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Naujieniečhi Rezoliucija
Tautų Sąjungai

Vakar “Naujienų” piknike, kuriame dalyvavo tūks
tančiai Chicagos lietuvių, įvyko ir masinis pikniko da
lyvių mitingas. Priimta sekama rezoliucija dėl Vilniaus, 
kuri nutarta pasiųsti (anglų kalba) Tautų Sąjungai:

Sir Eric Drummond
Tautų Sąjungos Sekretoriui 
Geneva, Šveicarija
Chicagos lietuvių dienraštis “Naujienos” turi gar

bės pranešti Tamstai, kad daugiau kaip šeši tūkstančiai 
lietuvių amerikiečių, susirinkę Stickney darže rugpiu- 
čio 26 d., reiškia savo griežčiausių protestą prieš tebesi
tęsiančią lenkų okupaciją Vilniaus krašte ir reikalauja 
imtis tinkamų priemonių, kad Lietuvai butų sugrąžinta 
senoji jos sostinė.

Liberališki Am. mo
kslininkai stojo rem 

ti socialistus
iš-36 universitetų profesoriai 

leido atsišaukimą, ragindami 
mesti republikonus demokra
tus ir balsuoti už socialistus

atsišaukime jie sako, 
gubernatoriaus Alberto 
ir Herberto Hooverio 
“stovi tos pat bergž- 

doriškai sugedusios

NE\V YOBKAS, rugp. 26. 
— Trisdešimt šeši įvairių Ame
rikos universitetų ir kolegijų 
profesoriai išleido atsišaukimą 
į visų mokyklų, kolegijų ir uni
versitetų mokytojus, profeso
rius ir is viso žmonių švietė
jus, ragindami juos mesti tiek 
republikonų tiek demokratų 
partijas, bet remti Socialistų 
partijos kandidatą į Jungtinių 
Valstybių prezidentus, Norma
ną Thomasą.

Savo 
kad už 
Smitho 
nugarų 
džios ir
(corrupt) grupės, kurios valdo 
kraštą per visą pastarąjį pus
šimtį metų,” tuo tarpu kai “vi
soms liberalėms krašto pajė
goms šiandie vadovauja Socia
listų partija.”

“Abiejų [republikonų ir de
mokratėj partijų platformos,” 
sakoma toliau atsišaukime, “ar
ba ignoruoja, arba nesugeba 
rasti tinkamų atsakymų to
kioms problemoms, kaip, pa
vyzdžiui, ar krašto jėgos re
sursai turi būt visuomenes nuo
savybė, ar tik Insdll’o ir jo 
draugų; kaip užbėgti už akių 
nedarbui, arba bent sumažinti 
skaičių bedarbių, kurių dabar 
krašte yni tarp trijų ir ketu
rių milionų žmonių; kaip do
roti užsienio politikos elemen
tus, kad ji padarytų Ameriką 
galingu veiksniu pastangose 
dėl visuotinės taikos pasau
ly.” į filį I

Profesoriai apgailauja, kad 
iki šiol Amerikoje nepavykę 
sukurti panašios partijos, kaip 
kad Anglijos Darbo partija. Tas 
nepavykimas parėjęs iš to, kad 
Amerikos liberalai, ką pradė
ję dirbti, norį urnai sulaukti 
vaisių.

Atsišaukimą yra pasirašę:
Jesse H. Holmes, professor 

of pbilosopby, Svvarthmore 
Joge; S. Balph Harlovv, 
fessor of religion, Smith 
lege; Leroy E. Bovvman,
partinei) t of sociology, Colum
bia university; James W. Alex- 
ander, professor of mathema- 
ties, Princeton university; 
Nevvton Arvi n, professor of 
English, Smith college; Isaac

col- 
pro- 
col- 
de-

Cheney, professor oi 
Skidmore college; 

Clarke, professor oi 
Glenn C. 
•k City:

i '■ ■■

Illinois Central traukiniui nušokus nuo bėgių netoli Mounds, 111. Nelaimėj 8 žmonės
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Lenkai nieko nebe 
atsakysią į Volde 

maro nota
tenku Telegrafo Agentūros 

pranešimu, Varšavos pusiau ofi
cialia laikraštis Epoka skelbia, 
kad Lenkijos užsienio reikalų 
ministeris

E. Ash, professor of sociolo
gy, Ohio university; Charles 
M. Bond, Lewisburg, Pa.; Cole- 
man B. 
economies, 

Edwin I
sociology, Oberlin; 
Clement, New 
George A. Cole, formerly pro
fessor of education, Columbia: 
Leatitia Moon Cunard, Grinnell 
college; Horace B. Davis, Ncw 
York; Percy M. I)a\vson, pro
fessor of scicnce, VVisconsin; 
A. J. Degroot, college of reli
gini], Butler university; W. W. 
Denton, department of mathe-;

nes formalūs diskusijos su Lie
tuvos diktatorium butų betik
slius, sako lenkų oficiozas.

Lietuvoj uždarysią 50 
nuoš. lenkų mokyklų
Ta pati Lenkų Telegrafo

iMi

Šuo rado po tiltu nužu-J)evyni nusikaltėliai pa- 
dytos merginos kūną bėgo iš kalėjimo

Lietuvos žinios.
Perdau# blogų metų 

Lietuvoj šiemet 
nebusią

Zaleskis nemanąs at- 
Lietuvos 

notą. ly
nota ro- 
ęsąs ati-

Voldemaro
Voldemaro

premjero 
ploipatinė 
danli, kad jo tikslas 
dėlioti dervbas. Taikos darvti
jis visai nenorįs. Del to toles-

maties, Michigan Academy oi 
Science; W. H. Detwyler, Yon- 
kers, N. Y.; Frank C. Foster, 
Hampton institute; C. H. Ham- 
lin, department of history, At
lanta Christian college; Gran- 
ville Ilicks, department of Eng
lish, Smith college; Jessie VV. Agentūra skelbia žinią iš Vil- 
Hugban, Nciw York; Vladimir 
Karapetoff, Ithaca; Maynard 
C. Kreuger, department of eco
nomies, University of Pennsyl- 
vania; Henry B. Linville, Ne\v 
York; Jeanette Marka, profes
sor of English literature, Mount 
Holyoke college; \Vyley B. San- 
ders, department of siK’iology, 
University of North Carolina; 
Tucker P. 
college; 
Union
Paul H. Whitley, Colgate uni
versity; Milton VVhittler, de
partment of education, Grin
nell; Harry F. Ward, profes
sor of Christian ethics, Union 
Theotogical seminary—

niaus, kad “Lietuvos vyriausy
be nutarė ateinančių mokslo

visų Lietuvoj esančių lenkų mo
kyklų.”

Lenkų šeima savo 
religinį pamišimą

Smith, Springlield 
Arthur L. Swift Jr., 
riieological seminary;

Angliakasiai balsuos 
naują algų sutartį

VABšAVA, rugp. 26. Dzikie 
Garby kaime, netoli nuo Lvo
vo, visa Stanislavo Sterno šei
ma, susidedanti iš šešių na
rių, gavo tikybinį proto pami
šimą.

šeimos nariai įsivaizdino, 
kad j juos įlindęs velnias, ir, 
velniui išvaryti, jie ėmė bepro
tiškai šokti.

Kaimynai, nieko negalėdami 
pamišėliams padaryti ir juos 
nuraminti, 
sybei, kuri 
ir išgabeno 
Kulparkove.

davė žinią 
visą šeimą 
j pamišėlių

vyriau
siame 
įstaigą

I dienos nedirba, gal 
grįš į kasyklas dirbti

II dieną, jeigu jie vi- 
balsavimu patvirtins

Sprogimas parako įmo
nėj sudraskė du 

darbininku

KANSAS CITY, Mo., rugp. 
26. — Tarp astuonių ir dešim
ties tūkstančių kasyklų darbi
ninkų pietų vakarų valstijose, 
kurie jau nuo praeitų metų ba
landžio 
būt jau 
rugsėjo 
suotiniu
naują algų sutartį, kurią jų 
atstovai dabar padarė su South- 
western Interstate Coal Opera- 
tors asociacija.

ginant sutartimi, 
siams bus mokama 
$5 dienai arba 
$1.52 už toną, 
storumo.

Sutartis liečia 
sas, Oklahoma, 
Texas kasyklas,
baigsis balandžio 1, 1931 me
tų. Sutartis bus tuojau paduo
ta vietų unijoms patvirtinti ar 
atmesti.

nuo

angliaka- 
minimum 
$1.01 iki

Missouri, Kam
Arkansas ir 
Jos terminas

ASHLAND, Wis., rugp.
— Darkdale, dešimt mylių 
Ashlando, įvyko sprogimas 
Pont kompanijos įmonėj. Spro
gimo du darbininkai, Conrad 
Holman ir Alvin Benstrom, 
vo j gabalus sudraskyti.

26.
nuo 
Du

bu-

BOSTON, Mass., rugp. 26. 
— Bute, kurį jis buvo nusi
samdęs Carver gaitvėje, rado 
gazu misi troškinusį žinomą ak- 
torį Williamą Scottą, kurio tik
ras vardas pavarde buvo Bo- 
bert Noble. Jis buvo 65 metų 
amžiaus. Manoma, kad jis nu
sižudė bijodamas visiško apa
kimo, nes pastaruoju laiku jis 
silpnai bematė.

ELKHOBN,
— VVilliams ...
toli niro čia, valstijos polici
ninkas pasidomėjo pažiūrėti, toliai, 
ko šuo taip loja, landžiodamas .teisias už žmogžudybę. 
po keli.) perkaso tiltu. Palin
dęs po tiltu, jis rado baisų ra- šte uždaryti. Iš 
dinį: gunion suvyniotą jaunos • laužias geležines 
merginos kūną vienuos lik bal-’ir lauko pusėj 
tiniuose. Mergina, matyt, buvo i nuo lango virvę, 
žiauriai nužudyta, nes keturi, 
j.os šonkauliai sutriuškinti taip,] 
kad kaulai sulindę į plaučius, i 
Kauntūs gydytojas sako, kad 
ji buvus nužudyta prieš šešias 
ar daugiau savaičių. Ji 
kiausia ne vietine, kadangi 
apielinkėj negirdėt, kad 
mergina butų prapuolus.

Wis., rugp. 26.» 
*a.y vieškely, ne-!

vei-
y • • ŠIOJ 
kuri

Tragedija lietuvių 
šeimoj Brooklyne

Marė Milašiuniutė, 15 m., 
savo patėvį, kuris per (i 
tus ją naudojęs

26.
ka-

NEVVPOįrr, Ky., rugp.
— Nakties metu iš miesto
Įėjimo pabūgo devyni nusikal- 

kurių vienas buvo nu

Kaliniai buvo antrame auk- 
ryto rado iš- 
lango štangas 
tabaluojančią

Atgaivina kaltini
mus prieš Zappi dėl 

kanibalizmo
išgelb$tą dirižablio ItaliaRusų 

oficierą francuzų komunistę 
laikraštis vadina žmogžudžiu

buvo užmušti, 200 sužeistų.
,, --------------- ----- — ----------------------------------------- i

Didelė katastrofa
New Yorko požemi

niame gelžkely
Elektrinio traukinio vagonams 

susikūlus, 17 žmonių užmuš
ta, 100 sužeista

Valdžios laikraštis “Lietuvos 
Aidas” apie šių metų nederlių 
rašo:

Visa baimė dėl busimo neder
liaus pasirodė esanti tik apgau
linga išgąstis, žiemkenčiai javai 
ne tik pasitaisė, bet rezultatai 
žada būti net geresni kaip per
nai. Itin geros yra derliaus per
spektyvos pietų — vakarų Lie
tuvos rajonuose — Vilkaviškio, 
Mariampolės, Alytaus ir Seinų 
apskrityse. Čia laukiama gero 
rugių derliaus. O kviečiai bus 
dar geresni.

Kai kuriose Lietuvos žiemių 
apskrityse pasėliai kiek nuken
tėjo. Panevėžio apskrity žymi 
pasėlių dalis sumirkyta. Kai 

! kuriuose Šiaulių apskrities 
, ūkiuose tik neseniai tegalėjo 
1 pradėti sėją. Tačiau ir čia der- 
| liaus perspektyvos įvertinamos 
nežeminu vidutinių.

Ūkininkų tarpe, vyrauja visai 
optimistinė nuotaika derliaus 
atžvilgiu. Varpos yra pilnos ir 
rugių brandumas laukiamas net 
didesnis, kaip pernai.

Del drėgno oro nukentėjo bul
vės. Bet tuose ūkiuose, kur bul
vės iš anksto buvo sodinamos 
aukštumose ir smiltynėse, jos 
yra nusisekusios. Gerame sto
vyje yra taip pat pašarinės žo
lės. Vyšnių, obuolių, kriaušių ir 
daržovių irgi bus daug.

Bendrą pasitenkinimą suke
lia kainų stovis. Gero derliaus 
akyvaizdoje rinkoj pradeda 
reikštis kainų kritimo tenden
cija. Tačiau bendroji konjunk
tūra parodo, jog žymaus kainų 
sumažėjimo laukti netenka. 
Ūkininkų dauguma turi gali
mumo palūkėti ir neišmesti rin- 
kon savo produktų pigiomis kai
nomis.

NEW YOBKAS, rugp. 26.
Praeito penktadienio vaka

rą New Yorke atsitiko baisi 
nelaime, kuHoj septyniolika as
menų buvo užmušta ir apie 
šimtas kitų sužeista.

Apie penktą valandą, kai 
šimtai tūkstančių žmonių po 
dienos darbo plūdo namo ir 
visos susisiekimo priemonės ir 
stotys buvo kimštinai prisikim- 
šusios, požeminiame geležinke
ly (subway) ties Times skve
ru susikūlė elektrinis trauki
nys, gabenęs 1,890 žmonių. Vie
nas paskutinių vagonų, išlėkęs 
iš bėgių, trenkė į storą beto
no sieną, skiriančią vieną ge
ležinkelio liniją nuo antros, ir 
ją išgriovė, o pats vagonas vi
sai sudužo. .

Sako, kad nelaime atsitikus 
dėl iešmininko kaltės, kuris iš 
savo bokšto atsuko bėgius ank
sčiau ne kad visi traukinio va
gonai buvo savo liniją • pra
bėgę.

X 

Nesileido degtinės ieš
kotojams krėsti, 

nušautas

Komunistų laikraštis Paryžiu
je, L’Humanitė, paskelbė straip
snį, kuriame autorius, pasira
šęs “Parijanine” (Parižanin—- 
Paryžietis), kalba apie ledų 
laužomojo sovietų laivo Kra- 

rugp. sino žygius gelbėjime dirižab
lio Italia katastrofos aukų. 
Tarp kita, straipsny sakoma:

“Nors žmogžudybes ir kani
balizmo faktus sunku pilnai 
įrodyti, viskas tačiau rodo, kad 
kap. Filippi Zappi bandė kar
tą, o gal ir du kartu, papildy
ti žmogžudybę. Kap. Zappi 
žmegžuda.”

Bašytojas dar pareiškia, 
šiuos savo tvirtinimus jis 
liau paremsiąs įrodymais.

[Po dirižablio Italia katas-

šovė 
me-

BBOOKLYN,
26. — Marė Milašiuniutė, 15 
metų mergaitė, prisipažino po
licijai, kad ji pašovus sąyo pa
tėvį, Juozą Mikuspanką [Mi- 
kušauską?], kuris dabar guli 
ligoninėje ir vargiai beišliks gy
vas.

Suimta Milašiuniutė pasisa
kė policijai, kad ji šovus patė
vį, keršydama jam už biaurų 
jo elgesį su ja. Mergaitė verk
dama papasakojo, kad patėvis 
puolęs ir iškoneveikęs ją, kai
dar ji buvus devynių metų am- trofos atšiaurės leduose, kap. 
žiaus mergaitė, ir ligšiol, per, Zappi, kap. Mariano ir švedų 
šešerius metus, nepaliovęs tą! mokslininkas Dr. Malmgren,

yra

kad 
vė-

pat daręs su ja. To ji nebe
galėjus daugiau pakęsti. Ji pa- kitus italus, kurie dar buvo iš- 
siryžus užmušti patėvį.

Mergaitės patėvis, Juozas Mi- 
kuspankas, guldamas ligoni- nios. Kelionėje Dr. Malin gren 
nėj, sako, kad pirma jį šovus žuvo, o abudu italai, Zappi ir 
jo pati, o paskui padavus re- Mariano, 
volverį dukteriai, kuri dar du 
kartu jį šovus.

palikę gen. Umberto Nobile ir

likę gyvi, ledų lytimis bandė 
pėsti prisigriebti prie sausu-

ASHLAND, Ohio, rugp. 26. 
— Du deputy šerifai atvyko 
į buvusio kauntes prokuroro, 
(reorge Frey, namus ir pareiš
kė, kad jie norį padaryti kra
tą, ar kartais namie nelaiko
ma degtinė. Frey pasipriešino, 
ir deputy šerifai jį nušovė.

23 žmonės sužeisti tra- 
mams susidūrus

Chicagai Ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Veikiausiai bus gražu ir šil
čiau; vidutinis pietų rytų ir 
pietų vėjas.

Vakar temperatūros bendrai 
buvo 79° F.

šiandie saulė teka 6:09, 
žiasi 7:34. Mėnuo leidžiasi 
ryto.

buvo pagaliau rusų 
aviatoriaus čuchnovskio paste
bėti ir ledų laužomojo laivo 
Krasin’o išgelbėti. Išgelbėtieji 
prisipažino, kad Drą Malmgre- 
ną jie gyvą palikę leduose mir
ti, nes jis nebeturėjęs jėgų to
liau eiti ir pats prašęs palikti 
jį ledų kape. Po to kilo kalbos, 
kad abudu italai švedų moks
lininką suvalgę ir kad kap. 
Zappi planavęs tą pat padary
ti su savo draugu Mariano, jei 
nebūtų laiku atėjus jiems ru
sų pagalba.]

SHELBYVILLE, Ind., rugp 
26. — Dviem Indianapolis & 
Southern Traction kompanijoj, 
tarpumiesčių elektriniams va
gonams susidūrus, dvidešimt 
trys keleiviai buvo sužeisti. 
Kai kurie sužeistieji teko ga
benti į ligoninę.

leid- 
2:05

ANGOBA, Turkija, rugp. 26. 
— Tu^’kų vyriausybė leido ame
rikiečių misijai vėl atidaryti 
savo mokyklą Tallase. Mokyk

la buvo uždaryta karo metais.

Paskendo trys žmonės
Klaipėdos pajūry keturi dar

bininkai važinėjo valtimi. Buvo 
gerokai įsigėrę. Vienas iš jų 
ėmė valtį siūbuoti ir apvertė. 
Du iŠ jų — Kribauskas ir Šmi
tas paskendo, antri du išsigel
bėjo. Tą pat dieną paskendo 
jaunas darbininkas, vėl Šmitas 
20 m. amžiaus. Ir šis buvo ge
rokai įsigėręs. j

Bedarbių Lietuvoj da
bar nesą

“Liet. Aidas” rašo:
Tuo tarpu Lietuvoje nedarbo 

nėra. Buvusieji apie 1500 be
darbių dabar dirba laukų dar
buose ir miestuose prie staty
bos.

Be to, ypač šiemet smarkiai 
ėmus statyti Kaune daug naujų 
namų jaučiama įgudusių staty
bos darbininkų stoka.

Taip pat daromos pastangos, 
kad pasibaigus laukų darbams 
ir grįžus darbininkams butų 
jiems suruošti viešieji darbai.

Sugriuvo remontuoja
mas namas

4 žmonės sužeisti

KAUNAS. Lukšio gatvėj Nr. 
42 kieme remontuojamam se
nam muro dviejų aukštų namui 
liepos 24 d. dedant naujus ge
ležinius balkius staiga įgriuvo 
ir pakasė po griuvėsiais 4 dar
bininkus.

Katastrofos vieton buvo iš
šaukti gairrininkai, kurie nelai
minguosius išgelbėjo. Trys dar
bininkai atkasti su mažais su
žeidimais, gi ketvirtoji Bagda- 
navičiute Elena sunkiai ir pavo
jingai sužeista. Ji padėta ligo
ninėn.

Sulaikytas netikrų pi
nigų padirbėjas

SEDOS miestely sulaikytas 
Feliksas Lūšys, įtariamas ne
tikrų pinigų dirbimu. Pas jį 
rasta padirbtu 2 lt. monetų. 
Lūšys atiduotas teismui.
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VANDUO
Okeano senumas

D. Marijano

“Laikas nebrėžia raukšlių ant 
savo skaisčios kaktos; nuo to 
laiko, kaip kurinių aušra žvilg
terėjo, tu banguoji ligi šiol“. 
Taip yra išsitaręs Byronas apie 
okeanų, ir tie jo žodžiai tikres
ni negu pats poetas galėjo ma
nyti. Prabėgo milijonai amžių, 
kiek kartų išnyko, o okeanas 
su savo vandeniu, su savo įvai
riais gyviais, kaip seniau, taip 
ir dabar susidaro iš vandens, 
audros ir potvynių siūbuoja
mos; seniau ir dabar okeane 
knibžda gyvių milijardai. Sau
suma kito, o okeanas (vande
nynas) paliko nepakitęs; jis 
nugriovė krantus; salos ir di
deli plotai sausumos, kur nuo 
senovės žydėjo įvairiomis gy
vybės formomis, yra palaidoti 
jo gelmėse. Praslinko daug ge
ologinių amžių, maži gyviai pa
virto žmogumi, o pavandenio 
diatomėjos dideliais medžiais, ir 
tik jūrės pasiliko tokios pačios 
ir tokios pasiliks ilgam. Tie pa
tys taškai, kurie aptaško musų 
veidą, vaikštinėjant po marių 
krantą, plaudavo augalus ir gy
vius, kurių buvo prieš milijo
nus metų, ir dar plaus juos mi
lijonus metų, žmogus, palygin
ti su jūrių senumu, tėra vos 
gimęs kūdikis. Iš esamo kiekio 
druskos jūrių vandenyje, kurio 
kasmet prisideda iš įplaukian
čių į mares upių, sprendžiama, 
jog okeano senumas siekia ne 
mažiau kaip 100 milijonų me
tų. Vandens ant žemės rutulio 
yra labai daug. Surinkę visą 
vandenį į krūvą, gautume 500 
kilometrų diametro rutulį. Dau
giau kaip 4/5 žemės paviršiaus 
dalys yra apimtos vandens. Ju
lių gilumas vietomis siekia 
9,300 metrų, vandens slėgimas 
okeanuose siekia 900 kilogramų 
į kvadratinio centimetro plotą. 
Tose gelmėse tamsu, nes nei 
vienas saulės spindulys nepa
siekia dugno, vanduo šaltas, 
kaip tirpstantis ledas, tyluma 
neapsakoma, ir visgi ten pilna 
gyvių, kurių daugelio žmogus 
nėra nė matęs. Kiplingas taip 
rašo: — Garlaivių skeveldros, 
jų dulkės krinta į tamsumą, 
kur gyvena aklos baltos gyva-

pirmas sutirštėjusių garų van
dens lašas nukrito ant žemės 
paviršiaus ir sučirškė, kaip ant 
įkaitusios geležies. Tai buvo 
įdomus musų žemės laikotarpis. 
Raudonas, kruvinas lietus kaip 
iš karties pylė ant įkaitusio že
mės paviršiaus; buvo neapsa
komas užimąs ir trenksmas ;i 
sunku dabar įsivaizduoti, koks* 
baisus buvo reginys. Bet toks1 
laikotarpis ilgai negalėjo truk-' 
ti, gal, vos kelis tūkstančius*

KORESPONDENCIJOS
Pittsburgh, Pa.

SLA. 3-čias apskritys rengia 
pikniką su ristynėmis.

SLA. .Sočias apskritys rengia 
pikniką su ristynėmis rugsėjo 2 
d. Pittsburgiečiams gerai žino
moje vietoje, Amšiejaus farmo- 
je.

Kiek teko patirti, tai Jack 
Ganson ir vėl 

j tam apskričio 
I kartu Gansono
, pas pirmaeilių lietuvių ristykų. 

metų, apsitraukė kieta žemės Spėjama, kad drabėžnas dzūkas, 
paviršiaus pluta, ir ji atvėso Ii- juozas Bancevičius, susikibs su 
gi 4-100° C. Gansonu. O ki<•k man žinoma,

M . j tai Gansonas yra tikras žemai-žemes pradinis stovis Taj rejškia ka<1 pittsbur.
Tokiame stovyje yra musų pečiai turės progos šiame pikni- 

saulės sistemos planetos: Jupi-Įke matyti įdomią kovą ant mat- 
teris, Saturnas, Neptūnas ir rašo tarp dzūko, ir ne bile ko- 
Uranas, kurie tatum taip ra-|kio dzūkelio, ale drabėžno dzu- 
miai žiba dangaus skliaute. Ta-įko Bancevičiaus ir žemaičio 
da temperatūra turėjo greitai (Gansono. Apie žemaičio Gan- 
nupulti dar žemiau ir priėjo Ii- sono gabumus nereikia nė aiš- 
gi -f-55° C., kuriai esant gale- l’ittburgiečiai jau žino

Į jo jau gyvuoti kai kurie auga
lai. Tais laikais žemės kamuo
lys aplink buvo apsuptas van
dens okeanu, o žemės viduriuo
se kunkuliavo, kaip ir pirma; 
dar ligi šiol musų žemės vidu-| 
rys yra įkaitęs ir temperatūra 
taip aukšta, jog ten yra i>avirtę 
garais visi elementai, kuriuos 
mes tik žinome. Juo tolyn, juo 
daugiau žemės rutulys atvės ir 
dabar kuone vidujinė žemės 
temperatūra 4“ 17° C. prieis li
gi —273°, būtent ligi absoliu-

risis virš minė- 
piknike ir šiuo 
priešas bus vie-

jį iš praeitų Gansono ristynių 
sandariečių piknike. Tik gal da 

tuo kartu mažai kas žinojo, kad 
Gansonas priklauso žemaičiams.

Ant galo noriu pasakyti, kad 
|ta busianti kova tarp dzūko 
I Bancevičiaus ir žemaičio Gan- 
isono bus iki galutinai pergalei. 
,O katra “tauta“ yra stipresnė 
jPittsburghe — dzūkų ar žemai- 
įčių — tai aš kol kas negaliu pa- 
(sakyti. Tą galima bus sužinoti 
tik per ristynes, kurių bus ir 
daugiau šiame piknike.

O jei dėl kokios priežasties
taus 0 ir visi gyviai ant žemės Bancevičius negalėtų ristis, tai 
turės miiti. Juk ii dabai tik 17 |<jtas pirmaeilis ristikas užims 
laipsnių skiria musų žemę nuo iš dzukų tautos Bancevičiaus 
vandens užšalimo temperatūros,1 vieta.
jau ir dabar mes turime ant 
žemės tokių šalių, kur vanduo 
jau sustingęs nebeištirpsta per] 
ištisus metus, ir tada jūrių ir 
marių visas vanduo sukietės,1 stijoj veikia 
kaip sukietėjo visos žemės plu
tos medžiagos. Bet vandens yra 
ne tik ant žemės. Musų kaimy
nė aušrinė žvaigždė, taip links
mai žibanti rytais ir vakarais, 
planeta Venera, taip pat yra 
apsupta debesiais vandens la
šelių. Jeigu ji yra apsupta de
besių, tai ir yra ant jos upelių 
ir upių, jūrių ir marių. Be abe
jo, vandens yra ir ant Marso 
planetos. (Bus daugiau).

Blue Law ir Pittslninghiečiii 
pramogos.

Tur būt visam pasauliui yra 
žinoma, kad l’ennsylvanijos val-

J ” ‘ i vadinamas “bliu 
lov”. Jis draudžia nedėldieniais 
visokias pramogas ir pasilinks
minimus. Tų “bliu lov“ didžiau
siais sargais, taip sakant, yra 
protestoniški dusių ganytojai 
kunigai su visomis savo davat
komis. žinoma, tuo pasinaudo
ja ir visokios rųšies politikieriai 
ir ir vadinamieji kanštebeliai, 
ba jeigu kas nori regti ką sak- 
madienyj, tai turi pirmiausiai 
pasimatyt su vietos politikieriais

tės; ten, tose tyrose gel
mėse, kur tvirtuose kiautuose 
telegrafo vielos snaudžia, nėra 
nei garso, nei jokio aido. Iš kur 
gi atsirado šitie vandenynai? 
Apie tai mums pasakoja musų 
žemės istorija — geologija.

Okeano kilmė
Iš pradžių buvo miglynas, 

kokį dabar matome dangaus 
skliaute. Iš to miglyno susidarė 
musų saulės sistema, tos siste-
mos kiti dangaus kūnai, kurių 
tarpe susidarė ir musų žemė. 
Tas miglynas buvo sudarytas 
iš dviejų elementų: deguonies 
ir vandenilio. Miglynui atvė
sus, vandenilis ir deguonis su
sijungė ir virto vandens ga
rais. Žemei atvėsus tiek, jog ji 
radosi balta, ji buvo apsupta 
vandens garų. Visas vanduo,
kuris yra dabar žemėje ir ant 
žemės, tuomet buvo pavirtęs 
garais. Tų garų spaudimas bu
vo 1500 kilogramų į kvadrati
nio sentimetro plotą. Tempera
tūra ir spaudimas didžiausiuose 
musų gariniuose katiluose, pa
lyginti su sjiaudimu, kuris bu
vo į įkaitusį žemės rutulio pa
viršių, yra visai menkas. Bet 
tokiame stovyje žemė negalėjo 
ilgai pasilikti, nes šilima nuo 
žemės lėkė į šaltą begalinę erd
vę. Kada žemes temperatūra 
nusileido ligi 4"370° C., tada

Klozeto oti tiltas trenk
ta*. >13.60. Pirkit ano 
muit) olselio kainomis. 
Namų apėildymo iren- 
rimai parduodami lenr- 
vale ilmokėjltnais.
Peoples Plumbing & 
Hrating Supply Co. 

tji* m Avė.,
N. Halsted Ht.

H. markai 0075—0070

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

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs Jūsų tikrų ligą Ir jei aš apsiausiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
k\ir ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzumina- 

N vimo — kas jums yra.
DR. J. E. ZAREMBA

20 W. Jackson BĮ v., netoli State St.
Kambariai 1012, 1015, 1018. Imkit elevatorių 

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

Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

Rusiškos ir Turkiškos Vanosi
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Rooeevelt Kd. 
arti St Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRĖJA. ISleista 1926 metais. Apdaryta ..... ................ ................ $2.50
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

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

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS .......................................... $3.00
šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausius 
paštas.

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

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

Rašybos vadovš’Js su rašybos todynšliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ..........................  — 55c
Namų darbai, namini sąskaityba ir biudžeto. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

VIENYBE
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

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

ir konstebeliais. Suprantama, 
pasimatant reikia ir “patepti.” 
Tai reiškia, kad mes Pittsbur- 
giočiai turime dvejopą, butloge- 
rystę, būtent, ant svaiginančių 
gėrimų ir ant Dievo dienos — 
sekmadienio.

Bet kaip yra nestoka šiais sau
sais laikais svaiginančių gėrimų, 
taip nestoka Pittsburghe sekma
dieniais parengimų. Tik kai ka
da pasitaiko gana juokingų da
lykų ne tik su prohibicija, ale ir 
su “bliu lov.“

Prieš kiek laiko protestoni
ški kunigai su savo davatkomis 
ėmė atakuoti policijos viršinin
ką Klarką, kad šis buk neužten
kamai naikinąs svaiginančius 
gėrimus ir kad jis užstojąs but- 
legerius ir tt. Policijos virši
ninkas Klarkas, išvestas iš kan
trybės, viešam mitinge pareiš
kė: “Prohibicija tik darbinin
kams, o degtinė bagočiams.“ Ak 
tų, svieteli mano! Sujudo visos 
dvasiškos asabos rėkti ant Klar
ko ir reikalavo mero Klinio, kad 
pašalintų policijos viršininką už 
tokį pareiškimą, bet meras ne
paklausė tų dvasiškų tėvelių.

Blue Law daugiausia tik pa
prastiems žmonėms ir taikomas, 
o ne turtuoliams. Kada turtin
gieji sekmadieniais lošia golfą ir 
kitus gėmius, kurie yra madoje 
tarp turtingųjų, tai viskas “all 
,right.“ Bet jeigu tik kur ima 
lošti bolę ar futbolą paprasti 
žmonės, tai didžiausią riksmą 
sukelia “bliu lov“ šalininkai.

Pastaruoju laiku betgi Pitts- 
burgho ir apylinkės žmonės pra
dėjo visai nepaisyti tų “bliu 
lov,“ ir ne tik kad bolę lošia iš
važiavimuose, ale ir automobi
lių lenktines rengia.

Praeitą žiemą dėl koncertų bu
vo dalykas atsidūręs teisme. 
Ir “bliu lov“ šalininkai čia pra
laimėjo. —Pittsburgietis.

"SANDARA” Į 
LIETUVA Už

$2.00
f

NAUJAS “SANDAROS” 
VAJUS

Vienam mėnesiui nupi
gintas “Sandaros” prenu
meratos vajus jau prasidė
jo, ir baigsis su Rugsėjo 
1 d. š. m. Tai specialis j Lie
tuvą ir užsienius nupigini- 
mas. Visi nariai ir draugai 
užrašykite “Sandarą” savo 
giminėms į Lietuvą, Vil
niaus kraštą, Kanadą, Kiu- 
bą, Braziliją, Argentiną ar 
Į kitas šalis. Pasinaudokit 
proga! Dabar “Sandaros” 
prenumerata tiktai $2.00 
metams laiko.

“Sandara”
327 E • STREET 

SO. BOSTON, MASS.

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Hcating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. YUŠKA & CO.
4G04 So. Paulina St., Chicago, III.

P h o n e Virginia 20 5 4

JOSEPH VILIMAS
Namu Statymo
KONTRAKTOR1US

4558 S. VVashtenav. Avė. Chicago, III

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

MOKYKLOS NURSą 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS Tune.

TU ŽINOTI ŠITA

KALBĖDAMA aukitesnės mo
kyk loe merginome apie asme
ninę higieną, patyrusi dlstrik- 
to nursl nanakė:

I “Viena pagrindinių taisyk
lių dėl merginų eveikatoe, rei
kia atlaikyti sistema norma
liame stovyje. Normalia menk- 
Itlnlmas ir dieta turi būt var
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol. nes jis 

'nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto- 
jamas. Paimk 
vieną vakarą, 
nesmaguipo.”

x

laukėtą klek* 
Jos nspadarys

Nujol galit 
rint kaip jųe 
viena moterie 
Buteli namie.

vartoti netlu- 
jaučiaus. Kiek* 

privalo turėti

Feen®mint
,, Liuosuotoją
> Jus kramtysit

Kaip Gumą
> i Šokais Tik

Mėtos -
A

' RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS I
To paties savininko priežiūroj per 30 metų. Musų motto: PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lažai, vanos ir pradas visada.
908 W. 14 St., 2 blokai j vakarus nuo Halsted St. 

Phone Canal 2544—2545

Blogi Metai Lietuvoj
Iš laiškų, iš laikraščių girdžiasi 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 į “NAUJIENŲ” raštynę ir per čia pasiųsit 
savo pinigus.

Vietiniai atsilankykit asmeniškai, o iš kitų 
miestų prisiųskit laiškais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.,

CHICAGO, ILL.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų iapudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
T AI yra piuku jeigu gali taip 

J padaryt, iog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums Htį 
pirmin.

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

Liaterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždavinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listcrine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert P bar macai Co., Saint 
Louis, U. S. A.

Itching Skin
tĮuickly Relieved
Don’t sufler with Eczema, Dandrufl, Pim 
plės, Blemishes and other annoying ekin 
irritations. Žemo andseptic liąuid ia the sale 
sure way to relief Itching olten disappears 
overnight. Splendid for Sunbum and Poison 
Ivy. All druggists 35c, 6Oc, $l.db

žemo
FOR SKIN IRRITATIONS

’jįonite
For Cuts and Wounds

Apsisaagokit alaikritimo! 
Gydykit kožną žaizdą ar
ba įsibrėžimą bu šiuo ne
nuodijančiu antiseptika. 
Zonite užmuša bakterijas. 
Ir išgydo.

by
Lambert PhArtnac.l Co., Saint Uhiu, U. S. A.

IŠNAIKINA
Kandis, Tarakonus,
Blakes, Muses Ir

Kitus Vabalus
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MUSŲ MOTERIMS
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KUMPIS SU ŽELATINA

1 šaukštas želatinos (gela- 
tin)

14 puoduko šalto vandens
1/2 puoduko karšto vandens.
2 puoduku virto kumpio, su

kapok smulkiai
1 šaukštukas muštardos tru

putį cayenne
’/o puoduko “milko”, atšal

dyk ir išplak
|merk želatiną šaltan vande

nin, paskui supilk į karštą van
denį. Atšaldyk ir supilk bliu- 
dan, sudėk kumpį, mustardą, 
cayenne ir išplaktą milk’ą. Jei
gu neturėsite milko, galite var
toti saldžią, tirštą, išplaktą 
smetoną. Išmaišyk, supilk į 

mažas formas, padėk ant ledo. 
Paduok ant salotų lapų.

LENKIŠKAS ZUIKIS

sv. jautienos
2 sv. veršienos
1 sv. kiaulienos
1 svogūną, sutarkuok
lt’ puoduko krėkėsų
14 puoduko saldžios Smeto

nos J
lt* puoduko vandens f
1 kiaušinis.
Druskos ir pipirų.
Sumalk mėsą. Pridėk svogū

nus. Sumaišyk krėkėsus su 
Smetona ir vandeniu ir pridėk 
prie mėsos. Paskui pridėk iš
plaktą kiaušinį, druską ir pipi
rus. Padaryk kepalą ir padėk 
ant ištaukuotos blėties. Kepk 
gana karštame pečiuje % va-

MADOS

3402—Gera pavasarinė suknelė. 
Galima siūdinti iš bvle kokios mo- 
terijos. Tinka kiekvieno amžiaus 
moterei arba panelei. Sukirptos 
mieros 16, ir 18, taipgi 36, 38, lt), 
12 ir 44 per krutinę.
3035—Ploščiukas—Gali būti iš šilko 
arba aksomo arba kitikios materi
jos. Sukirptos mieros 16, 18 mė
li), taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių per 
krutinę.

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

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

^NAUJIENOS Pattem Dept :

1739 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

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

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir vaist) !j

NAUJIENOS, Chicago, UI

landos. Paduok karštą su bul
vėm ir salotom.

DŽIOVINTA JAUTIENA 
BALTAME DAŽALE

!4 sv. plonai supjaustytos, 
džiovintos jautienos

Į 2 puoduku pieno
lVį šaukšto sviesto
2 šaukštu miltų.
Padėk sviestą ant skaurados 

ištarpyk, padėk jautieną, te
gul apsikepa. Išimk jautieną, 
supilk miltus ir pakepink. Pri
pilk pieną; išpradžios mažai, ir 
gerai išmaišyk, paskui supilk 
likusį pieną ir virk 5 minutes. 
Sudėk jautieną, išmaišyk ir pa
duok stalam Gali kartu paduo
ti virtas bulves arba “toast,” 
padžiovintą duoną.

BARBACUE MIŠINYS

Vi. sv. virto kumpio arba 
šviežios kiaulienos, sudraskyk 
į šmotukus

>/4 sv. virto liežuvio, suka
pok

1 šaukštas sukapotų saldžių
jų agurkėlių

1 šaukštukas citrinų sunkos
1 šaukštukas muštardos
1 šaukštukas druskos
1 šaukštukas svogūnų sun

kos
2 šaukštai geros alyvos
1 kiaušinio trynis.
Sumaišyk sausus pridečkus, 

pripilk citrinų sunką, kiauši
nio trynį, agurkėlius ir gana 
vandens, kad mišinys laikytus 
krūvoj. Pridėk mėsą, pašildyk 
ir aptepk ant baltos duonos.

GREITAS MINKŠTAS 
OMLETAS

4 kiaušiniai
4 šaukštai pieno
i/o šaukštuko druskos
Pepper.
Išplak kiaušinius gerai. Pri

pilk pieno ir druską su pipirais. 
Supilk į karštą skauradą ištepk 
taukais. Apdengk ir padėk pe
čium Kepk išlengvo 20 minu- 
tų. Paduok karštą su virtom 
uogom.

PEANUT BUTTER DUONA

2 puoduku baltųjų miltų
2 šaukštuku baking paude- 

rio
šaukštuko druskos 

i/ž puoduko cukraus / 
2/3 puoduko peanut butter 
4 šaukštai sviesto arba tau

kų, arba krisko
1 puodukas pieno
2 kiaušiniai išlengvo išplakti.
Persijok keletą sykių miltus, 

baking pauderį, druską ir cuk
rų. Gerai sumaišyk taukus su 
peanut butter ir pridėk prie 
miltų ir vėl gerai išmaišyk. 
Kiaušinius sumaišyk su pienu, 
ir pridėk prie abelno mišinio. 
Sudėk į vidutinio didumo blė- 
tį ištepk sviestu. Kepk ne kar
štame pečiuje nuo 1 iki IV2 va
landos, žiūrint kokio didumo 
bus blėtis ir kiek bus tešlos.

INDIJONŲ PUDINGAS

14 puoduk tapiokas
14 puoduko kornų miltų
1 kvortą karšto, saldaus, pie

no
1 puoduką “molasses”
14 šaukštuko druskos
2 šaukštai sviesto
ll/j puoduko šalto pieno.
Sumaišyk tapioką su kornų 

miltais ir įtrupink į karštą pie
ną. Virk dvigubame puode pa
kol tapioka pasidarys permato
ma, tada pripilk “molasses” 
sudėk druską ir sviestą ir ge
rai išmaišyk. Supilk išsvies- 
tuotan indan, užpilk šaltą pie
ną ant viršaus ne* maišyk, bet 
taip kaip stovi sudėk pečiun ir 
kepk valandą laiko. Pečius ne 
turi būt karštas. Paduok su 
išplakta, saldžia Smetona. Ga
li pridėti kokių nors džiovintų,

(I’aclfto and Atlantic t’holol

P-lė Jennie Constance, kurią 
nužudė Evanstone, Chicagoj, 
negras Shanks. Ji buvo atvyku
si Chicagon studijoms, kad ga
vus iš Northwestern universi
teto filosofijos daktaro laipsnį.

smulkiai sukapotų vaisių, jei- 
gu nori. Padarysi vieną kvortą 
pudingo.

PENOCI SALDAINIAI

1 puoduką rusvaus cukraus 
i/G' puoduko “molasses” 
VL> puoduko pieno
1 šaukštą sviesto
1/2 puoduko riešutų, smulkiai

sukapotų
Keletą lašų vanillijos.

sudėjus, cukrų, 
“mohtsses,” pieną ir sviestą 
taip ilgai, pakol lašas šio miši
nio sukietės, kuomet įlašinsi į 
šaltą vandenį. Nuimk tuomet 
nuo ugnies ir truputį atšaldyk. 
Pridėk riešučius ir vanilliją ir 
gerai išplak pakol beveik bus 
tirštas. Supilk ant išsviestuo- 
tos blėties ir supjaustyk į ket
virtainius šmotukus.

MŪRINIS arba MEDINIS
Geros rųšies pastatyti garažai

$10 įmokėti
24 mėnesiams išmokėjimui

Mes specializuojamės budavojime 
garažų, parčių, 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.

Namo pakėlimas
Į Į Cementinis pamatas

J Abelnas pertaisymas
Į Į Naujas namas ir finansavimas 

Vardas ................................................
Adresas ......................................... t.....

Quality Construction Co.
North Shore ofisas ir Yardai 

4538 W. Addison St. 
Telephone Aver.ue 4718

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR!

Laike gegužio mėnesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai!

Vina» darbas užsakytas reružlo mėnesyj bus atliktas plKlomls kainomis. Tai 
yra perstatoma VIENODU KAINU sute
ma musų aplelinkių Dental Ofisų,muitų aplelinkių Dental Ofisų. 

SKYRIAUS OFISAS 
1800 S’. Halsted St. 

Danty Setas ui H•etas  ......... ___  >12.60setas >7.60 
setas , — $6

VEIDAS
PRIPIL

DOMAS—
JIE TURI 

TIKTI
Geriausi* auksinis darbas ui % 
Geriausios Auksingi Crowns — $2.60 
Geriausi Auksiniai Filllngs __ $2.60
Geriausi Auksiniai Tilteliai — $2.60 
Alloy FiiUnffa ____ - $1
Sidabrinei Flllngs . _____ , 60c

___ ■____ 2_..:j ..... ...... ....... ...... ......" 60c 
Šių kainų negausite musų dldžiamjam 

ofise. DIDYSIS OFISAS išteistas • 23 me
tai atgal.
THE HAYES DENTAL OFFICES 

Ine. 
DR. T. T. WOOLLENS, Pres. 

32(1 South State St. 
Phone llarrison 0761

$10

#5 
$6 
$6 
$2 
#1 
lAvalyman dantų

2ZEE

SEMKITE ŽINOJIMĄ IŠ KNYGŲ
Musu patarimu visiems “Naujienų” skaitytojams yra, 

kad knygos butų ne vien daba Jūsų namo, bet ir šaltiniu 
sėmimui reikalingų žinių. Pertat mes siūlome Jums iš 
čia esamų apie 200 įvairaus turinio knygų pasirinkti sau 
reikalingiausių. Visos čia esamos knygos yra musų gau
tos iš Lietuvos. Perkantiems ne mažesne suma $5.00 pilna 
vertė tiems nuleidžiama 40 centų nuo dolerio—reiškia už 
$5.00 vertės knygųmokėsite tiktai $3.00, Pertat nepraleis
kite progos—darykite pasirinkimą iš čia esamų knygų tuoj.

Auklėjimo Mokykla—Jurgino, pusi. 99.............................40
Gamta ir jos reiškiniai—Trojanovskio, 4-se dalyse, pus

lapių 803 ......................................................... 2.00
Organinė Chemija—Ruko, pusi. 384, apdaryta ........... 3.75
Stebuklai ir paslaptys—Rubakino. Paveikisluota, pusi.

240 ............................................................................ 1.25
Fizika—Šakenio, pusi. 472, apdaryta ..............................3.50
Ūkininkų Dangus—Kančiaus. Metereologija, pusi. 112 —.75
Kraujo Lašo Kelionė—Osiopovskio Su paveikslais, 

pusi. 79...................................................................60
Gamtos Mokslo Vadovėlis—Trojanovskio. Su paveiks

lais, 3 dalys, puslapių 548
Lietuvos Įstatymai, pusi. 1031
Vienuolio Raštai, pusi. 348 ..... .
Dainavos Senų žmonių padavimai—Krėvės, pusi. 152 .... 1.25
Dykumose ir giriose—H. Sinkevičiaus, pusi. 419 (2

dalys) ......................................................................... 2.00
Lietuva Paveiksluose—60 atviručių. Tinkamos rašyti į 

draugus  .......................................................... 1.75

. 3.75

. 4.00
. 2.00

.50 

.75 

.20 

.50 

.75 

.75

.75 

.90

Čia.yra dainos bei eilės visy musų geriausių poetų, pertat 
verta šių dainų, visiems dainų mylėtojams įsigyti.

Brėkšta—M. Vaitkaus, pusi. 38.....................
žiežirbos—Liudos Giros, pusi. 109 ..................
Cit, Paklausykite, pusi. 190 ..............................
Didvyriai—Mikuckio, pusi. 32 .........................
šviesus Krislai—Vaitkaus, pusi. 111 .............
Prano Vaičaičio dainos, pusi. 190....................
Musų Vargai—Maironio, pusi. 151 ................
Jaunoji Lietuva—Maironio, pusi. 31...............
Ks. Vanagėlio raštai—dainos, eilės, pusi. 188
Lietuva pavasarį, vasarą ir rudenį, Liudos Giros, p. 144 .60 
Eilaraščiai—Kazio Binkio, pusi. 50 ................................................
Saule ir Smiltys—Balio Sruogos, pusi. 156..........................
Deivė iš ežero—Iftlio Sruogos, pusi. 31.........................
Tėvynės Kelias—^Liudos Giros, pusi. 64 ......................... :...
Vasaros šnekos—Tyrų Duktės, pusi. 82 ..........................
Petro Armino raštai—eilės, dainos, pusi, 60..................
Homero—Odisėja, pusi. 291 ............................................
Janonio raštai—eilės, dainos, pusi. 112.........................
Vainikai—telpa eilės visų gerųjų musų poetų ir sykiu 

autografijos ir paveikslai, pusi. 230

. .25

. .65

. .15

. .40

. .35

. .30
1.25

.50

m
TTT
m

1.50

A|Ą A A A A A AAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAA/ 
Mokslinės, Istorinės ir šiap Įvairaus Turinio Knygos

Mylinti skaityti įvairaus turinio knygas, peržiūrėkite čia 
esamas knygas, o nėra abejonių, kad susirasit sau daug 

naudingų knygų šiame sąraše.

Slaptingoji žmogaus Didybė—Vydūno, pusi. 61 ...........
Dainos Keliais—Biržiškos, pusi. 114 ........................... .
Lietuvos—Lenkų Ginčas—P. Vileišis, pusi. 88..............
Kaip Gyvena Norvegai. Paveiksluota, pusi. 51 ...... v.......
Lietuvių Senovės Bruožai—Klimo, pusi. 169..................
Pasikalbėjimas Apie Dangų ir Žemę. Su paveikslais — 
Mirtis ir Kas Toliau?—Vydūno, pusi. 48..........................
Kaip susirinkimus kviesti, vesti ir t.t., pusi. 46...... ....... .
žmonijos Kelias—Vydūno, pusi. 52...............................—
Laiškai Vartotojams—M. Chesnio, pusi. 35 ..................
Lietuvos Ūkis—Rimkos, pusi. 133 .......z.........................
Kaip susikūrė J. V. Amerikos. Paveiksluota, pusi. 35 .... 
•Lietuvos žodis—Tumo, pusi. 64 ................į........................
Lietuvos Literatūra Vilniaus Universitete Metų—Bir

žiškos, puslapių 70..............................................
Iš Gamtos Mokslų—Ledaux’o. Su paveikslais, pusi.. 80 
Paklydėliai—Geručio. Kovoja prieš bedievius, pusi. 33. 
Gamtos Prilyginimai lietuvių dainose ir raudose—Dr. 

Moulen Rz., puslapių 105..................................
Pirmieji Gamtos Pasakojimai—Vegnerio, pusi. 188 (su 

paveikslais) .......................................................
Lietuvos žemės Valdymo istorija—Klimo, pusi, 65.......
Gimdymo Slėpiniai—Vydūno, pusi. 1'01........................ :
Muravjevo Laikmetis—Klimo, pusi. 27 ..........................
Šiltieji ir šaltieji kraštai. Su paveikslais, pusi .67.......
Kaip gyventa musų senelių prosenelių—Linkevičiaus. 

Su paveikslais............................................... ...
Kas yra Rusų Soc. Fed. Tarybų Resp.—Naruševičiaus, 

pusi. 31.......................................... .......................
Vokiečių Kūryba—Prof. Heinmano, pusi. 287 ...............
Kovo 20 Diena—šerno. Su paveikslais, pusi. 189...........
Laukuose ir Pievose—Vegnerio. Su paveikslais, pusi.....
50 Pamokų iš gamtos mokslų—Ledouxo. Su paveikslais, 

puslapių 107 ................................................. .....
Lietuvos Visuomenės ir teisės istorija—Janulaičio, pusi. 

218 .......................................................................
Mažosios Lietuvos Buvusieji Rašytojai. Su paveikslais, 

pusi. 126 .............................................................
Palydovas.—Kas reikia žinoti kiekvienam grįžtančiam 

j Lietuvą. Informacijų knyga apie Lietuvą. Su 
Lietuvos žemlapiu, apdaryta, puslapių 111.......

Lietuvos Istorija ligi Liublino unijos, pusi. 86 ...............
Geologiniai tyrinėjimai—prof. Jodelės, pusi. 108...........
Duonefaičio raštai, pusi. 117, apdaryta ..........................
Lietuvos Dainų literatūros istorija—Biržiškos, pusi. 118. .60 
Adomo Mickevičiaus raštai, pusi. 244, apdaryta...........1.00
Pasakos—Nepasakos—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 88. .20 
Tautos Gyvata—Vydūno, pusi. 150................................. 1.00
Žemė pasaulio erdvėje—Recluso. Su paveikslais,, pusi. 

63..........................................................................
Visumos Sąranga—Vydūno, pusi. 82.............................
Dainų atsiminimai—Biržiškos, pusi. 142 ..................
Kelią tiesiant į Lietuvos Nepriklausomybę, pusi. 40......
Tarp pietų Amerikos gyvulių iš Darvino raštų. Paveiks

luota, puslapių 47 .............................................
Bolševizmas ir Socialdemokratija—Bauer, pusi. 141......40

Išsirinkite knygų iš virš esamo sąrašo ir išrokavę 40 centų

1739 So. Halsted St., Chicago, III
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.90
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.75

.40
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1.25
1.00
1.00

Apysakos, Pasakos, Legendos—Geresni Musų Rašėjy 
z Originalai, bei Vertimai iš Svetimų Kalbų

Pragiedruliai—Vaišganto, pusi. 291 ......
Lazdynų Pelėdos—15 apysakų, pusi. 252 
Lazdynų Pelėdos—26 apysakos, pusi. 252
Algimantas—Dr. Pietario, pusi. 505 (2 tomai) apdaryta 2.00 
Vinco Krivės—10 apysakų, pusi. 227.......................................1.00
Gyvenimo Akordai—Vaidiliutė, pusi. 160.........................75
Vaišganto raštai—daug įvairių skaitymų, pusi. 224 ......75
Sulaukė—Terezijos Jadvygos, pusi. 132............................ 45
Rambyno Tėvynė— Ruseckio, pusi. 64 ..... ....................... 35
Bludas—Dobilo, pusi. 428 .............................................  1.75
Pajudinkime žemę vyrai, pusi. 116.................................... 60
Putino—Valdovo Sūnūs ir dar 3 apysakos, pusi. 256 — 1.00 
Putino—Kunigaikštis Zvainys ir dar apie 100 kitų jo 

eilių, puslapių 217...............  1.00
Marikė—Vargšo, pusi. 60 ....................................................20
Šimtas Apysakų—Schmito. Su paveikslais, pusi. 136..... 60
Lietuvos Giriose ir Vytauto Sūnus—Buracevska, pusi. 

161 ......................................................................
Sunkiausiais Laikais—Rucevičiaus, pusi. 123 .............
Septynetas Pakartųjų—Adrejevo, pusi. 56.....................
Kada Rrauda Siela—Vaideliutė, pusi. 123.....................
Mano Poilsis—Mašioto, pusi. 63....................................
Gera Galva—žemaitės, pusi. 40......................................
Bramizmo Stebuklai—Gotjes, pusi. 77 .........................
Devynios Pasakos—Giedriaus, pusi. 81 .........................
Žvirbliai—Dr. Vinco Kudirkos, pusi. 42.......... .•..............
Haupo Pasakas, pusi. 219, apdaryta..............................
Musų Mažiausias, Musų Gražiausias—Mašioto, pusi. 43, 

su paveikslais ..................................:.................
žiema ir Vasara—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 31......
Mano Dovanėlė—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 20 ......
Medelis Plačiašakis—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 50. 
Krislai, puslapių 59...........................................................
Lakštingala—šalčius. Su paveikslais, pusi. 28 ..............
Iš Prūsų Lietuvos Gyvenimo—Gudaičio. Su paveikslais, 

puslapių 68 ........................................................ .
Gamtos Pasakos—šalčius. Su paveikslais, pusi. 42......
Pasakėlė—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 55..................
Įvairus Apsakymėliai—Biliūno, pusi. 64.........................
Raulo Kimeklio—Pasakos, pusi. 32.................................
Kas Teisybė, tai ne meras—Aišbės, pusi. 63..................
Padangėse—Sakalo ir Dosaičio, pusi. 125.....................
Karo Takas—Reidoil, pusi. 190 .....................................
Į Laisvę—Rusecko, pusi. 32............................................
Biliūno*Raštai, pusi. 143................................................ .
žydrasis Paukštelis—Meterlinko, pusi. 55.....................
Jurų švyturys—Sinkevičiaus, pusi. 39 ..........................
Apie Lietuvių Senovę—Mašiotas, pusi. 47.....................
Pasakos—Tolstojaus, pusi. 89........................ -....... ......
Trys Pasakos—Giedriaus. Su paveikslais, pusi. 29......
Keturi Draugai—Evaldo, pusi. 54 ................................. .
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Gramatikos, Vadovėliai, žodynai, Aritmetikos ir šiaip 
Įvairios Knygos Kalbos Mokslo Reikalui

Lietuvių Kalbos Gramatika—Rygiškių Jono, pusi. 280 1.50 
Lietuvių Kalbos Gramatika—Damijonaičio, pusi. 166......80
Vargo Mokykla—Jablonskio. Dvi dalis, pusi. 542 .......  3.00
Vaikų Darbymečiui—Murkos* Su paveikslais, dalis I,

puslapių 180 ..................................................................90
Vaikų Darbymečiui--Murkos. Su paveikslais, dalis II, 

puslapių 819 .... ................................................. 1.50
Vaikų Darbymečiui—Murkos. Su paveikslais, dalis

III, puslapių 280 .......................................................  1.50
Lietuvių Kalbos žodynas—Būgos, pusi. 80................... 2.00
Aritmetikos Uždavinynas—Mašioto. Dvi dalys, pus

lapių 177 ......... ................................................... 1.00
Aritmetika—Busilo. 5 dalys, pusi. 525 ......................  2.50
Aritmetikos Teorija—Smetonos, pusi. 139.........................75
ABC Skaitymo ir Rašymo Pradžiamokslis—Elemento

rius. J. Damijonaičio. Pradinėms mokykloms.
Tilžėje, 1923, pusi. 64..... ..............................................30

nuo dolerio pilnos sumos pinigus siųskite sekamu adresu:

■ ■
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AMŽINOS TAIKOS PAKTAS

Uttdi . " **.v‘W “***» T ~
Jungtinių Valstijų valstybės sekretorius Kellogg 

nusivežė į Paryžių vadinamą “amžinos taikos paktų’’, 
.kurį sutiko pasirašyti penkiolika didesniųjų šalių. Tarp 
didžiųjų valstybių atstovų, susirinkusių į Francuzijos 
sostinę dalyvauti pasirašymo ceremonijoje, nėra tiktai 
sovietų Rusijos, kadangi ji nebuvo pakviesta.

Pasirašyme tečiaus dalyvauja Lenkija. Lietuvai tai 
yra įdomu tuo atžvilgiu, kad lenkai, padėję savo para
šų po dokumentu, kuris “uždraudžia karus”, bus bent 
dalinai surišti savo santykiuose su JUietuva. Lenkai, jei
gu nenorės visiškai save diskredituot ir pastatyt ant 
juoko kitas valstybes, kartu su jais pasižadėjusias ne- 
kariaut, negalės dabar be niekur nieko užpult Lietuvų.

Butų tečiaus perdaug naivu įsivaizduot, kad val
stybių pasirašymas sutarties, kuria pasižadama atmesti 
karų, “kaipo nacionalės politikos instrumentų”, jau tik
rai panaikins pasaulyje karus. Valstybių prižadai yra 
dažnai laužomi taip pat, kaip ir atskirų žmonių priža
dai, ir iškilmingi tarptautiniai traktatai, kaip istorija 
rodo, pavirsta nieko nereiškiančiais “sklypais popie- 
ros”. O prie Kelloggo pakto dar iš anksto yra pridėta 
ir įvairių rezervacijų-išimčių, kurios leidžia karų vartot 
tam tikruose atsitikimuose.

Einant tomis rezervacijomis, valstybė gali eiti j 
karų, kuomet jai reikia gintis nuo užpuolimo. Apsigy
nimo karas, vadinasi, nėra draudžiamas. Bet mes atsi
mename, kad didžiojo karo metu visos valstybės sakėsi 
esančios priverstos “gintis” ir nė viena nenorėjo prisi
imti užpuolikės vardo. Taip, žinoma, teisinsis kiekviena 
valdžia ir ateityje, kai jai teks, savo noru ar ne, įsivel
ti į karų. Ir kas tuomet spręs apie tų pasiteisinimų tei
singumų?

• * X •» X
*

Apsigynimo teisę jokie paktai negali atimti tau
toms. Ši teisė yra savaime suprantamas dalykas ir var
giai buvo reikalo dar jų tame dokumente minėti. Bet 
kas yra tikrai svarbu, tai,— pasakyt, kaip surasti, kur 
yra apsigynimas, o kur užpuolimas. Čia mes prieiname 
prie klausimo apie privalomų tarptautinių ginčų spren
dimų taikos priemonėmis. Tinkamas šito klausimo išri
šimas daug tikriau apsaugotų pasaulį nuo karų, negu 
visi valstybių prižadai nevartot ginklų prieš viena kitų.

Geriausių sumanymų, koks kada nors buvo sugal
votas šituo klausimu, davė dar prieš pasaulio karų di
dis Francuzijos socialistas Jean Jaures. Jisai pasiūlė, 
kad visos valstybės padarytų sutartį, jogei kiekvienas 
ginčas, dėl kurio gali kilti karas, turi būt paduotas tarp
tautiniam teismui išspręsti arba arbitracijai, pirma ne
gu suinteresuotosios valstybės griebsis ginklo. Ta val
stybė, kuri atsisakys eiti į teismų arba pasiduoti arbi
tracijai, turi būt pripažinta užpuolike.

Tautų Sųjungos statutę šitos mintys yra dalinai 
inkorporuotos, bet Kelloggo paktas (tikriaus sakant, 
francuzų pridėtosios prie jo rezervacijos) palieka kiek
vienai šaliai pilnų laisvę spręsti, ar sųlygos verčia jų 
“gintis”, ar ne. Todėl to dokumento vertė yra nedidelė. 
Pakankamai jį charakterizuoja jau ir tai, kad tarp pir
mutinių valdžių, pakviestų pasirašyti jį, yra, kaip mi-' 
nėjome, Varšava, sutepusi savo rankas Želigovskio 
smurtu! it V \

Bet Europai, matyt, buvo svarbu, kokiu nors budu 
įtraukti j “tarptautinį koncertų” Jungtines Valstijas, 
kurios atsisakė stoti pTautų Sąjungų. Kaipo priemonė 
šitam tikslui pasiekti, “amžinos taikos” sutartis gal yra 
ir gera.

Vislsakyme kalnai i
ChicagoJe paltui

Metams ............................... $8.0>
Pusei metą —--------- r ,r , 4.00
Trims mineriams > - - -t 2.50
Dviem minėsiant v..- - 1.50
Vienam sutaealui .75

Chicagoje per iineiiotojnal
Viena kopija - --■ . ■ 8c
Savaitei , , ■ . , 18c
Mitučiai ------------ ------ - — 7ic

Suvienytose Valstijos*. ne Chlcago
ję, pa.Ha*

Metams ____ ____  t , , - >7.00
Pusei metų _______  , . 8.50
Trims minėsiantis 1.75 
Dviem raineliame - - 1.25
Vienam minėsiu! — —. .75

Lietuvon ir kitur niaianiuotM 
[Atpigintai 1

Metams - - - - >8.00
Pusei meta , , ..... . . 4.00
Trims mėnesiams -  —. LW
Pinigus reikia eiąetl palto Money 

Orderiu kartu su atsakymu.

Apžvalga]
IŠĖJO “ŽAIZDRAS”

[Atlnntic and Pacific Photo]

La Bombilla kavinė, kur buvo nužudytas naujai išrinktas Meksikos prezidentas Aivaro Obregon

Iš Kauno atėjo trys numeriai 
“Žaizdro”, Lietuvos socialdemo
kratinės moksleivijos />rgano, 
kurį leidžia Universiteto socia
listų studentų draugija “žaizd
ras”. Laikraštis yra pašvęstas 
studentijos reikalams ir socializ
mo bei darbininkų judėjimo 
klausimams. Atskiro numerio 
kaina 50 centų (5c. amerikoniš
kais pinigais). Laikraščio adre
sas: Kaunas, Kęstučio g-vė 
40 — 1.

Butų gerai, kad Amerikos 
susipratusioj i darbininkai jį pa
remtų, nes, reikia neužmiršti, 
“žaizdrų” leidžia neturingieji 
moksleiviai.

“SANDARA” KEIJAS1 Į 
CHICAGĄ

šios savaitės “Sandaroje” 
įdėta pranešimas, kad ji kelia
ma iš Bostono Chicagon. Se
kantis “S.” numeris išeisiąs už 
“kokios poros savaičių”, kaip 
tik leidėjai susitvarkys naujo
joje vietoje.

Sandariečiai ilgai svarstė, ku
rion vieton “Sandarai” butų ge
riau keltis. Vėliausia pasiliko 
dvi vietos pasirinkimui — Phi- 
ladelphia ir Chicago. Komisija, 
kuriai tas klausimas buvo pa
vestas, surado, kad Chicaga 
esanti geriausia, nes čia daug 
lietuvių, didelis judėjimas ir 
daug visokių biznių, iš kurių 
galima gaut apgarsinimų.

NORI UZGINCYT FAKTUS, 
BET NEGALI

Iš to, kad “Naujienose” buvo 
pasakyta, jogei Pilsudskio dik
tatūra nėra taip aštri, kaip 
Stalino, “Laisvė” padarė “išva
da”, jogei mes dailinu ir užta
rau jų pilsudskinį fašizmų. Tik 
maži vaikai gali šitaip juokin
gai protauti!

Tečiaus pati “Laisvė” pripa
žįsta, kad Lenkijoje dar visgi 
yra šįęk-tiek progos žmonėms 
išreikšti savo nuomonę, nes ei
na opoziciniai laikraščiai, gy
vuoja nepriklausomos organiza
cijos, rengiama susirinkimai ir 
t. t. Šitų faktų Brooklyno bol
ševikiški kūdikiai mėgina “iš
aiškinti” ir rašo:

“Jeigu Pilsudskis ir leidžia 
nekaltai pasišvaistyti buržu
azinei savo opozicijai, tai 
prieš darbininkų masinius 
susirinkimus bei demonstra
cijas jis visuomet laiko pri
rengtas policijos ir kariuo
menės spėkas.

Spaudos laisvės šiandie 
Lenkijoj turi tiktai buržujai 
ir jų uodegos, smaliniai ‘so
cialistai’; viešoji gi komunis
tinė spauda užgniaužta.”

Nuo to, kad socialistai bus iš- 
kolioti “smaliniais”, dalykas ne
pasikeis. Faktas visgi yra, kad 
socialistai Lenkijos rinkimuose 
gavo pusantro miliono* balsų, ’
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kurių milžiniškų daugumų pa
davė, be abejonės, darbininkai. 
Socialistų spauda Lenkijoje yra 
varžoma cenzūros, bet ji šiaip- 
taip gyvuoja. O ar yra nors vie
nas legaliai leidžiamas socialis- 
tiškas laikraštis sovietų Rusi
joje? Nėra.

Sovietų Rusijoje uždrausta 
leisti laikraščius ne tik socia
listams, bet ir tiems komunis
tams, kurie aklai nepritaria 
Stalino politikai.

Lenkijos diktatorius, anot 
“L.”, leidžia opozicijai “nekal
tai pasišvaistyti”, o prieš dar
bininkų masinius susirinkimus 
bei demonstracijas jisai laiko 
prirengtas ginkluotas jėgas. Ge
rai — bet bolševikų valdomoje 
Rusijoje opozicija nė “švaisty
tis” neturi teisės; o jeigu dar
bininkai mėgintų padaryt de
monstracijų prieš sovietų val
džia, tai ši, nelaukdama nė vie
nos minutos, imtų demonstran
tus žudyti!

Vadinasi, iš to, kų pripažįs
ta pats komunistų organas, yra 
aišku, kad bolševikiška diktatū
ra yra aštresnė ir už pilsudski- 
nę. Trumpai sakant: vieni yra 
despotai, o kiti dar despotiš- 
kesni. i t h

REIKALAUJA NETURĖT 
SANTYKIŲ SU LENKIJA

Vyčių seimas Chicagoje pri
ėmė rezoliucija Vilniaus klausi
mu, reikalaudamas, kad Lietu
vos valdžia nedarytų jokių nu
sileidimų lenkams ir kad val
džia atsisakytų derėtis su len
kais dėl atsteigimo ekonominių, 
konsuliarinių ir diplomatinių 
santykių, nepareikalavusi pir- 
miaus, kad lenkai pasitrauktų 
iš Vilniaus.

SAVOTIŠKA “EVOLIUCIJOS
TEORIJA”

“Darbininkas” mėgina išaiš
kinti, kaip pas mus atsirado 
bolševikai, ir sako:

“įvykus bolševikų revoliu
cijai Rusijoje, musų socialis
tų vedami darbininkai įpratę 
svajoti apie raudonus ‘rojus’, 
pamatė, kad esama dar ge
resnių svajotojų apie dar 
raudonesnį ir žiauresnį ‘ro
jų’, dar labiau bedieviškų ir 
betautiška ‘rojų’, ir persime
tė iš rausvo socialistinio į 
įtin raudonųjj bolševistinį ‘ro
jų’. Ir šie raudoniausieji Ru
sijos ‘rojaus’ garbintojai dė
josi darbininkų užtarytojais 
par escellence.”
Čia yra dalis tiesos, bet ji iš

tempta ant tam tikro kurpalio. 
So. Bostono laikraštis nori įro
dyti, kad socializmas tai tuščia 
svajonė, ir kad todėl žmonės, 
kurie pasiduoda tokioms svajo
nėms, gali būt da ir labiau su
klaidinti.

• “* • M . j . | J 4 ’ > ■ l'» r
Tikrumoje gi ne socializmas 

yra svajonė, bet daugelis tų 
žmonių, kurie tiki į socializmų, 
įsivaizduoja jį, kaip kokį išsva
jotų daiktų. Ne tik pas lietu
vius, bet ir kitose tautose socia

lizmas prasidėjo nuo utopijos. 
Utopinis (t. y. svajojantis) so
cializmas viešpatavo Europoje 
iki pat vidurio pereitojo šimt
mečio. Tik Karolis Marksas pa
statė moksliškų teorijų vieton 
utopijos, bet butų klaida ma
nyt, kad nuo to laiko utopija 
jau visiškai išnyko. Kova tarp 
mokslo ir utopijos ėjo visų lai
ka ir ji dar nėra pasibaigusi 
šiandie, šių dienų bolševizmas 
yra niekas kita, kaip utopijos 
atgijimas — taip pat, kaip pa
našus utopijos atgijimas buvo 
savo laiku (70-tuose metuose 
pereitojo šimtmečio) bakuniz- 
mas.

Su utopija (išsvajotu socia
lizmu) kovoja, beje, ne tik 
moksliška socializmo teorija, 
bet ir darbininkų judėjimo 
praktika. Kur darbininkų judė
jimas yra silpnas, tenai ir so
cializmas negali būt stiprus.

Dabar mes turime priežastis, 
dėl kurių dauguma buvusiųjų 
musų socialistų nudardėjo į 
bolševizmų: pirmiausia, jie la
bai menkai nusimanė apie so
cializmo mokslų; antra, jie ne
buvo gavę užtektinai patyrimo 
kasdieninėse darbininkų kovose. 
Todėl jie ir nesugebėjo atskirti 
bolševizmų nuo socializmo.

Tečiaus netiesa, kad visi mu
sų bolševikai yra pasidarę iš 
socialistų. Yra faktas, kad se
nesnieji ir dauginus prasilavi
nusieji socialistai pasiliko išti
kimi savo principams. Pas bol
ševikus nuėjo žali, neišlavinti 
elementai, kurie daugumoje bu
vo įstoję į socialistų organiza
cija tik karo metu dėlto, kad 
jie nepakentė karo, o ne dėlto, 
kad jie suprato, kų reiškia so
cializmas. Su jais nuėjo ir de
magogai, kurie visuomet patai
kauja miniai, nes ji jiems plo
ja ir duoda dolerių. Ir.prie jų 
prisidėjo nemažai tokių, kurie 
niekuomet nebuvo socialistai.

’ Vernon W. Plager/ iš1 Rock- 
ford, III. Liepos 19 d. jį sudras
kė bombo, padėta jo automo
bilyj. Piktadarybe įtariamas 
P. Read, kuriam, esu, patikusi 
Plagerio žmona.

Balandžių (karvelių) 
sportas

New Yorke, o ir Chicagoj, ba
landžių skaičius auga. Nors yra 
išleisti patvarkymai, kurie drau
džia laikyti balandžius bude
lėse ant stogų trobėsių, esančių 
arčiau kaip tam tikra distanci
ja nuo kitų trobėsių, bet tuos 

1 patvarkymus nemėginama vy- 
I kinti gyveniman. Miestų val
džios mano, kad geriau jaunuo
menei ir suaugusiems užsiimti 
auginimu ir vaikymu karvelių, 
negu bastytis gatvėmis ir kar- 
čiamose.

Didžiuma karvelių yra vadina
mieji “žiurkės.” Tai yra pauk
ščiai, kurie skraido netoli ir ne

aukštai.
Daug brangesnis balandis y- 

1 ra vadinamas “čerauninkas.” Jo 
ypatybė ta, kad jis atveda šei
mynai “svečia.” Už sugrąžinimų 
tokio “svečio” tikram jo savi
ninkui gauna po 50 centų. Kai 

, kada būrys 20—30 balandžių at
veda po 5—6 “svečius.”

Kartais karvelių augintojai 
pamato aukštai dausose skrie
jantį viena keliauninkų tik jam 
žinomo tikslo linkui. Tūli balan- 
džių augintojai tuomet išleidžia 
savo balandžius “suvylioti” to
limų keliauninkų, nukreipę jį 
nuo kelionės “tikslo.”

Brangesnė balandžių veislė 
skaitoma ta, kuri išlekia aukš
tai ir skrieja padangėmis.

Po didžiojo karo prasidėjo tre
niravimas balandžių tolimoms 
distancijoms. Šiandie šį sporto 

’ rūšis skaitoma “aukščiausia.” 
.Tam tikslui balandžiai imama 
įpratinti, kuomet jie yra tik ko
kių 6 savaičių.

Kadangi balandžių “reisai” 
(arba lenktynes) daroma dau
giausia Atlantiko pakraščiu, tai 
parinkimas lenktynėms balan
džių atliekama ve kokiu budu. 
Nuvežama jie iš karto į Fort 
I lamilton ir paleidžiama čia. Ba
landžiai lekia namo. Tie jų, ku
rie pasirodo geriausia, paskui 
vežama į tolesnes vietas — į 
St. Georgia; po to — į Totten- 
ville. Paskui jau vežama juos į 
Trentonų, N. J. Kada trenira
vimas ir Trentone užsibaigia, 
balandžiai skaitosi prirengti len
ktynėms.

Balandžių lenktynės esti įvai
raus tolio — nuo 100 iki 1,050 
mylių, šimto mylių distancija 
lenktinėms esti paprastai iš 
Wilmington, Del. Tukstanpes gi 
mylių lenktynes — iš Pensacola, 
Florida.

„ Artimų distancija balandžiai 
lekia greičiau — po 1 mylių į 
minutę. Bet didėjant distanci
jai, jų lėkimo greitumas mažė
ja. Kai jie sugrįžta namo, laikas 
užrekorduojama. Iš Pensacola 
atlėkti balandžiams ima pustre
čios paros.

Pasitaiko “nelaimių” lenkty
nėse. Ne. vienų balandžių nušau- 
ja. Ne vienas tenka vanagui 
pietums. Kai kurie pasiklysta, 
kiti šiaip kur užtruksią. Vieno 
tokių balandžių augintojų balan
dis, dalyvis lenktynėse, sugrįžo 
tik po keturių metų.

šios rūšies balandžiai yra 
“aristokratai.” Lyginti juos su 
tais, kurių bunus matome kad
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ir prie Chicagos dailės instituto, 
reiškia lyginti lenktynių arklius 
su atmatų vežėjais.

Paprastieji balandžiai, meke
no neprižiūrimi, mėgsta ypač 
tam tikrus trobesius ir vietas 
miestuose. New Yorke pavienis 
didžiausias jų būrys yra susis- 
pietęs prie viešojo knygyno; 
Chicagoj — pagal ežerų, ypač 
prie dailės instituto.

Tų įstaigų prižiūrėtojai ne la
bai mėgia sparnuotus “burdin- 
gierius.” Mat, šie padaro tam 
tikrų “dėmių.” Jukdariai sako, 
kad New Yorko viešasis knygy
nas yra jau ne vienų “ultimatu
mų” balandžiams parašęs. Bet 
pastarieji taip ultimatumų, kaip 
kitokių “notų” neskaito, taigi ir 
nesiskubina kraustytis iš kny
gyno trobesio pastogių ir apie- 
linkės. —H.

Farmerių kova prieš 
piktžoles

šiltesniuose kraštuose pikta- 
žolės yra tikra nelaimė ūkinin
kams. Havajų farmeris Charles 
F. Eckart, netekęs kantrybės dėl 
piktažolių (weeds) jo farmoj, 
pradėjo ieškoti būdų kovai su jo
mis.

Pirmieji jo bandymai buvo to
kie. Savo sodne jis apklodavo 
pusiau supuvusia, išmirkyta as
falte, popiera cukrinių lazdynų 
pasėlį. Bandymai parodė, kad 
cukrinių lazdynų diegai perveria 
popierų ir išlenda saulėn. O pik- 
tažolės, būdamos silpnesnės, ne
išlenda ir negaudamos saulės ne
užteršią kultivuojamos žemes.

Bandymai naikinti piktažoles 
dirvos, tikliau pasakius, vagų 
nuklojimu popiera parodė dar 
kai kų, Tame pačiame lauke, va
gose greta viena kitos — tose, 
kurios buvo apklotos, derlius pa
sirodė daug geresnis, ne kad ne 
klotose. Dr. Flynt tyrinėjimai, 
daryti Auroili Ilills, Virginia, 
susilaukė tokių rezultatų: apklo
tos popiera vagos davė tomatų 
30 nuoš. daugiau, negu neklo
tos; 36 nuoš. bulbių daugiau ir 
113 nuoš. daugiau žaliųjų pupe
lių, negu neklotosios. Bandy
mai, daryti su auginimu arbūzų, 
agurkų ir kitų daržovių, davė 
tokių rezultatų: apklotųjų vagų 
derlius buvo nuo 43 iki 266 nuo
šimčių didesnis, ne kad neklotų.

Žymesnėj skalėj popiera imta 
kloti Havajose ananasų (pine- 
apples) laukai nuo 1922 m. šian
dien 90 nuošimčių tų vaisių y- • 
ra apklojama jų vagos popiera, 
kad pagreitinus vaisių subren
dimų ir padidinus derlių. Daly
kas, mat, toks, kad apklota po
piera ne tik užmuša piktažoles, 
bet labiau įkaitina žemę ir palai
ko joje drėgnumų, kas derliui 
labai tinka. —Nn.

—————.1..

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

Vesiu biznį per dideles, tvirtas 
ir teisingas kompanijos.

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

V. MISZEIKA
Naujienoj

1739 So. Halsted St. 
Tol. Roosevtlt 8500

G------------- G
GYVENIMAS 

Mėnesinis žurnalai 

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

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

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

o«-___ G
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New Yorkas bando 
pakišti koją Chi

cagai
Bando rengti pasaulinę parodų 

New Yorke 1932 m., kuome; 
Chicago rengia parodą 193L 
metais.

New Yorkas, kuris su užvy- 
du žiuri į nepaprastą Chicagos 
augimą ir taipjau augimą ir 
turtėjimą centralinių vakaru, 
bando pakišti Chicagai koją ir 
sutrukdyti pasaulinę parodą, 
kuri yra rengiama Chicagoje 
1933 m., paminėti šimtmetines 
sukaktuves Chicagos įsikūrimo. 
Kad pakišti koją Chicagai, 
New Yorko biznieriai yra su
manę rengti pasaulinę parodą 
New Yorke 1932 m., t. y. vie
nais m-etais prieš Chicagos pa
rodą ir tuo tikslu jie prašys 
kongresą paskirti tos parodos 
reikalams $1,590,000. Ta paroda 
butu rengiama neva paminėti 
dvieju šimtų metų sukaktuves 
nuo gimimo pirmo Jungt. Val
stijų prezidento George Wa- 
shington.

Delei šitokio New Yorko žing
snio, Chicagos pasaulinės paro
dos komitetas, i>er savo pirmi
ninką Kufus C. I)awes, išleido 
sekamą pareiškimą:

“Bronx Chamber of Commer- 
ce ir Nevv Yorko biznierių ko
miteto pareiškimas parodo at
gaivinimą sumanymo laikyti 
New Yorke pasaulinę parodą 
1932 m. paminėjimui dviejų 

šimtų metų sukaktuvių George 
Washington gimimo. Tas pa
reiškimas priduria, kad tam 
tikslui bus sukelta $100,000,- 
000; kad sekamą posėdį bus 
prašomas kongresas paskirti 
tam reikalui pinigų; kad Jungt. 
Valstijų komisija likusi paskir
ta ; kad New Yorko gubernato
rius bus prašomas paskirti val
stijos komisiją iš devynių as
menų.

“Tie pienai, jei jie butų įkū
nyti, aišku, pakenktų parodai, 
kuri bus laikoma Chicagoje 
1933 m. ir todėl reikalingi yra 
skubaus apsvarstymo ir veiki
mo.

“Kongresas parodė savo susi
domėjimą dvi šimtinėmis Wa- 
shingtono gimimo sukaktuvė
mis paskirimu komisijos išdir
bti pienus tų sukaktuvių minė
jimui. Kiek ikišiol paskelbta, 
komisija yra nutarusi, pirma, 
išleisti visus George Washing- 
ton raštus; antra, parūpinti 
amžiną paminklą (memorialą), 
nepasakant kokis jis turėtų bū
ti ; trečia, pasiūlyti kiekvienoj 
valstijoj suorganizuoti lokales 
komisijas laikyti iškilmes vi
suose miestuose ir miesteliuose, 
mokyklose ir kolegijose. Išro
do, kad ta komisija niekad ir 
nesvarstė apie pasaulnię paro
dą New Yorke. Jeigu Nevv Yor
kas nori tai įkūnyti, tai jis tu
ri prisiimti ir visą atsakomy
bę. Mes pasitikime, kad jam 
neprisieis tai vykinti tokiu bu- 
du, kad pakenktų ar sumažin
tų didįjį apvaikščiojimą Chica
goje, kuris yra planuojamas 
paminėjimui šimto metų gyve
nimo ir to didelio progreso, 
kurį padarė žmonija ir civiliza
cija per tą šimtmetį.

“Kad Chicago turi tinkamai 
paminėti savo šimtmetines su
kaktuves, apie tai negali būti 
ir kalbos. Tai nusako pačios 
aplinkybės.

“Nė vienas miestas istorijoj 
nepadarė tokios pažangos į 100 
metų. Jokiame šimtmetyje 
žmonija nepasiekė tokio aukš
to rekordo. Nė jokiame pana
šiame laikotarpyje, gal ne de
šimtį kartų ilgesniame, moks
las ir išradimai nėra tiek daug 
prisidėję prie žmonijos pro
greso.

“Chicagos kilimas eina veik 
paraleliai kilimui geležinkelių 

Amerikoje. Pripažindami tai, 
didieji šios šalies geležinkeliai 
atidėjo savo parodą, kurią ma
nė laikyti 1930 m. paminėjimui 
šimto metų gelžkelio sukaktu
vių ir vieton to, padarys ją da
limi Chicagos pasaulinės paro
dos 1933 m.

“Chicagos pradžia ir kilimas 
buvo bendras su augimu ir kili
mu Centralinių vakarų didžiau
sios ir turtingiausios teritori
jos, kuri išsivystė be suvaržy
tos prekybos kliūčių. Aplinky
bės ir jos augimas padaro Chi
cago netik typišku miestu Cen
tralinių Vakarų, bet ir typišku 
miestu visos Amerikos. Visa 
šalis, visas pasaulis jos šimt
metine istorija ir tuo šimtu 
metų progresu, kurio ji yra iš- 
reiškėja. Visais tais žvilgs
niais Chicago yra vienatinis 
tokis miestas.

“1933 m. pažymės užbaigi
mą svarbesnių dalių Chicagos 
Plano — plano, kuris gimė su 
pasauline paroda 1893 m. Nė 
jokis kitas miestas Amerikoje 
nevykino savo pienų iki tokios 
aukštumos. Dalimi pieno yra 
dabar daromos Michigano eže
re salos, ant kurių daugiausia 
pasaulinė paroda ir bus laiko
ma. Nė jokiame kitame mies
te pasaulyje negalima rasti pa
togesnės vietos — nepaprastos 
grožės vieta prie pat miesto 
biznio centro.

“Nėra klausimo apie tai, ar 
Chicago švęs šimtmetines su
kaktuves savo gyvavimo, bet 
tik gali būti klausimas, ar tas 
šventimas bus vertas 1893 m. 
Chicagos, ar 1933 m.

“Kongresas vargiai duos už
tektinai paramą kaip siūlomą
ja! New Yorko parodai 1932 m., 
taip ir Chicagos pasaulinei pa
rodai 1933 m. Todėl kongresas 
gali galų-gale nuspręsti, ar mu
sų pasaulinė paroda 1933 m. 
bus tokia, kokia mes manome 
turi būti, ar biskį mažesnė. O 
tas priklausys nuo griežto vei
kimo, kokį parodys New Yorko 
ir Chicagos gyventojai.

“Negalima skųstis ant New 
Yorko tame dalyke, nors mes 
manome, kad geriausia pasitar
nauti šalies interesams galima 
tik remiant Chicagos pasaulinę 
parodą. Bet nežiūrint kokis 
bus galutinas New Yorko nu
sistatymas, dabar yra laikas 
chicagiečiams išreikšti savo pa
geidavimą ir pasitikėjimą.

“Jei šių laikų vadovai ateis 
su ta pačia dvasia, kokią paro
dė 1893 m. vadovai, tai naujo
sios pasaulinės parodos pasise
kimas bus užtikrintas.’’

Saugokitės pedlerių, 
sako Russell

Policijos komisionierius VVil- 
liam F. Kussell savaitiniame 
biuletene įspėja:

“Saugokitės prigavingų ped- 
liorių.

“Kasmet vyrai , ir moterys 
pedlioriai apgauna tūkstančius 
chicagiečių, pedliavodami neva 
importuotus nėrinius, kaurus, 
šalikus, netikrus kailius, parda
vinėdami netikras prekes.

“Tie prigavikai pardavinėja 
visokiausias namų reikmenis. 
Yra ir tokių prigavikų, kurie 
pardavinėja “tikrus” Airijos li
ninius daiktus, staltieses, nap- 
kinus, kurie ištikrųjų būna tik 
ilgios rūšies tavorai.

“Labai daug neatsargių žmo
nių prigaunama su puodais, va
zomis ir šilkais, kurie būna par
davinėjami už aukštas kainas, 
<aipo neva inųiortuoti iš užsie
nio daiktai.

“Tie prigavikai daug, pelnosi 
r su kailiais. Pigius zuikių 

kailius jie parduoda už bran
giausius kailius. Tie kailiai bū
na nudažyti ir yra pardavinėja
mi dėl apikaklių, apsiaustų ir 
kailinių.

“Del savo paties saugumo 
arkite tik iš tokių sankrovų, 
airios užtikrina už savo prekes 
r kurių teisingumas yra neabe- 
otinas. Laikykitės šių atsar

gumo priemonių ir pagelbėkite 
mums išvyti iš miesto tuos pri
gavikus”.

Du prohibicijos 
agentai suimti

■*

Federalinė valdžia išdavė du 
mušeikas agentus. Bet kas 

užmokės už jų kauciją?

Federalinė valdžia, pagalios, 
išdavė du savo prohibicijos 
agentus, kurie miesto valdžios 
liko areštuoti už peršovimą ir 
sumušimą vieno žmogaus, 
Adams, kurį jie peršovė ir su
mušė darydami kratą City Hali 
S<piare trobesy. Jie atiduoti 
grand jury, kad išneštų prieš 
juos kaltinimą pasikėsinimo ant 
žmogaus gyvasties.

Suimtieji agentai yra Arthur 
B. Franklin, dar mokinis, bet 
jau kuris išmoko vartoti dum- 
dum kulkas ir šaudyti žmones. 
Antras suimtasis yra Edvvard 
Gili, pusiau indionas, kuris pa
šautąjį dar sumušė blakdžiakiu.

Pašautojo Adams žmonai iš
ėmus prieš juos varantą, fede
ralinė valdžia sutiko juos iš
duoti teismui, bet juos į 
teismą atvedė dviem valandom 
vėliau sutartojo laiko. Atvedė 
juos federalinis distrikto proku
roras, kuris 'ir ves jų bylą — 
gins juos valstijos teismuose. 
Teisėjas Padden tuojaus juos 
atidavė grand jury ir pareika
lavo užsistatyti kauciją.

Agentai atsivedė ir savo 
bondsmanus, kurie prisipažino, 
kad už užstatymą už agentus 
kaucijos jiems užmokėta ar pri
žadėta užmokėti $400. Bet 
agentai ir federalinės valdžios 
atstovas griežtai atsisakė pasa
kyti kas už tą kauciją mokės pi
nigus: an pati federalinė val
džia, kuri visuomet padengia sa
vo agentų girtavimo išlaidas, ar 
patys agentai? /

Federalinė valdžia paskelbė, 
kad kaip tik grand jury apkal
tins prohibicijos agentus, tai ji 
pareikalaus perkelti jų bylą į 
federalinį teismą remianties tuo, 
kad jie papildė piktadarybę ei
nant federalinės valdžios parei
gas.

Teismui buvo pristatyta ir ta 
dum-dum kulka, kuria Adams 
liko peršautas prohibicijos agen
tų. Tos kulkos yra uždraustos 
net karo lauke vartoti, tečiaus 
jas pati federalinė valdžia var
toja prieš savo piliečius. Prohi
bicijos agentai bandė išgauti tą 
kulką ir užslėpti tą faktą, kad 
jie vartoja dum-dum kulkas, 
bet ji vistiek pateko į policijos 
rankas. Kuomet paprasta kul-

PRAKALBOS PER 
RADIO 

Temoje: 
“TŪKSTANTMETIS, KURIA

ME BUS ĮSTEIKTA DIEVO 
KARALYSTE” 

Ir bus atsakymai į 
klausimus

Pirmadienį, Rugp.- 
August 27 d.

“Sargybos ‘ Bokšto” 
Radio W-0-R-D. 252 

Pradžia 6 iki 8 vai. vakare, 
šiuomi prašom musų klausy

tojus radio, kad kiekvienas, 
kuris girdėsite minėtą prakalbą 
ir butų koks dalykas neaišku, 
tai malonėkite statyti klausimą 
per laišką, tuomet gausite tin
kamą atsakymą per Badio.

Adresas laiškams: 
“Sargybos Bokštas” 

W-O-R-D. 
VVEBSTER HOTEL, 

2150 Lincoln Park West, 
CHICAGO, ILL.

ka tik pragręžia kūne mažą 
skylutę, tai perskeltu galu dum- 
dum kulka viską viduje kūno 
sudrasko. Ir Adams’ui kulka 
įeidama padarė ne tiek didelę 
skulę, bet išeidama išplėšė tokią 
skylę, kad veik kumštį galia 
įkišti.

Pašautasis Adams veikiausia 
pasveiks, bet jeigu jis mirtų, 
tai agentai bus apkaltinti už 
žmogžudystę.

Viena kulka pašovė du 
• žmones

Dr. Julian M. Finke, 1147 
Independence Blvd. sėdėjo auto
mobily prie Clifton parko ir 
Ogden Avė. su p-le Rosc Steele, 
2127 S. Lavvndale Avė., kuomet 
prie jų prišoko žmogus ir pa
reikalavo iškelti rankas. Dr. 
Finke gryštelėjo pažiūrėti kas 
tą paliepimą daro. Puolikas gi 
tuo laiku paleido vieną šūvį. 
Kulka perėjusi per Dr. Finke 
žandą įstrigo į p-lės Steele kak
lą. Puolikas gi pasileido bėgti. 
Tečiaus čia pat pasitaikė polici
ja, kuri greitai jį pasivijo ir su
ėmė. Puolikas buvo Sam 
Kauffman, 20 m.; 1649 S. St. 
Louis Avė., kuris kiek pirmiau 
irgi apiplėšė vieną žmogų.

Mirė iš baimės
Ossie Ilorton, 34 m., 4955 

Prairie Avė., pasimirė veikiau
sia iš išgąsties. Jis stovėjo 
prie 50 ir Indiana gatvių lauk
damas gatvekario. Pamatęs 
greitai atlekiantį automobilių 
jis pašoko atgal ir krito negy
vas.

JIS ■H.IĮI MII ttZS.''X < '- irai LW— X 
I A ± A

LEONAS MEŠKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 24 dieną, 7:30 valan
dą vakare, 1928 m., sulaukęs 
40 metų amžiaus, gimęs Lietu
voj, Kretingos apskričio, Bajo- 
raliu kaime, Salantų parapijos. 
Paliko dideliame nuliudime bro
lienę Barborą Praibienę ir bro-

I lio vaikus: Aleksandrą, Joną, 
H Leoną ir Klarą ir Lietuvoj du 

broliu: Antaną ir Kazimierą., 
Aleksandrą Viniautą pusbroli.

■ Kūnas pašarvotas randasi 10511
■ S. Wabash Avė. Tel. Pullman 
| 8237.

Laidotuvės įvyks rugpiučio 
28 dieną, 8 vai. iš ryto iš na
mų j Visų šventų parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gėdu-

M lingos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas j Šv.

M Kazimiero kapines.
Visi A. A. Leono Meškio gi- 

I minės, draugai ir pažįstami 
I esat nuoširdžiai kviečiami da- 

, lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
'į jam paskutinį patarnavimą ir 

atsisveikinimą. I •
Nuliūdę liekame,

Barbora Praibienė 
ir Vaikai.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius J. F. Kadžius. Telefonas 
Canal 6174.

Graboriai

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius Ir 

B&lzamuotojas

2314 W. 23rd PI.
Chicago, IU.

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

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė. 
chicago; nu*

J. F. BADŽIUS
UGI AUSTAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų ildirby- 
stės.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St 
Tai. Victory 408b

Rado alaus bravariuką 
Koselande

Prohibicijos agentai padarė 
padarė kratą namuose 17 E. 111 
St., Roselande, kur jie užtiko 
nemažą alaus bravarą. Agentai 
taipjau suėmė du trokus, ku
riuose buvo sukrauta 20 stati
nių alaus. Suimtas bravaro pri
žiūrėtojas Ilarry Bronson.

Manoma, kad bravaras pri
klausęs Joe Šaltis.

PRANEŠIMAI
SiiHivienijimaH Lietuvių Draugijų ir 

Kliubų Bridgeporte laikys mėnesini 
susirinkimą antradieny, rugpiučio 28 
dieną šių metų, 8 vai. vak., Chicagos 
Lietuvių Auditorium svet., 3133 So. 
Halsted St.

Draugijų valdybos ir atstovai ma
lonėkite laiku pribūti, nes randasi 
nauju reikalų švarstimui.

I*. K. rašt.

Lietuvės Akušerės
Phon</ Vfctory 4952

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
AKU'ŠERKA

3252 South Halsted Street

Viršui Universal 
State Bank

Motery® ir mergi

no® kreipkitės su 

reikalai* nuo 12 

iki 8 vakaro. Ki

tu laiku pagal su
tarti.

A. Vidikas-Luievich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės

Phone Victciy 1115
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligo
se prieš gim
dymą, laike 
gimdyme ir po 
gimdymo. Už 
dyką pa t a r i- 
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą. 
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vakare.

_____ Akio jytpM-.-.-.-.-..
Pastaba: Mano ofisas dabar randa

si naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė.
Phone IJorlcvanl 7589

Jei abejoji apie savo aKis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487 
4649 South Ashland Avenue 

ir 805 East 47th Street 
Phone Kenwood 1752 
Praktikuoja 20 metų

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D
OPTOMETRISTAS

Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas.
Pastebčkit mano iškabas

Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va
karo. Nedčliomis nėra skirtų va

landų. Room. 8.
Phena Canal 0523

Akiu Gydytojai
Tel. Vietom 6279

DR. G. SERNER

Liotavis Akiu Specialistas 
3265 So. Halsted St.

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

Lietuviai Daktarai

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

Tel. Calumet 3294
Nuo 9 Iki 12 vai. dionoi ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakaie

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenae 
Telefonas Boulevard 7820 

Res^ 6641 South Albany Avenue 
TeL Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas Ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

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

Tol. Kensrood 5107 
Valandai

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

apart ivaatadienio ir ketvirtadienio

Ofiso ir Res. Tel. Boulevaro 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, 3201 South Wallace Street

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ■ 

24G3 W. 63rd St., Suite 3.
Prospect 1028

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

Nedalioj pagal sutartį

Rea. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

ChiearoL IU.

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

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. Brunsvrick 4983

Namų telefonas Brunsvrick 9597 
Ultravioletini šviesa ir diathermia

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 Suuth Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St Chicago, IU.

Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8243 So. Halsted St

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

Phone Boulevard 1401

DR. V. A SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectaii 

Dr. J. W. Beaudette 
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 16 
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 v. po pietą 

TELEFONAS CANAL 0464

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų
7 iki 9 vak. Nedėl. nuo 10 iki 12 dien.

Bes. Telephone Plaza 8200

Įvairus Gydytojai
Rea. Telephpne 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 
Telefonas Canal 1912 

Iteaidence Tel. Fairfax 6358

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

Gydo staigias rir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
slus metodus X-Ray ir kitokius elek
tros prietaisus.

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

nuo 8 Iki 7:80 vaL vakare
Tel. Canal 3110

Jeigu neatsišauks, tai šauk 
South Shore 2238 arba Rendolph 6800

Ofiso Tel. Victory 6398 
Rez. Tel. Drexel 919i

DR. A. A. ROTH
Rasas Gydytojas ir Chirurraa
Specialistas Moteriškų. Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3102 S. Halsted St., Chicagų 

arti 31st Street
Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vakare 
Nedžliomis ir šventad. 10—12 dienų

DR. G. L MADGE
DENTISTAS

Dykai egzaminadja. Be skausmo 
ištraukimas

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

TeL Cicero 49

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Ave^ 2 luboa 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų* ir Valkų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Advokatai

A. A. OLIS <
ADVOKATAS

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

Vakarais
8241 South Halsted St. 

Tel. Victory 0562 
7—9 val< vak. apart Panedilio ir 

Pštnyčios

JOHN B. BORDEN 
(Johv Bagdžiunaa 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 96M

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa- 
• skyrimo telefonu

John Kuchinskas ir
Balys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p*.

K. GUGIS /
ADVOKATAS

i Miesto Ofisas
127 N. Dearborn St., Room 1111 
\ Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piai 
Gyvenimo vieta 

įl 8323 South Halsted St, 
Tel. Boulevard 1310

Val.i Nuo 6 iki 8 vaL kiekvienų 
vakarų, išskyrus ketvergą 

Nediliomis nuo 9 iki 12 ryto

"Ta slakis
ADVOKATAS 

Ofisas viduriniestyj: 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 Weet Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sta. 
Ofiso Tel, Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8895

J, R WAITCHES /*
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.
TeL Pullman 5950

Namų TeL Pullman 6377
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Tarp Chicagos 
Lietuvių 

l«sasxaaBesagsssss= —...į-tmI
Gelbėkime Vilnių!

Visi rytoj bukime masiniame 
mitinge Lietuvių Auditorijoj.

Kalbės P. Grigaitis, adv. Mas- 
tauskas, p. J. Elias ir kun. M. 
Urbanavičius. Pirm. p. St. Ko-

l’ž kelių dienų susirinks Tau
tų Sąjunga galutinai spręsti 
Vilniaus klausimą. .Ji nori, kad 
Lietuva besąlyginiai pasiduotų 
Lenkijai ir visiškai pripažintų 
Lenkijai savo sostinę Vilnių. 
To negali būti! Prieš tai turi 
protestuoti visi lietuviai, kur 
jie nė butų. Vilnius Lietuvos 
buvo ir turi būti Lietuvos!

Todėl visi Chicagos lietuviai 
susirinkime rytoj vakare, rugp. 
28 d., į Lietuvių Auditoriją, ir 
pareiškime savo nusistatymą 
Tautų Sąjungai ir visam pa
sauliu, kad ir mes reikalauja
me Lietuvai Vilniaus ir kad ne
gali būti tikros taikos su I^en-

tas tam, kam jis priklauso — 
Lietuvai.

šis Chicagos lietuvių masinis 
mitingas bus bendras visų sro
vių, nes visiems lietuviams Vil
nius yra lygiai brangus ir visi 
lygiai reikalauja jo grąžinimo 
Lietuvai. Todėl ir šiame mitin
ge privalo būti visi lietuviai, 
nežiūrint jų politinio nusista
tymo, nes reikalas yra bendras 
ir labai svarbus — gelbėti 
su sostinę Vilnių.

Mitingas prasidės 7:30 
vak. —Ps.

mu-

val.

Lietuvis prigėrė

a Hi
pne

Leonas Kuzma. 14 metų 
žiaus, nuėjo ties 39-ta 
Stockjardų kanalo. Kuzma bu
vo didesnis, negu kiti draugai, 
buvo visi susėdę ant kranto ir 
nukrito. Mažesni bandė gel- 
l>ėti, bet kiti didesni pabėgo.

Motina didžiausiame nuliūdi
me. Jis vienatinis jos vaikas 
tebuvo. Kuzmienė gyvena 3149 
Emerald Avė.

Roseland
Įvairio žinios.

Rugpiučio 14 d., įvyko Drau
gijų Sąryšio delegatų susirin
kimas. Delegatų atsilankė vi
dutiniai. Iš raportų paaiškėjo, 
kad įvyko du išvažiavimai. Jie 
nusisekė vidutiniai. Nutarė su
rengti trečią išvažiavimą su do
vanomis rugsėjo 2 d., Washing- 
ton Heights miške, 
bui išrinko komisiją, 
vesta visas darbas

Tam dar- 
kuriai pa- 
surengimo

Rugpiučio 20 d. įvyko L. ir 
P. Kliubo ir L. I. and G. Kliu- 
bo komisijos dėl susivienijimo 
kliubų susirinkimas. Tame su
sirinkime išklausyta raportai 

iš kliubų. Iš jų paaiškėjo, kad 
abu kliubai sutinka susivieny
ti tokiais pamatais, kokius ko
misija buvo padavusi. Nutarė 
sifšaukti abiejų kliubų komisi
jų ir valdybų susirinkimą. Ta
me susirinkime bus išdirbtas 
platesnis ir aiškesnis planas 
suvienijimo abiejų kliubų. Jei
gu komisijos ir valdybos sutiks 
susivienyti išdirbtais planais, 
tada šauks abiejų kliubų bend
rą susirinkimą kuriame turėtų 
išrinkti komisją dėl parašymo 
naujos konstitucijos. Kliubai 
užėmė naudingą darbą. Jeigu 
pasisektų susivienyti, tada ga
lėtų prie savęs pritraukti ir 
daugiau draugijų. Butų 
nes tuomet butų mažiau 
gijų vienu tikslu. Mažiau 
gijų turint, jie turėtų
giau liuosesnio laiko kitiems 
reikalams pašvęsti.

gerai, 
drau- 
drau- 
dau-

Pereitą sekmadienį Washing- 
ton Heights miške įvyko Lie
tuvių Improvement and Bene- 
fit Kliubo išvažiavimas. Diena 
buvo graži, žmonių buvo vidu
tiniai. Jeigu ne keli išvažiavi
mai butų buvę ant vietos, žino
ma, butų buvę daugiau žmonių. 
Buvo lietuviška muzika, kuri 
grojo visokius šokius. Taipgi 
buvo minkštų gėrimų ir šalta- 
košės. Atsilankę žmonės pasi
linksmino, pašoko, pasikalbėjo 
apie bėgančius reikalus. Tems
tant skirstėsi namo.

Joseph P. Endris vs Jose- 
phinc A. Endris. Divorsas. Su
perior crt. Bylos No. 483028.

Central States Finance Corp. 
vs Zigmas S. Michevice. Byla 
dėl $13,360 skolos. Circuit crt. 
Bylos No. B167208.

Petras Rūbelis vs F. and Bro- 
nis Šimkus. Byla dėl $774.43 
skolos. Circuit crt. Bylos No. 
B167810.

Isadore C. Jacobs vs Albert 
Zabinski. Byla dėl $25,000. Su
perior crt. Bylos No. 483504.

Joseph Turski vs Marie Tur-
„ • , . „ . , . Iski. Divorsas. Superior crt. By-Bedarbių Roselande yra ir1 

darbą gauti šiuo liaku yra sun
ku. Bet šiokiais laikais bizi 
raudonieji biznieriai. Jeigu ne 
liežuviu, tai kolektavimu pini-

ŠIŲ 
ne 
šai
duos save 
raudoniems biznieriams?

rankiojimu drabužių ir šiu- 
iš vargšų darbininkų. Ar 

ateis tie laikai, kad 
darbininkai susipras, 

iššinaudoti

CLASSIFIED ADS.
_ __ __ - - -

varg- 
nesi- 

tiems
Educational

Mokyklos

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos,
Pusžemaitis rašo nebūtus da- <nygyedy«W». stenografijos, ir kitą 

, , <4T1 . „ , , , j . .. mokslo šakų. Musų mokyklos nauja
lyklis Ilnyje , bot kodcl Jis sistema stebėtinai greitai užbaigia- 
niekad neprisimena apie tikrus pradinj mokslą i devynis mėne- 

i • a • • % sius; aukštesni mokslą i vienus me-jvyknis, tai yra apie tūlas ris- tus Amerikofl* Lietuvių Mokykloje 
tynęs tarp komisaro ir komi-1 jau tuksiančiai lietuvių įgijo mokslus, 
sarkos. Apie tas ristynes teko J" |^‘n^ mok 
man girdėti I 1 
žmogų. Vienas westpullmanie- 
tis turys užsirakęs net ir Hierij}., 
kada įvyko tos ristynes. Jis 
ne vienam papasakojo apie tą 
atsitikimą, manau, kad papasa- 
kojo ir Pusžemaičiui. Bet klau
simas, kodėl jis niekada nepri
simena “Ilnyje”? Jeigu prisi
mintų, gal kas iš tavorščių pa
kviestų tos ristikus į partijos 
pikniką. Manau, jeigu juodu 
butų partijos programe, tai ne
liktų namie nė vienas partijos 
narys. —Aš.

kalbant ne vieną j y0 buvj žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo lakose 
apsišvietę.

Mokykla
J. P. Olekas, Mokytojas 

3106 S*». Halsted St., Chicago, III.

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMU] 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

Miscellaneous
įvairus

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Financial

Flnansai-Paskolo*

Skolinama pinigus ant nuosavybių, 
1-mus ir 2-rus morgečius su 

mažu komišinu

(MAČIUKAS)
243G W. 59th St. Tel. Prospect 3140

Ar Jum Reikalingi
Pinigai?

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

HELBERG BROS.

Help Wanted—Malė
parbininkųRfeiki*

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 niokinsitfis pas tokius 
žmonės, kurie uždirbo daug pinigų 
pardavinėdami automobilius.

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

THE CHEVROLET DEALERS 
ASSOCIAT1ON—Salesmen Training 
School, 301 Gossard Bldg. 108 East 
Ohio St., Chicago, 111

Automobiles
M & K Motor Sales

Chicaroa •enianst !r ataakan<'iauai vartotų 
karų pardavinėtojai, 100 garantuotų vartotų 
karų, pilnai įrengti, gerame rnechaniAkarue 
•tuvyje, 
8ZU0U. 
nokiama 
mainai*.

karai varduodami nuo $1HO iki 
turime karų kuria tinka vi- 

reikalam., C'aeh. itmokėjimaia,

0811-18 So. HaUted 8i.

For Rent
4 GRAŽUS dideli kambariai, pasi- 

renduoja už $13 mėnesiui. Kreipkitės 
j storų, 3559 Wailace St. Tol. Plaza 
2491.

100 karų 100 vartotų, $25 iki $300 
mokėti nėra “Indorsers”. Visi pas- 
dausios mados karai. Priimsiu jūsų 
carą mainais. Labai prienamos sąly
gos. Willys Knight Sedan—1926 $525. 
Chevrolet Coach — 1927 $425.
Chrysler — 70 Sedanas $475. Olds- 
mobile Sedan — 1927, geriausia pir
kinis Chicagoj, nepraleisk! progos. 
Skubinkis, mainysiu $375. Ir daug 
kitokių karų, kaip tai: Buicks, Nashs, 
Fords, Oakland, Dodge, Essex, Mar- 
mons, Overland. Halsted Auto Sales, 
2560 So. Halsted SI., Victory 6627. 
Visados atdara.

Furnishcd Rooms
Room 607

192 N. Clark St.
PASIRENDUOJA kambarys dėl 

vieno, apšildomas, užlaikomas šva
riai, patogi vieta, arti gatvekarių 
linijos ir elevatorio. Kuris norėtų 
pafpgiai ir gražiai gyventi, telefo- 
nuokit Sunyside 5812.

Business^Chances
Pardavimiii: Bizniai

PARDAVIMUI grosernė, delica- 
tessen ir mokyklos daiktų krautuvė, 
yra 4 kambariai pragyvenimui, sker
sai nuo public mokyklos. Priežastis 
— savininkas apleidžia miestą. 6000 
So. Sangamon St.

Real Estą te For Sale
Namai-žcmė Paroavimui

Dešimts Stanko & Co.
Mainų

1. GasoHno Stotis su garadžiumi ir 
salesrumiu.
šešių flatų muro namas Marųuet- 
te Park.
šešių kambarių medinis vasarna
mis su nedideliu plotu žemės, 
prie gražios leikos, visiems lietu
viams žinomam Woodboro, Wis. 
miestelyj.
Trys muro krautuvės ant Kedzie 
prie pat dirbtuvių, dvi krautuvės 
išnuomuotos, o trečioje yra gro
sernės rakandai. Kas nori vie
ną biznj atskirai, taipgi galima 
parduoti ar išnomuoti.
Dviejų flatų muro namas po 4 
kambarius ant Bridgeporto.
Keturių flatų muro namas po 6 
kambarius su pečiais šildomas, 
Southsidėj.
Trijų flatų naujas muro namas, 
Ciceroj.
Bizniavas namas su krautuve ant 
Archer Avė.
Du lotai ant Archer Avė.
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.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

Lietuvių bylos 
teismuose

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

ir

A. OLSZEWSKI
3241 S. Halsted St., 2nd Floor 

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant

X-mo Ir 2-ro Morge^io 
VaJaidoi nuo 4 iki 8 ka« 

vakarai

HENDAI moderniškas kambarys 
vaikinams. Apšildomas. Su valgiu 
ar be. 7039 S. Campbell Avė. Tel. 
llemlock 0612.

Radios

OIL Station 46 ir Halsted St. 
Nauja. Lotas 50x117. Visi įtai
symai yra. Parduosim tiųka- 
mam biznieriui su $2500 kaipo 
dalį įmokoj imo. S. W. Younkers, 
7347 Cottage Gpove Avė. Tel. 
Rodcliff 1770.

Pinigų 
kaip 

Šieno

Visos Elektrinės Radios
Tiesiui iŠ dirbtuvės, kainos $75 iki 

$158. Pilnai įrengtas, iškaitant ca- 
binet, speaker ir tubus. Dykai^ įve
dimas. Gerą kainą mokam už jū
sų seną su bateriomis setą. Veltui 
namuose demonstravimas. Atdara 
utarninko ir ketvergo vakarais iki 9 
valandai vakaro.
GREAT STATES RADIO CORP. 

800 N. Clark- St.
Room 423

Delevvare 3000

PARDAVIMUI saliunas 4 kamba- 
. riai pagyvenimui. Renda $45 į mėne

si. Priežastis patirsit ant vietos. 
5137 Wentworth Avė.

PARDAVIMUI barbernė 3 krėslų, 
senas, geras biznis, labai pigiai, yra 
geras lysas, 10722 Michigan Avė.

šiomis dienomis Circuit 
Superior teismuose užvestos 
šios naujos lietuvių bylos:

John P. E\vald vs Izidoę & 
Petronell Danouski 
Byla uždaryti trust < 
$2,300. Circuit crt.
BĮ67759.

Ant 1-nų J2-jų ir 3-jų metų 
duodąmi pinigai — 
2-antri (second) Morgičiai

Tik 4% komiso
Aprūpinimas

Greitas 
Trumpas 
Aiškus

Šaukit Roosevelt 5373

Business Service
Biznio Patarnavimas

Musical Instruments
_______ Mizlkoa In*trwmental_______

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

6512 So. Halsted St.

Real Estate For Sale
______Naniai-žeinė Pardavimui

BIZNIERIAI TflĮMYKIT, pardavi
mui arba randavojimui puikus gara
džius ant Bridgeporto, su dideliu 
sales room, jau baigiamas budavoti. 
Matykit K. G. Urnezis, 3223 Auburn 
Avė. 3 lubos užpakalyj.

TURIU PARDUOTI savo 4 lotus 
už “Cash” a r L) a mainysiu j Hvinjęa- 
low bei j nebrangu dviejų flatų na- 
muką, 2 latai randasi prie 58-tos 
gatvės prie pat So. llarlem Avė. 
Visi įrengimai; kiti 2 lotai prie G9 
Place, tarp Central Park Avė. ir 
Crawford Avė. — vienas blokas nuo 
Marųuctte Parko — čia‘tiktai yra 
šalygatviai ir vanduo. Visi lotai po 
30 pėdų. Kreipkitės tiesiai prie lotų 
savininko

MICKEVIČIUS
1739 So. Halsted St.

i ir kitus, 
deed sumoj 

Bylos No.

PcterAnna A11 man vs 
man. Divorsas. Circuit crt. 
los No. B167768.

All-
By-

Natl. Bank of Cicero 
Yeakumies. Byla dėl 
skolos. Superior crt.

KAPENTERYS, statytojas bunga- 
low, porčių. Mes darome visokius tai
symas ir permodeliavimus. Atliekame 
visokį pataisymų.

VVAHLIN Atlantic 1872

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame geriausį dar
bą mieste. Kedzie 5111.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi J 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingo*. 

Kreipkitės pa* 
M. J. KIRAS, 
3385 So^ Halsted SU

First 
vs Jim 
$550.08 
Bylos No. 482873.

Olga Blovas vs Dorsett’s Per- 
manent VVaving System Corp. 
Byla dėl $50,000. Superior crt. 
Bylos No. 482878.

Depositors St. Bank vs Sta- 
nislaw & Anna Burnas ir Auna 
Kula. Byla uždaryti trust deed 
sumoj $2,500. Superior crt. By
los No. 182882.

John Zagar vs Frank & 
Steiki Salkou’skas ir kitus. By
la uždaryti trust deed sumoj 
$18,400. Superior crt. Bylos No. 
482925.

Mary Ryskie vs Leo Rys- 
kie. Divorsas. Superior crt. By
los No. 483264.

crt.

Met- 
Byla 

Bylos

L Assn. of 
P. Surom-

Sophic 'Paplauskis vs Wm. 
Paplauskis. Divorsas. Superior 
crt. Bylos No. 483286.

Domicėlė Smilksta vs 
ropolitan Life Ins. Co, 
dėl $1,500. Circuit 
No. BĮ67654.

Lithuanian B & 
Cicero vs Charles
ski, Julia Zienievvicz ir kitus. 
Byla uždaryti morgičių sumoj 
$7,300. Superior crt. Bylos No. 
483323. .

Georgo Plachas et ai vs 
Frank and Mary Prokupimas 
and Julia Ketner et ai. Byla 
uždaryti trust deed’ sumoj $18,- 
000. Superior crt. Bylos No. 
483345.

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

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

tfalevojam Ir popieruojam. Uilal- 
kom malevą, popierą, stiklu* ir t t

3149 Šo. Halsted St.
Phone Vlrtorv 7281 

J. S. RAMANCIONIS, Sav.

Be Komiso ir Išlaidų 
Me* paskoliname jum* $100, $200 
arba $800, imame legali nuošim
ti. Pinigui gausite J 12 valandą. 
Industrial Loan Service

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

♦ LESLIE C. Groffo pastebėtina mo
kinimo sistema duoda jums (seniems 
ir jauniems) progą išmokti groti ant 
tinkamo jums instrumento. Su pagel- 
ba mano mokinimo budo jus galėsi
te groti po valandai laiko ant piano, 
armonikos, galėsite dainuoti arba 
švilpti. Parduodame armonikas, i 
CHICAGO MUSICAL SEMINARY, 
2828 Madison St. Kataliogus pasiun- 
čiame ant pareikalavimo. Tel. Kedzie 
5497. Valandos nuo 11 tos iš ryto iki 
10tos vakare. Nedėlioj nuo lOtos iki 
4tos po pietų.

TIK 
VIENAS 

NIKELIS
Kaštuoja — pašaukti — mus. 
Tuoj reikia: visokių namų, 
mažų — didelių; biznių — 
garažų — lotų — farmų etc. 
Visur — Čikagoj.
PARDAVIMUI — 

MAINYMUI 
KOSTUMERIAI

LAUKIA
Automatiškos — pasekmės — 
Pabandykit — nusistebėsit 

Tel. Roosevelt 5373

TURfiK NUOSAVUS NAMUS
30 pėdų lotas ant Califomia Avė., 
arti Marųuette Parko, mokyklos, ba
žnyčios ir karų linijos. Pirk dabar 
pakol kainos žemos. Mažas įmokė- 
iimas, likusius lengvais išmokėjimais.

J. A. LYNCH
40 N. Dearborn St.

Central 3654

PARDAVIMUI 2 bizniavi namai, 
abudu kampiniai, vienas randas ant 
Ashland Avė. arti 79 St., o kitas ant 
Western Avė. arti G3 St. Gera vie
ta dėl aptiekos arba saliuno. Par
duosiu pigiai arba priimsiu i mai
nus bile ką kaipo dalį imokėjimo.

WALTER J. PAUL
6G01 So. Westem Republic 4170
3236 W. 55th St. Hemlock 2389

100x135, KAINA $295
Išmokėjimais $50 ir $10 per mė

nesį, aukšta vieta, gera žemė, nepa
prastas pirkinis. Rašykite, 608 So. 
Dearborn St. Room 842 “L”

EXTRA. Grojiklis pianas, geram 
stovyje, su visomis rolėmis, 2 me
tų senumo. Atsišaukit 4120 South 
Francisco Avė., 2 lubos. J. Neiliunas.

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 biskj 
įmokėti, kitus į du metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO.
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321
MR. PARIS

BE KOMISO
Mažos Paskolos 

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

Petrzilek Bros.
1647 W. 47 St.

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Jtaisai

SKOLŲ IŠKOLEKT AVIMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL CLAIMS 
SERVICE BUREAU

Room 301 
163 W. Washington 

Malu 4020

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi- 
Čius.

JUSTIN MACKIEWICH
2342 So. Leavitt St.

Phone Canal 1678

4 KAMBARIŲ PILNAS ĮREN
GIMAS — $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.1 

Atdara v. iki 10 v. „Pristatome dykai

MES TURIM GERIAUSIUS IR 
DIDŽIAUSIUS BARGENUS 

ANT NORTH SHORE
Nuosavybės čia kila vertėj 

kiekvieną dieną. PIRMOS KLE- 
SOS BIZNIO NUOSAVYBĖS, 
rezidencijų nuosavybės ir tuš
čios akrais žemės. Mes parduoda
me labai pigiaišauk, rašyk ar 
telefonuok dėl sąrašo šių barge- 
nų.
J. H. SCHAFFER AND CO.

803 Ridge Avė., Wilmette, 
Tel. VVilmette 364

PARDAVIMUI ar išmainymui H 
akro žemės, gazolino stotis ir 6 kam
barių namas ant 155-tos ir Lincoln 
Avė. Priimsime namų arba 2 fla
tų kaipo pirmą {mokėjimą. Kai
na $22,000.

TUŠČIAS lotas — Vernon arti 
83-čios, 50x125 pėdų, 15% įmokėti, 
o likusius ant lengvų išmokėjimų.

JOHN IBACH 
Real Estate, 

1046 E 43 St. 
Phone Oakland 4681

Automobiles

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

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

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

3408 S. Michigan Avė. Victory 4126

Paskolos suteikiamą 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

CH. SYRTOWT AND 
JOS. PAWLOWICZ CO. 

LIETUVIAI
HOT WATER & STEAM HEATING 

Darbas garantuotas. 
Geriausias patarnavimas

2032 W. 18 St. Tel. Canal 1269

EXPERTAS RADIO 
TAISYMO

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

$2 — patarnavimą skaitom — $2
Plaza 7420

po 6 vai. vakare Englewood 2544

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

NAUJI MODELIAI
Nuo 8 dienos Liepos, jau Studeba- 

ker Co. išleido naujus modelius, 
1929 metų, yra daug daugiau jrengti, 
nereikia tepti “gryzuoti”, kas 20 
tūkstančių mylių. Dictator Sedan 
pilnai įrengtas su bumperiais, su 
spare tire ir su parvežimu $1388.00. 
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 parduolam 
Studebakers karus, ir jums užtikri
name teisingą patarnavimą.

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

D. KURAITIS ir A. KASULIS 
Savininkai

NAUJOS bungalows Stickney 
gatavos dėl gyvenimo. 44 ir 
Home Avė. Žemos kainos, leng
vos sąlygos ir išmokėjimai. Ap
žiūrėk jas. Atdaros kasdien dėl 
pamatymo nuo 10 ryto iki 7 
po piet.

GRAŽUS NAMAS PIGIAI
Greitam pardavimui naujas name

lis, vienas blokas nuo Belmont, arti 
School St. čią savaitę $2000, tik 
$200 įmokėti, mažais mėnesiniais iš
mokėjimais, labai gera proga.

Rašyk
840 Transportation Bldg.

Chicago, III.

¥

Pirmą ir- Paskutinį
Kartą

— Markete'—
Sis (dyvų) Bargenas 
Bizniavas namas,
1 Storas ir 5 pagyvenimai. 
Prie 2 did, bizniavų gatv.
2 stritkarių linijų. 
Tirštai apg. vieta.

Mes dirbame ir perka 
me 1 ir 2 Morgičius

1 2 dienas

PETRZILEK BROS.

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

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

Didelis atpiginimas.
Nauji Fordai 1928 

Penkios dešimts kitų pasirinkimui 
McDERMOTT MOTOR SALES 

7136 S. Halsted St. Triangle 9330

Už $500.00
įnešti, o kitus po $50 i mėn. 
Rendos j metus $1440. 
Dabartinė kaina $7500.
Šitas apg. neatsikartos 
daugiau — užtai išsipirpkit. 
Šaukit ani kada (apart nėd.)

Roosevelt 5873

1647 W. 47 St.

$450
$100

PARDAVIMUI 2 flatų po 4 kam
barius mūrinis namas, yra elektriką, 
gasas, toiletai, viškas ir baizemen- 
tas, randasi 958 W. 35 PI. priimsiu 
$1000 cash ir kitus pinigus mokėti 
kaip rendą, kožną mėnesį. Savininkas 

JOHN I. JAŠINSKI, 
2954 So. Loomis
Lafayette 7143

PARDAVIMUI Apperson geriau
siam stovy j karas. Už $170. Pra
šau kreiptis, 4522 S. Paulina St. L. 
Girčas.

PARSIDUODA pigiai mažas namu
kas, 4 ruimai ir maudynė, miesto 
vanduo, elektriką, garažas. Mažas 
imokėjimas. $3000. Hetch, 4411 Wis- 

consin Avė. Stickney.

BARGENAS
Parduosiu arba mainysiu ant ma

žesnio namo arba ant žemės, biznio, 
bučernės ir grosernės, su namu arba 
be namo; namas ir ant kampo, mū
rinis 3 flatų ir Storas ir 3 karų mū
rinis garadžius. Atsišaukit prie sa
vininko. J. J. Spaitis, 4559 S. Justine 
St. Boulevard 4557.

NAUJAS 6 kamb. mūrinis namas 
$7,450, $200 įmokėti ir $35 mėn. mo- 
kęstis su procentais; 3 dideli mieg- 
ruimiai, gražiausia vidaus užbaigi
mas su “textone” sienoms. Visos vi- 
gados yra įbudavotos. Langų sieteliai 
ir langų uždangalai. Taipgi labai gra
ži 5 kamb. medinė bungalow $6,500, 
parduosiu arba mainysiu ant loto. 
Matyk šituos namus negu pirksi. 
Mehan & Malone Home Builders G407 
Irving Park Blv., atdara vakarais.

PARDAVIMUI 3 flatų namas vie
nas 3 ir 2 po 5 kambarius. Garu 
apšildomas, moderniškas. Kaina 
$14,000, tik $1000 įmokėti, arba mai
nysiu ant loto ar mažo namelio, pu
sę bloko nuo 63čios gatvekarių. 
Kreipkitės Mrs. Mcyer, 6131 South 
Kolmar Avė., arba Telefonuokit 
Brunswick 8974.

PARDUOSIU arba mainysiu savo 
“eųuity” ant namo šiaur vakarinėj 
miesto daly, arti bažnyčios ir moky
klos, Northvvestern gelžkelio, Milvvau- 
kee ir Lawrence gat. 7 kamb., muzi
kos lįamb., 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 
jinokėjimas, likusi ant išmokėjimo. 

5120 Winnemac Avė.
8 FLATŲ muro namas pardavi

mui. Kreipkitės ant 3-Čio pagyve
nimo iš priekio. 1834 S. May St.


