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Lietuva pasirašys amžinos 
taikos sutartį

Latviai ir Estai taipjau priėmė kvietimą 
dėtis prie karų atsižadėjimo pakto

RYGA, I^itvija, rūgs. 3. — 
Pabaltijo valstybės 
ja. 
ėmė

Latvi-
Lietuva ir Estija — pri- 

Jungtinių Valstybių at
stovų pakvietimą dėtis prie am
žinos taikos pakto.

Tų kraštų spauda lietgi skep
tiškai žiuri į Kelloggo-Brian- 
do karų atsižadėjimo sutartį, 
juo kad pašonėj jiems yra Ru
sija, nežiūrint, kad ir pastaro
ji jau sutiko tą paktą pasiru-

Vienas svarbiausių Pabaltijy 
laikraščių rašo, kad nors Kel- 
logo-Briando paktas esą gali
mas laikyti kaip žingsnis, pa
darytas priekin, vis dėlto kiek
viena valstybė, kuri jaučian
tis pakankamai stipri pradėti 
ką nors, visados galinti leng
vai rasti hudo karui išprovo
kuoti.

Lietuvių lenkų ginčas 
rūpina Genevos dip

lomatus
GENEVA, Šveicarija, rūgs. 

3. — Tautų Sąjungos diploma
tai nemaža susirūpinę Lietuvos 
Lenkijos ginču dėl Vilniaus, 
ir jeigu Lietuvos premjeras 
Voldemaras negaus satisfakci; 
jos Taryboje, klausimas teks 
Tautų Sąjungos seimui gvil
denti.

Voldemaras, kuris yra Gene- 
voje, konferuoja su atskirais 
Tarytos nariais. Jis jau davė 
suprasti, kad jeigu ginčo 
lenkais klausimo nebusią 
Įima gražumu ir privačiai

su
ga- 
iš-

ša Lietuvos skundą prieš Lcm- 
kiją-
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(Atlantic and Pacific Photo]

Kolizija New Yorko traukinių. Katastrofoj žuvo 22 žmogų. (“P and A Photo”)

Lietuvo s Žinios

Rado Amundseno ir Tautų Sąjungos sei 
jo kompanionų aero 

plano dalį

Francuos prekybos' Lenk§aįžoi"inkai
mas prasidėjo ministeris užsimušė

TROMSOE, Norvegija, rūgs. 
3. — Norvegų žvejų laivas 
Brood rado atšiaurės vandeny
ne sudužusio aeroplano dalį, 
kurią jis pargabeno į Trom- 
soe. Pažinta, kad tai dalis ae
roplano l^itham, kuriuo kap. 
Koald Ainundsenas ir penki jo 
kompanionai birželio 18 dieną 
išskrido į at šiaurę dirižablio 
Italia katastrofos aukų ir pa
tys prapuolė. Amundseno. kom
panionai buvo franeuzų pilo
tas Rene Guilband, Įeit. Lief 
Ditrilhson ir dar trys 
zai.

GENEVA, Šveicarija, rūgs. 
3. — šiandie prasidėjo Tautų 
Sąjungos seimo sesijos. Seimą 
atidarė laikinis pirmininkas 
M. H. Prokope, Suomių užsie
nio reikalų ministeris.

Calles atsisako būti 
dar respublikos 

prezidentu

francu-

Dabar jų sudužusio 
no dalis' buvo rasta 
netoli nuo Fugloe salos, Nor
vegijos žiemiuose.

aeropla- 
vandcny

Kumanų deputatas užsimušė
BUCiHARESTAS, Rumanija, 

rūgs. 3. — Automobilio ka
tastrofoj Kabe Manesti užsi
mušė valstiečių partijos depu
tatas Contacuzene, buvęs ka
bineto ministeris.

Sovietai militarizuo 
ja jaunimą

militariška demon-
Armijos komunistų
ir mergaičių, am-

MASKVA, rūgs. 3. — “Pa
rodyti visam pasauliui, kad jie 
yra pasirengę kovoti ir mirti 
dėl proletariato diktatūros,” 
kaip kad jų vadai sako, va
kar Maskvoje įvyko milžiniš
ka vaikų 
st racija, 
berniukų
žiaus nuo penkių iki dvide
šimt metų, kareiviška tvarka 
žygiavo į Raudonąją Aikštę su 
orkestrais ir plevėsuojančiomis 
vėliavomis. Visi, kurie galėjo | 
pakelti šautuvus, nešė juos už
sidėję ant pečių, tiek berniu
kai, tiek mergaitės.

AUDRA ILLINOIS

■ ^OCKFOHD, III., rūgs. 3.
— ’Cole kauntėj siautė smar
kiausi audra, sugriovus kele
tą namų ir sutrukdžius susi
siekimą telefonu.

Aeroplano katastrofoje kartu 
su Bokanowskiu žuvo dar ki
ti keturi asmens

VARŠAVA, rūgs. 3. — 
gozne vienas lenkų šaulių 
ko leitenantas nušovė savo 
šininką, kapitoną.

Ro-

vir

Zogu paskelbtas Al 
banu karaliumi

MEKSIKOS MIESTAS, rūgs. 
3. — Respublikos prezidentas 
Gailės savo kalboje kongrese 
pasakė, kad, jo terminui pa-j 
sibaigus lapkričio 30 dieną, 
jis pasitrauksiąs iš prezidentū
ros ir niekados . daugiau nebe- 
kandidatuosiąs į prezidento vie
tą.

Kadangi išrinktasis prezi
dentas gen. • Aivaro Obrcgon 
buvo klerikalų įnagio, jauno 
Jose de Leon Toralo, nužudy
tas, prezidentas Calles ragino 
kongresą paskirti provizorinį 
prezidentą.

Prezidentui Gailesni buvo pa
daryta didžiausių ovacijų, kai 
jis pareiškė, kad revoliucines 
kovos tapo laimėtos, kad bai» 
mės dėl reakcijos atsigavimo 
nebėra, kad militarinių vadų, 
vadinamų “candillos”, laikai 
praėjo ir kad dabar Meksika 
galės kilti ir klestėti tik kaip 
demokratinė respublika.

PARYŽIUS, rūgs. 3. — Ae
roplano katastrofoje netoli nuo 
Toni vakar žuvę Francijos 
prekybos ir Aviacijos ministe
ris Maurioe Bokanowski, kar
tu su keturiais kitais asmeni
mis: pilotu Gabrielių liaudi
mi, radio operuotoji! Henri 
Willinu, mechaniku Jean Vi- 
dahi ir vienos aeroplanų kom
panijos i generaliniu sekreto
rium Edouardu Lefrancu.

Ministeris Bokanovvski buvo 
šeštadienį nuvykęs į Campigny 
pas premjerą Poi nearė. Sekma
dienio rytą jis iš 
aeroplanu skrido* į 
Ferrand 
šventėje, 
žin kas 
ir jis iš

43 asmens sužeisti N 
Y. požeminiame 

geležinkely
NEW YOKKAS, rūgs. 3.

Vakar vakarą New Yorko po- 
žeininiame geležinkely vėl at
sitiko nelaimė, kurioj keturias
dešimt žmonių buvo sužeisti, 
daugelis pri troško durnais ir 
keletas moterų nualpo.

Nelaimė
ly gaisrui ir keleiviams ėmus 
grūstis iš elektrinio traukinio 
vagonų ir traiškyti kiti kitus.

atsitiko kilus tune-

dalyvauti
Kelionėje 

atsitiko su 
1,500 pėdų

Campigny 
Clermont- 

aviacijos 
betgi ka- 
aeroplanu 

aukštu
nukrito žemėn ir užsidegė, 
sų žuvusiųjų kūnai taip 
degę, kad sunku pažinti.

mes
Vi-
ap-

4 milionai žmonių žu 
vo Kinų karuose

Tikybinės • riaušės tarp 
indusų ir mahometonų

Pilsudskis kalba apie 
Lenkijos karą su 

Rusija

ŠANCHAJUS, Kinai, rūgs. 
3. — Neoficialiai apskaičiavi
mai rodo, kad per pastaruo
sius pilietinius karus Kinuose 
buvo užmušti 4 milionai ka
reivių, kurių tarpe apie vie
nas milionas buvo visai jauni 
berniukai.

Trys asmens žuvo trau
kiniui užgavus autų

KALKUTA, Indija, rūgs. 3. 
— Kharagpure vakar įvyko 
religinių neramumų tarp indu- 
sų į mahometonu. Kautynėse, 
kiek -žinoma, šeši asmens bu
vo užmušti, daugelis kilų su
žeisti. Riaušės buvo patremp
tos tik atvykus daugiau poli
cijos iš Kalkutos.

$1,000,000 spirito sudegė
NEW YORKAS, rūgs. 3. 

— Gaisras, kilęs American Sol- 
vents & Chemical korporacię 
jos Įstaigoj, sunaikino daugiau 
kaip $1,000,000 vertės alkoho
lio. > !

BERLYNAS, rūgs. 3. — Ber
lyno diplomatiniai rateliai su
sidomėjo Bucharesto laikraščio 
Aderevul išspausdintu interviu 
su Lenkijos maršalu Pilsud
skiu. Tame interviu paduoda
ma šitoks lenkų diktatoriaus 
pareiškimas:

“Nors mes 
su Rusija, bet 
yra« tokia, kad 
sidarė 
jai ir 
kovos
stovėt su Šautuvu rankoj, pri
sirengusios.”

CARROLL, 1a., rūgs. 3. — 
Pasažieriniam Nortlnvestern 
traukiniui užgavus netoli nuo 
čia automobilį, buvo užmušti 
trys asmens, jų tarpe viena 
trejų metų mergaitė.

nenorime karo 
mano nuomonė 
toks karas pa- 

nebeišvengiamas. Lenki-
Rumanijai teks didelės 

kovoti. Del to jos turi

Traukinio susikulime 8 
asmens sužeisti

OLNEY, Ilk, nigs. 3. — Ne
toli nuo čia susikūlė ištrukęs 
iš bėgių 
& Ohio 
žmonės 
turi būt

Ghicagai ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Bendrai gražus, bet vėsus 
oras; vidutinis, daugiausiai žie
mių vakarų vejas.

Vakar

pasažierinis Baltimore 
traukinys. Aštuoni 

buvo sužeisti, du jų 
mirtinai.

temperatūros 
tarp 52° ir 62° F. 

saulė tekašiandie 
džiasi 7:21. Mėnuo 
vakaro.

buvo

6:18, lei- 
teka 9:57

Septyni metai kalėjimo 
už dizertiravimą,

KAUNAS. — Kariuomenės 
teismas nubaudė Eduardą Mik- 
nevičių, paeinantį iš Giedraičių, 
7 metais sunkiųjų darbų kalėji
mo už dizertiravimą.

Miknevičius 1926 m. pabėgo 
iš kariuomenės į Lenkiją, kur 
tarnavo lenkų kariuomenėj.

šimet sausio mėn. Miknevi
čius vėl grižo Lietuvon. Polici
ja jį sulaikė ir perdavė kariuo- 

"menės teismui.
| .... ........... ........

Rockfordo lakūnus 
suradoJ Grenlandijoj
Prieš dvi savaites prapuolę 

skridikai į Švediją sveiki at
gabenti Į Mount Evansą

----------- ,
MOUNT EVANS, Grenlandi

ja, nigs. 3. — Prieš dvi savai
tes prapuolę atšiaurėj Ameri
kos aviatoriai, Bert Hassel ir 
Parker Cramer, tapo surasti 
sveiki ir gyvi ir dabar yra at
gabenti į Mount fcvansą.

Hassel ir Cramer rugpiučio 
16 dieną išskrido iš Rockfordo, 
Ilk, kelionėn -per Grenlandiją 
į Stokholmą, Švedijoje. Pirmą 
kelionės galą į Gochrane, On-

Įvyks gruodžio tario’ Kanad<>j, jie’ nukeliavo 
laimingai. Rugpiučio 18 jie iš 
Goęhrane išlėkė keliopėn . į 
Mount Evans, Grenlandijoje,

Inteligentas kaltinamų
jų suole

BIRŽAI. — Rugpiučio 9 d. 
biržėnų studentų grupė suren
gė Vasiliausko salėje inteligen
to teismą. Teismo nariai buvo 
patys studentai: teisėjai — M. 
Kregždė, A. Janilionytė, A. 
Špuoris. Kaltintojoj — A. Ja- 
kubėnas, K. Snarskis, P. Zak- 
rys. Gynėjai — J. Kutra, A. 
Dagys, P. Lapienė; ekspertas

J. Dagys.
Kaltintojai savo kalboje nu

rodė Lietuvos inteligentijos da
romas klaidas, josios ydas — 
idėjiškumo stoką, pasyviškumą, 
nepastovumą, sumiesčionėjimą 
ir kt. Gynėjai sumaniai atrėmė 
kaltintojų priekaištus, nurody
dami nepalankias sąlygas, ku
riose teko bręsti Lietuvos inte
ligentijai ir kitas priežastis.

Išklausę visų kalbų ttisėjai 
vis dėlto nusprendė nubausti 
Lietuvos inteligentą iki gyvos 
galvos kultūriniam ir visuome
niniam darbui, palikdami teisę 
už 10 metų apeliuoti į visuome
ninį teismą.

Toks teismas įvyko pirmą 
kartą Biržuose ir įnešė šiek tiek 
gyvumo į apsnūdusią biržiečių 
visuomenę. 

w r“ ■ - -
PAVOGĖ LAŠINIŲ Už 

1500 LITŲ

Karūnavimas 
mėnesį; naujasai karalius pa
skelbė amnestiją kaliniams

TIRANA Albanija rūgs 3 1 V5°0 mylių tolumo, tikėdamie- —^Albanijos respublikos nebe>\ “1 kelil> K"1’! '"'keliauti pei

liko. Ji virto monarchija, kai 
praeitą šeštadienį jaunas pre-

kilmingai/ paselkbta* Albanijos 
karaliumi.

Zogu vainikavimas įvyks 
melų gruodžio 24 dieną.

Pirmas naujojo karaliaus 
tas buvo paskelbimas amnes 
tijos, kuria paleidžiama iš 
Įėjimų apie du tūkstančiai 
linių.

šių

ak-

ku
ka-

pri

16 valandų. Bet Mount Evan- 
so jie nepasiekė. Prapuolė ke
lionėje. Ieškota jų per dvi sa
vaites, ir pagaliau buvo ma
noma, kad jię yra žuvę, kaip 
kad daugelis kitų aviatorių žu
vo kelionėse per vandenynus.

Vakar vienas eskimosas pa
stebėjo leduose durnų ženklus 
ir pranešė apie tai Michigant 
universiteto ekspedicijai Mounl 
Evanse. Vieta, kame eskimo
sas matė durnus, buvo apie še
šias mylias nuo .Mount Evan- 

i so. į nurodytą vietą tuojau bu
Pirma valstybė, tuojau 

pažinusi naują Albanijos rėži 
mą, buvo Italija. Romos vai-1 vo pasiusti gelbėtojai su dviem 
džia* pasiuntė savo nrinisterį 1 motoriniais laiveliais, kurie F 
Iii anoj kongratifliuoti Zogu tikro rado ten prapuolusius la- 

Italijos karaliaus Viktei o Ema- bunus ir pargabeno juos i 
nu-elio ir premjero Mussolini’o Mount Evansą, 
vardu.

Lakūnai sako, kad kelione 
Kitų valstybių diplomatiniai je Cape Chidley per Daviso

Lakūnai sako, kad kelionė

atstovai paprašė savo x yliau-' sasiaurj j Mount Evansą ji' 
sybes naujų kredencialų. ! susitiko su smarkia audra, kli

juos nunešė toli iš kelio pit
Australija atmetė pro 

hibicijos pasiūlymų

n juos nunese toli is kelio pit 
tų link. Kai Grenlandijos kran- 

.'<>
ir

SYDNEY, Australija, rūgs. 
3. — Prohibicijos pasiūlymas 
Naujoje Pietų Valijoj buvo vi-' 
šuoliniu balsavimu atmestas. 
Už prohibiciją buvo paduota 
329,910 balsų, prieš — 818,- 
312. *

Naujoj Canberra federalinė] 
teritorijoj už prohibiciją bu
vo paduota vos 193 balsai, oi 
prieš — 3,906.

pasiekę jie pasuko šiaurė) 
skrido tiesiai į Mount Evan

są, jie pritruko gazolino ir bu- 
' vo priversti nusileisti Sukker- 
j toffeno ledų lauke. Nusileid
žiant, jų aeroplanas “Greatei 
Rockford” išliko sveikas. Pa
likę aeroplaną, aviatoriai lėdais 
bandė pėsti pasiekti Mounl 
Evansą. Taip keliavo jie 
dviejų savaičių, kartas 
karto leisdami, dėl signalo, 
mus, kol pagaliau vieną

eskimosa?signalą pastebėjęs 
pranešė į Mou-nt Evansą.

arti 
nuo 
du- 
tok

5 pasmerkti deportuoti 
pabėgo iš Ellis Island _

---- — Trys asmens užsimušė
automobilio nelaimėje' NEW YORKAS, nigs. 3. — 

Iš Ellis įsi and vakar pabėgo 
penki dkandtiĮnavdi, perplaukę 
vandenį į Jersey City. Visi jie 
buvo

Du 
m., ir 
žiaus, 
vėliau
benti j salą. Trijų kitų dar ne 

surasta.

KAUNAS. — Rugpiučio iš 8 
j 9 d. nąH*?s metu . Arniškių 
vienkiemio, Pakuonio vai. pro 
išplėštą gyvenamojo namo sto
ge skylę pil. Jono Daunoros bu
vo pavogta nuo lukšto lašinių 
ir kitokios mėsos už 1500 litų.

Pamišėlės Kauno 
gatvėse

KAUNAS. — Bugp. 15, apie 
9 vai. rytą Prezidento g. ir 
Laisvės alėjos kampe staiga pa
mišusi mergaitė sukėlė nepa
prastą triukšmą. Tai buvo Ve
ronika Kuzminskaitė, tarnaitė. 
.Jau nuo paskutinio sekmadie
nio ji ėmė rodyti pamišimo po
žymius, o rugp. 15 dieną Kuz
minskaitė ne visai apsirengu
si, išbėgo gatvėn sp gėlių bu
kietu, ėmė šokti, dainuoti ir 
rankomis daužyti namų ir 
krautuvių langus. Nelaimingo
ji baisiai susikruvino. Susirin
kusiai miniai nepavyko ją su
laikyti, tik atvykę policininkai 
ją nugabeno į pirmą nuovadą.

Rugpiučio 16 d. to® pačios 
nuovados policirtinkai sulaikė 
iar vieną panelę beprotę, triuk
šmavusią gatvėj; jos pavardės 
sužinoti nepavyko.

Nelaimingosios mer gailės 
siunčiamos į Kalvariją.

Uždarinėjimas organi
zacijų Lietuvoj

KAUNAS. — šeštadienį, rug
piučio 11 d. įvyko įstatams re
gistruoti komisijos posėdis, ku
riame nubirta uždaryti šias 
draugijas. 1) Lietuvos sionin- 
kų socialistų jaunimo sąjungą, 
2) bendrą darbininkų profesi
nę sąjungą, 3) Kauno inteli
gentų draugiją ir 4) bedar
biams šelpti komitetą.

pasmerkti deportuoti.
pabėgusiųjų, Nelson, 29
Knussezer, 20 metų am- 
abudu norvegai, buvo 
vėl sugauti ir parga-

BRAiJ'JĘRD, Minu., rūgs. 3 
— Jų automobiliui * susidūrus 
čia su.dideliu motoriniu veži
mu, užsimušė trys jauni as
mens: Androvv Lorenz, Miss 
Esther Erickson, 22 m., ir Miss 
Alvina Daniels, 19 metų am
žiaus. Visi trys grįžo iš ba
liaus.

KOMUNISTŲ VĖLIAVOS 
TELŠIUOS

Telšių mieste, arti gelžk. sto
ties, rastos dvi komunistų vė
liavos su užrašais “Tegyvuoja 
10 metų Lietuvos komunistų 
sukaktuvės”, ir 20 ekz. įv 
komunistinių proklamacijų

e
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MUSŲ MOTERIMS
Veda Dora Vilkienė — ■* - .. <

butų panašus j virtą siropą. Su-, 
dėk obuolius ir kaitink pakol o- 
buoliai bus permatomi. Sudėk į 
sterelizuotus stiklus ir tampriai 
uždaryk. Padėk žiemai.

VYNUOGIŲ KOŠE.

ŠALTAS VERŠIENOS 
KEPALAS.

2 sv. veršienos
4 puodukai vandens
1 šaukštukas druskos 
i/h šaukštuko pipirų
1 lapelis
2 gvazdikai
6 kietai išvirti kiaušiniai
1 šaukštas želatinos
2 šaukštai šalto vandens
1 šaukštas “Worchesterslur<į 

sauce”
Virk veršieną (nuo kulšės) su 

lapeliu ir gvazdikais pakol mė
sa bus visai minkšta. Supiaus- 
tyk mėsą ir perleisk per maši
nėlę (sumalk). Sudėk į gerai 
sviestu išteptą tampriai j ketur
kampę arba pailgą blėkinę. Ant 
viršaus užberk sukapotų kiauši
nio trynius ir baltymus. Virk 
vandenyje, kuriame virė veršie
na taip ilgai pakol nuvirs iki 
vienam puodukui. Perkošk. Iš- 
tarpyk želatiną šaukšte šalto 
vandens, ir supilk prie sunkos 
kurioj virė veršiena, taipgi įpilk 
“\Vorshetershire sause.” Užpilk 
ant mėsos. Padėk j šaltą vietą 
arba ledaunę valandai laiko.

•Kaip atšals, supjaustyk ir 
paduok ant stalo lapų su daržo
vėm.

kuoto
1 puodukas baltų višnių. iš 

blokinės
1 galioną labai šalto vandens
1 kvortą “Ginger ale’’
1 puoduką citrinų sunkos.
Išvirk sirupą iš cukraus ir 

vandens. Atšaldyk. Sudėk visus 
vaisius ir viską kitą, išskyriau t 
“Ginger ale.” Dabar atšaldyk. 
Prieš paduosiant stalan supilk 
“Ginger ale” ir sudėk sukapoto 
ledo kiek tinka. — Supilk į stik
lus ir paduok.

SI BĖRUOS LEDAI

1 puoduką cukraus
1*4 puoduko vandens .
Nutarkuok skurelę nuo vie

nos citrinos
14 puoduko citrinos sunkos
1 puoduką orandžių sunkos
1 puoduką pineapple sunkos
*4 puoduko sunkos nuo višnių 

iš blėkinių.
Išvirk siropą iš cukraus ir 

vandens, pridėk citrinų skurelę. 
Atšaldyk. Pripilk sunkas. Su- 
šaldyk ledaunėj. Saldyti reikia 
kokias 5 valandas. Paduok stik- 
riniame inde.

1

ABUOLIAI ŽIEMAI CERI
PRIE MĖSOS

ŽALI TOMATAI

1 “peck” žalių tomatų
2 kvortas svogūnų
1’4 puoduko rupios, paprastos 

druskos
2 kvortas vandens
Acto
12 žalių pipirų
2 sv. rusvo cukraus 
i/į sv. muštaraos sėklų 
2 šaukštu “allspice” 
2 šaukštu gvazdikų
2 šaukštu sutrupintos cinamo

nų žievės.
Supiaustyk nuluptus svogūnus 

ir tomatas riekelėmis. Apibėrk 
druska, užpilk 2 kvortas van
dens. Jeigu reikia galima ir 
daugiaus vandens užpilti. Tegul 
stovi per visą naktį. Nupilk van
denį kuriame stovėjo tamatės ir 
svogūnai ir perpilk šaltu vande
niu. Paimk užpilk gana acto, 
kad apsemtų tomates ir svogū
nus. Nupilk actą nuo tofnatų 
ir agurkų. Supilk puodan pri
dėk smulkiai supiaustytus pipi
rus, cukrų ir prieskonius. Virk 
14 valandos. Sudėk tomates ir 
svogūnus į sterelizuotus stiklus 
ir išpilk karštą virtą actą. Tom- 
priai uždaryk stiklines ir padėk 
žiemai.

4 sv. vynuogių
4 sv. cukraus
Nuvalyk, perrink ir nuplauk 

vynuoges. Sudėk puodan ir 
virk pakol atsiliuosos sėklos. 
Pertrink per sėtą. Supilk atgal 
puodan sudėk cukrų ir virk pa
kol sutirštės. Supilk karštą į 
sterelizuotus stiklus. Kaip at
šals, apipilk parafinu. Gali pri
dėti keletą obuolių kaip virsi vy
nuoges.

“PUNCH” DEL 50 ŽMONIŲ

2puoduku cukraus
1 puoduką vandens
1 puoduką stiprios arbatos '
puoduku aviečių sunkos arba 

sirupo
2*'2 puoduko orandžių sunkos
1 puodukas višnių (mąra- 

chino)
1 puodukas pineapple, sutar

7 obuoliai, dideli ir saldus
3 sv. rusvo cukraus
1 kvartą acto
Gvazdikų (nemaltų)
Nuplauk obuolius, išimk širdis 

bet nenulupk obuolių. Supiaus- 
tyk j 4 arba 8 dalis kiekvieną 
obuolį ir įkišk kiekvienon rieku- 
tėn po vieną arba du gvazdiku. 
Sudėk cukrų ir actą į puodą ir 
ant ugnies gerai įkaitink, kad

MADOS.

3413 — Namie dėvėti patogi ir ge
rai atrodanti suknele. Galima siū
dinti iš lengvos, pigios materijo/. 
Sukirptos mieros 16, 18, 36, 38, 40, 
42 ir 46 colių per krutinę.

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

Naujienų: Pattem Dept., 1789 So. 
Halsted St.. Chicago, III.

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

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

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

RAUGYTI AGURKAI DEL 
ŽIEMOS.

100 agurkų, vidutinio didžio
1 mažas raudonas pipiras 
Gana daug krapų 
Višnių lapų
10 kvortų vandens 

kvortą acto s
2 puoduku druskos
Sudėk agurkus druskuotan 

vandenyn, tegul stovi per nak
tį (l>/2 puoduko druskos ant 4 
kvortų vandens). Išvirk vande
nį. actą, druską ir tegul atšala 
pei* naktį. Nusunk vandenį nuo 
^agurkų, nušluostyk agurkus ir 
sudėk į 2 kvortinius stiklus ei
lėmis, perdedant agurkus su viš
nių lapais ir krapais. Sudėk a- 
gurkus gana tampriai, kiekvie
nai! stiklai! įdėk po šmotą rau
donojo pipiro. Užpilk vandenį 
virtą su actu ir druska. Pri
spausk agurkus su šmotuku me
džio. Tampriai užsuk viršelį. 
Jeigu norime, kad agurkai butų 
aštresni, galima sudėti puoduką 
mustardos sėklų ir puoduką 
smulkiai supiaustytų krenų.

3450 — Labai patogi ir graži spor
to suknelė. Galima siūdinti iš lengvos 
šilkinės arba sunkesnės materijos, 
Sukiiptos mieros 16, 18, 38, 40, 42, 44 
ir 46 colių per krutinę. 36 mierai rei
kia 3*£ yardų ir’/fc yardo papuošimui.

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

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
kaistoj St., Chicago, III.

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

siųsti man pavyzdi No ....................
I • *

Mieros..........................  per krutinę

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

SALDUS AGURKAI, 
SUPIAUSTYTI

12 vidutinių agurkų
6 mažus svogūnus
1 puoduką acto
1(4 puoduko cukraus
1 šaukštukas selerų druskos
1 šaukštukas mustardų sėklų 
1 šaukštukas “cassia buds” 
1 šaukštukas juodųjų pipirų 
Supiaustyk agurkus ir svogū

nus, apiberk druska, tegul stovi 
valandą laiko. Pridėk likusius, 
virk 15 minutų ir sudėk į stik
lus ir tampriai užsuk viršelius.

OBUOLIŲ SVIESTAS

1 “peck” obuolių
4 kvortas vandens
2 kvortas “cider”
3 sv. cukraus
Cinamonų ir gvazdikų suval- 

tų.
Nuplauk obuolius ir smulkiai 

supiaustyk. Pripilk vandens ir 
virk pakol obuoliai suvirs, per- 
trink per sietą. Virk “cider” pa
kol pusė jo nuvirs, sudėk per
trintus obuolius, cinamonus ir 
gvazdikus ir virk nuolat maišy
dama idant obuoliai nepridegtų. 
Virk pakol gerai ąsutirštės. Su
dėk į sterelizuotus stiklus ir 
kuompt atšals apipilk parafinu, 
kad nepefetų. »

KORNŲ MIŠINYS

'12 kornų (nuvalyk)
6 sv. kopūstų, šviežių
4 žali pipirai
2 žali raudoni pipirai
2 puoduku cukraus
4 šaukštai druskos
2 šaukštai sumaltų mustardos 

grudų
1 šaukštas selerų sėklų
1 kvortą balto acto
Virk kornus 10 minutų, tada 

išlupinėk. Plonai supiaustyk 
kopūstus, ir pipirus ir ranko
mis sumaišyk. Sumaišyk cuk
rų, druską, muštardą ir selerų 
sėklas ir pridėk prie kornų su 
kopūstais taipgi pripilk actą. 
Gerai išmaišyk, tegul pastovi 15 
minutų. Dėk puodan ir išlengvo 
kaitink 15 minutų. Paskui pa
didink ugnį ir tegul taip įšila, 
kad butų arti virimo, viskas tas 
ims nedaugiaus kaip į4 valan
dos. Nuo užvirimo iki nuimsi 
nuo ugnies tegul praeina ne 
daugiau kaip 5 minutės. Supilk 
į sterelizuotus stiklus, tampriai 
stiklus užsuk ir padėk sauson, 
tamsion vieton.

54 metų amžiaus, jaučiasi 
kaip 25 metų jaunuolis

l’-nas W. J. Hopper, Lumberton, N. C., 
rašo išdirbinėtojam# Nurft-Tone Bekūniai; 
“Aš dar niekuomet nebuvau vartoję# gyduo
lių, kurios Nuteiktų taip greit stiprumų ir 
pagelbų. kaip Nugra-Tone. Aš esu 54 me
tų amžiaus ir vartojau Nuga-Tone tik per 
20 dienų, ir jaučiu taip, jaunas, kaip 25 
metų. Aš patariau ir savo draugams var
toti jas.”
- Tai yra Įtikinantis įrodymas, kad Nuga- 
Tono yp» geros gyduolės. Virš milionas 
žmonių vartoja jas su puikiomis pasekniė- 
mis. Jus surasite, kad Nuga-Tone yra ge
ros nuo prasto apetito, vidurių nevirškini
mo, gasų viduriuose, raugėjimo, inkstų, ke
penų ir pūslės trubelių, silpnų ( nervų, nu
silpusi svarbesnių organų, galvo's skaudėji
mo, svaigulio, reumatpkų skausmų, chro
niško užkiutejimo, prasto miego, praradimo
Hvorio ir jėsrų ir panašių (rūbelių. Paban
dykit buteli šiandie ir pastebėkit puikia# 
panekineH, kurios tuoj pa#ek#. Jus galit rau
ti Nuga-'l’one kur tryduolč# yru parduoda- 
inoH. Jei jūsų vertelga neturi jų, reika
laukit. kud jis užsakytų jums iš olselio 
vaistinės.

Žmonės, 0 Žmonės!
Ar jus žinote, kad jus esate labai 

komplikuoto mechanizmo intelektua
las?

Ar jus žinote, kad jūsų didelis 
skaičius organą kooperuoja, kad bu
tų tinkami dėl atlikimo darbo?

Ar jus žinote, jei jūsų bent vienas 
organas atsisako atlikti savo parei
gas, jums tada gresia pavojus arba 
MIRTIS. --

Mano klinikos ir praktiškas dauge
lio metų patyrimas, čionai ir užru- 
bežyj, įtikino mane, kad žmonių ken
tėjimai paeina dėl negavimo medika- 
lės pagelbos. Todėl protinga yra iš. 
laiko pasitarti su gydytoju dėl apsi
saugojimo savęs ir išvengimo ligų.

širdingai kviečiu atsilankyti ir pa
sikalbėti su manim. Jums tas nieko 
nekainuos.

Dr. C.C. Singley M.D.
20 W. Jackson Beul.

Suite 1615, 
PhOne Harrison 0150

Valandos nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
•ir nuo 3 iki 4:30 po pietų., nedėlioj 
nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų

DUOKIT 
PATAISYT

SAVO DANTIS
Sutaupykit Pusę

Krovvn taip pigiai kaip $4.50 už 
dantį

Tiltelių darbas taip, pigiai 
$4 už dantj.

Užpylimas
Fleitos tdi;
Fleitos 1

Garantuotas 'be skausmo
Ištraukimas dantų $1

Duosime jrnns rašytą garantiją 
už kozną atliktą darbą. 

Gas X-Kay

Kogen - System - 
Dentists

1105 West Chicago Avė.
Kampas Milvvaukee Avenue 

Antras ankfitas 
'l’el. Monroe 4484

Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 

po pietų

kaip

i taip pigiai kaip $1 
rip pigiai kaip $7.50 
pataisomos už $1.50

MOKYKLOS NUR8>, 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURĖ

TU ŽINOTI ŠITA

KALBĖDAMA aukltesnė# mo
kyklos merginom, apie aamo- 
ninę higiena, patyru#! diatrik* 
to nurU naaaki:

I “Viena pagrindinių taisyk
lių dal merginų sveikato#, tai
kia užlaikyti sistema norma
liame stovyje. Normalia mank- 
Itinimaa ir dieta turi būt var
tojama. Esant reikalui yra 

| naudinga vartoti nujol, nes Jis 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo* 

1 mot nujol turėtų būti varto* 
įjamas. Paimk iaukita 4dek« 
| viena vakarų. Jos nspadarys 
| nesmagumo.“

I
KuJol gajįt vartoti nntluH 
rint kaip ją# jaučiatės. Kiek
viena moterį# privalo turėti 
buteli namie.

•

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

: negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg* 
I zaininavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
Į sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 

kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzamina* 
vimo — kas jums yra.

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

Kambariai 1012, 1015, 1016. 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.
_--------------------------r .. ......................... .......... į rBTfA

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

I 
pražuvęs 
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko- 
•kiu nors mažu ii pažiūros 
daiktu.
^f AI yra piuku jeigu gali taip

' padaryt, iojf kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

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

Lis tarine, dantų tepalas, valo 
dantis nauja budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs iitikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
Busite per savo aptiekoriu.

mbert Pharmacal Co^ Saint 
Lonia, U. S. A.

Blogi Metai Lietuvoj
1

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.
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šiandien atsidaro 
mokyklos

Šiandien prasideda naujas 
mokslo sezonas. Nužiūrima, kad 
skaičius mokinių šiam sezonui 
busiąs 481,000. Tikrų tečiaus 
skaitlinių dar nepadaryta.

Apskaitliuojąma, kad "viešą
sias pradines mokyklas šiemet 
lankys apie 363,000 mokinių; 
aukštesneses (hįgh schools) — 
81.000; jaunesniųjų aukštesnes 
mokyklas (junior high schools) 
— 21,000; vadinamą Normai 
kolegiją (Normai college) 
1,732; jauniems nusikaltėliams 
mokyklą — 2,200; mokslui tęs
ti mokyklas (continuation 
schoofs) — 12,000. Visų rūšių 
mokyklose skaičius mokinių šį 
sezoną padidėjęs bus. išskyrus 
vadinamas “continuation” mo
kyklas.

Dar tebeareštuoja
Grand (Įžiūrės įsakymu areš

tuotas Timothy Sullivan, 43 me
tų, gyv. 910 W. 10th St. Jis lai
ke pastarųjų “primary” balsa
vimų buvo paimtas kaip klerkas 
balsavimo vietai aštuntame pro
tink te 20-to j e vardo j e.

Ne visuomet ir bandi
tams vyksta

Ties Sinclair gąsdino stotimi 
sustojo du jaunu negru taisyti 
auto tairą. Tai buvo prie 67-tos 
gatvės ir Eberheart Avė. Sto
ties prižiūrėtojas pastebėjo pąs 
vieną negrą revolverį, iškyiųisį 
“galvą” iš kišeniaus. Prižiūrė
tojas nubėgo kiton pusėn gatvės 
ir pranešė apie tai tos stotięs 
prižiūrėtojui, čia dar buvo trys 
jauni vaikinai. Visi penki jie 
nusitarė negrus paimti. Kai jie 
artinosi, vienas negrų juos pa
stebėjo ir stvėrėsi revolverio. 
Bet du vaikinu puolė ant negrų 
griebdami jiems už kojų, kaip 
kad butbolą lošdami. Negrai 
pervirto. Iki jie atsipeikėjo po
licija jau buvo atvykusi. Neg
rai areštuoti. Jie bus rodomi 
tiems, kurie nukentėjo nuo plė
šikų, bene pažins jų kas šių neg
rų kaip plėšikų.

Frank Covelli pereitais metais 
buvo areštuotas, kuomet jis mė
gino prievarta įgrūsti savo au- 
tan moteriškę. Paleistas tapo, 
kai užsidėjo $44,090 bondsą. Už
vakar jis vėl pateko bėdon. Ties 
Congress ir \Vabash gatvėmis 
jis mėgino atimti iš Paul Des- 
terre, valgyklos savininko, pus
antro tūkstančio dolerių. Tapo 
sugautas ir vėl atsidūrė šaltojoj. 
Reikės ieškoti naujo bondso.

Ieškodavo ne tik 
gėrimų

I larry Gengler pradėjo tyrinė
ti skundus, kad paskilbusio Gol- 
dingo vadovauti prohibicijos a- 
gentai, darydami kratas, ne tik 
išsinešdavo gėrimų, bet ir kito
kių dalykų, jei jie pasitaikyda
vo jiems parankiai. Kad kaip 
Goldingo prohibicijos agentams 
gali prisieiti riestai.

Illinois angliakasiai ir 
samdytojai susitaikę
Penktadienyje tapo paskelbta, 

kad Illinois kasyklų savininkai 
unijos viršininkai 

. ii padarę naują sutar
tį. Pirm negu paskelbti sutar
ties dėsnius, jie betgi laukę 
United Minės VVbrkers unijoj 
prezidento Lewiso užgirimo su
tarties.

565 autij draiveriai 
šaukti teisman

pa-

465 autų savininkams ir šofe
riams įsakyta būti teisme. Jie 
yra kaltinami tuo, kad važinėję 
autais ir trokais neturėdami

» ' * ♦ -r
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NAUJIENOS, Chicago, IJ1.
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miesto laisnią arba, tiksliau pa
sakius, važlnėję naudodami klas
tingus laisnius.

99 kandidatai lenkų su
sivienijimui A

• Lenkų susivienijimas Ameri
koje šiomis dienomis Sherman 
viešbutyje turi suvažiavimą. 99 
asmenys stato kandidatūras į- 
vairioms pareigoms eiti susivie
nijime. Reikia pasakyti, kad ir 
kandidatų skaičiumi lenkai leng
vai bytija Lietuvių Susivieniji
mą Amerikoje.

žymiausių lenkų susivienijimo 
grupių kandidatai yra tokie: 
Jan Komaszkewicz — liberalų 
kandidatas, ir Josef P. Malek — 
konservatorių.

Bėda bečeleriui
Phi-štai kokion bėdon pateko 

lip Boone. Gyvendamas Clarid- 
ge viešbutyj, 319 Dempstęr St., 
jis pats prasydavo savo kelnes. 
Bėda buvo ta, kad jis tur būt 
neturėjo antros poros ir užmirš
davo, kad kambario langai ati
daryti. Taigi kaimynams paro 
įduodavo pilnoj vyriškoj grožėj. 
Well, kaimynai ar kaiminkos iš
ėmė varantą, ir... Boone turės 
aiškintis teisėjui.

Rinks demokratą mirų 
šio Brennano vietai 

užimti
Chicagos demokratų partijos 

bosui Brennanui mirus, dabar 
ateinantį trečiadienį Illinois de
mokratai Springfielde laikys 
konferenciją, kad išrinkus naują 
bosą.

Nušovė liudininką
Trys banditai nušovė Alber

tą Prat garaže, kuris randasi 
868 North Clark Street. Polici
jos manymu, Prat tapo nušau
tas todėl, kad banditai nužiūrė
ję jį buvus liudininku, kai ta
po nušautas policininkas Wal- 
ter Hoder šeštadienio ryte.

Muzikantų ir teatrų sa
vininkų kova

Pirm keleto dienų manyta, 
kad Chicagos vaidinamų “legi- 
timate” teatrų muzikantai išeis 
streikan. Streikuoti nereikėjo 
jiems, ba susitaikė su samdyto
jais. . , ,

Kita rūšis teatrų yra tai kru- 
tamųjų paveikslų teatrai, 
rūšies teatrai, esantys vidur- 
miestyje, nebus paliesti strei
ko, kadangi jų sutartis su dar
bininkais tęsis dar metus laiko.

Bet apie 3.00 krutamųjų pa
veikslų, kurie randasi toliau 
nuo miesto centro, matyti, ren
giasi smarkiai kovai su muzi
kantais. Jų sutartis su muzi
kantų unija jau pasibaigus. 
Del naujos unija ir samdytojai 
negali susitaikyti. Rodosi, kad 
samdytojai nenori taikytis. Jie, 
mat, kreipėsi į teisėją Wilker- 
soną prašydami indžionkšeno, 
kad šis uždraustų muzikantų 
unijos viršininkams šaukti uni
jos narius streikan. Teisėjas 
reikalaujamą indžionkšeną da
vė.

Šios

Unijos vadai dėl to indžionk- 
šeno turėjo pasitarimą su savo 
advokatais. Pastarieji išstudija
vę indžionkšeną rado, kad tas 
indžionkšenas draudžia unijos 
viršininkams paskelbti streiką, 
bet nedraudžia darbininkams 
streikuoti. Taigi, jei samdyto
jai pasiliks nesukalbami, kruta
mu jų paveikslų darbininkai pa
tys gali išeiti streikan, nešau
kiami unijos viršininkų.

Kadangi Chicagos krutamų- 
jų paveikslų darbininkams ten
ka dabar susidurti su keletu to
kių kompanijų, kurios visoj ša
lyj turi teatrų, tai gali būti, 
kad muzikantų ir kitokių teat
rų darbininkų streikas gali pra
siplėšti ir apimti kitus miestus.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Oak Forest, III
Iš Oak Forest prieglaudos

“Naujienose” buvo tirpęs 
skelbimas, kad lietuviški bibli
jos studentai duos per radio 
programą. Kugpiučio 27' dieną, 
atidarius radio, girdėjome tą 
programą. Buvo malonu pasi
klausyti.

Pereitą sekmadienį jau ' ke
lintu kartu atlankė šią prieg
laudą p. A. Vaitkevičia. Paau
kavo jis kai kuriems ligoniams 
pinigų nusipirkti maisto ar 
vaistų. Už jo mielaširdystę ta
riame širdingą ačiū. Turime 
viltį, kad ir kiti lietuviai mup 
aplankys ir sušelps.

Joseph Lapinskas,
Institution W. 39,

Oak Forest, III.

Burnside
Kaip komunistai išnaudoja 

draugiją savo reikalams

čia yra Apšvietos ir Dailės 
Draugija, kuriai priklauso vy
rai ir moterys ir kuri moka pa
šalpos nariui susirgus, o be to, 
nariui mirus, da iš savo kasos 
išmoka $50 ir kiekvienas narys 
turi sumokėti po vieną doleri. 
Musų “svieto lygintojams” seD 
lė varvėjo žiūrint į tą draugiją 
ir jie vis galvojo, kaip ją pa
imti į savo rankas.

Pagalios jiems tai pavyko. Ir 
kaip tik jie užgriebė ją, tuojaus 
atsirado mekliorių, pradėjo be 
narių žinios beverčius “Vilnies” 
šėrus pirkinėti, visokių almuž- 
nų reikalauti ir iš draugijos ka
sos aukauti. Ir draugija dabai* 
turi šokti taip, kaip komisarai 
nori.

Ne gana to. Jie sugalvoja vis 
naujus skymus draugiją ir jos 
narius išnaudoti. Štai draugija 
buvo nutarusi surengti 12 dieną 
rugpiučio išvažiavimą. Išrinkta 
komisija. Ruoštasi išvažiavimui. 
Bet ve, glaunieji komisarai pra
neša, kad tą dieną yra rengia
mas “Vilnies” piknikas^ Todėl, 
girdi, draugija turinti sulaikyti 
savo išvažiavimą, o visi draugi
jos nariai privalą dalyvauti 
“Vilnies” piknike. Na, ir pra
dėjo agentai ir visokie agitato
riai po grįčias vaikštinėti, agi
tuodami žmones, kad šie važiuo
tų komisarų piknikan. Jie siuli- 
jo “svečius” net už dyką nu
vežti daržan. Pikniko gi dienai 
atėjus, nuo gatvių gaudė ne tik 
lietuvius, bet ir svetimtaučius, 
bile tik parodžius komisarams, 
kad ir 
kūjų, 
do.

Tai 
navo
mi jos išvažiavimą. Tokie žmo
nės visose draugijose taip daro, 
bile pagauna jas į savo rankas 
arba nors triukšmą sukelia.

R. G. F.

“mes” turime daug se- 
Bet kvailų mažai atsira-

šitokiu budd jie pasitar- 
savo draugijai suardyda-

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR!

Laike gegužio mėnesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai 1

Viaaa darbas užaakytaa reyuilo mfine- 
ay) bua atliktaa pigiomia Kainotnia. Tai 
yra peratatoma VIENODŲ KAINŲ Slalo
mą muaų apielinktų Dental Ofiaų. 

SKYRIAUS OFISAS
1800 S*. Halsted SL 

Dantų SetM ui H 
>•45 aetaa ____ __________________ $12.60

$15 aetaa>7.60 
$10 aetaa  $5

VEIDAS 
PRIPIL-
DOMAS 
JIE TURI J TIKTI

Gerlauala auknlnta darbaa ui 
Geriauatoa AnkainAa Crowna 
Geriauat Alksniai Flllingu 
Geriausi Auksiniai Tilteliai 
Alloy Filiinga 
Sidabrinui Flllnga____ _ —

ia.ao
12.60 
2.50 

. JI
60c

m
$5
$5
$2
Sfl _________ ______ ____ ___________
Hvalymas dantų __ _______________ 60c

Šių kainų negausite tnueų dldilaujjam 
ofise. DIDYSIS OFISAS įsteigtas 28 me
tai atgal.
THE HAYES DENTAL OFFICES

Ine.
DR. T. T. WOOLLENS» Pres. 

820 South State St. 
Phone Harrlson 0761

Chicagos Draugijų, 
Kliubų valdybos 

1928 metams
DRAUGYSTES LIETUVOS VĖLIA

VA AMERIKOJ No. 1 valdyba 
1928 m: pirm. J. Motuz, 2430 W. 
46 Pi., pagelb. V. Povilaitė, 4558 
So. Albany avė., sekr. J. Dabuls
kis, 2100 \V. 22 St., iždo rašt. A. 
Ambutas, 16000 So. Lincoln avė., 
Harvey, Ui. kasierius A. Ciesna, 
4501 So. Paulina St., tel. Boule- 
vard 4552; maršalka—P. Tiškevi- 
čia, 7009 Ša Washtcnaw Avė., 
kasos globėjai S. Skridulienč, 
1517 So. 49 et., Cicero. III., ir O. 
Guzauskienč, 5005 S. Trepp Avė., 
ligoniu komitetai—O. Deivienė, 
5648 So. Bishop St., ir A. čiesna, 
4501 So. Paulina St.
Joe. Dabulski, sekretorius, 210( 

W. 22 St., hCicago, Iii.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUDO valdyba 1928 
m.: J. Rūta, pirm., 8422 S. Lowo 
Avė., B. Yenkauskas, pirm, pag., 
3220 So. Union Avė., St. Kune- 
viez, nut. rašt., 8220 S. Union Av., 
J. Grinius, fin. rašt., 723 W. 84th 
St., F. Kasparas, kontr. rašt., 
8534 S. Lowe Avė., D. Gulbinas, 
iždininkas, 8144 S. Wallace St., 
J. Mačiulis, iždo glob., 8140 So. 
Emerald Avė., J. Pazkevicz, iždo 
globė., 4544 So. Richmųnd St. S. 
Dilius, teisėjas, 8470 Vincennes 
Avė., J. Šulcą, Auditorijos atsto
vas, 8847 S. Emerald Avė., J. 
Grinius, J. Drazda ir P. Kubilius, 
atstovai į Susivienijimą Draugijų. 
J. Katėnas ir E. Bliumas, Tautiš
kų kapiniu atstovai, K. Kunca, K. 
La venas ir A. Yunevicz, trusti- 
sai.

SIMANO Daukanto Draugijos ' vai 
dyba 1928 metams: Pirm. Thom 
Janulis, 3430 S. Morgan st., pa- gelbin. Aug. Jankauskas, 3232 
Emerald avė., nut. rašt. P. Kilis, 
941 W. 34th St., turto rašt. A. 
Katilakis, 3842 S. Union avė., ižd. 
J. Racevičia, 3326 S. Union avė. 
Susirinkimai laikomi kas pirmą 
sekmadieni kieKvicnu mėnesio, 
Chicagos Lietuvių Auditorijos 
svet., 3133 S. Halsted st., Chicago. 
Illinois.

SUSIVIENIJIMO DRAUGIJŲ II. 
KLIUBŲ BRIDGEPORTE valdy
bą 1928 metų: Ben. M. Butkus, 
pirm., 840 W. 33rd St., Ad. Mi
sevičius, pirm, pagelb; P. Kilis 
nut. rast., 
Zalatorius, 
A. Vilkis, 
Chicagos 
Bendrovę: 
Balčiūnas.
kas paskutini antradieni kiekvie
no mčnesio Chicagos Lietuvių 
Auditorijos svet.

941 W. 34th St., A. 
iŽ<!., 825 W. 33rd St., 
maršalka. Atstovai i 
Lietuvių Auditorium 
Kaz. Demereckis ir J.

Susirinkimus laiko

MŪRINIS arba MEDINIS
Geros rųšies pasta lyti garažai

$10 įmokėti
24 mėnesiams išmokėjimui

Mes specializuojamės /budavojime 
garažų, narčių, sunparlor, pakeliam 
namus, dedam cementinius pamatus,1 
pertaisome ir statome vasarnamius.

Jpi 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 intoresuojatės.

Garažas

Marinello Beauty Shop

Visi budai “Permanant Waving" 
nupiginta kainai!

Mes esame specialistai: “Euge- 
ne-Keen ir Fredrics Permanant 
VVaving”.

Visas darbas garantuotas
GUS KURLAND Sav. ,

3129 So. Halsted St.
Tel. Victory 6585

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

SUSIVIENIJIMO Lietuvių Namų Sa
vininkų ant Bridgeporto valdyba 
1928 metams: S. Mažeikis — pir
mininkas, 3149 S. Halsted st., J. 
Mireikis — vice-pirm., 3219 So. 
Wallace st., D. Gulbinas — nuta
rimų rašt., 3144 S. Wallace st.. 
A. Bugailiškis — turtų rašt., 3339 
S. Wallace st., A. Radauskas — 

\ kontrolės rašt.. 3328 Auburn avė., 
\P. Balsis — Iždininkas, 5653 So. 
yhroop st., J. E. Zacharevicz — 
advokatas, 903 W. 33rd 'St. Suslj 
rinkiniai atsibuna kas pirnią tre
čiadienį kiekvieno mėnesio!

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba 1928 m.: St. Ma
žeika pirm., 3149 So. Halsted St., 
L> Jucius, vice-pirm., A. Kaulakis, 
nut. rašt.,8842 S. Union Avė., P. 
Norkus, fin. rašt., 1014 W. 60th 
St.„ B. Butkus, iždininkas, 840 
W. 33rd St., K. Kareckas, ir P. 
Gricius iždo globėjai, J. Barchas, 
maršalka. Susirinkimai atsibuna 
kas pirmą penktadienį kiekvieno 
mėn., Chicagos Lietuvių Audito
rium, 3133 S. Halsted St., 7:30 v. 
vakare.

DR-STES DR. VINCO KUDIRKOS 
valdyba 1928 m.: 
pirm., 3' 7 
kauskas ~s- 1—
iiui. rasi., o. umuu j-kvc, *-.

Skeltis, fin. rašt., 1445__So. 50th 
Avė., Civciu, Ai*., n. hciiuhuuoį 

iždininkas, 538 N. Troy St4 J. 
Hermanas ir J. Mikėnas, iždo 
globėjai, K. Bartkus, 
Susirinkimai attsibuna kas antras 
Šeštdienis, kiekvieno mėn., M. Mel- 
dažio svet., 2242 W. 28rd PI., 7:30 
v. vakare.

valdyba 1928 m.: St. Strazdas, 
pirm., 8116 S. Halsted St., J. Ma
kauskas, vice-pirm., A. Kaulakis, 
nut. rašt.j 3842 S. Union Avė., F.

Cicero, I11M A. Hermanas, 

iždo 
maršalka.

DRAUGYSTES PALAIMINTOS LIE
TUVOS 1928 metams. Pirm. P. 
Bacevičia,5739S. Peoria St.; pag. 
J. Rūta, 3422 S. Lowe Avė.; nut. 
rašt. K. J. Demereckis, 3331 S. 
Wallace St., fin. rašt. F. Micklin, 
4917 S. Kominsky Avė; contr. 
rašt. A. Stankevičia, 3028 S. Lowe 
Avė.; kasos globėjai: S. Mažeika 
ir L. Beliauskas; kasierius F. 
Medelinskis, 3159 S. Emerald Av.; 
maršalka V, Balseviče ir P. Mar- 
geviče. Susirinkimai atsibuna kas 
antrą seredą kiekvieną mėnesį 
Chicagos Lietuvių svetainėj, 3133 
S. Halsted St. Nariai yra priima
mi sveiki vyrai nuo 18 iki 40 me
tų.

GARFIELD LIETUVIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠELPINIO KLIUBO 
valdyba 1928 metų: Pirm. N. Vi- 
limaitis, 921 S. Ashland Avė.; 
pirm, pagelb. Geo. Medalinskas, 
5564 W. Jackson Blvd.; rašt. M. 
Medalinskas, 5564 W. Jackson 
Blvd.; fin. rašt. Kris. Klibas, 225 
S. Central Avė.; Kasierius M. Ka- 
ziunas, 3959 W. 16th St.; kasos 
globėjai—Petras Medalinskas, Mi
ke Davidonis ir K. Jakubonis. Su
sirinkimai atsibuna kas antrą ne- 
dėldienį Lawler Hali, 3929 W. 
Madison St.

DRAUGYSTĖS SUNŲ LIETUVOS 
No. 1 susirinkimai atsibuna kas 
subatos vakarą po 1 dienos kož- 
no mėnesio, Petro Lukoševič sve
tainėj, 4531 S. Paulina St. Val
dyba 1928 metams: J. Klimas, 
pirm., 6239 So. Honore St.; pa
gelb. A. Mažutis, 5721 S. Cali- 
fornia Avė.; nut.rašt. J. Slota, 
4219 So, Campbell Avė.; fin. rašt. 
J. Paliekąs, 5944 So. Mozart St.: 
kasos globėjai: J. Szimkus, 4jM() 
So. Mozart St., I. Norkus, 4649 
So Washtenow Avė; maršalka M. 
Stonis, 4531 So. Paulina St. Sli
džia L. Geležinis; sudžius rašt. A. 
A. Jonaitis, 4638 So. Wood St.

LIETUVIŲ PILIEČIŲ BROLYBES 
KLIUBO AMERIKOJE valdyba 
1928 metams: pirm. K. Laucius; 
nut. rašt.1 A. Zalagenas; turto 
rašt. S. Slunkstis; nauji kandida
tai į valdybą, pirm, pagelb. J. 
Grims; iždininkas J. Zimancius; 
kontr. rašt. V. Yonikas, kasos 
globėjas Y. Waitkus; ligonių apie- 
kunas A. Rckštis.

20 WARDO LIETUVIŲ POLITIKOS 
IR PAšELPOS KLIIJBAS, Chica- 
go, III. \Villiam F. Buishas, pirm., 
4138 So. Western Avė.; Anton 
Klevinskas 1-mas vice-pirm., 724 
West 181h St.; Anton Stuikis 2-ras 
vice-pirm., 726 West 18th St.; 
Mike Jaswitz, nut. rašt., 912 West 
18th place; Charles , Klimavice, 
turto rašt., 2001 So. Halsted St.; 
Jos Kanapkei, kont. rašt., 1949 
So. Halsted St.; Jos. Geraltaus- 
kas turto globėjas, 908 W. 191 h 
Place: Stenley Widginnis, turto 
globėjas, 2026 Union Avė. Bar- 
ney Wilbert, durų sargas, 717 
West 19th Place; Anton Peckai- 
tis, iždininkai 1905 Canalport Av., 
Trustees: Anton Zellon, Jos. Ka
napkei, Peter Fabijonaitis. Susi
rinkimai atsibuna kas pirmą Se- 
redą kožno mėnesio, 7:30 v. v., 
A. Bagdoną svetainėj, 1750 Union 
Avenue, kampas 18 g. Sveiki yra 
priimami kliuban nuo 18 ki 45 
metų, piliečiai ir nepiliečiai. Pa
dėsime tapti piliečiais.

BIRUTĖS KALNO DRAUGYSTES 
Valdyba 1928 m.: S. Mažeika pirm. 
3149 S. Halsted St., G. Janušaus
kas pirm, pag., 840 W. 33 St., M. 
K. Pienis, nut. rašt., 1852 South 
Seward St., A. Piaulokas, fin. 
rašt., 7042 S. Campbell Avė., J. 
Malinauskas, kontr. rašt., 3223 S. 
Lime St., J. Antanaitis, kasos glo
bėjas, 915 W. 32 St., A. Stombris, 
kasierius, 725 W. 34 St., J. Galec- 
kas, Auditorijos atstovas, 2713 S. 
Emerald Avė., J. Balčiūnas, 3200 
S. Lowe Avė., F. Skirka, 3036 S. 
Union Avė. Atstovai j Susivieni
jimą Draugijų: G. Sveireika, 3001 
S. Emerald Avė. maršalka. Susi
rinkimai atsibuna kas antrą pėtny- 
nyčią kiekvieno mėnesio, Chicagos 
Lietuvių svetainėje, 3133 South 
Halsted St

DRAUGYSTE ATGIMTIES LIETU
VIŲ TAUTOS MOTERŲ IR VY
RŲ. Pirm. A. Waicis, 3623 S. Par- 
neli Avė., pagelb. J. Paltanavi- 
če. 3751 S. Emerald Avė., sekr. 
B. Dubinskienė, 3613 S. Parnell 
Avė., fin. rašt. M. Cuplinskas, 
3533 S. Wallace St., rašt. A. Ja
ckūnas, 501 Dekovven St., kasos 
globėjai: Ji Saldukas, 3240 So. 
Morgan St., A. Jackūnas, 561 De- 
kowen St., B. Waicienė, 3623 S. 
Parnell Avė., kasierius S. Balsis, 
4643 W. Bishop Avė. Durų sargai: 
S. Waranaviče ir J. Bartašius. 
Susirinkimai laikomi kas pirmą 
sekmadieni kiekvieno mėnesio 
Lietuviu Tautos parapijos sve
tainėj, 3501 S. Union Avė., 1 vai. 
po pietų.

Dykai Patarimas
Teikiamas Sergantiems žmonėms

Pasitarkite su Dr. B. M. Ross, at
sakančiu specialistu. Jis turi tris
dešimtį metų pasekmingos prakti
kos gydyme chroniškų ir užsisenė- 
jusių ligų. Kraujo ir privatiškas li- 
Žas, reumatizmą, skilvio triubelius, 

irdies ligas, inkstų, pūslės, šlapi- 
nimo ligas išgydo tuojau. Slaptos 
ligos, sifilis ir užkrėčiamos ligos iš
gydomos. Dr. Ross sistema, moks- 
iniu gydVhiu. Yra vartojama geriau

si Amerikos ir Europos metodai.
Silpni, nervuoti ir visa!
Jums gali būt grą
žinta sveikata ir 
vyriškumas specia
liu gydymu kuris 
sustiprina nervus ir 
teikia stiprumo silp
niems organams. 
Atsilankykit dėl pa
sitarimo dėl bile ko
kios ligos arba silp
numo.

Dr.B.
35 So. Dearborn Street

Kampas Monroe Street, Chicago, 
Crilly Building

Imkite elevatorių iki penkto auktto. Vyrų 
priminimo kambarys 500,—Motorų 608. Ofi
so valandos kasdįen nuo 10 ryto Iki 5 va
kare. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 po 
piet. PanodGlyJ, 8 credo j Ir BubatoJ nuo 10 
ryto iki 8 valandai vakare.
Dvidešimtis penki metai tame name

Porčius
Į Namo pakėlimas

Cementinis pamatas
Į Abelnas pertaisymas

~~| Naujas namas ir finansavimas
Vardas ............................................................

Adresas ..............................................
Quality Construction Co. 

Nortb Shore ofisas ir Yardai 
4538 W. Addison St. 

Telephone Avenu<j 4718

Ten ir iš
LIETUVOS

per Bremeną 
Didžiausiu ir greičiau

siu Vokietijos laivu 
COLUMBUS 

Arba kitais šios lini
jos laivais. Tiktai 8 

dienos ant jūrių
Puikus trečios klesos 

kambariai, tiktai 
staterooms

Prie vietinių agentų 
arba

130 W. Randolph St. 
Chicago, III.

NORTH GERMAN

1
Nauji Modeliai

Radios

j Pirm negu pirksi radio,
I pamatyk pas Budriką, 
kur yra pilnas pasirinki-

. mas ir užtikrinta vertė.

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 S. Halsted St

Tel. Boulevard 4705

G E H B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

i r. ------------------------■........ ——------------------

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

i RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 80 metų. Musų motto: PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lašai, vanos ir pradas visada.
908 W. 14 St., 2 blokai j vakarus nuo Halsted SL 

» Phdne Canal 2544—2545

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

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

1618 West 18-ta Gatvė

Kreivos Akys 
Atitaisomos

MJEL,

YuurTyES
Night and Momlng to kecp 
them Clean, Clear and Healthy

Write for Tįree “Eye Čarc” 
or *‘Eye Beauty** Book

Murino Co^Dcpt. 11. S., 9 B. Ollio St., Chicago

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

< • '*■

* » A

veidus, 
yra be 
pigios.

Pasitarimas su musų Medicinos 
Daktarais dykai.

Valandos nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Jei ataiųHite huvo matų fotografijų arba 
fotografljoR proof. į tai bu* atkreipta 
epenlalS atyda. Via! laiškai greit atsakomi.

American Institutc 
of Plastic and facia! Rejuvenation 
Sulte 720 State-Lakc Bldg. ISO N. State St.

Telcphone State 5156 Chicago, IU.

TOURTftS
Murinę Co., Dpi. H. S., 9 E. Ohio St., Chicago

Svarios, Grynos, Sveikos ’•
Gražios Akys

Yra Puiki žmogui Dovana 
Murinę Valo, Gydo, Atžvieži- 

na ir Nekenkiu 
Jums patiks jos

Knygutė “Eye Care** arba Eye 
Beauty** Dykai
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Maskvos davatkos, kad ir perpliš, šito klausimo ne- « *. < • •• W • . •
išriš. O tuo ta'rpu jisai yra . gana paprastas. Sovietų inKviziciia Lietuvoie 
valdžia ftuspiovė ant visų kominterniškų plepalų apie J
“imperialistų apgavystę”, kuomet Politiniam Biure pa
ėmė viršų Rykovo frakcijos nusistatymas, kad reikia 
būtinai gerintis Amerikos valdžiai. Kadangi Amerikos

18c valstybes sekretorius yra svarbiausias to “amžinos tai- 
_ . . „ : kos” pakto iniciatorius, tai bolševikai tikisi įgyti' Wa-Suvienytoaa Valatijoaa, na Chleago- r 1 ,shingtono simpatiją, duodami savo parašą. Ta simpati- 

|7.oa ja gali pagreitinti Jungtinių Valstijų pripažinimą so- 
1*75 (vietų, o po pripažinimo gal bus susilaukta pinigėlių pa- 
^75 skolos formoje...

Matams ........ .....
Pusei meti —— 
Trims minėdama 
Dviem minėdama 
Vienam minadoi

[Atpigintai >
Metama . ■■ »
Pusei matų ■ l 4.00
Trims minėdama —........MO
Pinigus reikia dusti palto Monay 

Orderiu kartų n atsakymu. >

SOVIETŲ VALDŽIA KAPITULIAVO
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Po “revoliucinių” ^frazių ir “divyriškų” gestų Mask-i 
va staigiai pasitursino “pasaulio imperialistams” ir pa-1 
reiškė savo sutikimą pasirašyti KelloggOrBriand’o am
žinos taikos sutartį. ' - f

Dar praėjo tik kelios dienos, kaip didžiausieji bol-(

XIII iki 
prarijusi 
žmonių, 

padangę.

L“K”J Šventoji inkvizicija, 
siautusi Europoj nuo 
XVII šimtmečiui ir 
dešimtis tūkstančių 
užkliudė ir Lietuvos
Įvesta XIV šimtmety, ištisus 
du amžių vilko ji savo menką 
gyvenimą, iki pagaliau kara
liaus Zigmanto laikais visai iš- 

“ nyko. Kad ir buvo pripažintos

nemaža valandų atliekamo laiko 
praleisdavo tyrinėdamas bibliją,( 
rašydamas tikybinius traktatus, 
visai nenujausdamas, kad čia 
bus pradžia visų nelaimių, ku
rios vėliau prislėgė jį visu sa
vo sunkumu. Apgaila, nuskir
ta jam bažnyčios valdovų už 
tai, kad jis išleido savo dukte
rį už artimo giminaičio, buvo 
menkniekis, palyginus su to
mis kančiomis, per kurias ne
laimingasis bajoras nukeliavo į 
aną pasaulį.

Byla kilo iš to, kad kažkoks 
Jonas Kazimieras Bžoska, ka
daise artimas draugas Lyščins- 
kio, įpykęs už tai, kad šis pa
reikalavęs kokios ten skolos, 
padavė • vyskupams, susirinku
siems 1688 metais Gardino Sei
man, skundą, kaltindamas Lyš- 
činskf ateizmu. Skundą savo 
parašė Bžoska pilnu didžiausios 
neapykantos tonu, pliekdamas 
tariamąjį ateistą be mažiausio 
pasigailėjimo. Svarbiausi kal
tinimo punktai buvo tie, kad 
LyšČinskis nepripažįstąs Dievo 
ir žmogaus vėlės nemirtingu
mo, kad santuoką laikąs ne šv. 
sakramentų, bet paprastu juri
diniu aktu; senasis ir naujasis 
testamentai esą pasakos sudė
tos Mozės ir Kristaus; praga
ras ir šventykla — tai esanti 
fantazija, sugalvota ištikimo
sioms avelėms baidyti, nelygi
nant mažiems vaikams rykštė. 
Paties Lyščinskio esą prirašyti 
ištisi tomai panašių burnojimų 
prieš Dievą, bet skundėjas esąs 
suspėjęs gauti tik penkioliką 
sąsiuvinių, gi likusius prašo 
valdžią iš Lyščinskio atimti, 
taipgi prašo priversti Lyščins- 
kį, kad jis išduotų savo šalinin
kus. Skundėjo nuomone, Lyš- 
činskį paklydiman įvedęs skai
tymas uždraustų bažnytinių 
knygų, pagamintų užjury, pra
gariškoj paties liuciperio spau
stuvėj.

Išdėstęs tuos visus kaltini
mus, skundėjas apšaukė Lyš- 
činskį ateistu, bedievių moky
toju, šėtono draugu ir prašė 
kuo skaudžiausiai nubausti. To 
nusikaltimo baisumas prane
šąs visus iki šiol žinomus juri
dinėj praktikoj atsitikimus, nes 
esąs prieš kelioliką metų išpra- 
našautas pasirodžiusios danguj 
kraujo spalvos kometos. Visa 
tauta 
vieno 
jeigu 
visos
rūstybė: visa gamta apsigink
luosianti, atmosfera prisipildy- 
sianti vaiduoklių, pats ponas 
Dievas stosiąs priešaky visų 
dangaus galybių, Mykolas Ar- 
kaniolas žaibų pilna dešine pa
skelbsiąs respublikai karą. ‘‘Te
gul žemė, — baigia savo skun
dą Bžoska — nepriima šio nu
sikaltėlio kūno, tegul jo dul
kės bus išnešiotos vėjo!”

Stilius ir tonas to skundo į- 
galina spėliot, kad jis sufabri
kuotas kokio vienuolyno celėj, 
išmiklinto amžinų “tiesų” skel
bėjo dvasininko. Tat patvirti
na dar tas dalykas, kad skun
dėjo brolis Gedeonas Bžoska, 
buvo jėzuitų eilėse. Tuo budu, 
Lyščinskiur4>uvo užduotas smū
gis apsukrios ir prityrusios 
rankos.

Gardino seimas jau ruošėsi 
baigti sesiją, kai buvo paduo
tas kaltinimas Lyščinskio. Jo
gailos statutas, vėliau patvir
tintas karaliaus Zigmonto, per
duodavo dvasinės vyriausybės 
žinion visas bylas, kurios lies
davo eretikus ir bedievius; to
dėl ir Lyščinskio byla tapo per
duota seime buvusiems vysku
pams, kurie su nepaprasta 
energija griebėsi už atskalūno. 
Vyskupams pareikalavus, Lyš
Činskis buvo tuojaus suimtas ir 
be jokio, tardymo ir teismo už
darytas Vilniaus vyskupo Bžo- 
stovskio rūmų rūsyje.

Bajorija tačiau neapleido 
savo brolio nelaimėje. Peržen
gimas nustatytų bajorijai pri
vilegijų buvo visiems aiškus:

O kūdikiški Bucharino “teziai”, raginantys proleta
riatą rengtis prie naujo pasaulio karo, nežada atnešti m"usy padangėj visos* pilietinės 
Rusijos diktatoriams nė už skatiką naudos. Taigi pasi- teisės inkvizicijai, tačiau ji čia 
rinkimas buvo nesunkus, ir Rykovo vedama 'dešinioji negalėjo tarpti, atrodė labai 
opozicija prispyrė Staliną kapituliuot. » silpna, panaši į džiovos pagau-

i tą augalą, vystantį del stokos 
drėgmės, “eretikų” kraujo pa- 

Reikalaujama panaikinti mir-įvidalu. Lenkijos bažnytiniai iš
ties bausmę ir duoti amnestiją t torikai pažymi tik dviejų ere- 
politiniems kaliniams; Į tiku sudeginimą šiame krašte.

Reikalaujama, kad teisėjai (Tat, /palyginus su vakarų Eu- 
butų žmonių renkami, ir kad ropžt; yra negirdėta retenybė.

Tokį inkvizicijos neveiklumą 
visaip aiškina. Vieni sako, kad 
domininkonai, kurių žinioj bu
vusi toji institucija, kurie vai
dinę inkvizitorių roles, neturė
ję bajorijos tarpe visiško pasi
tikėjimo. Kiti sako, kad Len
kijos bajorija, kad ir būdama 
tokia pamaldi ir atsidavusi ka
talikybei, neturėjusi mažiausio 
noro kepti ant laužų del tiky
binių dalykų. Linksmus, beru- 
pestingas šlėktos charakteris, 
apsireiškiąs gyvenime tam tik
rais palinkimais prie šio pa
saulio “marnasčių”, neprisilei
sdavo minties apie kančias del 
išganymo dusios. Lai inkvizi
cija butų pareikalavusi atvesti 
kokį Zaglobą ir butų pradėjusi 
ant laužo kepti jo riebų “grieš- 
ną” kūną už kokį žodį, netikė
tai ištrukusį iš burnos, primir
kusios krupniko, midaus ar an
garų vyno, šiltoj kompanijoj. 
Čia bematant butų išdygęs vi
sas miškas broliškų kalavijų ir, 
reikia spėti, inkvizicijos tribu
nolas savo skudurų nebūtų su
rankiojęs.

Matyti, domininkonai-inkvi- 
zitoriai, tam tikros erudicijos 
žmonės, suprato šią ypatingą 
šlėktos dvasią ir todėl perdaug 
nesistengė tikėjimo “valyti,” 
turėdami galvoje, kad tikėji
mas — tikėjimu, o savi marš
kiniai visgi arčiau nugaros.

Todėl yra sakoma, kad nėra 
tokio negerumo, kuris neišeitų 
geran: šlėktų laisvumas ir be- 
rupestiųgumas pražudė valsty
bę, bet už tai išgelbėjo kraštą 
nuo inkvizicijos baisybių; tat 
leidžia Lenkijos istorikams 
džiūgauti ir garbinti lenkų kul
tūrą, neprimirkusią nekaltų 
žmonių krauju.

Sudeginimas ant laužo vieno 
bajoro eretiko 1688 m., kara
liaujant Jonui III, laikomas ne
paprastu atsitikimu, kuris del 
to liko smulkiai aprašytas is
toriko Lunskio.

Auka šiuo kartu buvo Kazi
mieras Korčakas-Yyščinskis, 
Brąstos vaivadijos bejoras. Sa
vo jaunatvę jis praleido jėzui
tų mokyklose, turėjusių tais 
laikais krašto švietimo mono
poliją. Jėzuitų auklėjimo tiks
las — išrauti iš jaunuolio as
menybės jo ypatybes, užmušti 
valią, protą paversti negyvu 
mechanizmu, kuris nustatyta\ 
svetima ranka suktųsi vienon 
pusėn. Tai svarbiausi uždavi
niai, del kurių dirbo ir tebedir
ba tėvų jėzuitų brolijos.

LyšČinskis, pasirodė nepapra
stai atsparus, ir jėzuitams ne
pasisekė jo smegenyse padary
ti operacijos, užmušančios žmo
gaus asmenybę. Laki, gyva min
ties darbuotė religijos klausi
muose, kurios niekaip neįstengė 
jėzuitai jame užgesinti, pasireiš
kianti paradoksais, kuriais jis 
išreikšdavo savo minčių rezulta
tus, darė jį akyse jėzuitų ateis
tu, ir galų gale Lyščinskas pri
verstas buvo apleisti jėzuitų glo
biamą Vilniaus aką^emiją.

Išsivadavęs iš jėzuitų globos, 
Lyščanskis grįžo į savo dvarą ir 
pradėjo paprastą vidutinio bajo
ro gyvenimą, manydamasis u- 
kiu ir šeimos reikalais. Bet, sa-

Apžvalga
153-IAS SOCIALDEMOKRA
TAS ĮĖJO Į REICHSTAGĄ

“Naujienose” jau buvo minė- 
ševiznRhautoritetai, tyriausieji “leninizmo” principų (?) Į ta, kad Vokietijos rinkimų ko- 
saugotojai paskelbė, Komunistų Internacionalo kongre-j misija surado klaidą balsų skai- 
so vardu, kad Kelloggo paktas tai — šlykšti apgaulė, po tyme po gegužės 20 d. rinkimų 
kuria slepiasi imperialistų pastangos suorganizuoti bur- ;ir kad del tos k,aldos neteisin- 

r , . .v . . TA x«i'lgai atimta viena vieta socialde-zuaznų pasauli karui prieš sovietų Rusiją. Dar tik ,.lt partijai 
prieš dvi-tris dienas visi Maskvos agentų ■ skyriai per, *" pXr ta klaida tapo atitai- 
savo spaudą ir prakalbose žaibus ir perkūnijas svaidė aytu. Beskaitant balsus, pasiro- 
ant “i _ 
buržuazinėms valdžioms dumti akis darbininkams, pri-' 
tardami tai sutarčiai. Ir štai po to viso triukšmo bolše- balsavimų punktų 
vikų užsienių reikalų komisaras įteikia Francijos am- apvgaldo’e. rytin®Le,

(jury) teis-

stoja UŽ į»U- 
sutarties su

santvarkos 
nustojąs įstatymų 
tie aiškinimai nie- 
ir bajorijos ncpa- 
vis augo, didėjo.

imperialistų agentų” socialistų, kam jie padedą do, buvo praleista 10,418 bal- 
I sai, paduoti šešiose dešimtyse 

Gerdauen 
Prūsijoje. 

, , . . __ i • tt i y • i i Ih to skaičiaus 4,622 balsai pri-
basadonui Maskvoje, p-ui Herbette, oficialę notą, ku- klauso socialdert)okratams. Ku
rioje sovietų valdžia sako, kad ir ji pridėsianti savo pa-'^angi Socialdemokratų partija 
rašą prie karų pasmerkimo sutarties! . turėjo reicho (viso krašto) są-

Bus ne pro šalį tiems žmonėms, kurie dar vis įsi- rašė 26,165 “likučių”, tai, pri- 
vaizduoja, kad bolševikai' savo politikoje laikosi tam dėjus 
tikrų principų, palyginti, ką jie kalbėjo pirma, su tuo, 
ką jie kalba ir daro dabar. Aukščiaus paminėtame Ko-;
minterno atsišaukime buvo pasakyta taip:

“Tautų sąjungos nusiginklavimo konferencija
Kelloggo paktas ‘panaikinimui karo’, visokios l’U-

daro 30,787 balsai. Šita suma 
dąoda teisę socialdemokratams 

i turėti dar vieną atstovą, nes 
trijų dešimčių tūkstančių bal
sų pakanka vieno atstovo iš
rinkimui.

Tuo budu socialdemokratų

Latvijoje butų įvestas prisieku
siųjų posėdinrnkų 
mas^

Socialdemokratai 
darymą nepuolimo
SSSR ir už Latvijos neitraliza- 
ciją;

Reikalaujama sutrumpinti ka
reiviavimo laiką iki vienų mev 
tų, ir kad kareiviams butų su
teikta teisė rinkti savo įgalioti
nius, kurie kartu su karininkais 
dalyvautų įvairių kareivių gy
venimo klausimų svarstyme.

Tai yra, be abejonės, labai 
radikališkas programas. Kaip 
matyt, svarbiausios latvių so- 
sialdemokratų pastangos yra 
kreipiamos kovai prieš milita- 
rizmą ir už tarptautinę taiką. 
Ypatingai jie rūpinasi, kad Lat
vija butų geruose santykiuose 
su sovietų Rusija. To neveizint, 
Rusijos bolševikai ir jų agentai 
pikčiau atakuoja socialdemok
ratus, negu kurią kitą Latvijos 
partiją.

šios pacifistų manevrai tai tokie ii panašus bu-^frakcjja reichstage dabar padi- 
dai vartojami ‘taikos’ propagandai.

“Tų visų metodų vienas ir tas pats tikslas, bū
tent: sukelti tikėjimą tarp darbininkų ir valstiečių, 
kad gali būt surastas būdas panaikinimui karo ka
pitalistinės draugijos rėmuose. Kapitalistai nori 
paslėpti nuo darbininkų teisybę, kuri yra jiems pa
vojinga, kad karas gali būt panaikintas tik nuver-

dėjo vienu nauju nariu. Ši nau
ja vieta teko Albertui Falken- 
bergui, kuris yra 
tarnautojų sąjungos 
tas. 
153

Vokietijos 
preziden- 

Frakcija dabar susidės iš 
socialdemokratų.

PERS1PEŠĖ

rą. Kapitalistai nori, kad darbininkai ir valstiečiai 
išeikvotų savo energiją vėjo vaikymui, taip kad 
kuomet ateis laikas, jie butų užklupti bemiegant ir 
vėl įtraukti j karą dėl taip,vacfinamofc šalies gyni
mo, su pagalba šovinistinės propagandos.

“Komunistų Internacionalas atsišaukia į visus 
darbininkus ir valstiečius suprast, kad ‘socialistai’ 
ir ‘pacifistai’, kurie aktyviai remia imperialistus ir 
platina tas iliuzijas, yra, sąmoningai ar nesąmonin
gai, niekas daugiau, kaip tik imperialistų agentai”. 
(Žiur. “Laisvės” rugp. 27 d. num.)
Anot Kominterno, vadinasi, Kelloggo paktas tai — 

tik viena iš daugelio imperialistų apgavysčių, ir kiek
vienas, kuris jį remia, tai — imperialistų agentas.

Bet dabar Ljtvinovo notoje, kuri buvo įteikta Fran- 
cijos ambasadoriui, pakvietusiam sovietų valdžią prisi
dėt prie Kelloggo pakto pasirašymo, apie tą dokumentą 
jau sakoma:

“Jisai uždeda šalims tam tikrus privalumus 
prieš viešosios opinijos teismą ir kartu teikia sovie
tų sąjungai naują progą pasiūlyti visoms pasirašiu
sioms tautoms klausimą didžiausios svarbos taikai 
— klausimą nusiginklavimo, kuris yra tiktai vienas 
ir vienintelis užtikrinimas prieš karą.'”
Čia sakoma, kad Kelloggo nutartis jau yra ne apga

vyste, ne imperialistų ir jų agentų “manevras” darbi
ninkams ir valstiečiams užmigdyti, ne skraistė naujam 
imperialistų rengiamam karui pridengti, bet — prie
monė sulaikyti šalis nuo karo. Kelloggo paktas, anot 
sovietų komisaro notos, uždeda tam tikrus privalumus 
(obligacijas) šalims, pastato jas prieš viešosios opinijos 
teismą. Ir, be to, jisai dar duoda galimumo vesti tolesnę 
kovą dėl taikos, keliant nusiginklavimo klausimą!

Daugiaus reikšmės tai “amžinos taikos” sutarčiai 
niekuomet nėra pripažinę nei socialistai su pacifistais, 
kuriuos bolševikai pravardžiuoja “imperialistų agen
tais”. Taigi* dabar pačiai Maskvai tenka suryti tuos 
šlykščius epitetus, kuriais ji vaišino socialistus.

Ir dabar kyla klausines: kame gi randasi tikroji 
“leninizmo tiesa” — Komunistų Internacionalo atsišau
kime, ar komisaro Litvinovo notoje?

VILNIAUS KLAUSIMAS 
“JĖGA”

IK

“Vienybe” nesutinka su ta 
musų nuomone, kad kovoje su 
Lenkija dėl Vilniaus atgavimo 
Lietuva turi stengtis įgyt kaip 
galint daugiau draugų užsie
niuose ir žmoniškai susitvarkyt 
namie. Ji sako:

“Deja, rubežius tvarko ir 
braižo jėga, o ne politika. Ir 
tik 
teks 
teko

jėga Vilnius kada nors 
Lietuvai. Juk jėga jis 
ir lenkams.”
tą jėgą Lietuva gaus 

tautininkų

Lietuva

‘jėgai”, 
kad už

Kur 
lenkams nugalėti, 
laikraštis tečiaus nenurodo. Vi
si žino, kad Lenkija turi be
veik penkioliką kartų daugiaus 
gyventojų ir apie dešimtį kar
tų didesnę armiją, negu Lietu
va. Kiekvienam aišku todėl, kad 
vienomis savo jėgomis 
negali sumušti lenkus.

Dedant savo viltis 
Lietuvai tektų laukti,
ią eis kariauti su lenkais Rusi
ja arba Vokietija, arba šios 
abidvi šalys kartu. Bet jeigu 
rusų ginklai sumuš lenkus, tai 
kur yra užtikrinimas, kad Mask
va nepasiims Vilniaus (o gal ir 
visos Lietuvos!) sau? Ir kodėl 
vokiečiai už pagalbą Lietuvai 
negalėtų pareikalaut atlyginimo 
Klaipėdos krašto pavidale?

Aklai tikėdama į fašistišką 
smurtą, “V-bė” nesupranta, kad 
politika esti dažnai stipresnis 
daiktas, negu ginkluota jėga,

LATVIJOS SOCIALDEMOK
RATŲ PLATFORMA

Rinkimams į Latvijos seimą, 
socialdemokratai paskelbė savo 
platformą, kurioje svarbiausieji 
punktai yra šie:

i
So. Bostono “Darbininkas”, 

aprašydamas nestniai įvykusį 
šv. Juozapo Sąjungos seimą (iš 
“apie 30 delegatų”), ir taip pat 
redakciniame straipsnyje prisi
mynęs vanoja kailį “pasalin
tiems kritikams”, .kurie kėlę 
seimo “pasenusius piktumėlius”. 
Jisai, pav. sako:

“Keli atstovai Luvo atsive
žę pasenusių ‘piktumėlių’ 
prieš vieną asmenį ir. juos kė
lė seime su įnešimais, bet 
nepataikė į asmenį, o tik į 
visą buvusią pereitų metų 
valdybą, redaktorių Jr litera- 
tinę komisiją.” t
Kitoje vietoje vėl sakitome:

“....Atsirado keli žmonės,
matomai, iš kalno susiorgani
zavę senųjų piktumėlių pa
matais. Viešai ir atvirai išei
ti su jais į aikštę nedrįso, 
bet buvo užsispyrę juos pa
rodyti iš pasalų ir netiesiogi
niai.”
Bet už tai “Darb.” parodė sa

vo drąsą — ir nepasakė nei kas 
tie asmens, nei kokių “piktumė
lių” jie buvo' atsivežę į Hart
fordą !

bajorui atimta laisvė be teis
mo nutarimo, be kaltės įrody
mo. Pirmi šoko ginti Lietuvos 
bajorai, Visu balsu šaukdami, 
kad kliras įvedąs Ispanijos in
kvizicijos metodus. Lyščinskio 
žemiečiai — Brastos , bajorija 
taipgi griežtai užprotestavo 
prieš pavartotą jėzuitų smurtą, 
o Lietuvos Tribunolas vyskupą 
Bžostovskį pašaukė tieson kal
tindamas jį pasisavinus teismo 
aeises ir peržengus taisykles— 
“neminem captivabimus”. Vel
tui kliras dangstėsi silogizmais, 
argumentuodamas, kad už įžei
dimą karaliaus kaltininkui at
imama laisvė be teismo nu
sprendimo, tuo tarpu eretikas 
bedievis—esąs šimtą kartų di
desnis nusikaltėlis, nes bedie
vis įžeidžiąs patį dangaus ka
ralių, savaime išeinąs iš nusta
tytos visuomenės 
ir tuo budu 
globos. Bet 
ko negelbėjo 
sitenkinimai
Didysis hetmanas Sapieha, spi
riamas bajorijos grūmojimų už 
duotą įsakymą sugauti ir už
daryti kalėjiman Lyščinskį, pa
žadėjo neilgiau, kaip per mė
nesį išspręsti Lyščinskio bylą 
vaivadijos teisme, bet, apri
mus bruzdėjimui, tą bylą pa
miršo. Į bylą priverstas buvo 
įsikišti net pats karalius Jonas 
III, kurio slaptu įsakymu, ma
tyti, rėmėsi Sapieha ir vysku
pas Bžostovskis. Karaliaus raš
tinės parėdymu seime buvo pa
skelbtas atsakymas į Brastos 
vaivadijos atstovų, vadovavu
sių opozicijai, iškeltą protes
tą. Po ilgų ginčų karalius Jo
nas III pareiškė, kad jis visgi 
nepritariąs šiam smurtui, pa
niekinusiam bajorijos laisves. 
Bet tai buvo, žinoma, tik geri 
žodžiai, ištarti nuraminti įsi
siūbavusiam bajorijos bruzdė
jimui. Gi tuo tarpu atskalūno 
byla ėjo savo keliu, pagreitin
tu tempu, energingai dalyvau
jant vyskupams. Atimti iš 
Lyščinskio rankraščio buvo 
perduoti ekspertyzai Vilniaus 
Akademijon, kur tuo metu jė
zuitai šeimininkavo ir, matyti, 
dar nebuvo užmiršę savo buvu
sio auklėtinio, bedievio Lyščin
skio. Akademija, žinoma, il
gai netrukus ištarė trumputį 
ir aiškų nusprendimą: “Rank
raščių autorius pripažintas at
eistu ir 
teismui, 
tam”.

perduodamas bažnyčios 
šešių vyskupų sudary-

(Bus daugiau )

Pagavo palovy j

Policininkų būrys pastebėjo 
gatvėj autą, panašų į tą, kuris 
jiems buvo apipasakotas kaip 
banditų autas. Policininkai lie
pė važiavusiems sustoti. Šie ne
sustojo. Policininkai ėmė vytis. 
Pagalios karas paspruko. Bet 
vienas policininkų užsirašė veja
mo autojaisnio numerį. Sulyg 
tuo numeriu policininkai atsiba- 
ladojo pas George Stock, 2123 
Sb. California' Avė. Garaže bu
vo autas, kurį jie vijosi. 'Polici
ninkai įėjo vidun. Rądd senyvą 
žmogų. Pastarasis paaiškino, 
kad jo sūnūs dar nesugrįžo, kad 
jis veikiausia bus pas draugą 
>Schuster, 7304 So. Albany Avė, 
Kai policininkai atsilankė nuro- u x«*™**<**o. o«-
dytu adresu, tai užtiko abu jau- vo nelaimei, LyšČinskis nepame
nu vaikinu pasislėpusiu palovy j. te mokslo, nepaliovė galvoti ir

turėsianti atsakyti už 
nedorėlio nuodėmes, ir 

teisybė nelaimėsianti, ant 
tautos krisianti Dievo

JOSEPH VILIMAS
N a m u Statymo 
KONTRAK TORIUS

558 S. Wa«htenav* Avė Chicago, III

Pradedu Biznį
1) REAL ESTATE, 2) Visokios 
rųšies: Apdraudą (INSURANCE): 
Nuo Ugnies, įrangų, Automobilių, 
Gyvasties ir kitų, 3) Surandu 
PASKOLĄ ant Pirmų Morgicty.

Vesiu biznį per dideles, tvirtas 
ir teisingas kompanijos.

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

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St. 
Tei. Itoo&evtlt 8500

GYVENIMAS
, Minednii žurnalai

900 W. 52nd Street
. CHICAGO

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

Užrašyk “Gyvenimų” 
savo giminėms į Lie
tuvą, nes Lietuvos 

‘žmonėms Gyvenimas 
labai patinka.



Antradienis, rugsėjo 4, 1928

Girioje gimęs, Į girią 
žiuri

Bėgioja Chicagos lietuviai, va
žinėja, dolerius medžioja. Kočio
si, nieko kito jie nemato. O pa
sitaikys liuosesnė valandėlė — 
žiūrėk, kadba apie Lietuvą, gal
voja kaip jai padėti pasiristi ant 
aukštesnio gyvenimo kalnelio. 
Tikrai — girioje gimę, j girią 
žiuri.

Visų tų kalbų neišgirsi, visų 
sumanymų neišklausysi. Juk 
lietuvių Chicagoj ne mažai. Bet 
kai kurie tų sumanymų esti įdo
mus. Čia norisi atpasakoti bent 
vienas, kuris teko nugirsti iŠ 
agranomo I). Pratapo. žemės 
ūkis — jo “arkliukas”. Taigi 
ir pradėjome kalbėti apie jį.

—Buvau pusantrų metų Lie
tuvoj — kalbėjo, jis. — Turė
jau progos gerai pažinti naują 
Lietuvą. Ypač gi susidurti su 
ūkininkų gyvenimu. Aišku, kad 
Lietuvos gerovė priklauso nuo 
jos žemės ūkio stovio, nuo jo pa-
gerinimo.

Daleiskime, kad taip — pa
stebėjau jam — bet kaip jis pa
gerinti? Kokie pirmieji žinks- 
niai žemės ukiui pagerinti turė
tų būti daromi? Ar yra jie da
romi ?

Vienas svarbiausių žinksnių 
Lietuvos žemės ukiui pakelti tū
li būti išvystymas žemės ūkio 
kredito. Prie šio klausimo ryši
mo, prie tikslaus sutvarkymo že
mės ūkio kredito nėra priėjusi 
4iė Lietuvos valdžia, nė patys 
Lietuvos ūkininkai.

—Bet kredito ūkininkai gau
na ?

—Taip, gauna. Ale kreditas, 
kaip kad gaunamas šiandien 
Lietuvoje, yra ūkininkams pra
žūtingas. Ir jeigu Lietuvos ūki
ninkai versis tokiu kreditu, kokį 
šiandien jie gauna, tai į dešimtį 
metų turės subankrutyti. Tik 
pamąstyk: jei ūkininkas skoli
na, sakysim, šimtą dolerių, tai 
jis turi mokėti 24 dolerius pa
laukes metams. Kitaip sakant, 
jis gauna paskolos mokėdamas 
dvidešimt ketvirtą nuošimtį. 
Juk toki paskola reiškia ūkinin
kui, kaip skęstančiam britva.

Kaip išeiti iš tokios padėties? 
Reikia gerinti kaip galima grei
čiau žemės ūkio kreditas. Klau
simas — iš kur paimsime tų 
kreditų? Mano manymu, galima 
butų dalykų padėtį žymiai pa
taisyti Amerikos lietuvių pagel- 
ba. Bet Lietuvos valdžia turėtų 
paruošti tam tikrus įstatymus, 
kurie apsaugotų Amerikos lietu
vių kapitalą.

Amerikos lietuviai galėtų ne 
mažai kapitalo sukelti gana len
gvu ir greitu budu. Imkime, pa
vyzdžiui, plačiai žinomą Joniš
kiečių kliubą. Kaip aš suprantu, 
jam priklauso dauguma Joniš
kiečių parapijos žmonių. Ar ne
sukeltų tas kliubas $10,000 ka
pitalo, kad paskolinus savo pa
rapijos ūkininkams Lietuvoje, 
žinoma, su užtikrinimu, kad pi
nigai nenueis vėjais?

Šitokiam užtikrinimui Lietu
vos valdžia turėtų sulošti savo 
rolę. Jos užduotis butų gauti 
parašus iš tokių ūkininkų, ku
riais galima atsidėti, kad jie no
ri gauti paskolos ir kad už tą 
paskolą visi bendrai atsako visu 
savo turtu. Tuomet toks Jo
niškiečių kliubas ar kitos orga
nizacijos per Lietuvos konsulą 
pasiunčia Lietuvon paskolą.

Skolinimo sąlygos turėtų būti 
daug maž tokios: amerikiečiai 
nereikalauja daugiau, kaip 5 
nuošimčius už paskolą, o Lietu
voj reikalaujantiems paskolos ji 
teikiama ne brangiau, kaip su, 
7 nuošimčių palauka metuose. 
Lietuvos ūkininkų burini, kuris 
šią paskolą gauna, liktų du nuo
šimčiu pelno. Reikėtų padaryti 
sąlygas, kad iš šito pelno valia 
butų daryti tik būtiniausios iš
laidos, kaip apmokėti sekreto
riaus^ algą. Kiti panašaus ūki

[ Atlantic and Pacific Photo]

Bert Hassell ir Parker D. Cramer, lakūnai, kurie iš Roek-
ford, Ilk, išskrido į Švediją.

ninkų ratelio darbai, reikalau
jantys mažiau darbo, privalėtų 
būti dirbami veltui. . Bėgiu tri
jų — keturių metų >vien iš šių 
dviejų nuošimčių susidarytų ne 
mažai kapitalo, kuris taptų ben
dru ūkininkų turtu.

—Bet kaip tai įvykinti?
įvykinti galima. Panašiu 

budu Vokietijos, Suomijos, Uo- 
landijos ūkininkai atėjo iki da
bartinės -nepriklausomybės li- 
.nansiniame gyvenime.

Darbui pradėti man rodosi 
butų gerai, jei Lietuvos konsu
las paimtų iniciatyvą, Galėtų 
jis atsiklausti Lietuvos vald
žios, pasitarti, apsvarstyti klau-
simus, kurie gali kilti dėl ši
tokio sumanymo vykinimo gy
venimam o Lietuvos valdžia 
turėtų pasirūpinti išleisti įsta
tymus, kuriais Amerikos Lie
tuviai pasitikėtų, kad jų pini
gai nežus. x

Manau, kad aš pats, kaip ki
lęs iš Eržvilkįo parapijos, ne
trukčiau sukelti tarp savo pa
rapijom! 3-4 tuksiančių dole
rių. Manau taipgi, kad atsi
rastų ne . vienas tokis, kuris 
nepasigailėtų paskolinti pinigų 
keliems metams be jokio nuo
šimčio.

Jus siūlote tam tikrą ko
operacijos idėją įgyvendinti 
Lietuvoje — ar tokių koope
racijų Lietuvoje nėra?

— Kiek žinau, visai, rodo
si, nėra. Neseniai sužinojau, 
kad parapijoj, iš kur esu ky- 
lęs, Eržvilke, yra susitveręs va
dinamas ūkininkų bankas. Bet 
susitveręs jis sekamais pama
tais: ūkininkai gauna pinigų 
pasiskolinti ant 15 nuošimčio 
ir duoda patys paskolos už 24

A t A
JUOZAPAS KUDIS

Persiskyrė su šiuo pašau- , 
liu rugsėjo 2 dieną, 6 valandą 
P. M., 1928 m., sulaukęs 31 m. 
amžiaus, gimęs A. A. Juozapas 
kovo 10 (i., 1907 m., Chicago, 
III., paliko dideliame nuliudime 
motiną Marijoną, po tėvais Ri
zaitę, tėvą Petrą, brolį Mateu- 
šų, 2 seseris, Oną ir Stanislavą, 
Svogerį Aleksandrą Martinkų ir 
gimines. Kūnas pašarvotas ran-< 
dasi 3732 So. Homan Avė.

Laidotuvės įvyks rugsėjo 5 
dieną, 9 vai. A. M. iš namų į 
Tautiškas kapines.

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

” NAUJIENOS, CBfcago, m.
Kai kas gali paabejoti, ar 

ūkininkas, gavęs šitokios pa
skolos, nepragers jos, neišleis 
bergždžiai. Taip nepasitaiko. 
Paskolų kuopos tarp ūkininkų 
yra tveriamos tam tikrose ri
bose, kuriose ūkininkai vienas 
kito reikalus pažjsta labai ge
rai ir bet kuriam niekniekiui 
paskolos neduoda.

Ar ne persmulkus, ar ne per- 
menkas bus tokis kreditas, 
kad jis galėtų Lietuvos ūkį pa
kelti? Visai ne. šitaip pradė
ję vystyti kreditą Vokietijos, 
I lolandijos, Suomijos ūkininkų 
kuopos yra susiorganizavusios 
ir susivienijusios taip tvirtai, 
kad turi didelius savo bankus 
ir tie bankai daro didesnes 
apyvartas, ne kad didžiuliai 
prekybos bankai. Paskolos duo
damos ūkininkams sėklos, gy
vulių, ūkio padargų nusipirk
ti, trobotns pasistatyti ir pa
sitaisyti. Ir kai išsiplečia tos 
kuopos visoj valstybėj ir su
sijungia didelėmis sąjungomis, 
tada los sąjungos kooperaty- 
vii-i budu perka visas ūkio reik- 
menes.

Dar vienas klausimas — ar 
negalėtų valdžia tais dalykais 
rūpintis? .Jeigu prisižiurėti 
Francuzijos kokių penkių de
šimčių metų patyrimams, tai

Didelis reikalingumas modisčių 
Piešimams ir darymui skrybėlių 
— moka aukštas algas. Mes pri

rengsime Jumis dėl šios 
gerai apmokamos vietos 
j trumpų laiką. Mes mo

kiname dienoms ir va
karais. šauk arba ra- 
šyk dėl madų knygos.

FASHION MILLINERY SCHOOL
190 N. State St. (lOth Floor) 

Tol. Randolph 2718
JOS. F. KRASNICKA principalas

Lietuvės Akušeres __
Phont, Vfctory 4952

MUS. A. JARU8H-KAUSHILLAS 
AKU8ERKA

3252 South Halsted Street

Viršui Universal 
State Bank

Moteryi ir mergi
no* kreipkitės su 
reikalai* nuo 12 
iki 8 vakaro. Ki

tu laiku pagal su
tarti.

h
A ’ "E1- - - "

Akių Gydytojai
Tel. VjHc»n 6279

DR. G. SERNER

Lletavis Akią Specialistas
3265 So. Halsted. St

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

Lietuviai Daktarai

__JyairųįGydytojai____
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas
I slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal 

Dr. J. W. Beaudette 
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

TELEFONAS CANAL 0464

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

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res., 6641 South Aibany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 3-8. Nedėlioj 10-12 d.

DR. HERZM AN
r- Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 21 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

Gydo įtaigias ir chroniškai ligai 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius elek
tros prietaisui.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., ntloli Morgan Sk 
Valandos: Nuc J.0—12 pietų Ir 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakare
Tel. Canal 3110

Jeigu neatsišauks, tai šauk 
South Shore 2238 arba Rendolph 6800

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

Tėvai, Sesuo, švogeris 
ir Giminės.

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgai 

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

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

Tel. RepuMic 7868 
CHICAGO, ILL.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 So. Ijoomis Street 

Kampas 18tb St.
Vai. 2—4 po plet ir 7—9 vAl. vakare 

Telefonas Canal 1912 
JResidence Tel. Fairfax 63S8

nuošimčius. O pelnas eina tik 
privačiam^ ūkininkams.

— Jus kalbate apie savitar
pinę ūkininkų paskolą ir dar 
su pagelba amerikiečių — ar 
ncapsigaus kartais ūkininkai 
tokią paskolų sistemą naudo
dami, ar nepraras turtų?

— Vokietijoj šitoki sistema 
yra praktikuojama jau nuo 
1819 metų. Pradėjo ją Beifei- 
senas. Per tą laiką žuvo vi
sai mažai turto, gal koki pu
se nuošimšio. Kitaip sakant, 
tai yra saugiausias investmen- 
tas.
------------------------------------ 1............... ... ...............

reikia pasakyti, kad jokiu bu
du nepageidaujam, idant val
džia kištųsi į ūkio kreditus 
daugiau, negu buvo pažymėta 
pirmiau. Reikia, kad ūkininkai 
patys imtų atsakomybę už pa
skolintus pinigus. Juo mažiau 
valdžia kišis i žemes ūkio kre
ditų, tuo greičiaus ūkis kilss. 
Franci ja daru visokių pastan
gų, kad su valdžios pagalba 
žemės rikio kreditą pakėlus. 
Tatai Franci j ai daug kainavo, 
o vienok Francijos žemės ūkio 
stovis buvo atsilikęs nuo ki
tų Europos valstybių ūkio, kol 
valdžia nedavė liuosvbės ūki- v

ninkama patiems tvarkyti kre
ditą savo jėgomis ir savo ini
ciatyva. L "V v.

A. Vidikas-Lulevich

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

AKUŠERKA 
3101 South Halsted Street 

Kampas 31-mos gatvės 
Phone Victoiy 1115

I A t. A
SIMANAS SVEIKAUSKIS’
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo I dieną, 2 valandą po 
pietų, 1928 m., sulaukęs 52 me
tų amžiaus, gimęs Lietuvoj, iš
gyveno Amerikoj 37 melus, bu
vo nevedęs, iš Lietuvos paeina 
iš Kauno rėd., Tauragės apskri
čio, Kaltinėnų parapijos, Numi- 
ninkų sodos. Paliko dideliame 
nuliudime brolį Danielių Švei
kauską ir brolienę Marijoną ir 
du pusbrolius, Joną ir Petrą 
Amerikoj, o Lietuvoj seserį Do
micėlę ir švogerį lx?ohą Pilipa
vičių. Kūnas pašarvotas ran
dasi 668 W. 18 St.

Laidotuvės įvyks rugsėjo 4 
dieną, 8:30 vai. ryto iš namų į 
Dievo Apveizdos parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, 
o iš ten bus nulydėtas į šv. 

D Kazimiero kapines.
Visi A. A. Simano Sveikaus- 

kio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteiki i 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Brolis, Brolienė ir Visi 
Gimines ir Pažįstami.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Kadžius, Tol. Canal 6174

Ai A

^J)V ARDAS’ VAIŠNORAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 3 dieną, 12:10 vaalndą 
P. M., 1928 m., sulaukęs 5 met. 
7 mčn. amžiaus, gimęs A. A. 
Edvardas sausio 29 d., 1923 m., 
Chicago, III. Paliko dideliame 
nuliudime motiną Uršulę, po 
tėvais Grigaliunaitę, tėvą Juli
joną, 5 seseris: Eleonorą, Liud
viką,, Ksaverą, Kazimierą ir 
Bronislavą, brolį Julijoną ir gi
mines. Kūnas pašarvotas ran- 

’ dasi 3208 So. Auburn Avė.
Laidotuvės įvyks ketverge, 

rugsėjo^ 6 dieną, 8 vai. A. M. 
iš namų į Šy. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Edvardo Vaišno
ros giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

I
 Tėvai, Seserys, Brolis

ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauju gra

belius Eudeikis,' Tel. Yards 
!741.

Graboriai

S. D. LACHAVICZ

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

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

Tel. Kenvrood 5137 
Valandos

nuo 0 iki 11 vai. ryte;, 
nuo 6 iki 8 vai. vakare, 

apart ivecntadienio ir ketvirtadienio

Ofiso ir Rei. Tel. Boulevaro 5918 
DR. A. J. BERTASH 

3464 South Hafcted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare 
Rea. 3201 South VVallace Street

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai egzamiracija. Be skausmo 
ištraukimas -

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

Tel. Cicero 49

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS I 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas 
472D South Ashland Ave^ S labos 

Chicago, Illinois 

Specialistas džiovos 
Moteriškų, Vyrišką ir Vaikų ligą 

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

Phonft Midwaj 2880

Advokatai

Lietuvis Graboriss ir 
Bal%amuotojas

2314 W. 23rd PL 
Chicago. III.

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

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO; ILL.

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp
PAGRABŲ VEDfiJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė, 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct„ Cicero 

Tel. Cicero 8794 
SKYRIUS

3201 Auburn Are. TeL Illvd. 3201

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
tJRABORlIIS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar- 
nahju geriau ir pi- 
5tau nefcu kiti, to- 
el, kad priklausau 

prie grabų iidirby- 
■Us.

OFISAS: 
668 W.18th Street 

Tel. Canal 6174 , 
SKYRIUS: 

8288 S. Halsted St 
Ta). Victory 4088

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj

AkiųGydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa

si naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

ŽMOGAUS 
AKIS

Yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie josi 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, ka
lia siūlo už dyką egzaminavimą, pusė 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų į namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidžiau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
parktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas 

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST 

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

Phone Kenvvood 1752

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D
nPTDMPTRKT A G

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

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

Pastebekit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va
karo. Nedeilomis nėra skirtų va

landų. Room. 8.
Plieną Cunal 0523

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 9257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
Chicaro. 1M. *

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

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

Namų telefonas Brunswick 9597 i 
Ultravioletinė šviesa ir diathermla

A. A. OLIS
ADVOKATAS ,

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-0

Vakarais 
8241 South Htflsted St v 

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

FitnyČios

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St 
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO. ILL.

Telefonas Boulevard 1989 *

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos: \

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

Ofiso Tel. Victory 7188
Rez. Tel. Hęmlock 2615DR. P..M/ZILVITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3243 So. Halsted Si.

A. K. Rutkauskas, Bf. D.
4412 South Western Avenae 

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St?

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

Nedėlioj nuo 11 rvtv iki 1 v. p, p.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piei 
Gyvenimo vieta

8323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310 

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

! Nedėliomis uuo 9 iki 12 ryto

Phone Boulevard 1401
DR. V. A SIMKUS į 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 
3343 Šo. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžinnas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 West Adams St. Room 2117
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7-f
Telephene Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Kcpublic 96M

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Res. Teleuhone Plaza 8200

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

DR.A.A.R0TH >
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,

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

arti 81st Street
Valandos: 1—8 po piet, 7- 8 va kart 
Nedėliomis ir šventai. 10- 12 dieną

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidunniestyj: 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Paric 8395

J. P. WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Namų ItL Pullman 6377

*
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Jono Lazdausko 
laidoutvės

bo.
''Priimta masinitinge rezoliu

cija yra pasiųsta kablegramu 
Tautų Sąjungos pirmininkui, 
didžiųjų valstybių atstovams 
ir Lietuvių delegacijai Gene- 
voje.

Su gilia pagarba,
• S. Kodis

ateityje 
mėnesio 
Kadangi

[ CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Financial

Finansai-Paakolos

Marųuette Park
Organizuojasi dar vienas 

kliubas.

Barzen — sekretoriumi ir iždi
ninku ir VValter Rochl -r mar
šalka.

Kliubo susirinkimai 
bus laikomi kiekvieno 
pirmą pirmadienį,
rugsėjo mėnesį pirmam pirma
dieniui tenka Labor Day, tai 
mitingas atidėtas 10 d. rug
sėjo. Mitingas tikimasi laiky
ti McKay trobėsyj, prie 70-tos 
gatvės ir Washtenaw Avė.

Visi šios apiėlinkės namų sa
vininkai yra kviečiami prisira
šyti prie kliubo.

mylimajam

Praeitą ketvirtadienį apie 1 
vai. po pietų nuvykau į A. Ma
salskio koplyčią, iš kurios tu
rėjo būti* palydėtas į lietuvių 
tautiškas kapines a. a. J. Laz
dausko kūnas. Gale koplyčios 
matosi vainikais papuoštas mi
rusiojo karstas. Koplyčioje liū
dnai groja vargonai. Prie kar
sto galvos galo stovi didžiau
sias vainikas su užrašu: nuo 
S. U Moksleivių 2 kp. Prie 
kojų stovi du vainikai su pa
žymėjimu: nuo brolio, kitas 
— nuo sesers, o karsto vidu
ry ant grindų
dėdei. Koplyčioje susirinkęs di
dokas ^iniinių. draugų ir pa
žįstamų būrelis. F»rie koplyčios 

dury lauke sukinėjasi mirusio
jo brolis Juozas Lazdauskis, 
atvykęs iš Custer, Mieli. Kal
binamas jisai mandagiai ir ra
miai atsakinėja į klausimus ir 
laiks nuo laiko apsiverkia.

Apie 2 vai. po pietų Simano 
Daukanto draugijos grabnešiai 
išneša karstą ir įdėta į auto
mobilį. Lydėtojų automobiliai 
išlėto grupojasi į eilę. Į Ar
cher gatvę link lietuvių tau
tiškų kapinių išsitiesė trylikos 
automobilių procesija.

Atvykus į kapines, karstas 
padėta prie kapinių raštinės 
laiptų. Graborius A. Masalskis

Musų apielinkėj iki šiol gy
vavo ir veikė du politiniu lietu
sių kliubu. Dabar organizuoja- 
s riečias.

Šis pastarasis bus jau ne 
vien lietuvių. Norima suorga
nizuoti tokį kliubą, kuriam pri
klausytų taip lietuviai, kaip ki
tų tautų žmonės, taip namų sa
vininkai, kaip gyventojai, ren- 
davojantys apartmentus.

Kliubo darbuotės sritis ma
noma užbrėžti toki: nuo 69-tos 
gatvės į pietus iki 75-tos ir
Kliubo užduotis busianti su
traukti juo daugiau savo tar- 
pan apiėlinkės gyventojų, o

Išreikalauti, kad taptų 
įvestos, prižiūrėti, kad 
o ypač alėjos (jėlos)

Priversti poli-

Marųuette 
ne mažas, 
vietoj, bet

f CLflSSIFIEO AUS
Educational

Mokyklos

Ar Jum Reikalingi
' Pinigai?

Mes turime užtektinai pi
nigų paskoloms, pirmiems 
ir antriems morgičiams. Pi
gios kainos. Nėra “re'd 
tapė”. /

HEJLBERG BROS.
Room 607

Personai
Asmenų Ieško

PAJlEšKAU vedusios poros dėl 
užlaikymo 6 kambarių flato ir paga
minimo valgio dėl 2 vedusių janito- 
rių. Atsišaukite D. Bakutis, 1244 S. 
Lawndale Avė.

Situation Wanted
Darbo Ieško

PAJlEšKAU darbo, barberis 
gerai patyręs darbą.

Naujienos, 
Box 1121 

1739 So. Halsted St.

192 N. Clark St

Musical Instruments
_______Muzikos Instrumentai_______

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

6512 So. Halsted St.

Real Estate For Sale
amai-žeme Pardavimui

MEDINIS 6 kambarių namas; 
elektra, gožas ir viskas, kas reika
linga; lotas 75 pėdos per 134. Kam
ilas. 10808 S.v Troy St. šaukit Blvd. 
9336.

TURIU PARDUOT tuojaus savo 
gražinusį grojiklj Pianą. Verčios 
$750. Vėliausi voleliai, kabinetas 
ir suolas už $100, paimsi viską, $25 
įmokėt, likusius pę $2.00 į savaitę.

Kreipkitės
1418 N. Wood St. 

Imos lubos

GREITAI IK PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šukų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą į devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą j vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau lietuviu išrijo mokslus.
Ateikite jsiruAyti šiandien ii* juom 
padėsime įsigyti -abelną mokslą. Sa- 
vo būvį žymiai pagerinsite, kai būti- 
te abelnai ir visose mokslo šakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuviu 
Mokykla

J. P. Olekas, Mokytojas
So. Halsted St.. Chicago, III

MES darome 1, 2 ir 3 morglčius. 
Eightcenth Bond & Mortgagc Co. 

1618 W. 18th St.
I. F. Dankowski, pi eš.
C. T. l)ankowski, ižd.

Co.

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

mažu komišinu

(MAČIUKAS)
2436 W. 59th St. Tel. Prospect 3140

8106

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos,- darbas 
tol mokinsitės ir dar geresnis kaip 
išmoksite. Mokykla dienomis h 
vakarais. Atsilankykit arba reiks- 
aukit aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-43 Washington Blvd.

Pinigų 
. kaip 

Šieno

PAIEŠKAU darbo ant farmos už 
gaspadinę, nežiūrint kaip toli nuo 
miesto. Vilimaitis, 3210 S. Halsted 
St.

Help Wanted—Mate

REIKIA LIETUVIŲ AUTOMOBI
LIŲ PARDAVINĖTOJŲ — PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus pardavinėjot au

tomobilius pirmiau, ar ne, dabar yra 
puiki - projęa ifisimokinti kaip parda
vinėti automobilius ir uždirbti Kerą 
algą. Jus mokinsitės pas tokius 
Žmonės, kurie uždirbo daug pinigų 
pardavinėdami automobilius.

Jei jus norite biskj pasimokinti, 
jus galite tikti pelningam bizniui, 
Eardavinėti Chevrolet automobilius, 
urie viršija kitus karus išpardavi

me. Atsišaukit asmeniškai ir pami
nėkit šį skelbimą.

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

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

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.

Atdara v. iki 10 v. Pristatome dykai 
PARDAVIMUI antrų rankų furai- 

sas, savininkas įrengs pilnai ir duos 
ant išmokėjimo, taipgi vienas karštu 
vandeniu šildomas ir garu, su visais 
radiatoriais. Tel. Cedarcrest 0760.

MEDINIS namelis, 4 kambarių, 
maudynė, gasas, elektros šviesos, 
30 pėdų lotas. 6142 S. Komensky 
avė. 1 blokas į vakarus nuo Cravv- 
ford avė. $3675. Mažas jmokėjimas, 
likusius kaip rendą. Hemlock 0040. 
“NUMAŽINTA KAINA $500

Savininkai numažina kariną 
2 augštų mūrinis ir 2 augštų 
medinis, su storais, šiltu van
deniu apšildomi, antras augš- 
tass pečiais apšildomi. Dėl 3 
karų garažas. Ant 59th St. ar
ti Aberdeen. Kaina $7,500, ge
ros išlygos. Matykit Noidland- 
er.

UNITED STATES BANK 
6000 So. Halsted St. 

Tel. Wentworth 0161

Automobiles

aplink. Ant laiptų pasirodo J. 
lapaitis ir pradeda aiškinti 
apie liūdną ir skaudų įvykį — 
Jono Lazdausko įnirtį. Bekal
bėdamas jis iki ašarų susi
graudeno ir po keletos sakinių 
savo trumpos kalbos pasitrau
kė iš vietos.

Po lapaičio trumpai kalbė
jo B. Simokaitis. Jisai kalbė
jo energingai ir drąsiai, trum
pai suminėdamas Jono I^azdau- 
sko pastangas pasiekti aukštą 
mokslą. Kartu jisai ramino 
klausytojus, kad mirties visiš
kai išvengti negalima, kad 
anksčiau ar vėliau mes visi 
mirsime, kad nereikia perdaug 
rūstauti ir liūdėti, nes tai nie
ko negelbės. Baigdamas kalbą 
Simokaitis adresavo į a. a. Jo
ną Lazdauską, linkėdamas jam 
amžinoj ramybėj ilsėtis.

— Rep.

rovė.
šviesos 
gatves, 
butų valomos.
ciją paskirti apielinkei polici
ninkus tinkamesnei apsaugai 
tiek gyvenančių čia piliečių 
turto, tiek jų ramybės. Dėti 
pastangas, idant butų pagerin
tas ir pagražintas 
Park. Parkas yra 
Randasi jis gražioj 
pusėtinai apleistas.

Kaip matote, organizuojamo 
kliubo užduotys bus pirmon 
galvon lokalės. Vyriausiu kliu
bo tikslu, galima matyti, bus 
bustinimas kalbamos apielin- 
kėš.

Ale tokiu pat tikslu yra su
sitveręs ir veikia jau du vietos 
kliubai. Kam dar reikia tre
čio?

Organizuotojai naujo kliubo 
mano, kad esantys du kliubai 
perdaug aprtibežiavę savo na
rystę. Šitie du kliubai esan
tys tik lietuvių. Naujasis gi 
kliubas dėsiąs pastangas suim- 
ti visus apiėlinkės gyventojus 

ir lietuvius ir kitų tautų 
žmones. —Vietinis.

Marųuette Park

Vieša padėka
Kaipo pirmininkas Komiteto 

surengti Vilniaus klausimu 
MASMITINGiĄ Lietuvių Audi
torijoj rugpiučio 28 d. š. m., 
turiu garbės išreikšti širdingą 
padėką visiems masinitingo da
lyviams, būtent:

Gerb. Lietuvos konsului, p. 
Kalvaičiui, Universal Banko 
prezidentui J. J. Eliasui, “Nau
jienų” redaktoriui P. Grigai
čiui, kun. M. Urbonavičiui, 
kun. A. Linkui ir adv. B. Mąs
tą usk ui už jų įspūdingas kal
bas ir pranešimus apie Vil
niaus padėtį. Dainos Choro ve
dėjui gerb. kompoz. A. Pociui, 
Lietu v. Operos artistei p. Onai 
Pocienei, p-niai M. Janušaus
kienei, pp. J. Romanui ir A. 
Chapui, kaipo solistams, ir 
abelnai visam “Dainos” chorui 
reiškiu varde Komiteto ir vi-, 
sos publikos širdingą lietuvis?' 
ką ačiū. Visos artistų išpildy
tos dainos, o ypatingai cho
ro griausminga “Ei, pasauli, 
mes be Vilniaus nenurimsim”, 
giliai įsmigo į visų dalyvių šir
dis ir sukėlė mumyse tikrąjį 
Vilniaus vadavimo ūpą.

Taipgi reiškiu gilią ir šir
dingą padėką • musų dienraš
čiams “Naujienoms” ir “Drau
gui“ žymiai prisidėjilsiems, prie 
sušaukimo šio masmitingo.

Baigdamas ačiuoju taipgi 
visai publikai, kuri taip gau
singai atsilankė ir savo auko- 
mis prisidėjo prie šio mums 
bendro Vilniaus vadavimo dar-

savininkų namų, kurie 
nuo 69-tos gatvės iki 
pietus ir nuo Western 
į vakarus. Pirmame 
įvykusiame rugpiučio 

dalyvavo daugiau

Susiorganizavo naujas kliu
bas šioje apielinkėje. Jo var
das — Marųuette Park Terra- 
ce Improvement Club. Tai yra 
kliubas 
randasi 
75-tos į 
avenue 
mitinge,
22 dieną, 
kaip 50 namų savininkų. Ta
me susirinkime buvo duotas 
kliujnii vardas ir išrinkti kliu
bo viršininkai.

Kliubo tikslas yra gerinti a- 
pielinkę.

Šie asmenys tapo išrinkti 
naujo kliubo ,viršininkais: R. 
L. Sowack prezidentu, G.

PRANEŠIMAI
Roseland. — Rugsėjo 4 d., 8 vai. 

vakare, Aušros kambariuose, 10900 
S. Michigan avė., įvyks Lietuvių 
Improvement and Benefit Kliubo 
paprastas susirinkimas, šiame susi
rinkime bus raportų, pranešimų ir 
bus svarstoma susivienijimo su L. 
P. ir P. Kliubu. Visi nariai būtinai 
atsilankykite. —J. Tamašauskas, 

sekr.

Lietuvių Laisvės Kliubo mėnesi
nis susirinkimas atsibus rugsėjo 4 
(LĮeną, 7:30 vai. vakare, Chicagos 
Lietuvių Auditorium, 3133 South 
Halsted St. Gerbiami draugai, ma
lonėkite visi laiku pribūti, nes tu
rime daug svarbių reikalų dėl ap
tarimo. —K. J. Demereckis, rašt.

18-tos apiėlinkės SLA. 129 kuo
pos susirinkimas įvyks rugsėjo 4 d., 
7 vai. vakare. Dvorak Park svet., 
prie West Kullerton ir May gatvių. 
Visi nariai malonėkite dalyvauti 
susirinkime, nes turime daug svar
bių reikalų aptarti ir mokestis už
simokėti. Taipgi nepamirškite atsi
vesti naujų narių prirašymui prie 
SLA. 129 kuopos. —Valdyba.

Federacijos Lietuvių Kliubų dele
gatų draug su Kliubu valdyboms su
sirinkimas įvyksta šiandie rugsėjo 
4 d., M. Meldažio svet., 8 vai. vakare. 
Kaip delegatai taip ir Kliubų valdy
bos yra prašomi dalyvauti ir būt ant 
laiko. Sekretorius.

Mlscellaneous
įvairus

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

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

Tik 4% komiso

REIKALINGOS merginos, kurios 
gali šokti. Pastovus darbas, geras 
mokesnis. Grove Dancing Academy, 
6152 Cottage Grove.

Dodge sedan 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 dešimtu kitu pasirinkimui 
McDERMOTT MOTOR SALES 

7186 S. Halsted St. Triangle 9330

$450
$100
$550
$695

Maininkai nesnauskit
Avi bizniu,

galima pirkti ir vieną biznį, persi- 
duoda labai pigiai* Pardavimo prie
žastis labai svarbi, savininkas mai
nys ant kitokio namo, farmos, priims 
lotus už pirmą įmokėjimą.

C. P. Suromskis Co. 
3352 S. Halsted St.

Tel. Yards 6751
------ -------------------------------------------------------------------------------------------

NAUJI BUNGAI4!)W 
apie Stickney, gatavi dėl krautsy- 
mo« gyventi, 44tos ir Home, žemos 
kainos, lengvos sąlygos ir išmokėji
mai. Apžiurėkit, atdara dėl apžiū
rėjimo kasdieną, nuo 10 iš ryto iki 
7 vakare.

Aprūpinimas

Business Service
Biznio Patarnavimas

Trumpas 
Aiškus 
Greitas

šaukit Roosevelt 5373

REIKALINGOS merginos skirstyti 
popieras — lengvas darbas. Consu- 
mers Paper Stock Co., 347 N. Shel- 
don Avė.

KAPENTERYS, statytojas bunga- 
ow, porčių. Mes darome visokius tai

symus ir permodeliavimus. Atliekame 
visokį pataisymą. z

WAHLIN Atlantic 1872
10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei- 

;ai taisome stogus visokios rųšies, 
)ile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
iavimas. Mes atliekame geriausį dar

bą mieste. Kedzie 5111.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas.
Mum išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės pas

6385 So. Halitad St

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

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

3149 So. Halsted St.
Phona Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imame legali nuošim
ti. Pinigus gausite i 12 valandų. 
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Ava.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

PINIGAI BE PINIGŲ
Uždirbti pinigų lengvai gali kož- 

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

STANKO & CO
REAL ESTATE
5076 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6036

vis-

NAUJI MODELIAI
Nuo 8 dienos Liepos, jau Studeba

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

ir Laurain “S po t Light” kaštuo
ja ..................................... $1663.00

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

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

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

D. KURAITIS ir A. KABULIS 
Savininkai

TIK 
VIENAS 

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

MAINYMUI 
KCSTUMERIAI

LAUKIA
Automatiškos — pasekmės — 
Pabandykit — nusistebėsit 

Tel. Roosevelt 5373

M & K Motor Sales
Chicaroa mnlausl ir atsakančiai vartotą 

karą pardavinėtojai, 100 garantuotą vartotą 
karą, pilnai įrengti, gerame mechaniftkame 

karai parduodami nuo $180 iki 
Mm turime karą kuria tinka vi- 
reikalams. Cash, limokėjlmale,

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

MICKEVIČIUS
1739 So. Halsted St.

stovyje, 
$2000. 
bo kiemą 
mainais.

SKOLŲ ISKO LĖKT AVIMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL CLAIMS 
SERVICE BUREAU

Koom 301 
168 W. Washington 

Main 4020

BE KOMISO 
Mažos Paskolos 

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

Petrzilek Bros.
• 1647 W. 47 St.

0811-13 8o. Halated 81.

For Rent

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

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

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

8408 S. Michigan Avė. Victory 4126

CH. SYRTOWT AND
JOS. PAWLOWICZ CO.

LIETUVIAI
MOT WATER & STEAM HEATING 

Darbas garantuotas. 
Geriausias patarnavimas 

2032 W. 18 St. Tel. Canal 1269

su-

EXPERTAS RADIO 
TAISYMO

Musų expertai patarnaus ir 
taisys jūsų setą jūsų namuose. Nfes
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 Englevvood 2544

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per
taisyti katilai ir furnisai, grotos — 
vandenio įtaisos. American Stove 
Repair Works, 3110 Wentworth Avė., 
Tel. Victory 9634.

24 MENESIAI IŠMO
KĖJIMUI

PLUMBINGAS, APŠILDYMAS, 
APROKAVIMAS DOVANAI

Pašauk Monroe 0455
Musų inžinierius ąteis pas jus. Mes 

parduodam tik materijolą arba 
įtaisysime viską dėl jus.

A. BLACKSTONĖ 
807 W. Lake St.

Kampas Lake ir Halsted Sts

MORGIČIAI k
Skolinu pinigu a ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi- 
čius.

JUSTIN MACKIEWICH 
2342 So. Leavitt St.

Phone Canal 1678

GERA VIETA dėl bučernės, bar- 
bernės, pekarnės, aptiekos arba ki
tokio biznio, 7 krautuvės rendavoji- 
mui, 19 St. ir 52 Avė., Cicero, III. 
Kitų krautuvių nėra per % mylios 
— yra keletą apartmentinių na
mų. *

J. L. BUCKLEY, 
1246 --- 49 Avė.

TJncoln Sport Phaeton.... $1200 
Buick sedan 5 pas.......... $1000
Buick sedan 5 pas.............. $775
Oakland sedan naujas .... $950 
Pontiac sedan naujas ....... $750
Chandler luke naujas ....... $700
Studebaker 7 pas.............. $950

1926
1928
1927
1928
1928
1927
1927

Essex, Fordą, 50 kitokių dėl pasi
rinkimo.

McDERMOTT MOTOR SALES
7136 S. Halsted St.

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

J. A. LYNCH
40 N. Dearbom St.

Central 3654

Furnished Rooms
RENDUOJASI kambarys dėl vie

no vaikino, gali virtuvę vartoti, Man- 
kus, 817 W. 34 Place.

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

Telephone Victory 0562 
Daro paskolai ant

I-mo ir 2-ro Morgečio 
▼alandoi nuo 4 iki 3 kai 

vakarai

4 GRAŽUS dideli kambariai, pasi- 
renduoja už $13 mėnesiui. Kreipkitės 
j štorą, 3559 VVallace St. Tel. Plaza 
2491.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI gazolino stotis, ge
ras biznis; turiu parduoti iš prie
žasties ligos. Bargenas. 4722 So. 
\Vestern Avė.

PARDAVIMUI 2 bizniavi namai, 
abudu kampiniai, vienas randas ant 
Ashland Avė. arti 79 St., o dtitas ant 
Western Avė. arti 63 St. Gera vie
ta dėl aptiekos arba saliuno. Par
duosiu pigiai arba priimsiu i mai
nus bile ką kaipo dalį įmokejimo.

WALTER J. PAUL
6601 So. Westem Republic 4170
3236 W. 55th St. Hemlock 2389

Radios

ICE CREAM parlor su aukštos 
rųšie.s fixtures. Parduosiu, mainy
siu ar priimsiu automobilį, 5205 S. 
Halsted st. *

Mes dirbame ir perka 
me 1 ir 2 Morgičius

I 2 dienas

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47 St

Visos Elektrinės Radios
Tiesiai iš dirbtuvės, kainos $75 iki 

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

800 N. Clark St.
Room 423

Deleware 3000

PARSIDUODA grosernė ir sal
dainių krautuvė, arba priimsiu 
partnerį. Gera vieta, pigi renda. 
Pardavimo priežastis — vienai mo
teriai persunku užlaikyti, 3400 So. 
Union avė.

PARDAVIMUI ar išmainymui H 
akro žemės, gazolino stotis ir 6 kam
barių namas ant 155-tos ir Lincoln 
Avė. Priimsime namą arba 2 Ra
tų kaipo pirmą įmokėjimą. 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

CORP.

PARDAVIMUI grosernė, kendžių 
ir ice cream krautuvė. 4252 So. 
Artesian.

Paskolos suteikiama; 
j vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

, ■ I

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

TURIU parduoti mano dek- 
trikinį radio su kabinetu ir vi
sais tūbais. Priimsiu $50 cash 
už viską.
1411 Milwaukee Avė. 1-os lubos

PARSIDUODA soft drinks parlor. 
Priežastis — liga. 4801 So. Hoyne 
Avė. »

PARDAVIMUI pigiai saliunas iŠ 
priežasties išvažiavimo i kitą mies
tą. Teisingas pasiulyjimas bus pri
imtas. 4658 Archer Avė.

NAUJAS 6 kamb. mūrinis namas 
$7,450, $200 įmokėti ir $35 mėn. mo
kestis su procentais; 3 dideli mieg- 
ruimiai, gražiausia vidaus užbaigi
mas su “textone” sienoms. Visos vi- 
gados yra įbudavotos. įrangų 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 6407 
Irving Park Blv., atdara vakarais.

Musical Instrumente
Mvzikos Instrsmentai

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

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

ICE CREAM PARLOR, cigars, ci- 
garettes ir mokykloms knygų ir 
smulkmenų, arti bažnytinės mokyk
los. Parduosim labai pigiai, turim 
apleisti Chicago, 1447 S. 49th Ct., 
Cicero, III. ♦

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 taiko ant piano, 
armonikos, galėsite dainuoti arba 
švilpti. Parduodame armonikas. 
CHICAGO MUSICAL SEMINARY, 
2828 Madison St. Kataliogus pasiun- 
čiame ant pareikalavimo. Tel. Kedzie 
5497. Valandos nuo lltos iš ryto iki
lOtos vakare. Nedėlioj nuo lOtos iki* PARDAVIMUI grosernė 3058 W. 
4tos po pietų. 44 St., kampas Albany Avė.

PARDAVIMUI lunch room, už 
$350; priverstas parduoti greitu lai
ku. Atsišaukit, 12215 So. Halsted 
St. Tel. Pullman 0295.

MES TURIM GERIAUSIUS IR 
DIDŽIAUSIUS BARGENUS 

ANT NORTH SHORE
Nuosavybės čia kila vertėj 

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

803 Ridge Avė., Wilmette,
Tel. Wilmette 364




