių prisiėjo 
permainyti vietą ir delei to, kad 
tame pačiame miške Imvo labai 
didelis automobilistų kliubo iš
važiavimas, kuriame dalyvavo 
gal keli desėtkai tūkstančių 
žmonių, tai daugeliui gal ir ne
pasisekė rasti “Jaunosios Biru
tės” išvažiavimo.

Išvažiavime buvo laimėjimas 
dovanų. Dovanų buvo daug ir 
daug žmonių jas laimėjo. Dar 
daug dovanų tebėra neįteiktų. 
. Ruduo jau artinasi. Greit at
sidarys ir mokyklos. Prasidės 
ir “Jaunosios Birutės” pamo
kos. Ateinančiam sezonui pie
nuojama labai plati darbuotė. 
Todėl tėvai kviečiami rengtis 
prirašyti savo vaikus prie šios 
draugijėlės. Ir vaikams bus 
naudos ir tėvai džiaugsis, kad 
jų vaikai pratinami prie lietu
vių kalbos ir abelnai mokinami 
naudingų dalykų.. /

Bet pirm negu pradėti pa
mokas manoma surengti dar 
vieną, paskutinį šią vasarą vai
kų išvažiavimą. —T.

Garsinkites Naujienose
f

(Atlantic and Pacific Photo]

Marcelis Calkins, iš Chetek, Wis. Nuo gimimo, per 20 me
tų, ji buvo akla. Keliomis operacijomis daktarai nuėmė apval- 
ką nuo jos akių, ir dabar ji skaito laikraštį.

togoms pasirinko patį Detroitą, 
kur kaip sakant, “kanadiška” 
upėmis plaukia. Ir nors po to 
jis veik visą Michiganą išvažinė
jo, buvo Scottvile, Custer, Free- 
soil Menestee ir kitose apielinkė- 
se ir nors jau kelios dienos kaip 
sugryžo, bet vis dar guodžiasi, 

kad galva skaudanti. —R.

vės, pasakant laiško N ŪME, 
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa 
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tam tikrą laiką, o paskui 
naikina.

su-

Atostogaują

farmerius. Bet 
ir Michigano

Naujienų” ap-

Naujieniečiai šiemet atosto
gas leido daugiausia pas svetin
gus VVisconsino 
nebus aplenkti 
farmeriai.

A. žymontas,
garsinimų vedėjas, su žmona 
praleido atostogas Michigane- 
gražiame J. Augustinavičiaus 
ūky ties Benton Harbor.

I tą pat j ukj, pas brolį, da
bar yra išvykęs atostogoms inž. 
K. Augustinavičius, “Naujienų” 
Redakcijos narys.

Ten pat atostogauja ir Vin
cas Rušinskas, “Naujienų” li- 
noty pistas.

Michigane, pas p.p. Pilypus, 
ties Scottville, atostogas pralei
do “Naujienų” spaustuvės dar
bininkas M. J. Page su šeimy-) 
na. Jam sugryžus į darbą, atos
togoms išvyko kitas spaustuvės 
darbininkas, F. Kirka, taipjau 
į Michiganą — į Grand Rapids 
apielinkę.

Dr. A. J. Karalius 
serga

keletą dienų sunkiai 
susirgo Dr. A. J. Ka-

Prieš 
pleuritu 
ralius.

Užvakar daktarai docentas 
A. L. Davidonis ir P. Z. Zala- 
toris padarė jam nedidelę ope
raciją ir vakar ligonis jautėsi 
daug geriau. Bet visgi ims ne
mažai laiko iki ligonis pilnai 
pasveiks.

Ligonis, Dr. Karalius, 
namie.

Laiškai Pašte

guli

1 Balčiūnas F P
3 Bertazeyucu Mykolas 

Dantareni Kazimer10^
17-* Gronskis Tony

Kopis Johan 
Kasalauskui Ignas 
Lazaushis Felik 
Marcinkeucius Anton 
Milenavičiute Sofija

29
30
34
37
39

44 Musteikis Antonas
52 Bomiskis Jonas
53 Ribikauskas Franciskus
55 Seibutis Jonas
57 Shumskis J
58 Shouletis P
59 Shimkus Anna
60 Šidiškis Olga
61 Skūpas Jonas
66 Stulgienei Rozalijai
67 Sulgaite Anna

Kur nėra vargo, ten negyve
na nė džiaugsmas.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

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

1618 West 18-ta Gatvė
) 

pražuvęs 
Daugeli* pirmųjų upudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu ii pažiuro* 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 
‘ ' padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

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

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che- 
įnikai pasalios surado sustata 
kurs iltikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo ii- 
riitas.

Didelė tūba. Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacal Co* Saint

Atostogauja ir p-lė Julė Gri
niūtė, “Naujienų” raštinės ve
dėja. Ji kartu su motina ir se
sute atostogauja gražiuose Du- 
nų smiltynuose.

Bet turbut geriausias atosto
gas turėjo P. Indrelė. Jis atos-

Eu-Šie laiškai yra atėję iš 
ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausi]} paštą (Clark 
Ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kui 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobėj nuo Adams gat«

Didelis Calumet Dreve
Visus lietuvius užprašom atsilankyti pas mus. Duo
dam daržą visiems draugams, draugystėms, besket 
piknikams ir visokiems susivažiavimams dykai. 
Pianas ir šviesa po visą daržą taipgi dykai.

BLUE ISLAND, ILLINOIS
I

Važiuojant iš Chicagos Western Avė. iki Blue
Island, ten iki Canal, o Canal Street East iki daržo.

. —— Savininkai
STANLEY PŪKIS, MIKE VAVERUS 

IR STANLEY CZYZ
i

...........— ■■ —----------  ■ ■ .......  ' w — .4 . . —----- „

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogerįausiai

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

>
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• Ten ir iŠ

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

musų populiariais laivais

Gražuolių
KONTESTAS i

i
i

<

i

Naujienų

PiknikaS
Bus

Rugpjūčio 26
1928

♦

Stickney Darže

Su
NBW TOBK, ALBEBT BALUM, 

RAMBUMO, DKUTSCKLANDt 
BUOLUTK, BBUANCB* 

t CLKVKLAND, 
WESTPHAUA, THUBINO1A

Puikus patarnavimas visose 
klesose

c
SOftO18 NEW Y0R- 
/|| <KO IKI KAU
LU V NO IR ATGAL

Trečia Klesa
Plūs U. S. Revenue taksai

Kelionė greita ir pigia kaina 
Del permito ir kitų informa

cijų kreipkitės prie vieti
nių agentų arba prie

Hamburg-American Line
177 N. Michigan A ve. Chicago

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 80 metų. Musų motto: PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lašai, vanos ir pradas visada.
908 W. 11 St., 2 blokai į vakarus nuo Halsted St. 

Phone Canal 2544—2545

r

MurineCo.,Dp<. H.S.,9B.OhioSt..Chkago

Svarios, Grynos, Sveikos 
Gražios Akys

Yra Puiki žmogui Dovana 
Murinę Valo, Gydo, Atžvieži- 

na ir Nekenkia 
Juma patiks jos 

Knygutė “Eye Care” arba Eye
Beasty” Dykai

I

I

I

>

»

i 
» 
i

>

i

>

’įonik
Vor Cuts and Woundi

A paisai goki t ■žsikritimo! 
Gydykit kožną žaizdą ar
ba jsibrižimą sa iiao ne
nuodijančia antiseptiku

į Zonite užmuša bakterijas, 
I Ir išgydo.

Itching Skin
(įutckly Relieved
Don’t sufier with Eczema, Dandruff, Pim 
phe, Blemishes and other annoying skin 
irritationa. Žemo antiaeptic Uquid i» the aafe 
sure way to reiki. Itching oiten disappears 
overnight Splendid for Sunbum and Poison 
Ivy. Ali druggists 35c, 6Oc, $1.00.

žemo
FOR SKIN IRRITATIONS

FLIT
IŠNAIKINA

Kandis, Tarakonus, 
Blakes, Muses Ir 

Kitus Vabalus

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

Tas kontestas j vyks “Naujienų” piknike, rug- 
piučio (August) 26 d.

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

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

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

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

<<<
<

< 
i 
<
< 
i 
<
< 
< 
<
< 
< 
i
i

i
<
<
i
<

Stickney, III
l ' ‘ ■

Gražuolės
Siuskit savo paveik

slus ir aplikacijas 
“Naujienų’ ’ Pikniko 
Komitetui!

Aplikacija
Aš noriu dalyvauti “Naujienų” rengiamame graŽiuolių 

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

Vardas, pavarde

amžius ...

užsiėmimas

Adresas

<

(metų), svoris aukštumas

kur gimus

i 
< 
i
i
<
<
< 
<

Aplikaciją ir paveikslą siųskite šiuo adresu: ; 
“Naujienų” Pikniko Komitetas, 1739 S. Halsted St., ; 
Chicago, III. |

Aplikacijos nebus skelbiamos viešai. Jos reikąlingos tik Ko- 1 
miteto žiniai. Paveikslai priimtų aplikančių bus talpinamos “Nau
jienose”.

1

Jau atsišaukė keletas gražių 
lietuvaičių, kurios dalyvaus 
Gražuolių Konteste “Naujienų” 
Piknike, bet dar yra vietos dėl 
keliolikos daugiau. Tai bus pir
mutinė proga gražioms lietuvai
tėms įsigyti gražuolės vardą ir 
dovaną už gražumą iš “Naujie
nų”. Išpildykit aplikaciją tel
pančią “Naujienose”, kitoj vie
toje ir prisiųskit tuojaus “Nau
jienų” Pikniko Komitetui.

LISTERINE 
THRDAT 
TABLETS

ANTISEP
TIKAS 

Apaaagoja 
ir Prašali
na Gerk
it* Parpi
mą. Skan- 
dijima ir 
Kosijimą.

rMadc fry
f anih.rt PharmacaJ Co., Saint Lamu., Ų. S- A.

u■
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NAUJIENOS
The Litheanian Daily Ne-.m 

Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian Newi Pub. Co. Ine.

1739 South Halated Street 
Chicago, IU.

ffelephone Rooaeveli 85M

Edltor P. GRIGAITIS

ITiaiaakymo kalnai
Chicagoje i—i paltai

Metama - ---- - — r -
Pusei metų_________
Trims minėdama r- 
Dviem mtaeriam —— 
Vienam jnineriui ___

Chicagoje per iineiiotojuai
Viena kopija - Trr - -
Savaitei - - - -
Minorini ------

Suvienytoje Valatijoee, M Chlcago-

88.81
4.00
2.50
1.50

. .75

8c 
18c 
75c

Subscription Ratee:
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outaide of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.
8c. per copy.

Entered aa Second Claaa Mattar 
March 7th, 1914, at the Port Office 
of Chicago, III, under the art of 
March 8rd. 1879.

17.00
8.50
1.75
1.25

Naujienos rin* kasdien, liskiriant 
•ekmadieniua. Leidžia Naujienų Ben
druti, 1739 So. Halated St, Chicago, 
11L — Telefonai; Roomvelt I40U.

Matam*-------------
Puiri metą — 
Trims mineriama 
Dviem mineriama 
Vienam minorini r r — .75

Lietuvon ir kitur uiriaoriuoM 
[Atpigintai!

Metama |8.00 
4.00 
L5O

Pinigus reikia riųrtl palto Money

EKONOMINIS NUSIGINKLAVIMAS
? . — .i -

ilga litanija visokių insinuacijų, pravardžiavimų ir nie- 
I kinimu.

“Naujienose” buvo pasakyta, kad .dabartine demo
kratinės respublikos tvarka, kuri gyvuoja Vokietijoje, 
nesanti kenksminga darbininkams, — tai “Laisvė” pri
kišo Grigaičiui “kapitalizmo rėmimą” ir krūvą kitokių 

I žioplų nesąmonių. ' r •• i i p .
I Pagaliau, ji išplūdo Grigaitį “fašistų sąjungininku” 
ir kitaip net ir už tą, kad “Naujienos” padarė Lietuvos 
valdžiai pastabą, jogei visi piliečiai privalo būt lygus 
prieš įstatymus!

Iš tiesų, tenka to bolševikiško organo vedėjus rim
tai paklausti: kas jiems pasidarė — ar jie durnaropių 
apsivalgė, ar jų paskutiniai proto likučiai išvažiavo į 
“vakeišiną”?

Mums nei šilta, nei šalta dėl to, kad jie taip ne
švankiai elgiasi. Bet jie turėtų atsiminti, kad jie daro 
gėdą spaudai, dėdami visa, ką seilės atneša ant galo 
liežuvio, į savo laikraščio špaltas.

mc ne tik mes, kurie .arčiau 
šio darbo stovime, bet dėkos 
visa musų visuomenė ir tauta, 
kurios garbei ir vardo kėlimui 
šią įstaigą statome.

Vajaus Centro Komitetas,
2423 W. Marųuette Road, 

Chicago, Illinois 
Tel. Hemlock 605(1

Prietarai

stoja pikta dvasia arba liga ar 
kokia kita blogybė.

Lietuvoj yra daug ūkininkų, 
kurie, eidami sėti javus, žiuri į 
orą. Jeigu rytų vėjas — sėti 
esą negalima. Yra tokių ūki
ninkų, kurie bijosi sėti, kai esti 
žiemių vėjas. Esą, kad ir pasė
si, javai vistiek neužaugs — ge
riau nė nesėti.

Tokie prietarų pilni ūkininkai 
visada yra atsilikę. Jų javai 
prasti, nes pervėlai pasėja.

žmogus, eidamas keliu, sau

gosi, kad kas nors nepereitų 
skersai kelią, nes tas reiškiąs 
kokį nors blogumą. Pirmadienis 
esąs blogas ženklas pradėti kokį 
nors darbą.

Tikėjime irgi yra daug prieta
rų. Dievas ir velnias, tai prieta
rų šaltiniai. Vieni daro burtus, 
kad velnias atstotų, o kiti, kad 
Dievas jiems padėtų. Visokios 
čigonės ir monelnikai šiandie 
Lietuvoj tarp tamsių žmonių 
daro sau biznį.

— Dail. M. J. Šileikis.

Nuolatos kalbama apie karo pavojus ir apie nusi
ginklavimą, kaipo priemonę tiems 
Bet retai kam ateina į galvą mintis,
tiktai pasekmė kitos kovos, kuri eina tarp tautų ir val
stybių. Karą iššaukia, daugumoje atsitikimų, tam tikri 
ekonominiai interesai. ' j

Jeigu kurios šalies biznieriai negali išparduoti savo 
prekių šalies viduje, tai jie mėgina eksportuoti jas į už
sienius. Taip darydami, tečiaus, jie susitinka su kitų 
šalių biznieriais, kurie taip pat ieško* tenai rinkų savo 
prekėms. Tarp jų kyla varžytinės, kova, ir kiekviena 
biznierių grupė šaukiasi pagalbon savo šalies valdžią. 
Tuomet prasideda kova tarp valdžių arba, kaip sako, 
diplomatinė kova. Kai diplomatai negali išspręsti savo 
ginčus geruoju, tai jie ima vieni kitiems grūmoti, o pa-

pavojams pašalinti. A nvv9 1 (Ta 
kad karas tai — />pZVaig«

DEL ŠV. KRYŽIAUS LIGONI- 
NĖS “VAJAUS”

gu ta įstaiga bus ankštai suriš
ta su bažnyčia, tai kita dalis 
musų visuomenės negales žiū
rėti į ją, kaip i savo įstaigą.

Tikimės, kad šitie klausimai 
bus viešai paaiškinti.

P. L. šimutis prisiuntė mums 
atsišaukimą statomos prie Mar
ųuette parko Šv. Kryžiaus ligo
ninės reikalu, prašydamas įdėti 
jį į “Naujienas” ir paremti pi
nigų kėlimo tai ligoninei kam
paniją (vajų). Atsišaukimą 
įdėjome į Skaitytojų Balsus, ir 
prie šios progos norime pada
ryti keletą pastebėjimų.

Pirmiausia, kai dėl prašymo 
“Naujienų” paramos tam reika
lui, tai reikia pasakyti, kad ji- 

Tokios Šalys, I sa* visiškai prieštarauja tam 
nusistatymui, kurio iki šiol lai
kėsi sulig musų dienraščiu pats 
ano atsišaukimo autorius. Re- 

kad

Skaitytojų Balsai
RUOŠKIMĖS PRIE SVARBAUS 

DARBO.

Kita ekonominė priežastis, dėl kurios dažnai susi
peša valstybės, yra stambiųjų biznierių ieškojimas sve
timose šalyse pigių medžiagų pramonei. ’ 
kurios turi daug atliekamos žalios medžiagos pramonei, 
yra paprastai dar ekonomiškai neišsivysčiusios, todėl — 
silpnos. Galingųjų valstybių kapitalistus ima pagunda I tai praeina savaitė laiko, 
tas silpnas, bet gamtos gėrybėmis turtingas šalis pasi- “Naujienų” neužkabintų nekul- 
glemžti sau. ir tarp jų kyla vaidai, paskui ir ginkluota Į turingiausiu budu tas laikraš- 
kova.

Karai prasideda da ir dėlto, kad kapitalistai, įdėję 
į visokius biznius svetimose šalyse daug pinigų, nori, 
kad tie jų turtai butų apsaugoti. Yra da ir kitokių eko
nominių interesų, dėl kurių karai kyla.

Bet jeigu karus daugiausia^ iššaukia ekonominės 
priežastys, tai aišku, kad vien nusiginklavimas karų 
negali pašalinti. Nusiginklavimas gali tiktai sumažinti 
karo pavojų arba gali turėti tą pasekmę, kad karas, jei 
ir kils, tai nebus taip žiaurus ir pragaištingas. Norint, 
kad visiškai kary nebūtų, reikia panaikinti tas priežas
tis, kurios juos gimdo.

Europoje tuose sluoksniuose, kurie yra rimtai su
sirūpinę tarptautinės taikos apsaugojimu, dabar vis 
dažniau kalbama apie “ekonominį nusiginklavimą”.

Nusiginkluot ekonomiškai reiškia panaikinti tuos 
ginklus, kurie yra vartojami ekonominėje kovoje tarpe 
valstybių. Iš šitų ginklų svarbiausias yra muitai. Apsi- 
tverdamos muitų sienomis, valstybės apgina kiekviena 
savo šalies biznį nuo svetimų šalių konkurencijos (kom- 
peticijos), bet tuo pačiu laiku užkerta kelią kiekvienos 
svetimos šalies bizniui plėtotis. Ir neretai muitai yra 
daugiausia tuo tikslu ir uždedami, kad pakenkus tos ar
ba kitos svetimos šalies bizniui.

Įsivaizduokite, kokia butų biznio padėtis Ameriko
je, jeigu 48 steitai, iš kurių susideda Jungtinės Valsti
jos, butų kits nuo kito taip atskirti muitų sienomis, kaip 
Francija nuo Vokietijos, Vokietija nuo Francijos ir 
Lenkijos, Lenkija nuo Rusijos, ir t. t., ir t. t. Kiek bu
tų trukdymų prekybai, kiek bereikalingų išlaidų muiti
nių užlaikymui, kiek nesusipratimų ir kivirčų dėl netei
sėtų sienos perėjimų, dėl prekių šmugeliavimo, ir kiek 
šnairavimo vienos valstijos gyventojų į kitos valstijos 
gyventojus!....

gerai 
viena 
įstai-

prie gražaus 
(VVest 69th

šios įstaigoslietuviai i
Laukėme mes darbo 

laukė musų profesio-

Muitų panaikinimas tarpe atskirų valstybių — taip, 
kaip jie yra panaikinti tarp atskirų valstybės dalių -L- 
susyk, žinoma, bebūtų galimas. Bet valstybės jau gali 
be atidėliojimo eiti prie muitų suvienodinimo ir suly
ginimo. Tai butų didelis žinksnis priekyn ekonominio 
nusiginklavimo keliu. Tuomet ir kalbos apie militarinį 
nusiginklavimą greičiaus atvestų prie teigiamų rezul
tatų!

VIS DRASKOSI

Del kiekvieno klausimo, kuriuo “Naujienos” išreiš
kia savo nuomonę, Brooklyno “Laisvė” įpuola į didžiau
sią isteriką ir kad draskosi, kad rėkia, kad plūstasi, tai 
rodos, kad ant jos redaktorių galvų kas mėgina kuolą 
tašyti!

“Naujienos” pagvildeno klausimą apie užpildymą 
SLA. iždininko vietos, po Tarno Paukščio mirties — ir 
“Laisvė” tuojaus, kaip iš “pulemioto”, iššovė j Grigaitį

tis, kurį redaguoja p. šimutis. 
Jisai nesuskaitomą daugybę 
kartų barė savo špaltose kata
likus, kam jie duodą “bedieviš
koms” “Naujienoms” mirimų 
ir laidotuvių skelbimus. Jisai 
visaip tyčiojosi iš žmonių, ku
rie “Naujienas” skaito arba lai
ko. pardavimui, ir jisai net ne
sidrovėjo atkartotinai iškolioti 
vaikus, kurie išnešioja “Naujie
nas” skaitytojams!

Trumpai sakant, kunigų lei
džiamas ir p. šimučio redaguo
jamas laikraštis stengėsi kiek 
galėdamas pakenkti “Naujie
noms”, pažeminti, diskredituoti 
jas žmonių akyse ir stačiai 
skelbė joms boikotą. O dabar 
staigiai “Naujienos” yra tų pa
čių žmonių kviečiamos padėti 
surinkti pinigų katalikiškai li
goninei! Mes nežinome, ar tai 

asmens, 
katalikų 

daugiaus 
ir neagi-

įrengti ir atatinkamai

yra padaryta, bet dar 
liko darbo. Ligonines

reiškia, kad ateityje 
kurie kalba Chicagos 
vardu, ir jų spauda, 
nebešmeiš “Naujienų” 
tuos prieš jas. Bet iš to kreipi
mosi į mus mes darome išyadą, 
kad pats p. šimutis ir jo drau
gai, pagaliau, įsitikino, jogei ta 
nekulturiška jų kova 
“Naujienas” 'geidžiamų 
vaisių neatnešė.

Kai dėl paties reikalo,
kurį eina kalba minėtame atsi
šaukime, tai galime pastebėti, 
jogei pati idėja pastatyti Chi
cagoje lietuvių ligoninę yra la
bai graži. Klausima^ tiktai yra,

prieš 
jiems

apie

ar šv. Kryžiaus ligoninė tikrai 
bus lietuvių valdoma, lietuvių 
kontroliuojama ir lietuvių ve
dama. Girdėjome, kad nuosavy
bės teises prie jos žemės ir tro
bos turi Chicagos katalikų vys
kupija, t. y. kardinolas Jurgis 
Mundelein. Jeigu taip, tai tuo
met su ta ligonine butų visai 
panašiai, kaip su lietuvių kata-
likų bažnyčiomis; lietuviai savo 
pinigais jas pastato, bet ne lie
tuviams jos priklauso.

Taip pat yra klausimas, ar 
šv. Kryžiaus ligoninė tarnaus 
tiktai tam tikros konfesijos (ti
kybos) žmonėms, ar ji bus ly
giai prieinama visiems? Neka- 
talikai ir laisvamaniai nėra 
priešingi tam, kad katalikiškoji 
visuomenė turėtų savo ligoni
nę, kur butų priimami tiktai 
tos tikybos pacientai. Bet jei-

Musų visuomenė jau 
žino, kad Chicagoje dar 
labai svarbi ir reikalinga 
ga išauga. Lietuvių duosnumu 
ir pastangomis, baigiama staty- 
ty šv. Kryžiaus Lietuvių Ligo
ninė, kurios aukšti ir gražus 
rūmai jau išaugo 
Marųuette parko 
St.). '

Senai 
lalikėme. 
žmonės,
nalai daktarai, slaugės, laukė 
visi, keno širdyje tvaska, lietu
viška širdis ir kuriame yra li
kę bent kiek artimo meilės jau
smo.

Labdaringoji Sąjunga ligoni
nei netik šauną pradžią pada
rė, kertinį akmenį pastatė, bet 
jos sienas jau išvarė, ir ruošia
si vidų 
išpuošti.

Daug 
daugiau
pastatymas kainuoja virš $300,- 
000.00, o ižde, turėta tik biski 
virš $100,000.00. Reiškia, rei
kia apsikrauti skolomis, kurios 
galėtų trukdyti sėkmingam li
goninės vystymosi.

Dėlto dabar visu smarkumu 
yra ruošiama prie šv. Kryžiaus 
ligoninės statybos vajaus, ku
ris turės eiti tiek lietuvių, tiek 
Amerikiečių tarpe. Jį • sumanė 
Labdaringosios Sąjungos direk
toriai, suplanavo veikėjai ir 
profesionalai viešuose susirin
kimuose, sudarė tam tikrą ta
rybą, o pastaroji Vajaus Ek- 
zekutyvj Komitetą.

šiam dideliam darbui reika
linga gerai susiorganizuoti. 
Tam tikslui šią savaitę yra 
šaukiama- kolionijose draugijų 
valdybų susirinkimai, 
plačiai bus apkalbami 
planai, susiorganizuota 
bu pasidalinta.

Šis darbas yra visų
kos lietuvių visuomeniškas dar
bas, kurin visi Amerikos lįetu-

Įvairios tautos turi savo prie
tarų, bet Lietuvoj prietarų dar 
ir šiandie labai daug. Kur žmo
nės yra tamsus, ten ir visokie, 
prietarai laikosi. Ypatingai se
ni žmonės tiki visokiems prieta
rams.

Važinėjant man šiemet po Lie
tuvos kaimus, teko susidurti 
su visokiais žmonėmis. Prieta
rai pas žmones pasidaro, kai 
jie nori atsikratyti visokių ne
laimių, arba nuo nepageidauja
mų jiems dalykų. O kada žmo
nes yra tamsus, tai nesugeba 
pašalinti blogąsias gyvenimo 
puses.

Man kelionėj teko apsistoti 
tūloj šeimynoj. Toj apielinkė- 
je gyvena daug rusų “staro- 
obriadeų.” Gyvena jie skur
džiai ir gana nešvariai. Jų na
muose pilna visokių parazitų: 
blakių, blusų ir utelių. Teisi
nasi jie, kad blusas jiems už- 
siuntęs kokis tai kaimynas. 
Paklausiau: “kokiu budu tas 
jūsų kaimynas ‘užsiuntė’ blu
sas?” Atsakė:

“Didžiojoj pėtnyčioj prieš 
Velykas jis iššlavė savo grįčią 
ir sąšlavas atnešęs ant kryžke- 
lio papilė, tai blusos jo grįčioj 
prapuolė, o manojoj atsirado.”

Iš tokios jo pasakos aš nusi
juokiau, bet jis tikįs tam prie
tarui.

Antras ūkininkas kasė akme
nis iš žemės, ardamas “pūdy
mą.” Aš klausiu jį: “Ar j plen
tą, ponas, veši tuos akmenis?” 
Dar pridūriau: “Ale pas tamis- 
tą akmenų dau esama.”

“Matai velnio sėklos visur 
pilna!” atkirto jis. Sakau:

“Kaip tai velnio sėklos? Ar
gi akmenis velnias sėjo?”

“Taip.” Sako jis.
“Prašau, ponas, paaiškint 

man, kaip velnias sėjo akme- * ’» ms.
“Ot, buvo šitaip: Dievas sė

jo grudus, o velnias 
menis. Augo grudai, 
akmenys. Matydamas, 
nio sėti akmenys auga
štai greit ir dideli, Dievas už
leido šalną, šalna sustabdė ak
menų augimą ir akmens dau
giau nebeauga.”

Matydamas, kad žmogelis gy
vena tiktai pasakomis ir prie
tarais, nieko jam daugiau ne
besakiau.

Rusai turi ypatingai daug 
prietarų. Girdėjau tokių kal
bų apie juos.

Vienas sentikių popas, var
du Petuch', pavogė kaimyno ar
klį. Vogimas jam nepavyko— 
sugavo popą ant arklio bejo- 
jant. Teisme popas buvo už
klaustas, kodėl jis vogė arklį. 
Popas atsakė:

“Arklį aš pavogiau sulyg ‘zo- 
kono.’ Musų ‘zokonas* rodo, kad 
nuo ‘palioko’ galima vogti, bet 
nuo sentikio — negalima.”

Sentikiai popą išmetė iš popy- 
stės, remdamies tokiu “faktu:” 
Popas nebuvęs “sviatoj čelovek,” 
tai ir vogti jam nenusisekę.

Sentikiai, paprastai, vesdami 
žmonas, jas išvogdavo nuo tėvų, 
šliubo pas juos nebuvo. Visos 
Vedybų ceremonijos — puota ir 
prietaringos apeigos. Kai jauno
ji ant rytojaus išmeta savo mar
škinius, tai svečiai tuos jauno
sios marškinius pakabina ant il
go kuolo ir nešioja po kiemą. 
Paskui visi svečiai geria ir link
sminas, kad jaunoji buvus “išti
kima.” Jeigu jaunoji prieš ap- 
sivedimą nebuvo “ištikima,” tai 
marškinių nėišmeta. Dabar ir 
jie turi imti šliubą kaip visi ki- 
«•' . ■ i

Sentikiai, norėdami atsikratyt 
kokio nors blogumo, paprastai 
ką nors duoda tam žmogui, ant 
kurio turi piktumą. Apdovano
ję žmogų, mano, kad nuo jo at

sėjo ak- 
augo ir 
kad vel- 
nepapra-

Žemėlapio Istorija
(Prof. A. Krasnovas

kuriose 
vajaus 

ir dar-

Ameri-

viai ir yra kviečiami.
Musų draugijos, organizacijos 

ir įvairus kliubai daug naudos 
tėvynei Lietuvai ir bendrai 
Amerikos lietuvių visuomenei 
yra padarę. Jos šiame darbe 
svarbią rolę yra suvaidinusios 
ir dabartiniame vajuje didelių 
darbų nudirbs.

Neturėtų skirti šis vajus nei 
vieno lietuvio. Visiems į jį de
ra įsikinkyti. Profesionalas ar 
darbininkas, turtuolis ar bedalis 
vargšas — visi galime ir pri
valome per šiuos kelis mėnesius 
padirbėti, nes visiems toji įstai- 
ga-ligonihė galį būti (mums) 
sveikatos ir laimės grąžintoją.

Tat, ruoškimės, nes Šv. Kry
žiaus ligonines vajus prasidės 
rugsėjo 1-mą dieną. Kas stos į 
talką, to vardą pagarsinsime; 
kas ateis su auka, tam dėkosi-

(Tęsinys)
Taip buvo ligi 18 amžiaus, 

kada pagaliau Venecijos gy
ventojas Fra Mauro išdrįsta 
nukelti Jeruzolimą nuo jo cen- 
tralinės vietos. Arabų žemėla
piai duoda taip pat neaiškų 
vaizdą. Garuno Rašido viešpa
tavimo laikais, ypač Kalifo Ala
cho Mamuno laikais (813-830) 
arabai susidomėję Bizantijos 
mokslu, atkreipė ypatingą do
mesį į Ptolomėjaus žemėlapius. 
83d metais pasirodė jų veika
las, vardu Razmalarzi, vaizduo
jąs Ptolomėjaus arabų leidinį, 
su pridėtu žemėlapiu. Matyti 
šis leidinys turėjo maža įtakos 
arabų kartografams, nes kiti 
tų laikų žemėlapiai ir toliau te- 
bevaizduodavo žemę ratu, kurio 
centre, stovėjo Mekka ir pasau
lį aplink juosė tas pats vande
nynas. Kad ir mokėdavo jie 
neUdotis kompasu ir suvokti 
platumos laipsnius, tačiau lais
vą sausumos vąizdavimą jie 
nepatikslino, bet net dar dau
giau iškreipė jį, įvairiai vaiz
duodami juras ir sausumas 
taisyklingomis geometrinėmis 
figūromis.

Rožėris Bekonasi 1292 m. iš
vertęs iš arabų Ptolomėjaus 
žemėlapį, vėl atkreipė Europos 
mokslininkų dėmesį į jį, tačiau 
jo mėginimas liko lyg nepaste
bėtas.

Pagaliau tik 15 amžiuje su
trūksta tas nelemtas, sukaus
tęs pasaulūžiurą, vandenynų ra- 
as. Turkų nukariavimas Kon
stantinopolio 1453 m. ir išra
dimas spaudos europiečiams 
pradėjo naują gadynę geografi
nių žinių istorijoje ir ne be 
pamato daugelis samprotauja, 
jog tie įvykiai mokslo plėtrai 
turėjo gal didesnės reikšmės, 
negu Amerikos atradimas. 
Graikų emigrantai, atsinęšę su 
savim senovinių rankraščių, 
spaudos pagalba greit supažin
dino pasaulio mokslininkus su 
jų turiniu. Radosi Ptolomė
jaus, Strabono, Melos Pampo- 
nijaus ir kitų leidiniai; tai bu
vo Naujojo Pasaulio ir naujo 
kelio į Indiją atradimd vaisiai 
ir padarė tą amžių didžiųjų at
radimų amžiumi, geografijos 
mokslo atgimimo, amžiumi.

Čia geriau negu kitur galima 
matyti, kokios didelės reikšmės 
turi vedamoji idėja didžių at
radimų ir tyrinėjimų darbe. 
Niekam dabar ne naujiena, jog 
Amerikos žemynas europiečiams 
buvo žinomas ir be Kolumbo, 
bet niekas nedavė jam Naujom 
jo Pasaulio reikšmės, ir pats 
atradimo faktas praėjo nepa
stebėtas ir liko pamirštas. 
Skandinavai, kurie, kaip žino
ma, pirmi įkūrė Grenlandijoje 
kolonijų, pasivadinę tos šalies 
gyventojais dar 10, 11 ir 12 
amžiuje lankė kraštą į žiem. 
vak. nuo jų ir jų pavadinta 
Vinlandija. Apie tas danų ir 
norvegų keliones vienuolynų 
bibliotekose išliko vita eilė 
rankraščių, iš kurių matyti, jog 
Grenlandijos kolonistų dažnai 
buvo lankomi net rytų Ameri
kos krantai, lig pat tos juostos, 
kur tarpo laukinės vynuogės. 
Jiems tekdavo ten susiremti su 
indėnais. Surinko tiek tikslių 
žinių apie Amerikos krantus, 
jog 1570 m. iš jų buvo paga
mintas žemėlapis, kur jų. Heilu- 
land buvo Nju Faundlendas,

Vinlandit GodaNju Jorko apy
linkės, o Vinland ir Mikla — 
apie kurią jie girdėjo — Virgi
nija ir Florida.

Pirmas aplankiusis Ameriką 
europietis buvo islandietis Her- 
julfsonas. Eriko Raudonojo su- 
nus Leitas atrado Hellulandą ir 
į pietus nuo jo gulinčias žemes. 
Pirmas Amerikos aplankymas 
įvyko X amžiuje.

Senovėje) Ptolomėjaus laikais, 
jau buvo beveik išpranašautas 
Naujojo Pasaulio atradimas, ir 
tetruko drąsaus jurininko jam 
pasiekti. 15 amž. neabejojami 
jo buvimo nurodymai nepada
rė reikiamo įspūdžio. Juos nie
kino, įsileisdami į padavimus ir 
pasakas apie įvairias salas, 
esančios Atlanto vandenyne. 
Jie nebuvo pasiruošę suprasti 
ir įvertinti naujų atradimų ir 
įgavo reikšmės tik priėmus mu
sų planetos sferinės formos 
mokslą, t. y. didžiųjų atradi
mų amžiuje; tik tada jais pa
sinaudojo tokie žmonės kaip 
Kolumbas, o vėliau mokyti kar
tografai. Taip, ant pirmo že
mės gaublio, 1492 m. Behemo 
padaryto, mes dar nerandame 
nieko apie Naująjį Pasaulį.

Bet už tat ant to gaublio 
randame pasakišką salą, kuria 
taip domėjosi vidurinių amžių 
geografai, būtent Brandaną. ' 
Apie ją per rankas ėjo rašyti 
padavimai, kaip ąpie pasakų sa
lą, kur nesti- žiemos ir pats 
Brandanas savo kelionėje į ją 
prityrė fantastiškų nuotykių. 
Tįe ir dar antri padavimai apie 
Antilijos arba 7 miestų salą, 
pažymėtą14 net Ryischo žemėla
py, kur gyvenę Ispanijos vys
kupai ir krikščionys, pabėgę 
barbarų užpuolimo metu, neturi 
jokio pagrindo ir yra vidurinių 
amžių vięnuolių išgalvoti. Var
dai tų fantastiškų salų — Bre- 
zil ir Antilla paliko vėliau at
rastiems Brazilijos ir Antilų 
salų kraštams.

(Bus daugiau )

Pradedu Biznį
1) RE AL ESTATE, 2) Visokios 
rųšies: Apdraudą (INSURANCE): 
Nuo Ugnies, Langą, Automobilių, 
Gyvasties ir kitų, 3) Surandu 
PASKOLĄ ant Pirmų Morgičių.

Vesiu biznį per dideles, tvirtas’ 
ir teisingas kompanijos.

Meldžiu vi^ų suteikti man pro
gą mandagiai ir teisingai jums 
patarnauti.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Roasevtlt 8509

GYVENIMAS
Minėtini* turnalaa

900 W. 52nd Street
CHICAGO

Prenumerata metama $1.50
Pusei metų __________ $1
Kopija ............................. 10c

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

Evanstono policijai pagalios 
pasisekė suimti tikrųjj užniu- Į 
sėją i>-lės Jennie Meta Coii- 
stance, Northwestern univer
siteto studentės, kuri ten ruo
šėsi prie tilozofijos daktaro! 
kvotimų. Suimtasis jau prisi-l 
pažino prie žmogžudystės. Už-I 
mušėju yra negras David 
Shanks, apie 24 m. amžiaus, 
kuris dirbo Evanstone už če- 
verykų valytoją.

P-lė Constanee, 42 m., ang
lų kalbos mokytoja . Peoria,

(Atlantic and Pacific Photo]

Autas, kuriame sprogo bomba ir užmušė Vernoną W. Pla

13347—Marijonai Jankauskaitei
24246—Evai Ramančauskienei
14977—Domininkui Plauškai
14976—Juzefdi ‘Vinskienei
14988—Juozapui šveikiui

PRANEŠIMAI
North Side Morning S'tar Kliubas 

ir Pirmyn choras rengia išvažiavimų 
su troku, Kurie norėsite sykiu 
vauti, malongkite užsiregistruoti j 
Momiag Stur Kliubą, 1652 N. Robey 
St. nevėliau kaip iki 16 d. rugpiučio.

——. Komitetas.

Leb. G. D, L. K. Vytauto ant Brid- 
geporto, Chicago, III. laikys savo mė
nesinį susirinkimą seredos vakare, 
7:30, rugpiučio 15, 1928 m., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3183 S. Halsted 

I St. Visi nariai teiksitės laiku pri
būti, nes randas svarbių dalykų ap- 

' tarti. Nut. rašt. V. Kaceviče.

Humboldt Park Lietuvių P. Kliubo 
mėnesinis susirinkimas atsibus ket
virtadieny], August 16 d., 1928 m., 
at Humboldt Maccabee svet, 1G21 
N. California Avė., Chicago, III, 2 
lubos, 7:30 vai. vak. Narius meldžiu 
dalyvauti. A. Wals'kis, sekr.

AR JIESKAI 
DARBO?

—.....—SKAITYK KASOK*------ —i

NAUJIENAS
——• IR TEMYK SKILTO'*-’— —J

“REIKIA DARBININKU“
Lietuviai taipgi perka ir parduoda

ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS

1188 Siill liltlti Urtei, Mltill, III.
Graboriai

S. D. LACHAVICZ

Akių Gydytojai Į Įvairus Gydytojai

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

Lietuvis Akių Specialistas

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1

Jei abejoji apie savo aais, alk pa*

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETBIST

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenue 

Ir 805 East 47th Street 
Phone Kenwood 1752 
Praktikuoja 20 meti

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

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

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 ild 10 
Nedėlioj nuo 2:30 iUi 4:30 v. po TELEFONAS CANAL 0464

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

IMDR. HERZMAN

tu., kolegijoj, mokytojavusi ir 
kitose kolegijose, bet besisie- 
kusi tilozofijos daktaro laip
snio ir tuo tikslu vasaros me
tu lankiusi Nortlnvestern uni
versitetą, liko nužudyta perei
tą savaitę, antradienio vakare, 
kai ji apie 10 vai. vak. gryžo 
iš universiteto knygyno, kur 
ji daugiausia laiko praleisda
vo ruošdamosi kvotimams. Ne
toli jos namų, einant pro kie
mą kitų namų, iš už krūmų 
iššoko puolikas, smarkiai smo
gė sunkiu geležies įnagiu, nu
vilko ją už krūmų, kur ją pri
baigė mušti, išgėdino ir pa
ėmęs jos laikrodėlį ir senuo
lę, pabėgo. Nors jos motina 
tuojaus jos pasigedo ir prane
šė apie jos prapuolimą jx>li- 
cijai, bet tik ant rytojaus jos 
lavoną užliko pienininkas.

Policija suskato ieškoti pik
tadario ir buvo suėmusi kele
tą nužiurėtinų asmenų. Ypač 
ilgai buvo kvočiamas tūlas 
Burke, kuris dirbdavo pas 
Evanstono turčius už namų 
prižiūrėtoją. Nors užmušėjis- 
tės vietoje rado jo paišelį, bet 
prisipažinti prie žmogžudystės 
jį n<-privertė ir veik po savai
tės nuolatinio kurnant inFjimo 
jį paleido. Tuo tarpu policija 
sužinojo, kad vienam laikrodi
ninkui liko paduotas nužudy
tosios laikrodėlis, kad permai
nyti raides. Policija tuojaus 
padavėją areštavo. Padavėjas 
prisipažino pirkęs laikrodėlį 
iš negro David Shanks. Shanks 
irgi liko suimtas.

Suimtasis tuojaus prisipaži
no prie žmogžudystės, smulk
meniškai apipasakojo kaip jis 
papildė žmogžudystę ir kokiais

gėrį, iš Kockford, 111., liepos 19 d.

Apiplėšė spulkos 
raštinę

Plėšikai kada-nors sekmadie- 
|iiio naktį įsilaužė į Lake Vie\v 
Building <& Loan Assn. rašti
nę 3021 Mihvaukee Avė., iš
sprogdino du seifus ir pabėgo 
su $8,100 spulkos pinigų. Spul
kos viršininkai sako, kad jie 
nesiskubino nešti pinigus į 
banką, nes manę, kad į spul- 

. kos seifus plėšikai tikrai ne
galės įsilaužti.

Kur pavojingiausia 
vieta

Gal kartais yra pasilaikę 
jums matyti augštai ant ko
kio stiebo pasikabinusį žino- 

•gų, tą stiebą maliavoj ant, ar 
taisant. Turbūt pamenėt, kad 
lai yra pavojingiausias darbas 
pasauly. Ir ištikrųjų, reikia ne
paprasto žmogaus, kuris dry- 
stų užsilipti siūbuojančiu stie
bu ir viena ranka besilaikant 
už stiebo, kita jį malevotų. 
Arba ant aukšto bažnyčios 
bokšto viena ranka užsikabi
nus kur už kryžiaus, antra 
ranka tą kryžių auksuoti. Pa
sileistų ranka — ir žmogus, 
kaip koks akmuo, kristų ke
letą šimtų pėdų žemėn. Ne 
veltui tuos drąsius žmones va
dina “žmogus-musė”, nes jie 
visur užlipa, visur įstengia iš
silaikyti. Tiesa, tai yra labai 
pavojingas darbas ir lame dar
be darbininkų perviršio nėra. '

Bet John Grimmins pasakys 
jums, kad tai nėra pavojin
giausias darbas, kad yra ki
tų pavojingesnių vietų, pav. 
Chicagos gatvė. Ir geriausiu 
tam įrodymu yra jis pats. Jis 
iš pat jaunystės buvo “muse" 
ir dirbo pavojingiausius “mu
sės” darbus. Dirbo jis apie 40 
metų — iki paseno. O senas 
jis yra — apie 76 m. amžiaus. 
Tečiaus jis dabar — t. y. iki 
keletos dienų atgal, jis jautė
si, kad jis galėtų savą darbą 
dirbti ir nenukristi. Nelaimės 
jis niekad neturėjęs, nes ki
taip jis šiandie negyventų.

Tečiaus užvakar jis išėjo 
iš savo namų 1010 S. I^eavitt 
St. pasivaikščioti. Atėjo prie 
Koosevelt gatvės ir jau buvo 
vidury gatvės, kaip ant jo 
urnai užbėgo molorciklėtė ir 
jis liko gal mirtinai sužais
tas.

Dirbo jis pavojingiausį dar
bą pasauly ir išliko gyvas, bet 
Chicagos gatvė pasirodė dar 
pavojingesnė — dėl jos gal ir 
gyvastį praras.

Nusižudė
W. II. Brovvne, 50 m., 3759 

Osgood St., žurnalų pardavė
jas, nusižudė iššokdamas pro 
dvidešimto augšto langą Būni* 
ham trobesy, 160 N. La Salįe 
St. Jo lavonas nukrito ant gre
timo penkių augštų namo. Spė
jama, .kad jis nusižudė dėl ne- 
sisekimo biznio.

tikslais. Jis sakosi, kad žmog
žudystę papildęs vienatiniu plė
šimo tikslu ir nieko daugiau 
užmuštąja! nedaręs, nors dak
tarai tvirtina, kad ji prieš pa
čią mirtį ar po mirties buvu
si išgėdinta. Tečiaus užmušė
jas nedaug pelnęs, nes pinigų 
pas ją neradęs, o už laikro
dėlį gavęs tik $1.19.

Kadangi Evanstono gyven
tojai dėl tos žmogžudystės yra 
labai įdūkę prieš užmušėją, 
tai Shanks, dėl saugumo, vei
kiausia bus atvežtas į Chicago.
Prokuroras ketinį reikalauti 

jam mirties bausmės.
Užmušėjas David Shanks 

yra gana jaunas, gal apie 21 
m. amžiaus, nors jis sakosi 
nežinąs kokis ištikrųjų yra jo 
amžius. Jis yra visiškas be
mokslis, nemokantis nė rašy
ti, nė skaityti. Kaipo batų va
lytojas algos gaudavęs $8 j sa
vaitę. Gyveno vienas batų va
lykloj.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

Naujienų Pinigų Siuntinio Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį save 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:

Apiplėšė banką

'Penki ginkluoti plėšikai, 
kurių keturi buvę meksikie
čiai, užpuolė McIIenry, III., 
banką ir pabėgo su $12,009. 
Manoma, kad tarp plėšikų bu
vo ir Bernardo Boa, kuris per
nai pabėgo iš Joliet kalėjimo, 
kur jį laukė kartuves. Chica
gos policija ieško plėšikų, nes 
manoma, kad jie tuoj po api
plėšimo ir spruko į Chicago.

56451—Juozui Povilaičiui 
21286—Stanislovui Venckui 
24287—Valerijai Jasinskaitei 
24210—Petronėlei Kundrotienei 
22706—Julijonai Milerienei 
14948—Vincentui M. Krušai 
14968—Garniui 
13349—Kazim. Aleknavičiui 
14946—Paulinai Bekeraitei 
14947—Leonai Bukinskienei 
14967—Marcelei Juškienei 
14970—Marijai Jurinienci 
14966—Antoninai Piepolienei 
14944 Domininkui šakinui 
14945—Pranui Kuneikai 
14979—Onai Kringelienei 
22709—Antanui Ramanauskui 
24832—Benediktui Laukiui 
14973—Anastazijai Adomienei 
14987 -Onai Kašilauskienei
13352 Juozapui Kiržgalviui 
14995—Juzefai Betkaitei 
14990—Onai Alševskienei 
14996—Mateušui, Juozapo,

Seibučiui
13652—Paulinai Girštautienei
13353 Antanui Žvainai

14992—Vladislovui Stankui 
13356—Uršulei Vaicekauskienei 
22712 Juozui Rutkauskui

129 Adomui Navickiui 
13679—Vincui Jenčiui 
13659—Barborai Sebastijonienei 
23333—Boliui Kripui 
13674—Julijonai Praščienei 
13675—Paulinai Samoškienei 
23338—Jurgiui Staučinskui 
23332—Julijonai Petkunienei 
24281—Jurgiui Rupeikai 
24290—Ignacui Ribinskui

1046—Kazimierui Kauničiui 
56458—Agnieškai Šukienei 
24295—Vincui Belzai \ 
24297- Barborai Lelikaitei 
56457—Apolionai Mažeikienei 
56463—Apolionai Valienei

248-Mare. F. Danušienei 
13345—Petronėlei Dargužaitei 
14942—Pranui (jlazauskui 
14951—Jevai Jakavičienei 
22708—Domui Baigimui 
14959—Martynui Gudliauskui 
13348—Vaclovui Jačiunui 
14953—Konst. Mikalauskienei

A A
PETRAS GIRSTAUTAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 14 dieną, 4.00 va
landą ryto, 1928 m., sulaukęs 
52 metų amžiaus, gimęs Grin
kiškio miestely, Kėdainių ap
skričio. Amerikoj išgyveno 27 
metus. Paliko dideliame nu
liūdime brolį Vincentą, brolienę 
Veroniką, seserį Anielę Zftbors- 
ky ir švogerį Zaborsky, sūnų 
Joną. O Lietuvoj, motiną, sū
nų Franą, dukterį Julę. Kurias 
pašarvotas randasi 4258 So. 
Maplevvood Avė.

Laidotuves įvyks pėtnyčioj, 
rugpiučio 17 dieną, 8:00 vai. 
ryto iš namų į Nekalto Prasi
dėjimo P. š. parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Petro Girštauto 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Brolis, Brolienė, Sesuo 
ir Sūnus.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. I. Zolp. Tel. Boule- 
vard 5203.

Lietuvis Graboriua Ir
, Balzamuotojo*

2314 W. 23rd PI.
Chicago, IU.

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

Lietuviai Daktarai

JURGIS VERTELEA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 12 dieną, 1 valandą 
po pietų, 1928 m., sulaukęs 40 
metų amžiaus, gimęs Panevė
žio apskr., Upytės rapapijos, 
Stultiškių kaimo, Amerikoj iš
gyveno 20 metų. Paliko dide
liame nubudime moterį Stanis
lavą, po tėvais Kunčevičai^ę, 
dukterį Genovaitę 2% metų 
amžiaus, brolį Antaną, brolienę 
Barborą, dėdę Mikolą, pusese- 
rę šlikienę ir gimines, o Lie
tuvoj motinėlę, 3 brolius ir 2 
seseris. Kūnas pašarvotas ran
dasi 2640 W. 43 St.

Laidotuvės įvyks ketverge 
rugpiučio 16 dieną, 8 vai. ryte 
iš namų į Nekalto Prasidėjimo 
Panelės švenčiausios parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jurgio Vertelkos 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jajn paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė, Brolis, 'Bro
lienė, Dėdė, Pusesere ir 
Giminės.

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

A + A
DOMININKAS KANCLERIS
Persiskyrė sU šiuo pasauliu, 

rugpiučio 12 dieną, 1:15 valan
dą po pietų, 1928 m., sulaukęs 
apie 40 metų amžiaus, gimęs 
Lietuvoj, Kauno rėdybos, Smil
gių parapijos, Januonių kaimo. 
Paliko dideliame nubudime 3 
brolius ir brolienes: Kazimierą, 
Juozapą ir Benediktą Kancle
rius Amerikoj, o Lietuvoj poli- 
ko seną motinėlę ir seserį Bar
borą Tulevičienę. Kūnas pašar
votas randasi 1349 W. 69 St.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
rugpiučio 16 dieną, 7:45 vai. 
ryto iš namų į Šv. Jurgio para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Domininko Kanc
lerio gimines, draugai ir pažįs- 
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi duįyvkuti laidotuvčsė ir* su
telki i jam paskutini patarnavi
mą ir ptšisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Broliai, Brolienės ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Masalskis, Tel. Boule- 
vard 4139.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

Tel. Boulevard 2160 
Nuo 9 iki 12 vai. dionos Ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

— Iš RUSIJOS —
Gerai lietuviams žinomas per 25 

m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniikas ligas 
vyrų, moterų ir vaiku pagal nauiau- 
sius metodus X-Ray ir Kitokius eJek-« 
tros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1025 W. 18th St^ netoli Morgan St. 
Valandos: Nuo 10—12 pietų ir 

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

Naktį So. Shore 2238, Crawford 8288

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

3307 Aubum Ąve.
CHICAGCf^Lu

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
CRABORIUS CH1CAGOJ 

laidotuvėse patar
nauju geriau Ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
stės. , 

OFISAS: 
668 W. 18tb Street 

Tel. Canal 6174 
S K Y R I U Si 

3238 S. Halsted St 
Tel. Victory 4088

Lietuvės Akušerės
Phono Vfctory 4952 

MRS. A, JARUSH-KAUSHILLAS 
AKUšERKA

3252 South Halsted Street
Viršui Universal 

State Bank

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 

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

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės

Phone Victory 1115
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligo
se prieš gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką pa t a r 1- 
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.

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 
kręivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegyste ir tolfregystę. 
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. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

DR. M. T. STRIKOL 
SYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820

Res.» 6641 South Aibany Avenue 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d,

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. TeL Drexel 919a

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurras
Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 

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

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

Photfe Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 16—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė. 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai egzaminadja. Be skausmų 
ištraukimas

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

TeL Cicero 49

A. L Da vidonis, M. D
4910 So. Michigan Avė. 

Tel. Kenwood 5107 
Valandos

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

apart iveatadienio ir ketvirtadienio

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 
Rea, 8201 South Wallace Street

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 9257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted 'Street 

Chicaro. 111.

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

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

Namų telefonas Brunswick 9597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue

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 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, IU.

Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted SL

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

Įvairus Gydytojai
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Res. Telephone Plaza 3200

Res. Telephone Plaza 8200
DR. M. J. SHERMAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 So. Loomis Street 

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

Telefonai Canal 1912 
Jtaūdence Tel. Fairfax 6858

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Ave^ 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrišką ir Vaiką ligą 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

________Advokatai________

A. A. OLE ,.
ADVOKATAS

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

Vakarais
8241 South Halsted SL i 

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

Pėtnyčios x

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 West Adams St. Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7-9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9690

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai , 
2221 W. 22nd St. / 

Arti Leavitt St z 
Telefonas Canal 2552 

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

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St <
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu

K. GUGE u
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

127 N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pint 
Gyvenimo vieta 

8323 South Halsted SL 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto ’

A. A. SLAK1S /
ADVOKATAS T 

Ofisas vidurmiestyji
Room 1502 4

CHICAGO TEMPLE BI'.DG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel.: Hydą Park 8895

J. P, WAITCHES /
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

,■ Namų TeL Pullman 6377 . . J

\
»
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

šiuo klausimu padaryta šito
kį tarimą:

“Nutarta, kad sutikus prof. 
James Brown Scott važiuoti 
Genevon ginti Lietuvos bylą, 
Vilniaus Vadavimo K-tas tuo-

T

Financial
Flnansai-Paskoloa

Financial
Finansai-Paskolos

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtalsai 1

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

“Naujienų” piknikas 
artinasi

ir 
ir 
tą 

dieną įvyktsa Naujienų pikni
kas. O kaip žinia, šis antras 
šių metų Naujienų piknikas 
bus nepaprastas — jame bus 
gražuolių kontestas.

Lietuvaitėms mergaitėms yra 
puiki proga pasirodyti. Nąu- 
jienų pikniko svečiams taipgi 
bus puiki proga pamatyti ir 
pasigerėti gražiomis lietuvaitė
mis. Gražius dalykus kiekvie-l 
nas myli, o jau ypač gražias 
merginas.

Svarbu taipgi pasimatyti su 
savo senais ir gerais draugais | 
ir pažystamais. O 
piknikai! visuomet 
visi geri lietuviai.

Vaikinams taipgi
gera proga, netik pamatyti tas 
dalyvaujančias gražuoles, bet 
taipgi susipažinti su jomis, o

.Jau ir 
linksma

vėl artinasi smagi 
diena Chicagos 
lietuviams. Mat,

Naujienų 
suvažiuoja

bus labai

Ii išsirinkti sau ir gyvenimo 
draugę.

Stickney daržas gražus; 
tomobiliams yra užtektinai 
tos. šokiams grieš puiki

au- 
vie- 
mu- 

zika, jaunimas galės smagiai
ir linksmai pasišokti. Suaugę 
galės maloniai pasišnekučiuo
ti. Vaikai galės linksmai pa
žaisti. žodžiu, kas tik atsilan-

nemaža naudos ir smagumo.
— Saviškis.

Vilniaus Vadavimo Ko 
miteto susirinkimas

tautų są- 
Lietuvos-
Vilniaus
Juk ne

klausimo

Pereitą penktadienį, Lietuvių 
Auditorijoj, įvyko nepaprastas 
Vilniaus Vadavimo Komiteto 
susirinkimas.

Susirinkimas buvo sušauktas 
tikslu apsvarstyti dabartinę pa
dėtį, kada artinasi tautų są
jungos susirinkimas,' kuriame 
turės būti sprendžiamas likvi
davimas Lietuvos-Ix?nkijos gin
čo, ir kaip amerikiečiai lietu
viai gali padaryti, kad Vilniaus 
klausimas butų išspręstas Lie
tuvos naudai — nes 
jungos sprendimas 
Ix?nkijos ginčo yra 
klausimo sprendimas, 
išsprendus Vilniaus
negali būti ir taikos tarp Lietu
vos ir Lenkijos.

Reikalas yra skubus, nes 
tautų sąjungos posėdžiai prasi
dės visai trumpu laiku ir no
rint teikti pagelbą, reikia veik
ti visu skubumu.

Buvo tartąsi apie Amerikos 
lietuvių pasiuntimą savo atsto
vo į tautų sąjungos susirinki
mą. S. Rodis tuo atstovu siūle 
Lietuvai labai prielankų žmo
gų, tarptautinių teisių žinovą 
ir tarptautinio teisingumo teis
mo statuto autorių, prof. James 
Brown Scott. Lietuviai tinka
mesnio ir įtekmingesnio tarp
tautinėj politikoj žmogaus ne
gali rasti. Ir jis jau pirmiau 
yra pasižadėjęs lietuviams pa
gelbėti, kada tik bus reikalo.

Bet kad pasiuntimas tokio 
atstovo darbas yra labai didelis, 
reikalaująs nemažų lėšų, kurių 
V. V.K-tas neturi, tai nutarta 
kreiptis į kitas organizacijas ir 
su jomis tartis apie bendrą 
veikimą. Taipjau dar nespėta 
gauti ir paties prof. Scott at
sakymas, ar jis galės vykti į 
tautų sąjungos susirinkimą, nes 
galbūt yra užimtas kitais rei
kalais.

G E R B. Naujienų skai
tyto jos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

jaus susineštų su Liet, valdžios PASKOLOS
* - • Skolinama pinigus ant nuosavybių,

l-mus ir 2-rus morgečius su 
mažu komišinu ’

K. J. MACKE & Co.
r (MAČIUKAS)

2436 W. 59th St. Tel. Prospect 3140

organais ir žymesnėmis musų 
organizacijomis, ir pritariant 
joms pradėtų akciją sukelti pa
kankamai kapitalo apmokėti 
prof. Scott kelionės lėšas.”

Tai yra labai.svarbus ir nau
dingas nutarimas, bet ar jis 
pasiseks įvykinti, tai netolima 
ateitis parodys. —Bk.

PASKOLOS 1 IR 2 
MORGIČIAMS

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

Capitol Realty & Inv.Co,
8039 Lavvrance Avė.

Phone Independence 0440

Įclassified APS, j!i

Educational
Mokyklos

GREITAI IK PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
ristema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinf mokslą | devynis mėne-, 
dus; aukštesnį mokslą | vienus ma
cus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių jgijo mokslus, 
ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sar 
to būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te a be Inai ir visose mokslo Sakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuviu 
Mokykla

J. P. Olekas, Mokytojas 
8106 S«. Halsted St., Chicago, III

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas

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

Talephone Victory 0662 
Daro paskolai ant 

1-mo Ir 2-ro Morgečlo 
Valandos nuo 4 Iki 8 kas 

vakaras

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi
čius.

JUSTIN MACK1EWICH
2342 So. Lcavitt St

Phone Canal 1678

4 KAMBARIŲ PILNAS JREN*- 
GI Mas — $225 

Aksominis frieze front ruimio setas 
$52, 7 šmotų valgomojo kambario 
setas $39, riešuto miegkambario se
tas $46, didelis pasirinkimas karpe- 
tų $12 ir augščiau. Daug kitokių 
bargenų.
DUNN’S EXPRESS & VAN CO„ 

Expertai Perkraustyme 
6714 Cottage Grove Avė. 

Atdhra v. iki 10 v. Pristatome dykai

KOMODA, riešučio medžio $10. Pui
kus stalas $25. Aržuolinis valgomojo 
kamb. setas $30. Lempa—$15. Mink
štas parlor setas $125. Rūgs, indaLir 
t. t. Tel. Blttersweet 7353.

ICE CREAM Parlor su augštos 
rųšies fixtures. Parduosiu, mainy
siu, priimsiu automobilių. 4205 So. 
Halsted St.

PARDAVIMUI 6 kambarių įbun- 
galow, 2 karų garadžius, viskas su 
padlagomis, pečium šildomas. Kai
na $11,000. 5742 S. Whipp)e St.

TURIU 3 krautuves, vieną bučer- 
nę turiu parduoti. Yra elektrinės 
mašinos malimui mėsos. Agentai 
neatsišaukit, 3423 S. Morgan St.

DELIKATESEN, saldainių, ice 
cream, kampinė krautuvė, sena įstai
ga, {plaukų, $450 j savaitę, rendos 
$40 j mėnesi ir 5 kambariai išmokė
jimais, 857 W. 50 St.

SARMATA SAKYTI
Parsiduoda ir tikrai sakant dova

noja, bizniavus kampinis lotas, 
101x125 pėdų, tiktai už $3,500. — 
Galima mainyti ant biznio arba ma
šinos.

STANKO & CO.
5076 Archer Avė.

Tel. lafayette 6036

Ar Jum Reikalingi
Pinigai?

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

HELBERG BROS.
Room 607

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $800, Imame legali nuošim
ti. Pinigus gausite I 12 valandų. 
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Ava., 
Kampas Hermitags Ava.

PARDAVIMUI bučernės fikčeriai, 
mažai vartoti. Parduosiu pigiai. 
Priežastis liga. 919 W. 33 St.

PARSIDUODA pekarnė, labai pi
giai, su visais įrankiais, įtaisymais, 
yra trokui. Renda pigi, pirmas pa
siūlymas bus priimtas. Priežastis 
pardavimo, savininkas turi kitą biz
nį. 3339 S. *Aubum Avė. ♦

Automobiles

192 N. Clark St.

PARSKOLA namų 
nuo $100 iRi $500, b

savininkams 
užtraukimorraKiiBKos instruKCijos, aa™as morgičių arba kitokio užtikrinimo 

kol mokinsitės ir dar geresnis kaip paskoja pataisymams, apmokėjimui 
išmoksite. Mokykla dienomisir ^aksų, assesmentų arba kitokių sko- 
vakarais. Atsilankykit arba reika- j Greita pageloa. Prieinamos są- 
laukit anhka^lmalaukit aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

Miscellaneous
įvairus

JEIGU jus turite JUODUS TAŠ
KELIUS ir SPUOGUS ant veido, 
sprando arba krutinės, aš juos nuim-. 
siu ne žiūrint kaip blogi jie nebūtų. Į 
Del informacijų pašaukit tarp 9 ir 5 
Radcliff 7573 ofice 7451 Vernon Avė. |

lygos.
CENTRAL FINANCE CO.

Room 514, 
City State Bank Building

128-130 N. Wells 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\

-----------—------------------------------------ MES darome 1,. 2 ir 8 morgičius.
LIETUVIŠKAS KONTRAKTORIUS Eighteenth Borui & Mortgage Co.

1 u 1 o VV• 1 otri
I. F. Dankovvski, pres.
C. T. Dankowskj, ižd.

Dailydės ir Murinniko darbą — j 
taisome Storų frontus, “repairs” ir 
“remodelings” visokios rųšies. Por-I 
čius ir garadžius, nebrangiai. Leng- Į 
vi išmokėjimai. Pašaukite Spaulding 
4549. '

Business Service
Biznio Patarnavimas

Bridgeport Painting 
& Hardvvare Co.

Malevojam ir popieruojam. UMal
kom maleva, popierą, stiklus ir t. t 

3149 So. Halsted St
Phon. Vieton 7261 

J. S. RAMANČIONIS, S*T.

Mes dirbame ir perka 
me 1 ir 2 Morgičius

{ 2 dienas

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47 St

Morgičiai pirmi ir antri 
0 nuošimčiai! padaromi | 24 

valandas.

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bite kur. Dykai npskait- 
liavimas. Mes atliekame geriausi dar
bą mieste. Kedzie 5111.

SKOLŲ ISKOLEKTAVIMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ 

INTERNATIONAL CLAIMS 
SERVICE BUREAU

Room 801 
168 W. Washington 

Main 4020

CH. SYRTOWT AND 
JOS. PAWIOWICZ CO. 

LIETUVIAI
HOT WATER AND PLUMBING 

Darbas garantuotas. 
Geriausias patarnavimas 

2032 W. 18 St. Tel. Canal 1269

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

Mes atgausime juos per “garfrish- 
ment” teismą. Įsteigta 1912 — 16 
metų patyrimo. Kolektavimas, be 
mokesčio. Patarimas dykai.

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

3408 S. Michigan Avė. Victory 4126

$5 ĮMOKĖJUS, KITUS Į
5 METUS

Statom mūrinius ir medinius na
mus, garažus, porčius, pakeliam na
mus, pertaisom, remontuojam, {de
dam cementines grindis, šaly takius, 
dengtam stogus, malevojam, pleiste- 
riuojam, dedam plumbirgą, visas 
darbas garantuotas.

AJAX CONSTR. CO.
Didysis ofisas

2206 Milwaukee Avė.
Phone Brunsvvick 4707 

South Side Skyrius 
4034 Archer Avė. 

Lafavette 6719

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

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

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė. 

Bershire 1821 
MR. PARIS

KreipHUa pu 
M. J. KIRAS, 
888B So, Halsted St

BE KOMISO
Mažos Paskolos 

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

Petrzilek Bros.
1647 W. 47 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 
■-■■■■■ i  ■■!*■■ -■     ■ y ■-■■■■■■■»

Pinigų
kaip

Šieno
Ant 1-nų 2-jų ir 3-jų metų 
duodami pinigai — 
2-antri (second) Morgičiai

Tik 4% komiso
Aprūpinimas

Greitas 
Trumpas 
Aiškus

Šaukit Roosevelt 5873

Personai
Asmenų Ieško 

•^fce******^^^^**^*^**^*^**^^*''*******^^******^^**^^^^^

VELTUI
Patentai, Vaizboženklial, Copy- 

vrrightBM Rašyk šiandie. Patentą 
reikalais kreipkitės prie manąs 
pilnu uisi tikėjimu. Teisingas
Greitas patam avima*.

B. Pele.chowicz
Itegiatered Patent Attomoy. 

28M W. Chicago Avė. 
Dąpt 7 

Chicago, I1L

•u 
ir

PAJIESKOME savo giminaitės 
Stanislavos Lopetaites, po tėvais, bet 
po vyru vadinasi Valantinienė. Pa
eina iš Kelmės parapijos, Raseinių 
apskr. Girdėjome, kad gyvena Chi
cago f. Atsišaukite

TEODOR MEŠKAUSKAS 
845 W. 54th St. 

Tel. Boulevard 6797
arba 205 N. 4th St., Duųuesne, Pa.

100 KARŲ 100 
VARTOTŲ 

$25 iki $300 įmokėti
Nėra “Indorsers”

Visi paskiausios , mados karai 
Priimsiu jūsų karą mainais.

Labai prieinamos sąlygos 
Willys Night Sedan — 1926, ge

ram stovy, išrodo kaip naujas, 
geros sąlygos arba mainysiu $525 

Chevrolet Coach — 1927, sunku 
atskirti nuo naujo karo. Ge
rame stovy, sąlygos arba mai-

• nysiu .......................................... I
Chrysler — 70 Sedanas. Perbu- 

davotas ir pataisytas, kaip 
naujas. Geros sąlygos arba 
mainysiu ..............................  I

Oldsmobile Sedan — 1927, ge
riausia pirkinis Chicagoj, ne- 
praleiski progos. Skubinkis, 
mainysiu .............................. $375
Ir daug kitokių kari), kaip tai: 
Buicks, Nashs, Fords, Oakland, 

Dodge, Essex, Marmons, Overland.

Halsted Auto Sales
2560 So. Halsted St., 

Victory 6627 
Visados atdara

Farms For Sale
■Ūkiai Paj^yiinui

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

$500.00
Kodėl negyvent savo locname na

me? Mokėti j savo kišenių tuos 
pačius pinigus kuriuos mokate už 
rendą. Mes turime likusių keletą 
mūrinių bungalovv 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 voikit greit. Matykit M r. Traut. 
B. CIMAGLIO & CO. Home Builders 

7108 and 7039 W. Grand Avė.

$425

$475

PARDUOSIU arba mainysiu 120 
akrų farmą, tik 4 mylios nuo nema
žo miesto, yra 3 ęeri arkliai, 10 kar
vių, 2 priauganti, 11 kiaulių, 100 
vištų, visi budinkai yra geri, yra vi
sos mašinos, mokykla skersai kelio, 
parduosiu už cash arba mainysiu ant 
2 ar 3 flatų mūrinio namo Chicago
je, farma verta, $12,000, morgičių 
yra $2900.

Atsišaukit greit,
J. LAKUS, 

Route 3, Box 136, 
Stevens Point, Wis.

t

Real Estate For Sale
Namai-Žeinė Pardavimui

PARDAVIMUI bizniavas mūrinis 
namas, soft drink parloris ir 6 kam
bariai ant 43čios ir Ashland Avė. At
sišaukite, 4300 So. Ashland Avė. Tel. 
Boulevard 4744.

Dešimts Stanko & Co. 
Mainų

1. GasoTIno Stotis su garadžiumi ir 
salesrumiu.
šešių flatų muro namas Marųuet- 
te Park.
šešių kambarių medinis vasarna
mis su nedideliu plotu žemės, 
prie gražios leikos, visiems' lietu
viams žinomam Woodboro, Wis. 
miestelyj.
Trys muro krautuvės ant Kedzie 
Srie pat dirbtuvių, dvi krautuvės 

inuomuotos, o trečioje yra gro- 
semės rakandai. Kas nori vie
ną biznį atskirai, taipgi galima 
Earduoti ar išnomuoti.

•viejų flatų muro namas po 4 
kambarius ant Bridgeporto.
Keturių flatų muro namas po 6 
kambarius su pečiais šildomas, 
Southsidėj.
Trijų flatų naujau 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.
5076 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6036

2.

3.

4.

6.

7.

į PAJIEŠKAU Julijanos Počkaitės; 
. girdėjau, kad gyvena Chicago, III.
(Cicero); prašau atsišaukti, turiu la
bai svarbų reikalą ar kas kits pra
neškite ir taipgi Jono Dunskio brolio.

MONIKA BAGOČIENfi,
5152 Keystone St., 

Pittsburgh, Pa.

JIEŠKAU merginos ar našlės, nuo 
35 iki 40 metų, katra mylėtų prie 
biznio arba atidaryti valgomų daiktų 
Storą. Katra nevartoju svaiginamų 
gėrimų. Norėčiau susirasti 
draugę, kad ir su vienu vaiku.

Klauskit laiSku.
M. S. T.

Box 31, Montello, Mass.

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

1927 .................................... . .......
Ford tūdor 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 

7136 S. Halsted St. Triangle 9830

$450
$100
$550
$695

PARDUOSIU arba mainysiu savo 
“equity” ant namo šiaur vakarinėj 
miesto daly, arti bažnyčios ir moky
klos, Northwestern gelžkelio, Milwau- 
kee ir Lavvrence gat. 7 kamb., muzi
kos kamb., 2 augštų namas, garu šil
domas. Vapor Heat, gražios dekoraci
jos, 4 dideli miegami kamb., gražus 
įrengimas. Maudynės abiejose pagy
venimuose, 2 karų garadžius. Mažas 
{mokėjimas, likusi ant išmokėjimo. 

5120 Winnemac Avė.

sau

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 automobilius.

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

THE CHEVROLET DEALERS 
ASSOCIATION—Salesmen Training 
School, 801 Gossard Bldg. 108 East 
Ohio St, Chicago, III.

NAUJI MODELIAI
Nuo 8 dienos Liepos, jau Studeba- 

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

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

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

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

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

D. KURAITIS ię A. KASULIS 
Savinipkai.

REIKALINGAS patyręs “shear- 
man”, . kuris pirmiaus dirbo serap 
iron yarde ir 6 patyrusius darbinin
kus. Cohen Iron & Steel, 2034 So. 
Crawford Avė.

M & K Motor Sales
Uhicaro* •enlauul ir ataakančlaual vartotų 

karų pardavinėtojai, 100 rarantuotų vartotų 
karų, pilnai įrengti, gerame mechaniškame 
Btovyje. karai parduodami 
$2000. Me* turime karą 
tokiem* 
mainai*.

nuo $180 iki
----  turime karą kuria tinka ▼!- reikalam*. ~ ‘ - - - -Ca*h. išmokėjimai*,

0811-18 So. Halated 8».

REIKALINGAS shoe makeris, dar
bas ant visados. 2547 W. 69th St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

Darbininkių Reikia
Reikalinga 50 moterų arba mer

ginų, kurios supranta busineąs.
Atsišaukite 9 A. M. ir 7:30 P. M.

J. VALANČUS
1100 Room, 11 floor
184 N. La Šalie St.

REIKALINGA moteris prie room- 
ing house, turi mokėti kalėti angliš
kai ir gerai mokėti- virti. Taipgi 
jauna mergina prie namų darbo.

1103 N. 17th Avė., 
Melrose Pai’k, III.

Melrose Park 624 arba 4470

Musical Instrumento
InatrWmental

PARSIDUODA gražus play- 
er pianas: reguliare kaina 
$1000, parsiduoda už $325. 
Geriems žmonėms ant išmokė
jimo.

6512 So. Halsted St. 
i . ■ ‘

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

4 KAMBARIAMS, PILNAI, $185 
Tik $16 cash reikia 

Lengvais išmokėjimais pagal 
jūsų norą

Atdara vakarais utamink<j, ketverge 
• ir. subatoj

Kessel Bros. Furn. Co.
4812 Cottage Grove Avė.

$225.00 
165.00 
165.00 
295.00 
675.00

Proga Mainininkam Pi
nigų Padaryti

IŠSIMAINO puikus bizniavas kam
pinis namas, 2 štorai su 6 fliatais, 
mainysiu ant privatiŠko namo, ne
paisant apielinkės, bizniavų lotų, 
summer resort, arba ant geros far
mos su gerais padargais, nepaisant 
valstijos.

IŠSIMAINO naujas mūrinis pui
kus namas, 4 flatai ir 4 karų gara
žas, namo parankamai vėliausios ma
dos, mainysiu ant bungalow, 2 flatų 
namo, arba garažo nepaisant vietos.

IŠSIMAINO bizniavas namas, Sto
ras su 2 flatais ir 2 karų garažas, 
namas randasi ant Arsher Avė., mai
nysiu ant bungalovv arba namo senoj 
apielinkėj.

IŠSIMAINO puikus kampinis lotas, 
38x135, mainysiu ant cotlages, bu
černės, dry goods Storo, arba gasoli- 
no stoties.

IŠSIMAINO puikus lotas, naujoj 
kolionijoj, prie Crawford Avė. ir Ar
cher Avė., mainysiu ant automobilio.

IŠSIMAINO puiki farma, Wiscon- 
sino valstijoj, 40 akerių žemės, mai
nysiu ant namo, nepaisant vietos, 
arba parduosiu už pinigus.

Kas norit pirkt, parduot, arba 
mainyti, namus, farmas, arba biz
nius, kreipkitės pas mane, gausit 
greitą ir teisingą patarnavimą.

Su virš minėtais reikalais kreipki
tės pas,

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Lafayette 5107

TURIU PARDUOTI savo 4 lotus 
už “Cash” arba mainysiu j bunga- 
low bei i 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.

BARGENAS 8 kambarių mūrinė 
rezidencija. Karštu vandeniu šil
doma, 2 maudynės, Stiklo Įtarčiai, 
garadžius. Brukavota gatvė ir alė
ja. Pusė bloko nuo 63čios gatvės 
ant Fairfield Avė. 
dėl didelios šeimos, 
kėjimais.

5 ir 5, mūrinis 2 
radžius. T 
nijo's.
$3000 cash.
pect 8760 arba klausk pas

2521 W. 63 St.

Ideališki namai
Lengvais išmo-

1 flatų namas, ga- 
Moderniškas, arti karų li- 

Paaukosiu už $13,500, su 
Namų telefonas Pros-

TURĖK NUOSAVUS NĄMUS
30 pėdų lotas ant Califomia Avė., 
arti Marųuette Parko, mokyklos, ba
žnyčios ir karų linijos. Pirk dabar 
pakol kainos žemos. Mažas {mokė
jimas, likusius lengvais išmokėjimais.

J. A. LYNCH
40 N. Dearbom St.

Central 3654

Naudokitės Proga
Mes turime didelį pasirinkimą įvai

riausių automobilių iš 1924-5-6-7 — 
kainos sulig gerumo automobilio.
Oldsmobile 6 cyl., 1926 ..'.....
Essex coach 6 cyl. 1924 ......
Cadillac 8 cyl............................
Buick coupe 1926 ..................
Hupmobile 1926 ......................

NAUJI HUPMOBILE
Taipgi mes parduodam naujus 

Hupmobile — kaina nuo $1,585 iki 
$2,800, Hupmobile karai yra vieni iš 
Hzdingiausių — savo populerumu 

ia visus kitus karus. Jeigu 
Tamstoms reikalinga pirkti aiKa mai
nyti karą, geriausia kreipkitės pas 
mus — geri karai ir teisingas\ patar
navimas užtikrintas kiekvienam mu
sų kostumeriui.

Balzekas Autos Sales,
6012 So. Kedzie Avė.

NEPRALEISKIT ŠIO BARGENO
Pardavimui 2 flatų, mūrinis, garu 

šildomas, 5-6 kambarių. Namas 
apie 7 metus senas. $11,500. Arba 
mainysiu į bučernę, grosernę arba 
kad ir ant armonikos. Taipgi 6 
flaatų namas, 2 po 5 ir 4-4 kamba
rius, randasi Chater Field. I>abai 
pigiai, arba mainysiu i mažesni.

Del informacijų šaukit
Republic 7647

2 FLATŲ — 2 po 5-5, karštu van
deniu šildomas, 2 karų garadžius. 
30x125, lotas, Pusė bloko nuo 
linijos ir % bloko nuo Bulvaro, 
na $12,500.

WALTER J. PAUL
6601 So. Westem Republic
3236 W. 55th St. Hemlock

karų 
Kai-

4170
2389

SPECIALIS Bargenas, 6 kamb. 
bungalow, karštu vandeniu šildomas, 
“oil burner”, garadžius, 6518 So. 
Artesian Avė. Tel. Bevverly 4348.

NAŠLE priversta parduoti puiku 
7 pasažierių sedaną, arba mainysiu į daimantus arba Real jSstate. Telefo- 
nuok Seeley 1674.

, Business Chances
Parda^mui ĮBiznląi^

PARDAVIMUI grosemė ir bučer- 
nė kartu su namu, 50 pėdų frontas, 
dėl nesveikatos šeimynoj. 6034 So. 
Crawford Avė. Tel. Hemlock 1888.

PARDAVIMUI saliunas, 4 kamba
riai pagyvenimui, renda $45.00. — 
Priežastį patirsit ant vietos. 5137 
Wentworth Avė.

MILWAUKEE, HOWARD, HAR
LEM AVĖ. jau dabar yra įrengtos 
šioje sekcijoje. Čionai yra puiki atei
tis. Milwaukee Avė. toje vietoje yr.1 
praplatinta. Howard Avė., ir Harlem 
Avė. bus išcementuotos County val
džios VELTUI. Ir kontraktas tam 
darbui jau yra padarytas.

TIE KURIE PERMATO ATEITI 
perka vieną šių bargenų dabar 25x125 
pėdų ant Milwaukee Avė., tik keletas 
f>ėdų nuo N. W. kampo Jarvis Avė. 
r netoli Hšrlem Avė. ir Harward 

Avė., kaina $4,000, cash reikia $2,625.
30x116 pėdų ant Howard Avė. tik 

biskį į rytus nuo Harlem Avė. ir Mil- 
waukee Avė. ir į vakarus nuo nau
jai platinamo Waukegan kelio, kaina 
$4000, cash reikia $2125.

25x142 pėdų ant Harlem Avė., tar
pe Milvvaukee Avė. ir Hanvard Avė., 
kaina $4,000, cash reikia $2625.

Del tolimesnių informącijų matykit 
savininką

“WEHMAN”,
2540 Winnemac Avė.

Geri Bargenai
1. Kampinis muro namas su bu- 

černe ir groseme.

2. 160 akrų geros farmos su bu- 
dinkais.

3. 25 pėdų bizniavai lotas.
Tos visos viršminetos prapertes 

parsiduoda pigiai arba mainysiu į du 
flatu\namą arba kitokią prapertę. 
Agentai tegul neatsišaukia.

G001 S. Carpenter St. 
Tel. Englevvood 2116

KAMPINIS LOTAS 220x136, 
netoli “full section” linijos. Grei
tam pardavimui už $700, cash $90, 
kitus po $10 į mėnesį.

Rašykit
840 Transportation Bldg., 

Box 5782 N.

NEGIRDĖTAS BARGENAS par
siduoda* duonos ir kėksų keptuvė, ar
ba išsimaino ant namo. Pardavimo 
•priežastį patirsite ant vietos. Star 
Bakery, 738 W. 31 St. Tel. Victory
7173. ,, .i, *.i • Longbeach 4140 arba Austin 5696

PARDUOSIU 
netoli St. Paul 
į River Grove. 
reikia. Kitus 
išmokėjimais.

GRAŽIA COTTAGE, 
Geležinkelio Stoties, 
Tiktai 
mažais

Rašykit, 
608 S. Dearbom 

Room 942. Box 5781 N.

$225 cash 
mėnesiniais

St.

T


