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Katalikai Meksikoje 
prašo modifikuoti 
tikybos įstatymus

Chicagos “gengsteriai” 
pavogė kariuomenės 

kulkosvaidi

Peticijoj kongresui sako, kad 
katalikų bažnyčia sutinkan
ti atsižadėti senųjų teisių ir 
privilegijų

PARIS, III., rūgs. 4. — Įsi
laužę naktį j nacionalės gvar
dijos ginklinę, vagys išsigabe
no vienų Bruvvningo kulkos- 
vadiį, trikojį ir keletą šimtų 
šovinių. Manoma, kad vagys 
buvo ohieagiškiai ‘gen gateriai.’

kuriomis katalikų bažny-

MEKSIKOS MIESTAS, nigs. 
4. — Susirinkusiam Meksikos 
kongresui tapo įteikta petici
ja, pasirašyta 140 žymių kata
likų, kurioj prašoma pakeisti 
tuos krašto konstitucijos ir 
įstatymų punktus, kuriais re
guliuojami bažnyčių dalykai. 
Savo peticijoje katalikai išdė
sto visas tas privilegijas ir tei
ses,

Via praeity naudojosi, bet ku
rių dabar ji atsižada, būtent: 
teisės doroti švietimo, reikalus 
ir spręsti, koks turi būt kraš
to mokyklų programas; vald
žios pagalbos, verčiant, kad as
mens, įstojų* į tikybinius orde- 
nus, pildytų savo priežadus; 
/Valstybės subsidijų katalikų 
mokykloms; teisės turėti nuo
savybių ; ir užsiimti bizniais, 
kaip kad būdavo praeity, iš
skiriant' vien teisę turėti to
kių nuosavybių, kokių būtinai 
reikia bažnyčios reikalams; ir 
pripažinimo katalikybės kaip 
valstybės religijos.

Tų privilegijų atsižadėdami, 
katalikai savo peticijoje pra
šo: 1) pripažinti buvimą įvai
rių tikybų ir tikybinių orga
nizacijų; 2) pripažinti atsky
rimų bažnyčios nuo valstybės 
ir jų tarpusavį priklausomu
mą; 3) kad valstylie neleistų 
jokių įstatymų bažnyčios ir ti
kybos reikalais.

Peticijoje prašoma dar, kad 
valdžia grąžintų katalikams 
jų bažnyčias ir mokyklas, ku
nigų rezidencijas ir seminari
jas, kurių troliesiai kai kur 
paversti valdžios įstaigomis.

Anglijos komunistų 
nepasisekimai

Skelbėsi surengsią 20,000 
. darbių žygiuotę į darbo 

jų kongresų, bet surinks 
500 žygiuotojo

be- 
uni- 
vos

SVVANSEA, Velšiai, Angli
ja, rūgs. 4. — Komunistų ža
dėta milžiniška Pietų Velšių 
angliakasių demonstracija prieš 
laikomą čia Anglijos darbi' 
unijų kongresą kažin kur su
dilo.

Vietoj skelbtų 20,000 bėdai- 
v * *■ .bių angliakasių, kurie turėjo 
žygiuoti į Swansea, pasirodė 
vos 5(M) asmenų.
• Kadangi daugelis jų atvyko 
su savo šeimomis, teko atsi
šaukti į 
maisto 
siams.

miesto gyventojus dėl 
ir pastogės angliaka-

Fašistų laikraštis apie 
Monroe doktrinų

ROMA, Italija, rūgs. 4. — 
Fašistų organas II Tcvere Ame
rikos vadinamą doktriną išdė
sto taip: “Esmėj tai yra Roo- 
sevelto ‘big stiek’ (vėzdas) 
plūs begalo didelis doleris vie
noj pusėj ir tylėjimas — ant- 
roj.

Kellogg grįžta namo

DUBLINAS, Airija, rūgs. 4. 
— Jungtinių Valstybių sekre
torius Frank Kellogg, kuris po 
pasirašymo amžinos taikos Pa
ryžiuje lankėsi Airijoj, išvyko 
į Cherbourgą, iš kur jis laivu 
Leviathan plauks namole.

Paėmė jūrių plėšikų 
tvirtovę Kinuose

Valdžios pasiųsta ginkluota 
ekspedicija išgelbėjo 40 ne
laisvių iš piratų nagų

ŠANCHAJUS, Kinai, rūgs. 
4. — Tautinės Kinų valdžios 
pasiųsta laivyno dalis ir ka
riuomenės skyrius į Hinglnva 
įlanką, Fukieno provincijoj, 
pusiaukely tarp Fučau ir Am- 
oy, turėjo stiprų susikirtimų 
su didele Kinų jūrių plėšikų 
banda, kuri per keletą metų 
terorizavo pietų Kinų pakraš-

Piratai (jūrių plėšikai) pa
galiau buvo nuveikti ir išgai
nioti. Keletas piratų buvo su
imti, jų tarpe suimtas ir pa- 
skilbęs jūrių plėšikas Jang 
Tėšing, kuris su savo banda 
yra pagrobęs apie tuzinų pre
kybos laivų. Tie laivai buvo 
paimami į Bias įlankų, api
plėšiami, o jų pasažieriai lai
komi nelaisvėje ir reikalauja
mi išsipirkti.
Jūrių plėšikai turi milžinišką 

pilį-tvirtovę
Kaip praneša, jūrių plėšikų 

vyriausias lizdas būvą suras
tas vidury vienos salos, dide
liame ir tankiame miške. Jų 
pily, kuri buvo apjuosta auk
šta siena, buvo 130 kambarių 
Pily rasta daug vidurinių am
žių pabūklų, kuriais plėšikai 
lavo aukas kankindavo.

Pilis yra panaši į pragarų, 
kaip jį budistai vaizduojasi. 
Akmens pilioriai ir sienos bu
vo sutaškyti krauju. Apskai
čiuoja, kad toj pily buvo nu
daigota daugiau kaip tūkstan
tis žmonių, daugiausiai kinie
čių.

dabar kapitonas Lin šu- 
kuris šiai ekspedicijai 
jūrių plėšikus vadovavo,

Kuo, 
prieš 
paėmė piratų pilį, jis rado jo
je ketifriasdešimt nelaisvių. Kai 
kurie tų nelaimingųjų kalio
jo grandiniuose prirakinti prie 
sienų, kiti vėl buvo prirakin
ti prie kankinamų stalų.

Banditams pavyko, bėgant, 
nusigabenti apie dvidešimt tur
tingesnių nelaisvių.

Pily, be to, ra<įo dar 
įtaisytų netikrų pinigų 
mo įmonę, o taip pat 
nas amunicijai gaminti.

gerai 
dirbi- 
maši-

580 Nikaraguos suki 
lėlių pasidavė

MANAGUA, Nikaragua, rūgs. 
4. —- Per rugpiučlio mėnesj 
580 Nikaraguos sukilėlių pa
sidavė Jungtinių Valstybių jū
reiviams. Tuo budu iki šiol 
pasidavė jau 1,072 sukilėliai.

Francuzij aviatoriai 
skrendą į Argentiną
PARYŽIUS, nigs. 4. — Du 

francuzų aviatoriai, seržantai 
Jcan Assolant ir Rene Lefev- 
re, vakar rytų išskrido iš Le 
Bourget kelionėn į Buenos 
Aires, Argentinoj. Su jais skren
da, kaip pasažierius, Armand 
Lotti, skridinio rėmėjas.

Entered as second-clais matter March X£1914 at the Post Office at Chicago, Iii 
under the Art of March 3, 1879

1928
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Policmonai ir ugniagesiai ieško sužeistųjų ir užmuštųjų toj vietoj, kur susidūrė du New 
Yorko ekspresiniu traukiniu. Nelaimėj žuvo 22 žmogų (“P and A Photo’’/

Vokiečiai francuzai 
kalbasi dėl Reino 
krašto evakuavimo 1

GENEVA, Šveicarija, rūgs. 
4. — Tarp Francijos užsienio 
reikalų ministerio Briando ir 
Vokietijos reichskanclerio Muel- 
lerio prasidėjo svarbus 
kalbėjimai dėl galutinio 
no krašto evakuavimo.

Kaip žinoma, pirmoji 
jau evakuota: antrojį 
einant sutartim, pareina

metais, o trečioji 
zona — 1935 me-

No. 210

Tikrinami fabrikai
KAUNAS. —- šiomis dieno

mis atatinkamos įstaigos tikri- 
’ no fabrikus. Rasta fabrikų ne
prisilaikančių išleistų tam tik
rų higienos bei švaros taisyklių. 
Taukų fabrikui “Marseli’ duo
tas laikas, per kurį turi susi
tvarkyti. Nesutvarkęs per nu
rodytą laiką fabrikas busiąs už
darytas.

Taip pat Šiaulių Nuroko ir 
Faino odos dirbtuvėms duotas 
terminas il4 rugsėjo .10 d. ras- 

i tiems trukumams pašalinti.

Didžiulės valstybės 
planuoją kariauti 

sovietų Rusiją
’ i

pasi-
Rei-

zona 
zona, 
eva-

reikalauja, kad ir

buoti 193(1 
ir paskutinė 
tais.

Vokietija
antroji ir trečioji zonos butų 
tuojau evakuotos. Ji nurodo, 
kad vokiečiai išpildę visus su
tarties sąlygas, kad Ihnveso 
reparacijų planas veikia ir kad 
Francijos saugumą garantuo
ja Lokarno sutartys ir, paga
liau, naujasis Kelloggo amži
nos taikos paktas. Ilgesnis Vo
kietijos teritorijų okupavimas, 
sako vokiečiai, yra ir betiks
lis ir prieštaraująs Lokarno 
dvasiai.

Anglijos darbo imi 
jų kongresas

SWANSEA, Velšiai, Anglija, 
rūgs. 4. Šiandie čia prasi
dėjo Anglijos darbo unijų kon
gresas, kuriame atstovaujama 
4 milionai organizuotų Angli
jos darbininkų. Kongreso se
sijos tęsis penkias dienas.

Trys asmens žuvo trau
kiniui užgavus au

tomobilį
L1TCHFIELD, III., nigs.

•«— Praeitų naktį netoli nuo 
čia Illinois Central traukinys 
užgavo bėgusį skersai gele
žinkelį automobilį. (Automobi
lis buvo į skeveldras sudau
žtas ir užmušti trys juo va
žiavę asmens: Oscar Wolters, 
38 metų, jo žmona ir jų dvy
likos metų sūnūs. Jie buvo iš 
St. Louis.

4.

Vaikas padirbo bombą, 
kuri jį patį užmušė

NEVV YORKAS, nigs. 4. — 
Theodoif Kucik, 15 metų vai
kas, kuris kų tik buvo įsire
gistravęs stoti j aukštesniųjų 
mokyklą ir specializuotis che
mijoj, padirbo bombą. Nelai
mingai bomba iškrito jam iš 
kišenės’ ir, sprogus, užmušė, jį 
patį.

Aplink Vilnių lenkai 
stato tvirtovę

KAUNAS. — Apie dešimt ki
lometrų nuo Vilniaus, linijoj 
vieškelio Vilnius Kaunas Lie
tuvos žurnalistai pastebėjo ei
nančius žemės kasimo darbus. 
Atrodė lyg tai butų statomas 
geležinkelis.

Pasiteiravus šiuo reikalu Vil
niuj sužinota, kad Lenkai ap
link Vilnių statą tvirtovę. Dar
bai jau senai esą pradėti ir dir
banti intensingai.

Tokiu budu aplink Vilnių 10 
kilometrų atstume busią pasta
tyta eilė fortų.

Nauj’as Lietuvos atsto
vas Latvijai

Suėmimai sovietų 
fabrikų vedėjų

MASKVA, rūgs. 4. — Slap
toji policija areštavo keturių 
didelių Maskvos fabrikų direk
torius, keletą technikos eks
pertų, įvairių trustų viršinin
kus, taipjau keletą privatinių 
prekininkų, kaltinamų dėl pa
pirkimų ir korupcijos.

Vyriausybė susekė, 
lios medžiagos,
importuotos valdžios 
kims, pateko j privatinių 
nierių rankas.

Kinų pastangos išsi
mušti iš svetimųjų fe8tas 
imperialistų nagų

Taip skelbia komunistų inter
nacionalo kongreso išleistas 
pasaulio proletarams mani-

MASKVA, rūgs. 4. — Tre
čiojo [komunistų] internacio
nalo kongresas paskutinėj sa
vo sesijoj* išleido manifestų į

kad ža- 
kurios buvo 

reikar 
biz-

600 žmonių žlugo Ko 
rėjos potvyny

Tūkstančiai namų sunaikinta 
ir tiltų 
nių liko

išnešta; 6,000 žmo- 
be pastogės

Japoniija, rūgs. 4.TOKIO,
- Pranešimai iš Seulo sako, 

kad per kilusius Korėjoje di
delius potvynius prigėrė dau
giau ' kaip 600 žmonių. Apie 
100x kitų pasigendama ir apie 
6,000 žmonių liko be pasto
gės.

Tvanų daugiau kaip tūkstan
tis namų nunešta ir tiltų su
naikinta. Milžiniškos žalos pa
daryta laujkams. Susiriekimas 
telegrafu ir geležinkeliais, ypač 
žiemių rytų dalyse, sutrukdy
tas.

7 asmens žuvo per 
smarkių audrų 

Krime
MASKVA, rūgs. 4. — Kri- 

me siautė smarkiausi audra, 
per kurių Sevastopoly septyni 
asmens neteko gyvybių. Dau
gely vietų vanduo užliejo vy
nuogynus ir sodus, jr daug 
gyvulių prigėrė. Susilėkimas 
geležinkeliu tarp Simferopolio 
ir Sevastopolio sutrukdytas.

Chicagai Ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Iš viso gražu ir šilčiau; leng
vas ir vidutinis, daugiausiai 
pietų vakarų vėjas.

Vakar temperatūros 
tarp 49° ir 71° F.

Šiandie saulė teka 7:18, lei
džiasi 7:19. Mėnuo teka 10:32 
vakaro.

buvo

Japonija ir sovietų Rusija kal
tinamos dėl intrygų prieš vjS() pasauRo proletariatų. Ma- 
tautinę Kinų revoliuciją < njfesfe> j)e kpa> įspėjama, kad 

didžiosios pasaulio valstybės 
darančios prisirengimų karui 
prieš sovietų Rusiją ir kad 
Jungtinės Valstybes be palio
vos siekiančios įsigryti naujų 
teritorijų, dagi pasigležti ka 
kuriąs Didžiosios Britanijos 
kolonijas.

Trockio, Badeko ir kitų ap
likacijos, kad jie butų priim
ti atgal j partijų, buvo atmes
tos.' Kongresas priėmė komin- 
terno nariais socialistų [?] 
partijas Kuboj, Ekvadore, Ko
lumbijoj, Airijoj, Korėjoj, Pa- 
ragvajoj ir Naujojoj Zelandi
joj-

tautinę Kinų revoliuciją

ŠANCHAJUS, Kinai, rūgs. 
1. — Gcn. čiang Kaišek, vy
riausiais tautinės Kinų vald
žios karo vadas, savo prane
šime spaudai pareiškia, kad 
vyriausia Kinų problema vis 
dar tebesanti- kova su sveti
mųjų imperializmu.

Gen. Kaišek sako, kad tau
tinės valdžios vargai per pa
starus dvejus melus parėję 
iš sovietų Rusijos ir Japoni
jos. Sovietų Rusija ir trečia
sis (komunistų) internaciona
las stengėsi suardyti Kuomin- 
lango [Kinų tautininkų parti
jos] 
sija 
savo

vienybę, kad sovietų Ru- 
galėtų sėkmingiau siekti 
tikslų Kinuose.
antros [puses, Japonijos 

provokacijos, tokios kaip Tsi- 
nano incidentas, esą aiškiausi 
parodymai to, kad pamate čia 
einanti kyVa tarp svetimųjų 
imperializmo ir tautinės Kinų 
revoliucijos. Tų provokacijų 
Kinai negalėję ramiai pakęsti.
Japonija netrak tavus

kaip sovetenės nacijos, o taip 
pat su Kinų žmonėmis nesi- los žmonės buvo laivo 
elgus kaip su žmonėmis.

Garlaivis paskendo; 
įgulos žmonės iš

gelbėti
4.POBTLAND, Ore., rūgs.

— Jūrėse, apie 65 mylias į pie
tus nuo Tatoosh Light, praei
tų MUktį kolizijoje su preki; 
Jai v u Admiral Fiske paskendi

Kimų, garlaivis Floridan.
Keturiasdešimt trys

Fiske išgelbėti.

jo įgu 
Admira’

vagO’Francija steigsianti avi- Du asmens žuvo 
acij'os ministerijų rtui užgavus autų

PARYŽIUS, ings. 4. — Del 
a|croplar<o katastrofos, kurioj 
žuvo Franci jos prekybos ir 
aviacijos ministeris Maurice 
Bokanoyvski ir keturi jo kom
panionai, Francijos vyriausy
bė planuoja netrukus organi
zuoti aviacijos ministerijų.

Nuolatinės oro nelaimės, ku
riose jau daug žymių francu- 
zų aviatorių žuvo, verčia vy
riausybę daryti griežtų žings
nių aviacijos reikalams sutvar
kyti ir žmonių gyvybėms ap
saugoti.

ROCKFORD, UI., rūgs. 4. 
— Elektriniam tarpumiesčių 
vagonui užgavus automobil* 
netoli nuo Ridott’o, buvo už
mušti Geo. Frye ir jo žmona 
Jų sūnūs, 18 • metų amžiaus 
buvo pavojingai sužeistas.

Graikų premjeras Veni
zelos susirgo

ATĖNAI, Graikija, rūgs. 4 
— Drugio liga, kuri smarkia 
siaučia Graikijoj ir kuria daių 
žmonių miršta, susirgo ir prem 
j eras Venizelos.

Šveicarai neleis pamišė-1 
liams Veistis ORO AKROBATAS UŽSIMUŠ!

GENEVA, Šveicarija, rūgs. 
4. — Lausannos kantono ta
ryba priėmė įstatymą proto li
gų plitimui sustabdyti. Įstaty
mu įleidžiama daryti proto li
gomis sergantiems asmenims 
operacijas, idant jie negalėtų 
turėti vaikų.

GUERNSEY, Col., rūgs. 4 
— Bandydamas parašiutu nu
šokti žemėn iš aeroplano 1,- 
500 pėdų aukštumoj, vakar 
užsimušė oro akrobatas ir
kūnas Clyde Duncan. Nelaimę 
matė 4,000 žmonių, susirinku
sių parodos lauke.

čia
la-

Kauno oficiozas “Liet. Aidas” 
praneša, kad Lietuvos įgaliotu 
ministeriu į Rygą vietoj per
kelto j Londoną Bizausko pa
skirtas Bronius Dailidė, buvęs 
ministeriu kabineto reikalų ve
dėjas. Latvių valdžios sutiki
mas jau gautas ir p. Dailidė 
šiomis dienomis i,vyksta į Ry
gą.

B. K. Balutis, pabaigęs atos
togas, išvyksta j Washingtoną.

Daugiau jokių atmainų* Lietu
vos diplomatinėj tarnyboj tuo 
tarpu nenumatoma.

Ksaveras Vangelis at
vyko į Klaipėdą

KLAIPĖDA. — Iš Varšavos 
buvo atvykęs j Klaipėdą Ksa
veras Vanagėlis, populerios dai
neles “Kur banguoja Nemunė
lis” autorius. Tų dainelę jis 
yra parašęs prieš 45 tmetus. 
Klaipėdą Vanagėlis matė pir
mų karta savo gyvenime. Iš 
Klaipėdos jis išvyko į Palan
gą. Nuolatinė rašytojo gyve
namoji vieta yra Varšava.

Kauno kabaretų artisto 
nusižudymas

KAUNAS. — Rugpiučio mėn. 
11 d. Vytauto kalne, nueinant 
čigonų chorui nuo scenos, užšo
ko scenon iš publikos tarpo pil. 
Antanas Žvirblis, ir visos pub
likos akivaizdoj smogė sau į 
krutinę peilį.

Jis krito mirtinai persiduręs 
krutinę ir užgavęs širdį.

Švirblis, 
nuolis, 
riuose

Prie 
rastas 
tu dėl

19—20 metų jau- 
kurį laiką dirbęs įvai- 
“kabare” artistu.

nusižudėlio krutinės 
prisegtas raštelis: '“žus- 
nelaimingo kokaino”.

Lenkai smaugia Vil
niaus krašto lietuvius
Galutinai atsakyta, kad lietu

vių mokytojų seminarijai 
leidimas ftebus duotas. Mo
kytojams atimamos teisės

KAUNAS. — Tik ką gauta 
žinių, kad Lenkai Vilniaus 
krašto švietimo draugijai “By
las” davė galutinį atsakymų, 
kad lietuvių mokytojų semina
rijai leidimas nebus duotas.

Tokiu budu Vilniaus Kraš
to lietuviai paliekami be mo
kytojų seminarijos.

Be to, gauta atsakymas iš 
Gardino šįvietimo skyriaus, 
kad ažtuoniefns mokytojams 
atimamos teises mokyti, šie 
mokytojai jau po kelis metus 
dirbo mokyklose ir buvo val
džios užtvirtinti. Šiemet jau 
jiems atimtos teisės ir jų mo
kyklos lieka be mokytojų.



NAUJIENOS, Chicaao, III ^Trečiadienis, rūgs. 5, 1928

Wilkes Barre, Pa.
Protesto mitingas

Benton Harbor, 
Mich.

Iš Lietuvos Konsula
to Čikagoje

Paieškojimas , N r. 13.

Rugpiučio 26 d. Moose Hali 
svetainėj, 8 vai. vakare įvyko 
protesto mitingas dėl Vilniaus. 
Kalbėjo adv. J. S. Lopatta.

Mitinge publikos buvo neper- 
daugiausia; viena, mažai buvo 
garsinta, o antra, garsinamoje 
svetainėj neįvykč susirinkimas. 
Turėjo eiti į kitą vietą. Be to, 
buvo garsinta, kad adv. J. S. 
Ix>patta bus vakaro vedėjašrbe^ 
jam prisiėjo būti vakaro vedė
ju ir kalbėtoju. Adv. J. S. Lo- 
patta pradėjo kalbėti apie pra
eitą pasaulinį karą, kuriame 
buvo iškeltas tautų paliuosavi- 
mo obalsis. Paskui prisiminė 
apie Lietuvos ir Lenkijos Suj 
valkų sutartį. Tuoj po padary
mo sutarties lenkai užėmė Lie
tuvos sostinę Vilnių ir šiandie 
jį laiko. Kalbėtojas papasakojo 
apie vieną škotą, kuris atvykęs 
Amerikon norėjo daug žemės į- 
sigyti. Jis padarė sutartį su 
indijonu, kad kiek jis apibėgs 
per 24 vai., tiek jam prigulės. 
Škotas pradėjo nuo 6 vai. bėgti, 
bet kol dabėgo 24 vai. krito ant 
žemės negyvas. Tas pats atsi
tiks ir su Lenkija. Ji neužga
nėdinta kiek šiandie turi sveti
mu žemių, ir vis dar nori dau
giau užimti, šiandie Lenkijoj 
gyvena daugiau svetimtaučių, 
negu lenkų. Tad ankščiau ar 
vėliau Lenkija susilauks ano 
škoto likimo.

Kalbėtojas prisiminė ir apie 
p. Voldemarą. Girdi, mažas 
žmogiukas, o daug lenkams į- 
varė baimės. Bet p. Voldema
ras savo politika nubaidė nuo 
Lietuvos visus draugus. O Len
kiją remia Francija, Anglija ir 
kitos valstybes. Anglijai la
biausia rupi, kad taiką padaryti 
Lenkijos naudai, nes nori iš-, 
vežti iš Vilniaus krašto miš
kus. Kol nėra taikos, Nemu
nu negalima naudotis. Taipgi 
kalbėtojas sakė: Amerikiečių 
tarpe yra keleriopos nuomonės 
apie dabartinę Lietuvos valdžią, 
bet valdžia šiandie yra tokia, 
ryt kitokia. Tai Lietuvos gy
ventojų dalykas. O mes ame
rikiečiai padėjom Lietuvai iš
kovoti nepriklausomybę, geibė
jom karo laiku ir po karo. Tai
gi musų, amerikiečių, pareiga 
šiame svarbiame momente pa
gelbėti Lietuvai kad ir protes
tų siuntimu į Taiitų Sąjungą. 
Mes be Vilniaus nenurimsime.

Užbaigus adv. J. S. Ix>patta 
kalbėti, paklausė publikos gal 
kas ką turi pasakyti. Ima balsą 
“progresyvių” vadas M. Zaldo- 
kas. Aš, girdi, su tamstos pas
kutine kalbos dalimi nesutinku. 
Lietuvos valdžios negalima 
remti. Ji šiokia ir kitokia; ji 
nori Lietuvą Lenkijai parduoti. 
Protesto rezoliuciją, esą, reikia 
siųsti, kad Vilnius ir Lietuva 
butų atiduota lietuviams. Pir
mininkas sustabdė M. Zaldoką, 
pareikšdamas, jog nesąmones 
kalba. Kaip galim protestuoti 
prieš Lietuvą, kuomet šiandie 
Lietuvą lietuviai valdo. Dar no
rėjo Zaldokas kalbėti, bet jis 
tapo sustabdytas. Buvo paskir
ta komisija, kad pagamintų re
zoliuciją ir pasiųstų Tautų Są
jungai ir vietos anglų laikraš
čiams.—S.

Netoli nuo Benton Harbor, 
Mich., pp. Augustinavičiai turi 
gražią uogų ir vaisių farmą. 
Šią farmą jie nusipirko tik 
pereitais metais, bet svečių ir 
atostoginingų jiems nestoka. 
Kadangi farma yra gana graži 
ir jauki, tad kas tik atvažiuo
ja čia kartą, tas tuoj atvažiuo
ja ir antrą kartą su buriu sa
vo draugų, štai ant pereitų 
švenčių, tai yra Labor Day, į 
pp. Augustinavičių farmą at
vyko apie šešios ar septynios 
mašinos žmonių, būtent, inž. 
Simokaitis, pp. Bypkevičiai, 
Janus, Vilis, Kazickas, Kazlaus
kas ir dar dvi mašinos pilnos 
žmonių, kurių vardų neteko su
žinoti. Taipgi, pp. Augustina- 
vičiams buvo nemažai darbo 
visus svečius priimti ir pavai
šinti, kurių buvo viso apie 30 
asmenų.

Gaila, kad svečiai negalėjo 
taip smagiai laiką praleisti, kaip 
tikėjosi. Tiesa, sekmadienyj 
dar buvo pusė bėdos, nes lietus 
pasirodė ir vėl prapuolė. Bet 
pirmadieny užėjo toks smarkus 
lietus, kad svečiai neturėjo pro
gos nei iš s tūbos išeiti per lie
tų, nes pradėjo lyti nuo ryto ir 
nesimatė lietui galo. Kai ku
rie svečiai išsigandę lietaus, 
nelaukę ne pietų išvažiavb Chi- 
cagon. Jie ypač bijojo, kad 
neužsigrustų automobiliais ke
liai. Drąsesnieji gi pasiliko, 
tikėdamiesi, kad lietui ankščiau 
ar vėliau turės ateiti galas.

P.p. Augustinavičių farmoj 
praleido atostogas šiais metais 
pp. žymontai, V. Rušinskas, 
vienas rusas inžinierius su šei
ma ir vienas pavienis rusas, 
viena šeima iš West Side, p-lės 
Edith ir Julia Griniūtės ir 
daug Augustinavičių artimų 
giminių.

Kadangi farma neįrengta dėl 
resorto, tai ir svečius dažnai ne
gali taip priimti, kaip norėtų. 
Pavasarį pastatė atostoginin- 
kams “cottage”, bet pasirodo, 
kad vienos mažai. P-as J. Au- 
gustinavičius žada ateinantį 
pavasarį statyti dar viną “cot
tage” ir įvesti elektros šviesą. 
Be to, kitą metą gal pasiseks 
įtaisyti ir maudymuisi vietą. 
Per farmą bėga upelis, kurio 
vanduo yra labai tyras. Reikia 
tik tvenkinį padaryti ir maudy
nė gatava. Tiesa, visai arti 
nuo čia yra puiki Silver Beach, 
Benton Harbore. Bet turėti 
privatišką maudynę butų dar 
geriau.—V. R:s.

šie asmenys, gyveną Ameri
koje, yra ieškomi:

Aleknaviče, Stanislovas. Gyv. 
Atlantic Mine, Michigan.

Ambrozevičius (Ambroze- 
\vitz) Dr. S. A. Gyveno kadai- 
si San Francisco, California.

Borovikas, Antanas. Atvyko 
Amerikon iš Žvirnių kaimo, 
Ežerėnų apskr.

Buivydas, Kazys, Gyveno Či
kagoje.

Česnauskas, Gazys (Charles 
Hapman) gyv. Cleveland, Ohio.

Ciupkevičiai, Motiejus ir 
Juozas. Gyveno kadaisia Brook- 
lyn, New York.

Dautartas, Petras, iš Rum
šiškių vals., Kauno apskr. Prieš 
karą gyveno Morris, Illinois.

Eitutis, Jonas M. iš Bauza- 
čiu kaimo, Eržvilko vals., Tau
ragės apskr.

(iribauskas, Antanas. Atsi
liepė jo žmona. Agato Gribaąs- 
kienė.

Grigalius, Antanas. Atvyko 
Amerikon iš Panevėžio apskr., 
ir gyv. Cleveland, Ohio.

Jokūbaitis, Aleksandras, iš 
Raseinių apskr. Gyv. Harvey, 
Illinois.

Jonauskas, Juozas, iš Ilakių 
vals., Mažeikių apeskr. Gyveno 
kadaisi Caspian, Michigan.

Juzukonis, Jonas. Kilęs iš 
Žaslių par. Trakių apskr.

Kavaliauskaitė, Veronika, iš 
Kauno apskr. Gyv. Čikagoje.

Kisieliauskas, Jurgis, iš Ra-

šeinių apskr., Raudonės vals., 
Raudoneių kaimo. Gyv. New 
Yorke.

Kumpys, Kazys, iš šakių ap
skr. 2-3 metais atgal gyv. De- 
troit, Michigan.

Aukščiau išvardyti asmenys 
yru prašomi atsiliepti, ir kiek
vienas kas ką nors apie juos ži
notų y-ra prašomi suteikti ži
nių. Bet kokia žinia bus bran
giai įvertinama.

Lietuvos Konsulatas, Hm. 
1232, 608 So. Dearborn Street, 
Chicago, Illinois.

L. Gaižaitė, Sekretorius.

Paieškojimas Nr. 14.

Šie asmenys, gyveną Ameri
koje, yra ieškomi:

Laskauskienė, Kazimiera, iš 
Kauno apskr. Gyv. Čikagoje.

Matuzevičius, Jonas, iš Bir
žių apskr. ir vals., Rinkuškio. 
Gyv. Čikagoje.

Mikalauskai, Juozas ir Anta
nas, iš Mariampolės apskr.

Mikulevičienė, Jeva (Eva Bi- 
levich). Gyv. Hartshorne, Ok- 
lahoma.

Mickevičius. Gyv.'Herrin, Illi
nois. Atsiliepė jo žmona, Ma
rijona Mickevičienė.

Misius, Jurgis, iš Dudonį ų 
kaimo, Velžio vals., Panevėžio 
apskr. Gyv. Čikagoje.

Mondzajevskiai, Jonas, Vla
das ir Juozas. Paeina iš Kau
no miesto. Gyv. Čikagoje.

Mitkevičius, Adomas, gyveno 
per 24 metus Aurora, Illinois.

Morkūnas, Adomas. Kilęs iš 
Joniškio par., Biržių apskr. 
Gyv. Čikagoje.

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 (įatvė

Rusiškos ir
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL,

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 prūdas visada.

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

MŪRINIS arba MEDINIS
Geros rųšies pastatyti garažai

$10 jmokėti
2-1 mėnesiams išmokėjimui

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

Jei jus turite lotą ir norite pasi
statyti namą, mes pastatysime ir fi
nansuosime jį. Del tolimesnių in
formacijų Saukite, rašykite arba at
siųskite kuponą už tokj darbą kuri 
jus interesuojates.

2] Garažas

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
!o prašo Lietuvos žmonės'r 

taip pataria Lietuvos bankai

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

j Namo pakėlimą#

j j Cementinis pamatas
Abelnas pertaisymas

Į j Naujas namas ir finansavimas
Vardas ............................. ......................
Adresas ..................................................

Quality Construction Co. 
Nortb Shore ofisas ir Yardai 

4538 W. Addison St. 
Telephone Avenuą 4718

Garsinkitės Naujienose

NAUJAS “RIMBAS”
Didelis, gražus, su daugybe naujų paveikslų, 

juokingų dainų ir visokių linksmybių. Pamatyk jį 
ir persitikrink. Prisiųsk savo antrašą ir 10c. “Rim
bas” tuoj bus pas tave.

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

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBeS” KNYGYNE

VIJRftJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ..........................   $2.50
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai

MAISTAS IR \ VALGIŲ GAMINIMAS? Dr. J. Kvedero --------  1140
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS .......................................... 63.06
šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta Visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir aržiausias
paltas.

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

VINCO KRftVftS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ----------------- 17.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA .........................................................  50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. lilaivtas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ............................................................ bfc
Namų darbai, naminė sąskaitybi ir biudžetu. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

VIENYBE
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Si.. .... - ■ - 1............... 1------------ 1------------------

Mysko, Aleksas ir Eugenija. 
Gyv. kadaisiai Cicero, Illinois.

Norvaiša, Petras. Paeina iš 
Trikšlių vals., Mažeikių apskr. 
Jautakių kaimo. Gyv. Cleveland, 
Ohio.

Norvaišai, Martinas ir Stanis- 
lovas. Paeina iš Smilgių vals., 
Panevėžio apskr.
i Ostrauskas, Augustas. Paei
na iš Panevėžio apskr. Gyv. Či
kagoje.

Paukšta, Antanas. Gyveno
Harvey, Illinois.

Potschika, Henry. Gyveno
kadaisi Marcola, Oregon.

GyvenoI

asmenys
ir kiek-

prašomi suteikti 
kokia žinia bus

Te). Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai 

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

Račius, Pranas.
Westville/ Illinois.

Aukščiau išvardyti 
yra prašomi atsiliepti,
vienas kas ką nors apie juos 
žinotų yra 
žinių. Bet 
brangiai įvertinama.

Lietuvos Konsulatas, Hm. 
1232, 608 So. Dearbom Street, 
Chicago, Illinois.

L. Gaižaitė, Sekretorius.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

Klosato outfltM trenv- 
ta*. $18.60. Pirkit »QO 
muaii olaelio kainom!*. 
Namų apMLdymo Įren
gimai parduodam! lenr-, 
vai* ISmokCjimai*.
Peoples Plumbing & 
Heating Stipply Co.

400 Mo!wauke* Avė., 
401 N. Halsted 8t.

Hipmarkat 0076—0070

Garsinkite Naujienose

u u w yra prie-,
žodis duodantis užg'a- 
nėdijimą milionams

ANHEUSER-BUSCH, ST. LOUIS

Budvveiser Malt Syrup 
priduoda valgiams mais
tingumą. Jisai parduo
damas visose grosernese 
ir kitose krautuvėse
visur.

HOP

Budweiser Malt Syrup
- HOP FLAVORED OR PLAIN

WESTERN SALES CORPORATION 
1525 r y ve

• Oittributort Phone Canal 7051 Chicago, Illinois

1 9
BM-94

Blogi Metai Lietuvoj
Iš laiškų, iš laikraščių girdžiasi dejavimai, 

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

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

I

Vietiniai atsilankykit asmeniškai, o iš kitų 
miestų prisiųskit laiškais. %

NAUJIENO
1739, So. Halsted St

CHICAGO, ILL.

i
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Išvežė pinigus su 
visu seifu

Trys banditai įėjo valgyklon 
adresu 1631 East 79th Street 
ir išnešė nedidelį seifą, kuriame 
buvo $700. Padėję seifą į troką, 

• banditai 
bais.

nuvažiavo savais ke-

Nori išvengti streiko
Chicagon atvyko A. F. Wit- 

ney„ gelžkelio vagonu patarnau
tojų unijos prezidentas, ir E. P. 
Curtis, konduktorių unijos pre
zidentas, konferencijai su gele
žinkelių manadžeriais, kad su
taikius darbininkus su samdy
tojais be streiko. Ar jiems pa
vyks, kolei kas nežinia. Tuo 
tarpu klausimas, ar streikuoti, 
yra paleistas darbininkų balsa
vimui. Nužiūrima, kad didele 
didžiuma darbininkų balsavo už 
streiką, jei kitokiu budu samdy
tojus negalima bus priversti 
priimtinomis darbininkams są
lygomis taikytis. Streikui kilus, 
jis paliestų 70,000 vadinamų 
“trainmanų”, tarnaujančių 55 
vakarinių valstijų gelžkelių li
nijoms.

Greitas susisiekimas 
tarp Chicagos ir 

New Yorko

Town of Lake
Grįžo I>r. Vezelis 

šios kolionijos dentistas, Dr. 
Vezelis, buvo išvažiavęs vaka- 
cijoms į Delavan, W|is. Antra
dieny Dr. Vezelis grįžo į ofi
są ir vėl pradėjo priiminėti li
gonius. — J.

Bridgeportas
Iš Simano Daukanto draugijos 

susirinkimo
Simano Daukanto x Draugiją 

laikė susirinkimą 2-rą dieną 
rugsėjo. Susirinkimą atidarė 
pirm. Tarnas Janulis kaip 12:20 
vai. vidudienio. Skaitytas pro
tokolas iš pereito susirinkimo. 
Jis priimtas kaip skaitytas. Po 
to sekė visa eilė raportų ligo
nių lankytojų ir apie išmokėji
mus.

Skaitytas laiškas nuo švento 
Kryžiaus ligoninės. Diskusuota 
dėl to laiško. Prieita išvados, 
kad Draugija yra nutarusi nie
kam, o niekam jokių aukų ne
mokėti, išskyrus vien Draugi
jos reikalus. Taigi likosi nu
tarta taip: kas norės, tegul au
koja iš savo kišeniaus kiek kas 
nori, ir tai bus dar svarstoma 
priejįmetiniame susirinkime.

Tolinus pirmininkas T. Janu
lis pranešė, kad gauta blanką 
arba draugijų ir kliubų anketa 
aprašymui visos Draugijos bio
grafijose jos praeities 35 me
tų gyvavimo). Pasigirsta bal
sai, klausiantys, ką tai reiškia. 
A. Jankauskas aiškina, jogei su
rinkus visas žinias iš šios drau
gijos ir kitų, bus spausdinama 
knyga vardu '“Amerikos Lietu
vis’’. Toji knyga lėšuos išleis
ti $6,000. Šiam tikslui keliama

(daylight fondas. Jau sukelta $1,500. Tų 
pinigų globėjas yra p. Elias. ši 
knyga bus svarbi kaip doku
mentas Amerikos lietuvių gy
venimo ir pasiliks amžiams.

Laiškas tapo priimtas ir ati
dėtas svarstyti priešmetiniame 
susirinkime.

Taipgi turiu pasakyti, kad 
Simano Daukanto Draugystė 
gerai gyvuoja. Narių ji turi 
apie 600, o kapitalo apie $17,- 
000. Draugija laikosi gerai to
dėl, kad valdyba gerai tvarko 
draugijos reikalus ir darbuoja
si.

Jau artinasi Draugijos ba
lius, kuris įvyks 28 dieną spa
lių mėnesio Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje. Bus daug išlai- 
mėjimų, kuriuos yra dovanoję 
musų biznieriai. Gi muzikalį 
programą išpildys garsioji Bi
rutė.

Dar turiu pasakyti, kad pir
mininkas ųamas Janulis paaiš
kino, jog netekome vieno veik
laus darbuotojo, 
-Jono I l;m>.l<<>. A 
kas mirė smegenų 

Kankakee pavieto
Apgailestaujame tokio darbuo
tojo, kuriam Simano Daukanto 
Draugija buvo arti prie širdies. 
Draugija suteikė jam paskutinį 
patarnavimą. Velionis Lazdaus- 
kas tapo palaidotas Tautiškose 
kapinėse 29 dieną rugpiučio š. 
m. Ilsėkis, Mielas Drauge, am
žinai šaltoj Amerikos žemelėje. 
Gyvas būdamas žengei prie ti
kslo ir siekei mokslo, kad nešus 
naudos žmonijai. Bet nelaukta 
ir nelaiminga mirtis išplėšė iš 
musų tarpo. Tave, kuris sky- 
nei kelią į šviesesnę ateitį. Ap
gailestaujame Tavęs visi Sima
no Daukanto Draugijos nariai 
ir visi, kas tave pažino.

—Pilietis Mažosios Lietuvos.

NURSES ŽINO, ir gydytojai skel
bia, kad nieko nėra geresnio už 
Bayer Aspirin nuo įvairią įvairinu
sių skausmų, bet tikrai žiūrėkit, kad 
būti) tikros Bayer; tas vardas turi 
būt ant pekelio, ir ant kiekvieno tub- 
leto. Bayer yra tikros/ir žodis tik
ros, raudonai parašytas ant kiekvie
no hakselio. Jus nepadarysit klai
dos jei tik apžiurėsit ant bakselio:

Aspirin yra
firmos ženklas Bayerio
išdirbystes Monoaceticaci-

dester of Salicylicacid.

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

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

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

lapių 303 ......................................................... 2.00
Organinė Chemija—Ruko, pusi. 384, apdaryta........... 3.75
Stebuklai ir paslaptys—Rubakino. Paveikisluota, pusi.

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

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

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

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

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

.60

3.75
4.00
2.00

Pradedant ateinančiu šešta
dieniu tarp Chicagos ir New 
Yorko taps įvestas greitas su
sisiekimas. Norintieji greitai 
pasiekti New Yorką galės pa
imti Chicagoj aeroplaną 5:20 v, j 
po pietų Chicagoj
saving time) ir lėkti į Cleve- 
landą. O ten jie pagaus greitą
jį traukinį į New Yorką. AČiu 
tam pasažieriai, kurie apleis 
Chicagą 5:20 vai. po pietų, bus 
New Yorke sekantį rytą kaip 
9:50 vai. Kombinuota kelionė 
geležinkeliais ir aeroplanais bus 
ne tik tarp Chicagos ir New 
Yorko, bet ir tarp kai kurių ki
tų miestų.

Taikytojas nušautas
Joseph Rydelski, 28 metų, 

5655 Albion avė., susipyko su 
savo žmona. Pastaroji nubėgo 
pas kaimyną, James Dore, pasi
guosti. Dore sumanė pabarti 
Rybelskį ir tuo pačiu laiku su
taikyti jį su žmona. Dore pasi
matė su Rybelskiu. Jiedu smar
kiai susibarė. Dore sugrįžo na
mo. Pasiėmė tuščią revolverį 
pagąsdinti Rybelskį. Pastarasis 
gi matydamas Dore ateinantį ir 
nešantį rankoje revolverį, įšo
ko j namų, už valandėlės pasi
rodė duryse ir nieko nelaukda

mas šovė į Dore. Dore perpuo- 
lė. Keliomis valandomis vėliau 
jis mirė Belmont ligoninėj.

LEISKIT MANE PA
SAKYT JUMS

Dovanai Patarimas
Pavelykit D-rui C. C. Singley 

patarti jums. Jis yra patyręs 
visose ligose. Jis turi 40 metų 
praktikos ir gali gydyti sifilį, 
nerviškumo, draugijines ligas, 
pagelbės jums atgauti vyrišku
mą, faktiuai jis gali subudavoti 
iki tokio vyro koks buyote pir
miau. Ten yra tik vienas pasto
vus ir tikras gydymas ir jis 
vartoja jį.

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

Suite 1615, 
Phone Uurrison 0150

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

Pranešimas Draugi
joms ir Kliubams

Dabar yra geriausias laikas 
užimti svetaines dėl ateinančio 
sezono, balių ir teatrų.

Laikai jau pagerėjo, todėl da
bar yra geresnė proga geresnį 
pelną padaryti, vestuvėms ir 
šiaip pasisinksminimams yra pa
ranki svetainė, gražiai papuoš
ta, švariai užlaikoma.

.Kreipkitės pas
M. A. MELDAŽIS

2244 West 23rd Place
Phone Canal 1068

inžinieriaus
uždegimu 

ligoninėje.

Nauji Modeliai 
Radios

Pirm negu pirksi radio, 
pamatyk pas Budriką, 
kur yra pilnas pasirinki
mas ir užtikrinta vertė.

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

Tel. Boulevard 4705

SUTAUPYK PUSE 
DABAR!

Laike gegužio mėnesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai!

Visas darbas užsakytas gegužio mėne
syj bus atliktu pigiomis kainomis.. Tai 
ma

$28
910
910

atliktu pigiomis kainomis. Tai 
perstatoma VIENODŲ KAINŲ Siste- 

musų apieilnkių Dentol Ofisų.
SKYRIAUS OFISAS

1800 S'. Halsted St, 
Dantų Setu už % 

setas — --------------------------912.00
setas 97.00
setas ______ „„______ _ 40

VEIDAS 
pripil- 

D0MAs— 
CtRHHRHj7 jie turi 

y TIKTI
Gerlausls auksinis darbas ui 
Ueriausios Auksinės Crowns _ 
Ueriausl Auksiniai Filllngs _ 
Geriausi Auksiniai Tilteliai — 
Alloy FiUings______________
Hidabnnal Fliings __ _________

s dantų ---- ----------------------00c
«inų negausite musų dldiiamjain 
DYSI8 OFISAS įsteigtas 23 me-

M 
95 
90 SŪ 
BĮ ....._________ _ ___ ______  _ _ _
U valymas dantų 

Siu kaln
ofise. DIF"__ ________ _ „ _
tai atgal.
THE IIAYES DENTAL OFFICES 

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

820 South State St. 
Phone Uurrison 0761

12.00
B2.0O
B2.0O 
- 91

00c

--------------- -- ------- .. ..L-------------J ;--------------- =

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

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiinisiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryi. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino iiegzamina* 
vlmo — kas jums yra.

DR.
20 VV. 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. 
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

ZAREMBA

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

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

autografijos ir paveikslai, pusi. 230 ........... 1.50

.25 
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.75 

.20 

.50 

.75 
.75 
.75 
.90 
.60 
.25 
.65 
.15 

......40 
.....85 
..... 30 
... 1.25 
...... 50

Mokslinės, Istorinės ir šiap Įvairaus Turinio Knygos

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

naudingų knygų šiame sąraše.

Slaptingoji žmogaus Didybė—Vydūno, pusi. 61 ...........
Dainos Keliais—Biržiškos, pusi. 114..............................
Lietuvos—Lfenkų Ginčas—P. Vileišis*, pusi. 88...............
Kaip Gyvena Norvegai. Paveiksluota, pusi. 51...... ........
Lietuvių Senovės Bruožai—Klimo, pusi. 169......... .........
Pasikalbėjimas Apie Dangų ir žemę. Su paveikslais_
Mirtis ir Kas Toliau ?—Vydūno, pusi. 48..........................
Kaip susirinkimus kviesti, vesti ir t.t., pusi. 46..............
žmonijos Kelias—Vydūno, pusi. 52.............................. .
Laiškai Vartotojams—M. Chesnio, pusi. 35 ..................
Lietuvos Ūkis—Rimkos, pusi. 133 ..................................
Kaip susikūrė J. V. Amerikos. Paveiksluota, pusi. 35 .... 
Lietuvos žodis—Tumo, pusi. 64.............................. ’......
Lietuvos Literatūra VilniaUs Universitete Metų—Bir

žiškos, puslapių 70..............................................
♦ Iš Gamtos Mokslų—Ledaux’o.zSu paveikslais, pusi.. 80 

Paklydėliai—Geručio. Kovoja prieš bedievius, pusi. 33. 
Gamtos Prilyginimai lietuvių dainose ir .raudose—Dr. 

Moulen Rz., puslapių 105.............................
Pirmieji Gani tok Pasakojimai—Vegnerio, pusi. 138 (su 

paveikslais) ..............................................
Lietuvos žemės Valdymo istorija—Klimo, pusi. 65 
Gimdymo Slėpiniai—Vydūno, pusi. 101................
Muravjevo Laikmetis—Klimo, pusi. 27 ..................
šiltieji ir šaltieji kraštai. Su paveikslais, pusi .67
Kaip gyventa musų senelių prosenelių—Linkevičiaus. 

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

pusi. 31 .................................................................................................
Vokiečių Kūryba—Prof. Heinmano, pusi. 287 ................
Kovo 20 Diena—šerno. Su paveikslais, pusi. 139...........
Laukuose ir Pievose—Vegnerio. Su paveikslais, pusl.s.... 
50 Pamokų iš gamtos mokslų—Ledouxo. Su paveikslais, 

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

218........................................................... :..... .
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Mažosios Lietuvos Buvusieji Rašytojai. Su paveikslais, 
pusi. 126 ................................................................60

Palydovas.—Kas reikia žinoti kiekvienam grįžtančiam 
j Lietuvą. Informacijų knyga apie Lietuvą. Su 
Lietuvos žemlapiu, apdaryta, puslapių 111......... 75

Lietuvos Istorija ligi Liublino unijos, pusi. 86................. 40
Geologiniai tyrinėjimai—prof. Jodelės, pusi. 108............. 60
Duonelaičio raštai, pusi. 117, apdaryta..................  90
Lietuvos Dainų literatūros istorija—Biržiškos, pusi. 118. .60 
Adomo Mickevičiaus raštai, pusi. 244, apdaryta...........1.00
Pasakos—Nepasakos—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 38. .20 
Tautos Gyvata—Vydūno, pusi. 150................................. 1.00
žemė pasaulio erdvėje—Recluso. Su paveikslais,, pusi.

63................................... :......................... .............. 40
Visumos Sąranga—Vydūno, pusi. 82.................................80
Dainų atsiminimai—Biržiškos, pusi. 142 ..........................50
Kelią tiesiant į Lietuvos Nepriklausomybę, pusi. 40..........80
Tarp pietų Amerikos gyvulių iš Darvino raštų. Paveiks

luota, puslapių 47 ............................ ........................... 85
Bolševizmas ir Socialdemokratija—Bauer, pusi. 141...... 40

Apysakos, Pasakos, Legendos—Geresni Musų Rašėjų 
Originalai, bei Vertiniai iš Svetinių Kalbų

Pragiedruliai—VaiŠganto, pusi. 291 ............................ 1.25
Lazdynų Pelėdos—15 apysakų, pusi. 252 ....................  1.00
Lazdynų Pelėdos—26 apysakos, pusi. 252........................1.00
Algimantas—Dr. Pietario, pusi. 505 (2 tomai) apdaryta 2.00 
Vinco Krivės—10 apysakų, pusi. 227............................... 1.00
Gyvenimo Akordai—Vaidiliutė, pusi. 160 ......................... 75
Vaišganto raštai—daug įvairių skaitymų, pusi. 224 ...... 75
Sulaukė—Terezijos Jadvygos, pusi. 132 ..........+.................45 
Rambyno Tėvynė— Ruseckio, pusi. 64 ......................... 1 .35
Bludas—Dobilo, pusi. 428 .............................................  1.75
Pajudinkime žemę vyrai, pusi. 116.................................... 60
Putino—Valdovo Sūnūs ir dar 3 apysakos, pusi. 256 — 1.00 
Putino—Kunigaikštis Zvainys ir dar apie 100 kitų jo • 

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

161 ............................................................. /
Sunkiausiais Laikais—Rucevičiaus, pusi. 123 .......
Septynetas Pakartųjų—Adrejevo, pusi. 56..............
Kada Rrauda Siela—Vąi^eliutė, pusi, 123..............
Mano Poilsis—Mašioto, pusi. 63.... . ....
Gera Galva—žemaitės, pusi. 40............
Bramizmo Stebuklai—Got j es, pusi. 77 
Devynios Pasakos—Giedriaus, pusi. 81 
žvirbliai—Dr. Vinco Kudirkos, pusi. 42 
Haupo Pasakos, pusi. 219, apdaryta....
Musų Mažiausias, Musų Gražiausias—Mašioto, pusi. 43, 

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

puslapių 68 ............................................ *.....................40
Gamtos Pasakos—šalčius. Su paveikslais, pusi. 42..........20
Pasakėlė—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 55..................... 30
Įvairus Apsakymėliai—Biliūno, pusi. 64..................... 30
Raulo Kimeklio—Pasakos, pusi. 32.................................... 20
Kas Teisybė, tai ne meras—Aišbės, pusi. 63...........  80
Padangėse—Sakalo ir Dosaičio, pusi. 125......................... 75
Karo Takas—Reidoil, pusi. 190 .........................................90
Į Laisvę—Rusecko, pusi. 32................................................ 20
Biliūno Raštai, pusi. 143 .................................................... 90
žydrasis Paukštelis—Meterlinko, pusi. 55......................... 40
Jurų švyturys—Sinkevičiaus, pusi, 39 ............................. 20
Apie Lietuvių Senovę—Mašiotas, pusi. 47.........................20
Pasakos—Tolstojaus, pusi. 39 .................................. .20
Trys Pasakos---- Giedriaus. Su paveikslais, pusi. 29______ .15
Keturi Draugai—Evaldo, pusi. 54 ...........................................  .20

.75

.50
. .60

.60

.30
. .10

.40

.30
. .15 
1.25

.20

.20

.25

.40

.30

.80

Gramatikos, Vadovėliai, žodynai, Aritmetikos ir šiaip 
Įvairios Knygos Kalbos Mokslo Reikalui

Lietuvių Kalbos Gramatika—Rygiškių Jono, pusi. 280 1.50 
Lietuvių Kalbos Gramatika—Damijonaičio, pusi. 166......80
Vargo Mokykla—Jablonskio. Dvi dalis, pusi. 542 ....... 8.00
Vaikų Darbymečiui—Murkos. Su paveikslais, dalis I,

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

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

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

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

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

Išsirinkite knygų iš virš esamo sąrašo ir išrokavę 40 centų nuo dolerio pilnos sumos pinigus siuskite sekamu adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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NAUJIENOS
The Litha&nian Daily Ne\rs 

Published Daily Except Sunday by 
tha Lithuanian News Pub. Co. Ine.

1739 South .Halsted Straei 
Chicago, I1L

Telephone Roooeveli B5M

Editor P. GRIGAITIS

Mirisakymo kalnai
Chicagoje —t paltui

Metama .. ■ -
Pusei metę---------—.m
Trims mineriama < 
Dviem minėsimu 
Vienam mineriui ,

Chicagoje per llneiiotojuai
Viena kopija 
Savaitei . . .............. ..

4*i. vis nenori išsižadėt kai kurių privilegijų. Jie reikalau
ja, pavyzdžiui, kad butų leidžiama steigti privatines 

4.06 mokyklas su religijos dėstymu ir kad valstybės mokyk-' 
1.50 lose butų dėstoma religija tiems vaikams, kurių tėvai 

J® croia Rn lin aalrn b-ori člznari mnVvVlnan mAlra-

$8.01

Subscription Kates!
18.00 per year in Canada.
$7.00 per year outride of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.
8c. per copy.

- "T ■ ~ ~ ———

Entered as Second Class Matter 
March 7th’, 1914, at tha Post .Office 
of Chicago, Iii., andai tha aut of 
March 8ri. 1879.

18c 
ne

Suvienytose Valstijose, M Chicago-

Puiri meti .
Trinu minėdama 
Dviem minėdama 
Vienam minorini

|7.oo
1.60
1.75
1.25

.75

[Atpigintai i
Metams . « - — —

to geis. Be to, jie sako, kad valdiškose mokyklose moks
las neprivaląs būti priešingas religijai. Tai yra labai 
platus užsimojimas prieš mokslo laisvę. Nes kas yra 
“priešinga religijai”? Galima apšaukti priešingais reli
gijai visus šios gadynės gamtos mokslus, kadangi jie 
gvildena žemės atsiradimą, žmogaus kilmę, gyvybės 
klausimą ir t. t. visai kitaip, negu Biblija.

Vargiai galima tikėtis, kad Meksikos kongresas 
tuos pasiūlymus priims. Bet kokį nors kompromisą su' 
katalikų bažnyčia jisai gal padarys.

Naujienoa eina kasdien, iisldriant 
sekmadienius. Jbeidiia Naujiena Ben
drovė, 1789 __ _____ *.
III. — Telefonasj Rooocvelt

18.00 
100

Pinigus reikia ritėti palto Monsy

=TJ
Apžvalga

RINKIMŲ KAMPANIJA 
ŠVEDIJOJE

SLAPTOS DERYBOS

Prieš susirinksiant Tautų Sąjungos tarybai buvo 
daug kalbama apie Lietuvos ir Lenkijos ginčą. Daugely
je telegramų iš Genevos ir kitur buvo sakoma, kad tas 
ginčas busiąs svarbiausias punktas tarybos darbų tvar
koje. Bet dabar apie tą klausimą beveik nieko negirdėt, 
tik viena telegrama pranešė, kad Voldemaras laikąs 
“privatinius pasikalbėjimus” su atskirų valstybių atsto
vais, suvažiavusiais Genevon, ir kad jeigu tie pasikal
bėjimai neduosią teigiamų rezultatų, tai Lietuvos ir 
Lenkijos santykių klausimas busiąs iškeltas visuotinam 
Tautų Sąjungos susirinkime.

• Iš to nuomanu, kad dabar Genevoje eina slaptos 
derybos tarpe Lietuvos ir Lenkijos delegatų, tarpinin
kaujant tam tikriems Tautų Sąjungos nariams. Viešu
mas, matyt, yra nepageidaujamas ir besiginčijančių pu
sių atstovams, ir didžiomsioms valstybėms, kurios mė
gina jiedvi sutaikyt. Tos dramatiškos scenos, kurios bu
vo suvaidintos pereitų metų gruodžio mėnesyje, kuomet 
į Tautų Sąjungos tarybos posėdį buvo atsilankęs Pil
sudskis, iššaukė spaudoje daug triukšmo, bet klausimo 
neišsprendė. Šį kartą elgiamasi tyliau ir turbut — 
“praktiškiau”. “ x .

SUSIPYKO SU SAVO 
REDAKTORIUM.

Lietuvos valdžios oficiozo, 
“Lietuvos Aido”, redaktorius, 
p. M. Bagdonas, šiomis dieno
mis pasitraukė iš savo vietos. 
Dabar “L. Aidas” praneša, kad 
prieš pasitraukusi redaktorių už
vesta byla dėl kokių ten pini
gų, iš kurių jisai neatsiskaitęs 
dar iš to laiko, kai redagavęs 
“Lietuvą”.

NEO-LITHUANIA” IR 
LUDENDORFAS.

NETURI PAMATO RĖKTI

Prieš kiek laiko “Naujieno
se” buvo pranešta, kad Lietu
vos tautininkų studentų kor
poracija “Neo-Lithuania” kar
tu su vokiečių studentais, atsi
lankiusiais Kaune, pasiuntė 
sveikinimo telegramą Vokieti
jos generolui Ludendorfui. 
Kauno laikraščiuose dabar įdė
ta žinia, kad 
atsakė į tą 
pasveikinimą

Šitie faktai
Lietuvos studentų 
simpatijos.

Gen. Ludendorfas 
nas aršiausių atžagareivių Vo
kietijoje, kuris bandė padaryt 
ginkluotą sukilimą prieš respu
bliką ir grąžinti į Vokietijos 
sostą kaizerį.

Tas pats Ludendorfas prieš 
dvejetą metų organizavo gink
luotus burius užpulti Klaipėdą 
ir atimti ją iš Lietuvos. Bet 
Lietuvos tautininkai studentai 
jį sveikina!

/

LIETUVOS KOMUNISTAI 
NORI KARO.

tos puses, pajutę savo galią, 
komunistai puolat terorizuo
tų vyriausybę, sukdami jos 
politiką j komunistinės kūry
bos vėžes.

šito “raudonojo baubo” pa
vojaus ypač bijo dešiniosios 
grupės. Jos taip pat sudarė 
platų bloką ne tik tarp sa- 
vęSj bet ir su centru. Tokiu 
budu rinkimų kova eina tarp 
dviejų frontų — buržuazinio 
ir socialistinio. Atsižvelgiant 
į tos kovos išdavų svarbumą 
kraštui, ji išjudino net ra
mius švedus.

Po miestelius ir kaimus 
važinėja partijų vadai su 
prakalbomis, o kur jie nesu
skumba nuvykti, ten jų vaid
menį atlieka agitacijos tiks
lams pritaikinti gramofonai 
su balso sustiprintojais ir 
radio aparatai. Paprastai to
kiuose atsitikimuose iš pra
džių duodamas gramofono 
koncertas, o kai susirenka 
užtektinai klausytojų, tada 
įdedama plokštele su parti
jos lyderio prakalba.

Bendrai imant visur jaučia
mas ’ priešrinkiminės kovos 
ūpas. Ant politinių svarstyk
lių metama viskas, kas gali
ma. Kiekvienas klausia savęs 
dėl Švedijos rytojaus. . Bus, 
ar nebus įvesta joje socialis
tinė vyriausybė?

Skaitytojų Balsai

Taip pat maža

Inkvizicija Lietuvoje
(Istorinis bruožas)

gen. Ludendorfas 
“Neo-Lithuanios” 

laišku.
rodo,

Swansea mieste, Wales’e, susirinko Didžiosios Bri
tanijos darbininkų sąjungų (unijų) kongresas, kuriam 
teks apsvarstyti visą eilę labai opių Britanijos darbi
ninkams klausimų, ypatingai klausimą kovos su nedar
bu, kuris nuo karo metų iki šiol nepaliauja varginęs 
darbininkus.

Kitais metais tuos didelius Britanijos darbininkų 
suvažiavimus panaudodavo savo agitacijai komunistai, 
siūlydami per vadinamojo “mažumos judėjimo” delega
tus įvairius “revoliucinius” sumanymus ir vesdami pro
pagandą už Rusijos bolševikus. Ir komunistams neretai 
pasisekdavo sukelti unijų kongrese nemaža triukšmo. 
Bet šiemet jie jau beveik nebeturi pasekėjų organizuo
tų darbininkų eilėse. Netekę vilties “užkariaut” unijų 
kongresą iš vidaus, komunistai suruošė demonstraciją 
lauke.

Kaip telegramos praneša, į Svvansea, kur eina Bri
tanijos darbininkų sąjungų suvažiavimas, komunistai 
sušaukė iš apielinkių bedarbius į demonstraciją, kad 
ji pagąsdintų “pardavikiškus unijų vadusv. Demonstra
cijoje dalyvavo apie 1,000* žmonių (vietoje žadėtų 
20,000), kuriems komunistų agitatoriai per šešias va
landas laikė kalbas, kartodami tas “revoliucines” dekla
macijas, kurios nuolatos yra girdimos bolševikiškuose 
mitinguose. Policija nekliudė nei demonstrantams, nei 
kalbėtojams šūkauti kiek jiems patinka.* Kai atėjo nak
tis, policija dar pasiūlė bolševikų surinktai miniai ne
mokamas nakvynes miestui priklausančiose triobose.

Tuo budu visa komunistų surengta demonstracija 
nuėjo niekais: nei unijų kongreso ji neužkariavo, nei 
miesto valdžios nenuvertė.

Jeigu policija butų užpuolusi demonstrantus ir 
ėmusi mušti, tai komunistai butų turėję progos 
pasiskųsti “pasaulio proletariatui”, kad valdžia 
skriaudžia. O dabar jie neturi pamato nė rėkti.

kur linksta 
tautininkų

tai — vie-

Kominterno suvąžiavime Kap- 
sukas-Mickcvičius pasakė ilgą 
prakalbą, kurioje randame ve 
kokią įdomią vietą:'

“Būtinai reikia nurodyti, 
kad tarp kai kurių partijie
čių (partijos narių) Lietuvoj, 
Vakarinėj Baltgudijoj, Suo
mijoj ir tūlose kitose vietose 
gana dažnai pastebima ūpas, 
palinkęs karo pusėn. Jie, pa
vyzdžiui, galvoja šitaip: ka
ras duos mums šautuvą į 
rankas, ir tuomet mes pajėg
sime pasiliuosuot iš po jungo 
dvarininkų, buožių ir kapita
listų.”
Visos Kapsuko prakalbos 

tikslas buvo paskleisti tam tik
rą propagandą tarpe simpati
zuojančių komunistams elemen
tų Lietuvoje ir kitose Pabalti
jo šalyse. To neveizint, jisai bu
vo priverstas pažymėti tąx fak
tą, kad tarpe Lietuvos komu
nistų yra labai prasiplatinęs 
Palinkimas prie karo. Jie nori 
karo dėl to, kad jiems rodosi, 
jogei kanas tai lengviausias bū
das “pasiliuosuoti nuo jungo”.

Nenuostabu, kad Maskvos 
mokiniai šitaip galvoja, nes juk 
pats kominternas seniai skelbia 
tą “idėją”, kad sekantis karas

bią koncesiją (nusileidimą) valdžiai: jie pripažįsta, kad iššauks “socialę revoliuciją”, 
tiktai civiliai užregistruotos vedybos (šliubai) privalo Tečiaus šioje valandoje Stali

nas, matyt, visai nėra linkęs su 
ginklais rankose kištis į Lietu
vos-Lenkijos ginčą. Todėl Kap
sukui buvo įsakyta įspėti savo 
pasekėjus Lietuvoje, kad apie 
karą jie nešnekėtų, — ką jisai 
ir atliko.

MEKSIKOS KATALIKAI PRAŠO TAIKOS

bent 
juos

140 Meksikos katalikai įteikė Meksikos kongresui 
prašymą pakeisti kai kuriuos krašto konstitucijos pa
ragrafus, taift kad, anot jų, butų užtikrinta “pilna reli
gijos laisvė” Meksikoje ir visiška valstybės ir bažny
čios “nepriklausomybė”.

Savo peticijoje Meksikos katalikai daro vieną svar-

turėti įstatymų protekciją. Reiškia, jie sutinka, kad ve
dybų klausimas butų galutinai pavestas valstybės kon
trolei. Šituo atžvilgiu Meksikos katalikai yra nužengę 
toliaus, negu Lietuva, nes Lietuvoje įstatymai pripažįs-! 
ta tik bažnytinius šliubus. 1

Mokyklų klausime tečiaus Meksikos katalikai dar

Apie vidurį šio mėnesio Šve
dijoje įvyks rinkimai į antruo
sius parlamento rumus (atsto
vų butą) ir kaip tik dabar te
nai eina smarki priešrenkamoji 
kampanija. Kova nepaprastai 
įtempta, kadangi rinkimų re
zultatai gali turėt be galo dide
lės reikšmės Švedijos ateičiai.

Mat, Švedijos atstovų bute, 
kuris susideda iš 230 atstovų, 
jau netoli pusę, būtent 105 at
stovus, turi socialdemokratai. 
Šiek-tiek žymesnis pakrypimas 
į kairę ir socialistai gali įgyti 
absoliučią daugumą parlamente.

Apie tą rinkimų kampaniją 
“Lietuvos žinios” įdėjo sekan
čią savo bendradarbio korespon
denciją:

Švedai ramaus budo. Ir na* 
. miniame ir viešame gyveni

me švedas retai nustoja pu
siausvyros.
pasireiškia jo sielos ekspan
sija. šiaurės gamta čia veikia 
ypatingai raminamai. Del to 
švedai susikaupę savyje.

Tačiau ir ’ Švedijoj ateina 
dienos, kada aistros įsisiū
buoja. Tai paprastai atsitin
ka per rinkimus į parlamen
tą. šiemet rugsėjo vidury 
kaip tik turi įvykti rinkimai 
į antruosius rumus. O politi
nė padėtis krašte tokia, kad 
nuo šių rinkimų gali griež
tai pasisukti valdžios vairas 
į kairę.

Iš 230 vietų dešinieji turi 
antruosiuose rūmuose 65, so
cialdemokratai — 105 ir ko
munistai — 4. Iš tų skaičių 
matyt, kad jeigu socialde
mokratai eitų iš vien su ko- 

• munistais, tai jiems trūksta 
tik septynių mandatų, kad 
jie antruosiuose rūmuose su
darytų absoliutišką daugumą. 
Septynios vietos prie bendro 
skaičiaus 230 atstovų nėra 
sunkiai pasiekiamas dalykas. 
Švedijos socialdemokratai per 
kiekvienus rinkimus laimi vis 
naujus mandatus. Todėl ir 
šiemet laikoma beveik negin
čytinu daiktu, kad socialde
mokratai trūkstančias vietas 
per rinkimus laimės. O tada 
jie vieni sudarytų vyriausy
bę, kurios politika turėtų 
įnešti į Švedjjos gyvenimą 
visą eilę reformų.

Pirmiausia numatomas se
nato panaikinimas ir perėji
mas prie vienų rūmų siste
mos. Toliau eina visa eilė žy
gių, surištų su socialdemok
ratų programos vykdymų, 
kaip štai kariuomenės suma
žinimas, muito sistemos pa
keitimas, socialinės reformos 
etc.

Visa tai žada žymų Švedi
jos vidaus gyvenimo pakairė- 
jimą.

Tačiau yra • ir įvairus 
“bet”,.... Septynios vietos 
trūksta * socialdemokratams, 
jeigu jie* susideda su komu
nistais. O ligi šiol’ tarp so
cialdemokratų ir komunistų 
ėjo Švedijoje arši kova. Tie
sa, į rinkimą kampaniją so
cialdemokratai sudarė su ko
munistais bloką, bendru “Dar
bininkų partijos” vardu. Ta-

Komp. A. Vanagaičio 
kultūra'

— P-nas A. Vanagaitis “Naujie
nų” 195-me numeryje rašė:

“Niekas nepatikės, kad golfas 
teikia žmogui progresą.
teigia žmogui aukštesnio laips
nio, visapusišką kultūrą. Ir rė
dytis, ir apseiti, ir gyventi, ir 
turtingu, ir mokytu būti — vis
ko jis iš žmogaus reikalauja. 
Dailus apsėjimas, gražios manie
ros — vyriausia golfo 
ir tt., ir tt.

Aš truputį pašiepiau 
“aukštesnę, visapusišką 
rą”.

Jisai

etika”,

tą jo 
kultu-

Taigi “Naujienų” 207-me 
numeryje jisai man rėžia ve
kaip:

“Rašytojas to straipsnio tur
but yra profanas golfe ir neat
skiria kūno kultūros nuo sielos 
kultūros. Jeigu aš rašiau, kad 
golfas kultirina žmogų, tai turė
jau omeny išorinį žmogų, o ne 
vidujinį”, etc.

Well, dabar, rodosi, supratau 
p. Vanagaitį. Anot jo, gražios' 
manieros, mokėjimas rėdytis, 
būti mokytu ir turtingu — yra 
kūno kultūra! Tik štai kas 
man abejotina: ar, kaip sako
ma, dėl didelio rašto jis neišėjo 
iš krašto?

Nesiimu apie tai spręsti, o ir 
nesvarbu man. Bet ve kas man 
rodosi daug svarbiau. Garsinda
mas savo aprašymais tam tik
rą golfo aikštę, p. Vanagaitis 
mėgino įkąsti “idealui”, tiks
liau pasakius, tiems, kurie 
“faituojasi” dėl įvairių visuome
nės gyvenimo klausimų, kurie 
tuo ar kitu budu dalyvauja idė
jų kovoj.

P-nas Vanagaitis “filosofuo
ja” šitaip: kam čia jums peštis 
dėl to, kokia yra valdžia Lietu
voj? Kam čia žiūrėti kas yra 
sandarietis, bolševikas, socialis
tas ar klerikalas? Geriau eikite 
golfą lošti; jį lošdami užmiršite 
skirtumus.

(Tęsinys)
%

Atsidūręs Lyščinskis drėgna
me ir tamsiame vyskupų kalė
jimo požemy, suprato, kad by
la varoma ne juokais; jį pradė
jo kankinti juodos mintys, pra
dėjo rodytis tamsi ateitis. Ne
turėdamas mažiausios vilties 
sulaukti vyskupų pasigailėjimo, 
Lyščinskis rašo malonės prašy
mą karaliui Jonui. Prašyme 
savo jis teisinasi ir prašo pa
sigailėjimo, aiškindamas, kad 
jis esąs tikras katalikas, at
sidavęs tikėjimui ir šioj byloj 
esąs vien tik auka piktos va
lios žmogaus, pasižymėjusio ne
švariais darbais. Toliau savo 
prašyme išdėsto, kad jis netu
rėjęs tikslo pramanioti naujas 
tikėjimo kryptis, bet esąs ra
šęs vien tik paprastus tikybi
nius traktatus norėdamas įduo
ti juos kam nors iš aukštųjų 
bažnyčios tėvų. Del gyvumo 
savo faštams jis esąs panaudo
jęs dialogo formą, atvaizduoda
mas ginčą dvasininko su pasau- 
lininku, abejojančiu teisingumu 
evangelijos skelbiamų tiesų. 
Rankraščiuose priešingi tikybai 
argumentai ir išvados ne jam 
priklausančios, jis esąs sura
šęs kolekciją dvasininkui tokių 
paklausimų, kokius pareiškiu 
skeptikai ir bedieviai. Ir jeigu 
kaltinimas esąs paremtas vien 
tik šiuo traktatu, tai reikią su
prasti, kad tekstas esąs iškrai
pytas skundėjo, pridedant sa
votiškų komentarų. Kreipda
masis į monarcho gailestingu
mą, Lyščinskis prašo išimti jo 
bylą iš bažnyčios teismo kom
petencijos ir perduoti senatui 
arba seimui. Bet šis jo malo
nės prašymas nebuvo išklausy
tas.

'Vyskupai vesdami ILyščins- 
kio bylą, pajūto gana stambių 
kliūčių. Sudeginti eretiką bu
tų menkniekis, bet rtikia žino
ti, kad už nugaros šio bedievio 
stovį tūkstančiai broliškų kala
vijų, pasiruošusių kas minutė 
sužvangėti, o tas žvangėjimas 
tėvelių ausiai butų nelabai ma
lonus.

Bajorija visą laiką bruzdėjo. 
Ir kai Rymo nuncijus, Jokūbas 
Kantelmy, ragino pavartoti vi
sas kankinimo priemones, ko
kios numatytos inkvizicijos pro
gramoj, — vyskupai visi griež 
tai pasisakė prieš tai, aiškinda
mi, kad susidariusiose/aplinky
bėse tos priemonės butų lygu 
liejimas smalos į ugnį, nors sar 
vo širdyse vyskupai su nunci
jaus pasiulymu buvo solidarus.

Matyti, pats instinktas vys
kupams įkvėpė labai gudrią 
mintį, kaip išeiti iš tos keblu- 
mos: po ilgo pasitarimo dva
siškasis 
pažinti 
ateizmu 
saulinei
parėdymui, 
sprendimo buvo tas, kad per
duodami bylą pasaulinei val
džiai, nusiima atsakomybę už 
to proceso padarinius ir gali iš
vengti įniršusios bajorijos puo
limų, gi kvalifikuodami Lyščin- 
skio kaltę, daro savotišką spau
dimą ir bylos eigą kreipia pa- 
geidaujamon pusėn. Taigi tais 
sumetimais Lyščinskio byla 
tarta perduoti Varšuvos 
mui, kuris turėjo netrukus 
sirinkti.

Artinosi Varšuvos seimo
sija. Brastos bajorija sujudo: 
visi kaip vienas stojo už žemie
tį, iškilmingai pasižadėdami 
ginti iki paskutinio kraujo la
šo. Siunčiamiems į seimą at
stovams įteikė griežtas instru
kcijas reikalauti, kad Lyščins
kį paleistų ir kad jis galėtų ap
siginti ir pašaukti tieson Vil
niaus vyskupus už peržengimą 
pamatinių Respublikos įstaty
mų. Seime Brastos atstovai pa
sirodė nepaprastai griežtai nu
sistatę: jie atsisakė dalyvau
ti bet kokiuose pasitarimuose 
iki nebus išpildyti jų reikala
vimai. Prasidėjo ka/štį begali
niai ginčai. Seimo atstovai pa-

teismas nusprendė pri-
Lyščinskį nusikaltusį 

ir"jo bylą perduoti pa
valdžiai tolimesniam 

Patogumas tokio

nu- 
sei- 
su-

se-

j partijas, šalininkai 
šaukė, kad eretikas 

bajoro teisių ir never-

Vil- 
teis-

ap-

siskirstė 
vyskupų 
nustojęs 
tas užtarimo; Brastos atstovai 
reikalavo Lyščinską tuojau pa
leisti, motyvuodami, kad jeigu 
Lyščinskas nusikaltęs, tai ko
dėl jam nekėlę bylos seniau, 
nes jo rankraščiai parašyti dar 
prieš kejioliką metų, jaunatvėj. 
O dabar Lyščinskis jau kiek 
metų gyvenęs dievobaimingai 
ir aiškiai esąs įrodęs katalikiš
ką ortodoksiją.

Po ilgų ir smarkių ginčų nu
tarta buvo siųsti deputaciją 
pas karalių ir prašyti, kad lei
stų atvežti Lyščinskį iš 
niaus ir atiduotų seimo 
mui. .

Kai eretiko byla buvo
svarstyta, daugumas seimo at
stovų pareiškė, kad byla butų 
perduota spręsti ' teismui, rolę 
kurio atliks pats seimas daly
vaujant karališkam prokurorui. 
Tat ir buvo padaryta, ir tuojau 
prasidėjo teismo posėdis.

Karališkasis prokuroras Ku- 
rovičius, paskaitė kaltinamąjį 
aktą, kuris buvo beveik kopi
ja Bžoskos skundo, žinoma, su, 
šiokiais tokiais retorikos .pa
gražinimais. Lyščinskis kalti
namas buvo: išdavimu, maišto 
kėlimu prieš Dievą, įžeidimu 
karališkos didybės, užmušimu 
tėvo, “nes jis kėsinosi užmušti 
aukščiausiąjį dangaus ir žemės 
Tėvą”. “Todėl ne man šioj 
vietoj tinka būti, bet Mykolui 
Arkaniolui, kuris, sužaibavęs 
kalaviju, baigtų šį procesą ir 
ateisto dienas.” Po to kaltina
majam nurodyti buvo rankraš
čiai, kuriuos Lyščinskis pripa
žino savais. Gavęs žodį, kalti
namasis perskaitė savo credo, 
paskelbdamas save tikru išpa
žintoju katalikų religijos, o1 dėl 
bedieviškų rankraščių paaiški
no, kad pasiųstame
prašyme esąs išdėstęs, jog ate- 
istiškieji argumentai 
paties nuomonė, o vien tik 
nimi tikybiniai traktatai, 
vaizduoti polemikos tikslu.

(Bus daugiau )

karaliui

nėra Jo 
mi- 
at-

Pradedu Biznį
1) RE AL ĖST ATE, 2) Visokios 
rųšies: Apdraudę (INSURANCE): 
Nuo Ugnies, Langų, Automobilių, 
Gyvasties ir kitų, 8) Surandu 
PASKOLĄ ant Pirmų Morgičių.

Vesiu bizni per dideles, tvirtas 
ir teisingas Kompanijos.

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

1739 
Tel. 
■ a, .

MISZEIKA
Naujienos
So. Halsted St.
Rooeevtlt 8500

GYVENIMAS
Minorini* žurnalai 

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

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

Užrašyk "‘Gyvenimą” 
savo giminėms i Lie
tuvą, nes Lietuvos 
žmonėms Gyvenimas 
labai patinka.

Panašią nuomonę teko nugir
sti vienoj mėsinėj: Esą, tie gin
čai dėl Lietuvos valdžios, dėl ti
kybos, dėl visokių “izmų” tik 
bizniui kenkia. Turiu pasakyti, 
kad p. Vanagaičio “filosofija” y- 
ra labai artima šiai “mėsinei fi
losofijai”.

Baigdamas noriu dar padėkoti 
čiau tas blokas greičiausiai p. Vanagaičiui. Jis, mat, patarė 
išsilaikys tik iki parlamento man eiti golfą lošti. Deja, šiuo 
durių. Socialdemokratai su- laiku negaliu. Turiu duoną už- 
pranta, kad koalicija, kuri sidirbti. Ot, kai gausiu mitybą 
laikytųsi komunistais, krašte veltui, tada jau eisiu.
negalėtų būti populeri. Iš ki- Persiėmęs nauju idealu.

For Cuti and Woundi
A peisas goki t ažsikritimo! 
Gydyki t kožna žaizdą ar
ba jsibrtžimą sa ii no ne* 
nuodijančiu antiseptiku. 
Zonite užninka bakterija*.
If ilgydo.

Garsinkitės Naujienose
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Tarp. Ghicagos 
Lietuvių

Pranešimas
e

SLA 6-to Apskričio suvažiavi
mas jvyks rugsėjo 23 d., 1:30 
vai. po piety, Gage I*ark Hali, 
55 St. ir VVestern Avė.

Reikia trumpai priminti vi
siems SLA 6-to apskričio dele- 
gatams-tėms apie šį svarbų 
suvažiavimą.

Šis suvažiavimas turi dvejopą 
reikšmę: viena, praplėsti dar
buotę tarp kuopų įvairiais bu
dais, antra, rimtai rengtis bu
siančiam SLA seimui Chicago- 
je. Todėl tais klausimais gerb. 
delegatai ir veikėjai ruoškite 
rimtus planus-įnešimus šiam 
suvažiavimui. Kuopos, kurių 
susirinkimai įvyksta, kviečia
mos daryti įnešimus-tarimus į 
apskritį.

Reikia pasakyti, jog apskri
tis vasaros metu nieko neveikė 
ir prali būti, kad Uis laikotar
pis nėra tinkamas rimtam vei
kimui. Dabar gi, po gero pasil- 
sio, atsiraitoję rankoves turime 
stoti darban.

Praeitas SLA seimas uždėjo 
chicagiečiams tą, ką daugelis iš 
musų pageidavo, t. y. busimą 
seimą. Reiškia, dabar turėsim 
dirbti — auginti apskritį kuo
pomis ir rengtis prie SLA sei
mo. Aišku, šeštas apskritis tu
rės iš kairės žvilgterėti ir į ant
rą apskritį, kad kuopų gavus 
savo pusėn. To atsiekti nebus 
sunku.

Apšvietos ir kultūros darbuo
tėje apskričio ribose ir toliau 
šiame tinkamame laike turės 
būt rengiami paskaitų maršru
tai įvairiomis temomis. Aiškiai 
matome, kodėl visi gerb. dele
gatai reikalingi suvažiavimuose. 
Apskričio veikimas nuo šio su
važiavimo dvigubai prasi plės, 
darbuotojų pareiga yra atsako
mi nga, todėl žiūrėkime, kad 
sėkmingai veikimas eitų.

K. J. Semaška, apsk. sekr.

Melrose Park

Iš SLA. 125-tos kuopos 
veikimo

Vasaros laiku, o ypač karšto
se dienose, veikimas žymiai ap
sistojo. Užmanymų esti gana 
daug. Išrenkama komisija 
ruošti pikniką ar išvažiavimą. 
Bet kai ateina kuopos susirin
kimas, tai iš komisijos raportų 
pasirodo, jog nieko nenuveikta. 
Komisija nusiskundžia, kad dė
lei karšto oro ir slinkaus darbo 
jaučiasi nuvargę. Gal tame ir 
priežastis.

Vasara tečiaus jau baigiasi, 
o mes dar neturėjom nė vieno 
pikniko ar išvažiavimo. Bet 
ateinančiam kuopos susirinkime, 
tikiu, išgirsime gražų raportą. 
Kaip girdėjau, komisija stro
piai darbuojasi.

Pereitam kuopos susirinkime 
buvo išklausytas raportas nuo 
jaunuolių komisijos kas link 
mokyklėlės. Po trumpų disku
sijų nutarta, kad ateinantį mo
kslo sezoną žymiai butų page
rinta jaunuolių mokyklėlė; kad 
butų dėstoma lietuvių kalba ir 
Lietuvos istorija. To reikalau
ja patys jaunuoliai, taip pat 
jų tėvai. Reikalinga taipgi mo
kytojas, kuris galėtų lavinti 
musų jaunuolius grynai lietu
viškoj dvasioj.

Jeigu randasi panaši ypata, 
kuri tuo darbu gali ižsiimti, tai i 
meldžiame atsišaukti ilgai ne
laukus—vyras ar moteriške, bi- 
le tik gali atsakančiai darbą 
atlikti. Klauskite apie sąlygas:' 
M. šeštokas, 129 N. 35th Avė., 
Melrose Park, III. Phone: Mel-j 
rose Park 1212 M.

1 P-nas Stogis važius 
Lietuvon

Gerai chicagiečiams ir, abel- 
nai, visos Amerikos lietuviams 
žinomas dainininkas p. Stogis 
gavo nuo p. St. Šimkaus, iš 
Klaipėdos tokį laišką: 
Brangus Pone Stogi!

Nemanyk, kad užmiršgau Jus, 
ar duotus prižadus! Kai tik 
grįžau - tuoj įkinkė mane į 
Dainų Dienos darbą. Toji pra- 

- ėjo—grįžau į Klaipėdą perimti
ir vesti konservatoriją. Tat, 
matai, kad nedykauju. Be to, 
žinai, kai sugrįžti į Lietuvą, tai 
pakliuvi kaip į užburtą šalį, ir 
keletą mėnesių vaikščioji lyg 
sapnuodamas.

Dabar Jūsų reikalu. Kalbė
jau su teatro direkcija. Ge
riausia atvykti Tamstai asme
niškai. Laiminga aplinkybė 
Tamstai toji, kad aš vėl esu 
Konservatorijos direktorius, tu
riu savo rankose didelį orkest
rą ir gražią operos klasę. Šie
met statysim Klaipėdoj “Faus
tą” ir “Kaukių balių”. Klaipėdoj 
yra puikus iš Paryžiaus profe
sorius dainavimo. Jis bus tik 
šiuos mokslo metus ir vėl gryš 
Paryžiun. Jeigu netingėtum 
šiuos metus Klaipėdoj pabūti ir 
darbuotis su tuo profesorių ir 
operos klasėj —turėtum daug 
naudos ir pasiruoštum Kaunan. 
Pamąstyk. Kviečiu.

Klaipėdoj galėsi gerai gyven
ti už 360 litų mėnesiui (kam
barys ir valgis). Konservatori
ja kainuos 200 litų metams. 
Priprasi prie orkestro, išmoksi 
repertuarą.

Tą patį patarčiau p-lei Vil- 
kiutei. Amerikoj jus pražusit, 
o čia pasimokinę tapsit žmonė
mis. Aš jums duosiu visas 
progas.

Siunčiu jums keletą foto
grafijų iš Dainų Dienos.

Sveikinu Tamstos Žmonelę, 
taipogi D-rą Margerį ir kitus 
gerus žmones.

Jūsų St. Šimkus.
Klaipėdos Konservatorija.
Rugp. 26, 1928.
P-nas Stogis mano vykti 

Lietuvon. Apleisti Ameriką jis 
mano spalių 6 d. Plauks “Ma- 
jestic” laivu.

Pasikorė lietuvis
Rugsėjo 2 d. apie 6 vai. vaka

ro nusižudė Juozas Rudis. Jis 
nuėjo į garažą ir ten pasikorė.

Rudis buvo dar jaunas žmo
gus, kokių 31 metų amžiaus. 
Eudeikių įstaigoj įvyko korone
rio tyrinėjimas. Pripažino, kad 
Rudis buvo laikinai pamišęs ir 
papildė saužudystę. Kiek žino
ma, jis dalyvavo pasauliniame 
kare. Grįžęs iš karo, jis ne
kaip tesijautė— kartais labai 
keistai elgėsi.

Laidotuvės įvyks šiandie. Kū
nas bus išlydėtas į Tautiškas 
kapines.

Rudis buvo nevedęs ir gyve
no po No. 3732 S. Kaiman Avė.

ANTANAS GARGASAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 3 dieną, 5 valandą ry
te, 1928 m., sulaukės 50 metų 
amžiaus, gimęs Skaudvilės val
sčiuj, Tauragės apskr., Bulienų 
kaime. Paliko dideliame nu
liūdime seserį Domicėlę Vitkie
nę, švogerį Antaną, 3 pusbro
lius Jurgėlius,-o Lietuvoj seserį 
Rozaliją. Kūnas pašarvotas 
randasi Mažeikio Koplyčioj, 
3319 Auburn Avė.

Laidotuvės jvyks seredoj, 
rugsėjo 5 dieną, 2 vai. po pietų 
iš Mažeikos Koplyčios bus nu
lydėtas j Tautiškas kapines.

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

Nuliūdę liekame,
Sesuo, švogeris, Pusbroliai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius S. P. Mažeika, Tel. 
Yards 1138.

Smulkios Žinios
Dellis, Valentinas, gyv. 6559 

So. Peoria street, 32 metų, ta
po' sužeistas, kai jis dirbo gat
vėje ties namais 4607 So. Cali- 
fornia avė. Užgavo jį autas.

Trokas užgavo Petrą Vilkau- 
ską, gyv. 4419 So. Fairfield 
avė. Nelaimė patiko vaiką prie 
15-tos gatves ir VVestern avė. 
Vaikas 13 metų.

Išgabentas ligoninėn Adolfas 
Kaurauskas, 38 metų, gyv. 
3360 So. Wallace .Street. Su
sirgo apendicitu, 
e *

Teddy Dominicas įvažiavo 
savo Chandler autu į Hudso- 
ną, kuris stovėjo ties namais 
3615 So. Emerald avė. , Hud- 
son priklauso Juoztii Bushlus, 
6600 Lowe avė.

Jaunas Viktoras Zerauskis, 
eidamas gatve, ties 35-ta gat
ve ir Errferald avė. įėjo autan, 
kuris stovėjo prie šalygatvio. 
Užsigavo koją. Nugabentas li
goninėn. Viktoras gyvena 3509 
So. Union avė. Autas priklau
so Paul Mikoliūnas, 71 E. 110 
street.

šuva įkando Antaną Pum- 
nį, 12 metų bernaitį, 3329 
Auburn avė., kai jis išnešio
jo laikraščius, šuva priklauso 
A. Zebas, 838 West 34 st.

Sužeista Bessie Valentą, 23 
metų, gyv. 2025 Alport avė. 
Ji ėjo per Blue Island avenue 
ties 19-ta gatve. Išsukta deši- 
nesės rankos riešą. Nugaben
ta šv. Antaon ligoninėn.

Joną šmukštų įkando šuva. 
Jonas — 10 metų bernaitis. 
Gyv. 1919 Canalport avė.

A A
PADfiKAVONft 

A. A. KAZIMIERAS 
BUIVYDAS 

kuris mirė rugpiučio 28 dieną, 
1928 m., ir palaidotas rugpiu-r 
čio 31 d., 1028 m., o dabar il
sis Tautiškose kapinėse, nuti
lęs ir negalėdamas atsidėkavot 
liems, kurie suteikė jam pas
kutinį patarnavimą ir palydėjo 
jį į tą neišvengiamą amžinybės 
vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jo prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią padė
ką dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonoms ir suteikusiems vaini
kus draugams; dėkavojame 
graboriui Eudeikiui, kurs savu 
geru ir mandangiu patarnavimu 
garbingai nulydėjo jį j amžinan
tį, o mums palengvino perkęsti 
nuliūdimą ir rūpesčius, dėkavo
jame visiems draugams ir gi
minėms, ir pagalios dėkavoja
me visiems dalyvavusiems lai
dotuvėse žmonėms; d tau mu
sų mylimas tėvelį sakome: il
sėkis šaltoj žemėje. ,

Nulhidę^ liekSThe
Dukterys Ona ir Jadviga.

P. S. Rugsėjo 18, 1928, 11 
vai. ryle bus perkelįta Kazimie
ro Buivido mirusi duktė Hele
na į familijos lotą Tautiškose 
kapinėse.

Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus atsilan
kyti paskirtu laiku.

A + A
MYKOLAS REKŠTIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 2 dieną, 2:10 valandą 
po pietų, 1928 rą., sulaukęs 46 
metų amžiaus, gimęs Raseinių 
apskr., Betigalos parapijos, 
Norgeliškių kaime. Paliko di
deliame nuliudime brolį Silves
trą, brolienę Rozaliją, 3 anū
kes: Teodorą, Kazimierą ir Bi
rutę ir gimines, o Lietuvoj mo
terį Oną, brolį Vladą, seserį 
Petronėlę, švogerį Feliksą. Kū
nas pašarvotas randasi 4605 S. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
rugsėjo 7 dieną, 2 vai. po pietų 
iŠ Eudeikio Koplyčios bus nuly
dėtas j Tautiškas kapines..

Visi A. A. Mikolo Reksto gi
minės, draugui ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Brolis, Brolienė, Anūkai 
ir Giminės.

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

Del platesnių žinių kreipkitės 
pus brolį, Tel. Yards 7160.

Brighton Park
Gražus bankietas

Brighton Parke dar viena lie
tuvaite pasiekė aukštąjį moks
lą. Tai yra p-lė Ona Benesu- 
nas, kuri gyvena sii savo tėvais 
adresu 3418 So. Francisco Avė. 
Ji baigė ' universitetą ir gavo 
diplomą.

šiam įvykiui paminėti buvo 
surengtas bankietas.

P-lė Ona yra jauna ir graži 
mergina. Tegul jai sekasi gy
venime sunaudoti tas brangus 
mokslas, kurį ji pasiekė. To visi 
svečiai jai velijo ir velija.

Bankietas buvo, taip sakyti, 
dvigubas. Tuo pačiu laiku ap
vaikščiota pp. Benesunų dvide
šimties metų ženybinio gyveni
mo sukaktuvės.

Svečių bankiete dalyvavo la
bai daug. Visi gražiai linksmi
nosi iki vėlyyvam vakarui. Apie 
12 valandą nakties svečiai išsi
skirstė linkėdami panelei Onai 
ir pp. Antanui ir Gandrutai 
Benesunams laimingo ir ilgo gy
venimo. —Ten buvęs.

Lietuvių bylos 
teismuose

Garsaus Vardo Lietuvos sta
tybos ir paskolos asociacija 
prieš Leoną Paukštą, Edmon
dą ir Veroniką Bemeiko ir ki
tus, bylos No. B167877 Circuit 
crt., uždaryti morgičių sumoj 
$2,000. •

Ttnvn of Lake Darbininkų 
Apšvietos Draugija prieš George 
F. Harding, bylos No. B167880, 
Circuit crt., ieško indžiionk-

EDVARDAS VVAIŠNORAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 3 dieną, 12:10 valandą 
po pietų, 1928 m., sulaukęs 5 m. 
7 mėn. 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, Saverią, Kazimierą ir 
Bronislavą, brolį Julijoną ir gi
mines. Kūnas pašarvotas ran
dasi 3208 So. Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
rugsėjo 6 dieną, 8 vai. ryte 
iš namų į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę liekame, 
Tėvai, Seserys, Brolis 
ir Giminės.

lAidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

Graboriai

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graboriu ir 

Balzamuotojae

2314 W. 23rd PI.
Chicago, III.

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

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų patan_av i m a ■ 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
«kyri\

3307 Auburn Avė. 
chicago; ill.

I F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
□RABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pl- 
5iau negu kiti, to- 
el, kad priklausau 

prie grabų i įdirby- 
■tės.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St, 
Tai. Victory 4088

šeno. > •
Alexaiidcr Montrymas prieš 

Anlon Montrymas, Lithuanian 
Bldg. Loan & Homestead Assn. 
& Chicago T. & B. Co. Tr.. ir 
kitus, bylos No. B167979, Cir
cuit crt., byla dėl partnery
stes.

Bose Dodovich prieš Anna 
ir Stanley Tarka, bylos No. 
483676, Superior crt., byla dėl 
$10,000.

Herman Mangels prieš Ber-s 
ta Mangels, bylos No. 483638, 
Superior crt., divorsas.

Marie Valentą prieš Joseph 
F. Valtcka, bylos No. 483778, 
Superior crt., byla panaikinti 
ženybas.

Lietuves Akušeres
Phono Victory 4952

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
AKUŠERKA

3252 South Halsted Street

Viriui Universal 
State Bank

į
Moterys ir mergi
no* kreipkitės su 
reikalai* nuo 12 

iki 8 vakaro. Ki
tu laiku pagal sutarti.

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

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

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa

si naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O. D.

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę Ir toliregystę. 
Prirenęia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali 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 7586

ŽMOGAUS 
40 akis

Yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybe 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, cik 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 
OPTOMETRISTAS

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

Pastebėki! mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va
karo. Nedėliomis nėra skirtų va

landų. Koom. 8.
Phene Canal 0523

Akių Gydytojai l
Tel. Vieton 6279

DR. G. SERNER

Valandos: nuo 1 Iki 8 vakari 
Nedėlioj nuo 10 iki d

Lietuviai Daktarai

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

Tel. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dieno* ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
, Telefonas Boulevard 7820 

Res„ 6641 South Albany Avenue 
TeL Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos

nuo 2 iki 11 vai. ryta;
nuo 6 iki 8 vai. vakare 

apart Šventadienio ir ketvirtadienio

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

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

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

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 6257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

• Chicaroi 1U.

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

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

Namų telefonas Brunswick 9597
Ui t ra vio lėtinė šviesa ir diathermia

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenae

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO. ILL.

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:30 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, 111.

Ofiso Tel. Victory 7188
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8243 So. Halsted SU

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos 

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

Phone Boulevard 1401

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenas 

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

Res. Telenhone Plaza 3200

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

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

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3102 S. Halsted St^ Chicags 

arti 31st Street
Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vakare 
Nedėliomi* ir švenlad. 10—12 dieną

Įvairus Gydytojai 
GYDO

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

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

TELEFONAS CANAL 0464

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS -

Gerai lietuviam* žinoma* per 21 
m. kaipo patyręs gydytoja*, chirur
gas ir akušeri*, č

Gydo staigia* ir chroniška* liga* 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nauiau- 
*iu* metodu* X-Ray ir Idtokius elek- 
tro* prietaisus.

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

nuo 6 iki 7:80 vaL vakare
Tel. Canal 3110

Jeigu neatsišauks, tai šauk 
South Shore 2238 arba Rendolph 6800

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 So. Loomis Street 

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

Telefonas Canal 1912 
Residence Tel. Fairfax 6863

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

1146 Milvaukee Avenue 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal autartį

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai egzaminadja. Be skausme 
ištraukimas

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

TeL Cicero 49

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

O f i s a s .-<
4729 South Ashland Ave^ 2 lubog

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

________Advokatai________

A. A. OlIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
• 8241 .South Halsted St.

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

Pėtnyčios

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St
Tel. Yards 0141 

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

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

Nedėlioj nuo 11 ryto 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 pilt 
Gyvenimo vieta 

*323 South Halsted SU 
Tel. Boulevard 1310

Vai.: Nuo 6 iki 8 vaL kiekvieną 
vakarą, išskyrų* ketvergą 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto

JOHN B. BORDEN
(Johu Bagdžiunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St. Room 2117 
Telephone Randolph 6727

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

Namų Telefonas Republic 9690

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS, 

Ofisas vidurmiestyji 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 Weat Washington Street 

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

• Namų Tel.: Hyde Park 8395

J. R WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

> Namu leL Pullman 6377 /’
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Keisti dalykai

Šiandie SLA..36 kp. 
susirinkimas

Nariai prašomi dalyvauti

pašventę ir atosto-
porą dienų, dabar

Kitiems žmonėms yra keista, 
kad merginos liaujasi dėvėju
sios pančiakas. Man regis, ta
me nieko stebėtino nėra. Jei- o
gu jau dresių liko tik juosmuo, 
tai kuriems galams dar pančia- 
kų reikia.

Miscellaneous Financial
Finansai-PaukoloH

—------------- -------- — f ....... r----------=--
A.I> VERTISEMENTS
----------------- ----------- -- ---- ------------------------------------------ ------- ..

Gerokai 
gavę per 
i m s imies savo privatiškų ir vi- 
suomeniškų reikalų.

š| vakarą Lietuvių Audito
rijoj įvyksta ’Sl.A. 3<» kp. •>>?- 

nesinis susirinkimas. Daugeliui 
musų narių užsivilko inokes- 
nys ir čia bus proga atsiskait- 
liuoti. Beto šiame mitinge 
teks išspręsti keletas svarbių 
dalykų ir išrinkti viena ar dvi 
pastovios komisijos.

— Narys.

* * ♦

Tur būt aš vis kitaip su
prantu, negu kiti. Aną dieną 
einu skersai bulvarą ir matau 
prikaltą prie stulpo toblyčią su 
parašu. Tą parašą išskaičiau 
šitaip: “slow, danger”. O lietu
viškai tatai reiškia: “pamažu 
---- l>ixvojir»jr»”. Tai reikia va- 
žiuoti kaip galima smarkiau. 
Tuomet pasirodys, kad bėgi nuo 
pavojaus. 

♦ * *
Penkiolika valstybių pasirašė

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

Business Service
Biznio Patarnavimu

—y -■ ,------------- --------

Pinigų
kaip

Šieno

Roseland
Vakar ryte tapo sužeistas S. 

Viršila, gyv. 10550 Edbrook 
avė. S. Viršila yra 17 metų am
žiaus, vos dešimt dienų kaip at
vykęs iš Lietuvos.

Jis “krenkino” (suko) kieme 
f ordą. Raktas trenkė atgal ir 
sužeidė dešiniąją ranką per 
riešą.

Sužeistasis randasi namie, 
daktaro Makaro priežiūroj. Te
ko atsiklausti Dro Makaro (ku
rio ofisas randasi 10748 So. 
Michigan avė., tel. Pullman 
1193) dėl ligonio padėties, 
taras sako, kad sužeistojo 
ka pasveiks ir taps tvirta, 
buvus. —Vietinis.

Dak- 
ran- 
kaip

13-tos vardos pik 
nikas

Kaip atrodė Justice Park dar
žas kai suvažiavo visi 
of Lake piliečiai

Town

town-

Oberta 
jaunas,

- our 
darbštus,

Darbo šventės dienoj 
lakiečiai turėjo didelį pikniką, 
Justice Park darže, kurį dabar 
v.’ddo lietuvis realestateninkas, 
p. Suroinskis. Piknikas biTvo 
rengtas pagerbimui jauno 13- 
tos vardos komitimeno, Jono 
Obertos, o rengime dalyvavo 
musų darbštieji lietuviai, V. 
Pieržynskis, Kareiva ir kiti.

Ponas
Johny”
malonaus budo ir geros šir
dies žmogus, tik ką pradedąs 
veikti politikoje, buvo tikras 
garbės svečias piknike. “Our 
Johny, our little Johny, our 
Committeeman, our ncxt sen- 
ator” — kalbėjo jauni ir se
ni! O jaunasis “Johny” šim
tus naujų pažinčių pasidarė ir 
naujų draugų įsigijo.

Pikniku susidomėjo ir kiti 
įvairus kandidatai. Pribuvo p. 
Jaranovvski, kuris, kandidatuo
ja j kauntės rekorderio urė
dą, p. Ed. Moore, kandidatas 
j sanitario distrikto komisijo- 
nėrius, Oscar Nelson ir kiti.

Apie ketvirtą valandą buvo 
programas — prakalbos ir ki
tokie dalykai, kurių klausėsi 
ir žiurėjo keli tūkstančių žmo
nių. Prie programo platformos 

, buvo įtaisyta radio aparatai, 
kurie perdavė baisa toli sto
vintiems klausytojams. Visos 
prakalbos susidėjo iš kompli
mentų ponui Obertai; o pro
gramas iš šokių, dainų, muzi
kos, gražuolių kontesto ii’ ki
tokių kon testų.

Vaikams buvo 
kios pramogos ir 
rie krykštaudami
“Hurray for Oberta” žaidė per 
visą dieną.

Justice Park daržas yra gan 
didelis, buvo pripildytas žmo
nėmis veik iki rubežių: auto
mobiliai, žmonės seni, jauni, 
tvirti biznieriai ir išblyškę dar
bininkai. Rodos visi Town of 
Lake gyventojai suvažiavo ir 
daržą pavertę į milžinišką 
skruzdėlyną. Iš visos publikos 
lietuviai sudarė gana žymią 
dalį. — Reporteris.

įtaisyta viso- 
žaidimai, ku- 
ir šaukdami

KAI’ĘNTERYS, statytojas bunga- 
low, porčių. Mes darome visokius tai
symus ir permodeliavimų?. Atliekame 
visokį pataisymą.

VVAHL1N Atlantic 1872

--------------------- L—----------------------------------------
1O% PIGIAU UŽ VIHyy DARBĄ
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

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

amžiną nekariavimo paktą. La-i BridRPPoft Pftinting
bai puiku. Bet sutartis nedrau
džia gintis, jei kas puls. Tai 
galima padaryti taip, kaip kar- 
čiamoje airis, kada atsikrunkš- 
tęs tabaką spiauja 
akis. O jeigu 
“malevos” 
levotoją”, 
gintis.

kitam į 
gavęs tokios 

sumanytų pulti “ma
tai šis turėtų teisės

z ♦ * ♦

Pereitame “Naujienų” pikni
ke buvo elekšenai. Dauguma 
balsavo už numerį dešimtą. To
kiu budu numeris dešimtas lai
mėjo.' Tik gaila, kad aš nega
lėjau balsuoti, ba nesu pilietis.

♦ * *

Tai Dievui dėkui “Sandara” 
persikraustė Chicagon. Nors 
aš nieko prieš tai neturiu, bet 
butų buvę geriau, jei 
“Vienybė” atsikrausčiusi, 
bent diktatūros rėmėjai 
turėjęs kur užeiti.

Aš gerai žinau, kad kai
kia vyną, tai naudoja spaustu
vę. Bet Bostono spaustuvėje 
rado munšaino. Tai jau man 
galvosūkis, kaip šventoj spaus
tuvėj varva munšainas, o ne 
vynas.—Pustapėdis.

butų 
Tai 

butų

sun-

PRANEŠIMAI
Delegatai į Draugijų Sąryšį 

North West miesto dalies būtinai 
sirinkite trečiadienyj, 7:30 vai. vaka
re į svetainę, 1822 Wabansia Avė., 
nes tai 
mas.

ant 
su-

yra labai svarbus susirinki* 
Nepamirškite. Kviečia 

Sąryšio Valdyba.

Wardo Lietuvių Politikos ir20-to
Pašeipos Kliubo susirinkimas atsibus 
seredoj, rugsėjo 5 dieną, 19^8, 7:30 
vai. vakare, Antano Bagdono svet., 
1750 So. Union Avė., kampas 18-tos 
gatvės. Visi nariai bukite laiku ir 
naujų nariu atsiveskite. Valdyba.

pamokos. Pirma “Biru-“Birutės
tės” choro repeticija įvyks rugsėjo 
6 d., 8 vai. vakaro, Gage Park sve
tainėj, kampas 55-tos gatvės ir So. 
Western Avė. 
malonėkite

Visi “Birutės” nariai 
susirinkti. — Valdyba.

SLA. 36 
mas bus šį 
rijoj, 8 vai. vak. 
mi dalyvauti.

k p. mėnesinis susirinki* 
vakarą, Lietuvių Audito- 

Visi nariai prašo- 
M. Vaidyla, sekr.

----------  ------------- T '

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

T

i

Educational
Mokyklos

GREITĄ! IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystėa, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą į devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tuksiančiai lietuvių į^ijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo lakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. Olekas, Mokytojas
So. Halsted St. Chicago, III.8106

REIKTA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

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

Tik 4%’ komiso
Aprūpinimai

Trumpas 
Aiškus 
Greitas

Saukit Roosevelt 5373

Help Wanted—Malė
Darbininkų Ręjkia

REIKIA LIETUVIŲ AUTOMOBI
LIŲ PARDAVINĖTOJŲ — PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ai1 jus pardavinėjot au

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

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

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

Automobiles
M & K Motor Sales

Chica*oa Mnlaust Ir atankančlaual vartotų 
karų pardavinėtojai, 100 garantuotų vartotų 
karų, pilnai įrengti, gerame mechaniškame 
stovyje, karai parduodami nuo $1SO iki 
$2000. Mi-a turime karų kuria tinka vi- 
aokiema reikalam*. Caah, itmokėjlniala, 
mainaia.

6811-13 So. Halsted St.

1926 Lincoln Sport Phaeton.... $1200
1928 Buick sedan 5 pas.......... $1000
1927 Buick sedan 5 pas.................. $775’
1928 Oakland sedan naujas .... $950
1928 Pontiac sedan naujas ...... $750
1927 Chandler luke naujas ........ $700
1927 Studebaker 7 pas............. $950

Essex, Fords, 50 kitokių dėl pasi
rinkimo. .

McDERMOTT MOTOR SALES 
' 7136 S. Hulated St.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Paroavimui

NAUJAS MŪRINIS 2 FLATŲ 
APARTMENTAS

Tik užbaigtas šiltu vandeniu šildo
mas, lotas 37x127 pėdos, arti mokyk
lų, transportacijos ir t. t., 6340-42 
Eddy St., apkainuotas dėl greito par
davimo. Sąlygos tinkamos, galime 
mes pabudavoti ant jusu loto bile 
bungalow arba fialą budinką, kokį 
jus galite išsirinkti. R. J. NELSEN, 
builder, Kildvare 1195.

& Hardware Co.
Malevojam ir popieruojam. Uilal- 
kom malevą, popierą, stiklus Ir t. t 

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261

J. S. KAMANČ1ON1S. S*v.

Be Komiso ir Išlaidų 
rtea paskoliname jums $100, $200 
arba $800, imame legali nuotim 
4. Pinigus gausite | 12 valandą. 
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Ava., 
Kampa* Hermitasre Ava.

REIKALINGAS vienam vyrui 
kambarys, turi būt apšildomas, apie 
63-čią, tarpe Western ir Kedzie. Pra
neškite į Naujienas, 1739 So. Halsted 
SL, Box 1123.

; - 1 "■ 1 ■ — 
Help Wanted—Female 

Darbininkių Reikia
REIKALINGOS merginos, kurios 

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

SKOLŲ IšKOLEKTAVTMAB 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL CLAIMS 
SERVICE BUREAU

Room 301 
163 W. Washington 

Main 4020

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.

3408 S. Michigan Avė. Victory 4126

CH. SYRTOWT AND
JOS.’ PAWLOWICZ CO.

LIETUVIAI
HOT WATER & STEAM HEATING 

Darbas garantuotas.
Geriausias patarnavimas

2032 W. 18 St. Tel. Canal 1269
---------K---------------------------------------- 

EXPERTAS RADIO 
TAISYMO

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

$2 - patarnavimą skaitom — $2
Plaza 7420

po 6 vai. vakare Englewood 2544

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

24 MĖNESIAI Išmo
kėjimui

PLUMBINGAS, APŠILDYMAS, 
APROKAVIMAS DOVANAI

Pašauk Monroe 0455
Mu.<ų inžinierius ateis pas jus. Mes 

parduodam tik materijolą arba 
įtaisysime viską dėl jus.

A. BLACKSTONE 
807 W. Lake St.

Kampas Lake ir Halsted Sts

Financial
Finansai-Paskolos

Ar Jum Reikalingi
Pinigai?

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

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St.

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

1618 W. 18th St.
I. F. Dankovvski, pres.
C. T. I)ankowski, ižd.

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

mažu komi ši nu
K. J. MACKE & Co.

(MAČIUKAS)
2436 W. 59th St. Tel. Prospect 8140

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padarom! | 24 

valandas. 
Musų iilygos bus junu naudingos. 

Kreipkitės pas 
M. J. KIRAS, 
MU So, Hahtod St.

BE KOMISO 
Mažos ^Paskolos 

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

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47 SL

REIKALINGA jauna mergina prie 
namų darbo, ir užžiureti kūdikį, šauk 
Mansfield 1878.

Furnished Rooms
4 GRAŽUS dideli kambariai, pasi- 

renduoja už $13 mėnesiui. Kreipkitės 
į štorą, 3559 Wallace St.

ŠIMTĄ METŲ NEGYVENSI
ME, TAI GYVENKIME .

LINKSMAI t
Niekados nepadarysite klaidos nu

sipirkę Chandler Automobilių, nes 
gražesnio, tvirtesnio už taip mažą 
kainą nėra kito. Pilnai prirengtas 
keturių durų, 6 cilinderių sedan, tik
tai $995.

Taipgi su visokiomis extra 4 du
rų, 8 cilinderių sedan, tiktai $1588, 
ir aukščiau.

Turėdamas automobilių turėsit 
daug smagumo, o nusipirkę per Stan- 
ko Chandler Sale Agentūrą, gausite 
gerą patarnavimą“.

Visi lietuviai esate kviečiami atsi
lankyti į musų naują automobilių pa- 
locių, kur rasite naujų ir senų karų 
pirkimui, taipgi paranki gasolino 
stotis. <

Mes taisom, grizinam ir plaunnm 
automobilius.
STANKO CHANDLER SALES

2001-05 So. Cicero Avė.

DIDELIS BABGENAS 
Parsiduoda bizniava prapertė su 
groserne, 4 kamb. užpakaly, 
vandeniu Šildomais, ant Archer 
Avė., netoli Crawford Avė. Kai
na žema, galiu mainyti ant ma- 

žo namo, biznio, loto arba auto- 
mobiliaus.

Taipgi turiu labai gerą res- 
taurantą greta su saliunu, geroj 
vietoj prie dirbtuvių, kur perei
na kelios dešimtis tūkstančių 
žmonių per dieną. Randasi ant 
pat kampo prie geito darbinin
kų. Parduosiu pigiai arba mai
nysiu ant loto ar automobiliaus.

JUOZAS VILIMAS 
5028 Archer Avė.

MORG10IA1
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi
čius.

JUSTIN MACKIEWICH '
2342 So. I^eavitt SL

Phone Canal 1678

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

Talephone Victory 0562
Daro paskolas ant 

1-mo ir 2-ko Morgečio 
Valandos nuo 4 iki 8 kas 

vakaras

Mes dirbame ir perka 
me 1 ir 2 Morgičius

į 2 dienas

PETRZILEK BROS.

_________ Radios_________
Visos Elektrinės Radios

Tiesiai iš dirbtuvės, kainos $75 iki 
$158. Pilnai įrengtas, įskaitant ca- 
binet, speaker ir tubus. Dykai įve
dimas. Gerų kainą mokam už jū
sų seną su bateriomis setą. Veltui 
namuose demonstravimas. Atdara 
utarninko ir ketvergo vakarais iki 9 
valandai vakaro.
GREAT STATES RADIO CORP. 

800 N. Clark St.
Room 423 

Delevvare 3000

TURIU parduoti mano clek- 
trikinį radio su kabinetu ir vi
saip tūbais. Priimsiu $50 cash 
už viską.
1411 Mihvaukee Avė. 1-os lubos

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

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

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

1647 W. 47 St.

Paskolos suteikiama 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

PROGA UŽDIRBTI
$500 lengvai galite uždirbti ant sy

kio ir 6% gauti ant savo pinigų 
žičidami $5000 ant mortgečių, 
naujo bizniavo namo.

STANKO & CO.
' 5076 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6036

Personai

PAJIEŠKAU Julijono 
Yuškos.

J. J. MALINAUSKAS, 
3017 So. Poplar Aye., 

Chicago, III.

pa- 
ant

PAJIEŠKAU sunaus Petro Budgi- 
no ir giminių ir pažįstamų iš Vito- 
galos ir* Upiniškių. Malonėkit atsi
šaukti ypatiškai ar per laiškų. A» 
kas žinot apie mano sūnų praneškit 
man, už ką busiu dėkinga.

ANNA BUDGINIENfi, 
127 West 46 PI. 

Chicago, III.

Situation Wanted
Darbo Ieško

J IEŠKAU darbo kaipo flat janito- 
riaus pagelbininko. Turiu 4 metų 
patyrimą tame darbe. Unijistas. A. 
Spranaitis, 21 Olmstead Blv.. River- 
si.de, III. Tel. Riverside 5270 R.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGI SALESMENAI
Pardavinėti lengvai parduodamus 

CHANDLER Automobilius. Patyri
mas nereikalingas.

STANKO CHANDLER SALES 
2001-05 So. Cicero Avė.

Tel. Lafayette 6036

TURĖK NUOSAVUS NAMUS 
30 pėdų lotas ant California 
Avė., arti Marquette Parko, 
mokyklos, bažnyčios ir karų li
nijos. Mažas įmokėjimas.

J. A. LYNCH,
40 N. Dearbom St., 

Central 3654

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

NAUJI BUNGALOW 
apie Stickneyį gatavi dėl krautsy- 
mos gyventi, 444os ir Home, žemos 
kainos, lengvos sąlygos ir išmokėji
mai. Apžiurėkit, atdara dėl apžiū
rėjimo kasdieną, nuo 10 iš ryto iki 
7 vakare.

Musical Instrumento
Mnzikoe Instnmentai

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

ICE CREAivi PARLOR, cigars, ci- 
garettes ir mokykloms knygų ir 
smulkmenų, arti bažnytinės mokyk
los. Parduosim labai pigiai, turim 
apleisti Chicago, 1147 S. 49th Ct., 
Cicero, III.

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

PARDAVIMUI grosernė 3058 W.
44 St., kampas Albany Avė.

REIKALINGAS pusininkas, kuris 
gali investuoti $450 pinigų, į Cafe, 
kur daroma geras pinigas, dėl manęs 
per daug vienam, 7 W. 26th St.

VIENAS
NIKELIS 

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

MAINYMUI 
KOSTUMERIAI

LAUKIA
Automatiškos — pasekmės — 
Pabandykit — nusistebėsit 

Teh Roosevelt 5373

TURIU PARDUOT tuo jaus savo 
gražiausi grojiklį Pianą. Verčios 
$750. Vėliausi voleliai, kabinetas 
ir suolas už $100, paimsi viską, $25 
įmokėt, likusius po $2.00 į savaitę.

Kreipkitės
1418 N. Wood St. 

Imos lubos

Furniture & Fixtures
_________ Rakandai-Įtaisai________

4 KAMBARIŲ PILNAS ĮREN
GIMAS — $225 

Aksominis frieze front ruimio setas 
$52, 7 šmotų valgomojo kambario 
setas $89, 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

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

1927 .......................................... $450
Ford tudor sedan, 1925 ........... $100
Nash spec. Sedan, 1927 ........... $550
Steevens Knight, 1926, 7 pas. $695 
Essex *sedan ir Coupes 1928.

Didelis atpiginimas.
Nauji Fordai 1928

Penkios dešimts kitų pasirinkimui 
McDERMOTT MOTOR SALES 

7136 & Halsted St. Triangle 9330

NAUJI MODELIAI
Nuo 8 dienos Liepos, jau Studeba

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

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

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

sene* meldžiu pamatyti mus, nes 
mes jau 5 metai kai parduolam 
Studebakers karus, ir jums užtikri
name teisingą patarnavimą.

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

D. KURAITIS ir A. KABULIS 
Savininkai

KAS TURIT parduoti f ordą 1927 
modelį, duokit žinot Boulevard 8382.

PARDAVIMUI restoranas, rakan
dai visai nauji^kainavo $1300, par
duosim tik už $3TW>f kas nori gali ten 
pat gyventi arba išsivežti. Taipgi 
štoras ant rendos, labai gera vieta 
dėl groserio, kendžių arba soft drink.

Atsišaukit
2513 S. Halsted St.

2 lubos iš užpakalio

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

J. A. LYNCH /
40 N. Dearbom St.

Central 3654

PARDAVIMUI štoras Malt and 
Hops su namu, ar be namo. Barge
nas,, 1054 W. 59 St.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė su namtf, arba viena bučernė. 
Mainysiu ant privatiško mažo namo, 
bungalovv arba loto. Savininkas, 
828 W. 31st St. Tel. Vincennes 1143.

PARDUODU restaurantą 20 metų 
toj pačioj vietoj. Priežastis parda
vimo mirtis. Parduosiu labai priei
namą kainą, 2535 S. Halsted St.

PARSIDUODA $3000 vertės bučer
nė ir grosernė už $1,800 cash. Prieža
stis pardavimo einu į kitą biznį. 
3230 So. Ashland Avė.

PARSIDUODA štoras kendžių, ice 
cream, cigarų ir visokjų daiktų, ge
rai inrengtas ir geras biznis, 3222 KŠo. 
Morgan St.

PARDAVIMUI pigiai grosernė ar
ba priimsiu pusininką, 3247 South 
Morgan St.

BUČERIŲ ATYDAI. Greitai rei
kalinga bučernė mainyti ant loto. 
Stanko & Co., 5076 Archer Avenue. 
I^afayette 6036.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

INDIANOS farma parsiduoda, 40 
akrų juodžemis, 4 kambarių namas, 
budinkai labai geram štovy. Vieša 
mokykla skersai kelią. Vieškelis ei
na pro šalį, 6 akeriai miško, 68 my
lios nuo Chicagos, kaina $5900. Kas 
interesuojatės atsišaukite,

5142 So. Albanv Avė. 
Chicago, III.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

GYVENK IR DŽIAUGKIS
6 kambarių medinis namas su ba- 

sementu, elektros šviesa, extra lotas, 
prie pat mokyklos ir gatvekarių. Ty
ras oras, geri kaimynai. Už cash 
arba mainais. Ką turite?

STANKO & CO. 
5076 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 6036

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

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

PARDAVIMUI ar išmainymui % 
akro žemės, gazolino stotis ir 6 kam
barių namas ant 155-tos ir Lincoln 
Avė. Priimsime namą arba 2 fla- 
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

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. Langų sieteliai 
ir langų uždangalai. Taipgi labai gra
ži 5 kamb. medinė bungalow $6,500, 
parduosiu arba mainysiu ant loto. 
Matyk šituos namus negu pirksi. 
Mehan & Malone Home Builders 6407 
Irving Park Blv., atdara vakarais.

MES TURIM GERIAUSIUS IR 
DIDŽIAUSIUS BARGENUS 

ANT NORTH SHORE
Nuosavybės čia kila vertėj 

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

803 Ridge Avė., Wilmette, 
Tel. Wilmette 364

si.de



