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Meksikos samoksli- 
ninkai atsiima liudy- 
mus prieš vienuolę
Kaltinę motiną Concepciją 

kaip galvą sąmokslo nužu
dyt Callesą ir Obregoną, da
bar ją teisina

MEKSIKOS MIESTAS, nigs.
5. — Asmens, suimti ryšy su 
išrinktojo prezidento Obregono 
nužudymu, kurie, tardomi, pir
miau liudijo, kad vyriausia są
mokslininkė buvo seserų vie
nuolių viršininkė, motina Con
cepcija; dabar, pastatyti akis 
j aki su vienuolių viršininke, 
atšaukia pirmesnius savo liu
dijimus ir sako, kad motina 
Concepcija esanti nekalta, kad 
ji konspiracijose nužudyti pre
zidentą Callesą ir gen. Obre
goną nedalyvavus.

Eulogio Gonzalvs ir Maria 
Elena Manzano, kurie yra pri
sipažinę kaip sąmokslo daly
viai, pirmiau liudijo, kad mo
tina Concepcija pirmininkavus 
sąmokslininkų mitingams ir 
kad ji pampinus jiems nuo
du prezidentui Callesui ir gen.

. Obregnnui nunuodyti.

Vienur,E Concepcija ginasi, 
kad tai netiesa, ir (lonzales, 
prokuroro iš naujo kvočia
mas, vienuolės Concejjcijos 
akivaizdoje pasakė, ’ kad “ką 
motina Concepcija sako, tai ir 
teisybė,’’ o Maria Elena Man
zano pareiškė, kad kai ji pir
miau liudijau prieš motiną 
Concepcija, ji buvus taip su
sinervinus, kad nesižinojus pa
ti ką kalbanti. Nuodų prezi
dentui Gailesni ir gen. Obre- 
gonui nužudyti jai davus ne 
motina Concepcija, bet asmuo 
vardu Carlos Diaz de Sollano.

Darbo sekretorius grįžo §ye^aj pasipiktinę
NE\V YORKAS, rūgs. 5. — 

Praleidęs penkis mėnesius Eu
ropoj, darbo sekretorius 
J. Davis grįžo garlaiviu 
France.

Būdamas Europoj, 
lankėsi Švedijoj,
Danijoj, Anglijoj, Fruncijoj ir 
Vokietijoj.

.James
Ue de

Davis 
orvegijoj,

Aukšta valdininkė 
pavogė $30,000, gavo 

30 dienų kalėti
Bet ir tą trumpą bausmę bu

vusi New 
sekretorius 
namuose, o ne už

Yorko valstijos 
“sėdės” šerifo 

grotų

rūgs.
S. Knapp, 

valstijos

bolševikišku Rusų 
akyplėšiškumu

Per rinkimus Švedijoj 
kęs sovietų laivas 
Švedus griauti savo

atplau- 
k urate 

valdžią

švedų 
Kari

nusiu, 
susi-

STOKHOLMAS, Švedija, rūgs. 
5. — švedai labai pasipiktinę 
soviet” Rusijo® karo laivų žy
giais Baltijos juroj.

Per pastarus švedų laivyno 
manievrus, staiga tarp 
laivų Hano įlankoj, ties 
skrena, švedų ląivyno 
pasirodė Rusų eskadra,
dedanti iš penkių drednautų ir 
septynių naikintuvų, švedai pa
laikė tai tipingu bolševikų be
gėdiškumu.

O užvakar, per visuotinius 
rinkimus šveduose, atsitiko 
vėl incidentas, sukėlęs švedų 
spaudoj didžiausio pasipiktini
mo. į Visby, svarbiausi Got
lando dostą, atplaukė sovietų 
laivas “Leningrad-Soviet”, ku
rio šonai buvo aplipdyti dide
liais propagandos plakatais, 
rašytais švedų kalba.. Kai ku
rie tų plakatų skelbė: “Drau
giški sveikinįmai Švedų darbi
ninkams ir valstiečiams.” Vi
sų šalių proletarai vienykitės.”

[Atlantic and Pacific Photo)

Dum-dum kulkos, kurios buvo išimtos iš Merle Adams’o kūno. 
Tomis kulkomis prohibicijos agentai šaudė į jį Chicagos vidur- 
miestyj. Dum-dum kulkos nėra naudojamos net kare, kadangi 
jos baisiai drasko kūną.

ietuvos Žinios
Taryby Rusijos laivy

nas Lietuvos pajūry
2,497 kaimai Lietuvoj 

nori skirstytis j vien
sėdžius

ALBANY, N. Y., 
— Mrs. Florence E. 
buvus New Yorko 
sekretorius ir Syracuse univer
siteto namų ekonomikos kole
gijos dekanas, tapo vakar nu
teista trims dešimtims dienų 
kalėjimo už pavogimą $30,000 
New Yorko valstijos pinigų.

šitokiu teismo nuosprendžiu 
visuomenė labai pasipiktinus 
ir žiuri j jį kaip i pasityčio
jimą iš teisingumo.

Bet to dar ne gana. Kai nu- j . . .
teistoji Mrs. Knapp iš teismo i Etc.
buvo nugabenta j kauntės ka-j Rusų laivo įgulos būreliai iŠ- 
lėjimą, ji nebuvo padėta už . ]įp0 krantai! ir ėmė dalinti

Visby gyventojams lapelius su 
’ raginimais “griauti kapitalis-

geležinių grotų, ir nebus, 
buvo nuvesta į gražų ir pa
togų kambarį f 
mente. Tas kambarys buvo jai;
specialiai išdękoruotas. Jai j švedai užprotestavo

pat nereikės valgyti to- Švedų užsienio reikalų mi- 
maisto, koks yra duoda- Į nisteris tuojau padarė sovie

to tiems kaliniams. j jams protestą prieš “begėdiš-

šerifo aparta-: tinę valdžią.

kio 
mas

Meksikos klerikalai 
vargiai ką laimes

Prašydami kongreso malonių, 
jie nepaliauja, kurstę krašte 
maištų prieš valdžią

MEKSIKOS MIESTAS, nigs. 
5. — Klerikalų vadai, įteikę 
kongresui peticiją pakeisti da
bartinius Meksikos tikybų įsta
tymus, matyt, nieko nelaimės. 
80 n uos. kongreso narių yra 
Obregono partijos žmonės, ir 
nas tos partijos vadų pareiš
kė:

Du Jugoslavijos de 
putai suimti

Popovič ir Jovanovič uždaryti 
kalėjime ryšy su šaudymais 
parlamente

I BELGRADAS, Jugoslavija, 
rūgs. 5. — Teisingumo minis-

Afganistano kara
lius pradėjo visą ei
lę reformų krašte
KABULAS, Afgan i s t a n a s, 

rūgs. 5. — Afganų valdovas, 
karalius Amanulla, grįžęs iš 
savo kelionių po Europą, par
sivežė daug naujų idėjų ir da
bar pradtėjo daryti visą eilę 
reformų.

.Jau tapo įvestas visuotinis 
balsavimas ir pačių piliečių 
renkamas seimas. Visi titulai 
ir rangai panaikinami, taipjau' 
panaikinami visi medaliai ir 
dekoracijos, išskiriant “nepri
klausomybės ženklą,” kurs tei
kiamas vien už nuopelnus ka- 
riuomeiiės tarnyboje.

Naujasis krašto seimas, va
dinamas džirga, savo sesijas 
pradėjo praeitą penktadienį. 
Seimo atidaromo j kalboj ka
ralius Amanulla pasakė, kad 
kariuomenė vis dėlto reikė- 
sianti padidinti ir kad ji tu
rėsianti būt modernizuota.

Mrs. Knapp patapo New I M Kišimąsi į sveoų viaaus po- 
Yorko valstijos sekretorium litiką.”
1925 metais. Kaip tokios vai- f- •- - - -
dininkės, jos žinioje buvo vai- ■; Stokholme atsiprašė ir įsakė 
stijos cenzas. Ji skyrė valdi-, sovietų laivui tuojau grįžti į 
ninkus, ir tujų sąraše padėjo BnSiją.
vardus fiktyviškų (nebūtų) as-

buvo inoka- 
tos algos ėjo 
mašnelę. 
buvo susekta

sekretorium litiką.
Girdėt, kad Rusų ministeris

dau- 
kurie 
Mek- 
kata-

27 Meksikos banditai 
nukauti

MEKSIKOS MIESTAS, rūgs. 
5. — Oficialia pranešimas sa
ko, kad maištininkų banda puo- 

, Guanaj u-

menų, kuriems 
mos algos,. liet 
į ponios Knapp

Tai pagaliau
ir pasirodė, kad aukšta valdi
ninkė tuo bildu pasišlavė $30,- 
000, nors manoma, kad jos 
vagystės siekė penkis kartus I jg Penjamo miestą, 
daugiau ne 30 tūkstančių d o- aĮO valstijoj. Atvykusios pa-
elrių.

Ir už
gavoji 

ti 
to

8

Lakūnas Levine grįžta 
laivu namo, palikęs 

draugus skylėj
CHERBOURG, Francija, rūgs. 

5. — Charles A. Levine, kurį 
kitąkart aviatorius Clarence 
Chamberlin aeroplanu Colum- 
bia pargabeno per Atlanto van
denyną iš New Yorko į Vo
kietiją, * ir kuris dabar žadė
jo skristi iš Europos į Ame
riką, vakar skubotai sėdo čia 
į garlaivį ir išplaukė namo, 
palikęs “skylėj” savo draugus, 
pilotus Bert Acostą, Mencke- 
ną ir VVickhamą, o taipjau ir 
savo naująjį aeroplaną Queen 
of the Air.

KAUNAS. — šių metų rug- 
piučio 10 d. apie 13 v. Baltijos 
juroj lankėsi Tarybų Rusijos 
karo laivynas, susidedąs iš 6 
didelių karo šarvuočių — krei
serių ir apie 20 mažesnių karo 
laivų. Laivuose buvo iškeltos 
raudonos vėliavos su SSSR už
rašu. Laivai plaukiojo apie 4-5 
juros mylias nuo Lietuvos pa
jūrio. Laivai ėjo iš “Vest ost” 
[!?] ir nuplaukė “Nord vest” 
linkx 15 jurų mylių greitumu.

Reikia manyti, kad SSSR lai
vyno pasirodymas yra surištas 
su agresyviais lenkų žygiais 
prieš Tarybų Rusiją ir Lietuvą, žio — 330 k. su 75,000 ha., Ra-

~. šeinių — 138 k. su 21,000 ha., 
— I Rokiškio — 189 k. su 25,000

ha., Šiaulių — 253 k. su 65,000 
, ha., Tauragės — 178 k. su 28,-

000 ha., Telšių — 46 k. su 10,- 
000 ha., Trakų — 167 k. su 26,- 
000 ha., Ukmergės — 219 k. su 

Pra’ 27,000 ha. ir Utenos ir Zarasų
i apskr. 385 k. su 55,000 ha.

Be to yra paduoti prašymai 
" • 607 kaimų likviduoti bendras 

Vorwaerts ganyklas ar servitutus, iš viso
57,321 ha. plotas. Manoma vi-

Rūta Fišer, vokiečių
komunistė, atsi 

dūrė varge
Kreipėsi į bedarbių fendą 

šydam a pašalpos

nigs. 5. 
laikraštis 
kad Butą 
vokiečių

žy-

BERLYNAS,
Berlyno 
praneša, 
miausia
vadų, bet dabar 
komunistų partijos pašalinėta,
kenčia didelį vargą. Del vargo

žemės ūkio mi-KAUNAS.
nisterijos žiniomis, visoj Lietu
voj, iki šių metų sausio 1 d. 
buvo paduota prašymai skirsty
ti 2,497 kaimus į viensėdžius. 
Iš viso 487,163 ha. Apskritimis 
atrodo šiaip. Alytaus apskr. 
119 kaimų su 21,000 ha., Biržų 

144 kaimų su 23,000 ha. 
Kauno — 90 k. su 230,000 ha. 
Kėdainių — 99 k. su 25,000 ha., 
Kretingos — 48 k. su 21,000 ha., 
Mariampolės ir Seinų apskr. — 
59 k. su 12,000 ha., Mažeikių 
— 30 k. su 11,000 ha., Panevė-

komunistų sus paminėtus kaimų ir ganyk- 
iš oficialės Įy skirtumus per keturius me-

tus atlikti.
terija areštavo du valdžios par- jį į>uvo priversta kreiptis į be

darbių fondą ir prašyti pašal
pos.

Tą žinią paduodamas Vor- 
šaudymu parlamente, kur tuo- waerts pastebi, kad komunis- 
met du kroatų deputatai buvo tų vadai visuose kraštuose yra .
vietoj nušauti, o keli kiti su-' niekas daugiau kaip tik Rusų t,k 338 radio abonentai. Pazy- 
žeisti, jų tarpe ir garsus kro- komunistų partijos diktatorių mima kad miestas turi 20 ),000 
atų valstiečių vadas Stefanas įnagiai. Butą h išer betgi ne- syven ojų.

pasišiaušė prieš kArta narodo.

tijos parlamento atstdvus, To
mą Popovičą ir Duną Jova- 
novičą. Abudu kaltinami ryšy 
su įvykusiu birželio 20 dieną

Vargšas Vilnius!

Vienos (Austr.) žurnalas 
“Radio Woche” praneša sensa
cingą žinią, kad Vilniuje yra

mima, kad miestas turi 200,000

prieš
atsi

ir <

Radič, kurs vėliau nuo sužei- jšlaikš.
dimo mirė. ■ maskviškius diktatorius

Prieš mirtį Radičas pats sakė būti aklu jų įnagiu, 
kaltino tuodu deputatu dėl kon- dėl to buvo nukryžiuota, 
spiravimo prieš jo gyvybę. , Maskviškg sistc

Popovič ir Jovanovič pro- 1()|jau berlyniškis 
testavo, kad jie, kaip parla
mento atstovai, negalį būt 
areštuoti, tačiau buvo suimti 
ir uždaryti kalėjime.

Ši žinia dar k^j’tą parodo, 
Į kaip okupantų rai$a atsiliepia 

" ! į kulturinį Vilniaus gyvenimą. 
Juk štai Kaunas su 100,000 gy- 

Maskviškė sistema, — sako ventojų turi daugiau, kaip 2,000 
; socialdemo- registruotų radio abonentų, 

pareiškia -----------------kratų laikraštis, 
didžiausią panieką. masėms, c 
iš vadų reikalauja dvasios pro- 

1 stitucijos. Tokia sistema gali 
gyventi tik melais. O jei kas 

r bando

“Naujai įteikta katalikų pe
ticija susilauks tokio pat liki
mo, kokio susilaukė pirmesnė 
jų peticija, įteikta prieš kele
tą mėnesių. Senatas ir kongre
sas nepanorės suteikti 
giau galios katalikams, 
J:ėlė ir kelia neramumus 
sikoje. Dagi dabar, kai
likai prašo kongreso malonės, 
katalikų vadai stropiai kursto 
krašte sukilimo liepsnas. Jų 
agentai nuolatos slankioja po 
žmones ir renka pinigus, kad 
galėtų remti maištininkų ban
das. Mes gerai žinome, kad 
priešingos esamai valdžiai par
tijos, kurios savo veiksmais 
stato į pavojų krašto taiką, 
gauna paramos iš katalikų vy
resnybės.”

Lenkai persekioja Vil
niaus krašto lietuvius

Eucharistinis kongresas turi savą nuomonę ir 
ją ginti, tas turi žlugti.Australijoje

KAUNAS, rugp. 18. — Pra
nešama iš Vilniaus, kad Lenkų 
valdžia atsisakė duoti lietuvių 
mokytojų kursams valstybinę'Va-1 

čia 
pra-' 
eu-

SYDNEY, Naujoji Pietų
Ii j a, nigs.
su didelėmis iškilmėmis 
sidėjo katalikų bažnyčios 
charistinis kongresas. Procesi
joje, 1 
pavo apie 70 tūkstančių žmo- bilietas įteikė savo rezignaci- 
nių.

Bulgarijos vyriausybė • egzaminų komisiją.
atsistatydina

šiandiegalbon federalinės kariuome- 
maištininkai buvo 

sumušti. Dvidešimt
milžinišką vagystę nės dalies
30 dienų pagyven- smarkiai 

patogiame šerito apartamen- septyni jų buvo nukauti, jų 
tarpe krito ir bandos vadas 
Adolfo Moreno.

1^ 
tik

kambary.

asmens žuvo, aero 
planui nukritus

SALT LAKE CITY, Utah, 
rūgs. 5. — Praneša, kad ne
toli nuo Pocatello, Idaho, nu
krito žemėn Salt Lkke-Great 
Falls linijos pašto aeroplanas 
ir kad astuoni asmens, jų tar
tie dvi moterys ir du vaikai, 
užsimušė.

Užsimušusių vienas yra laik
raštininkas Floyd Timmerman 
iš Ogden; Paul Wheatley, ae
roplano pilotas; Jesse Rich
ardą, Ogdeno prekybos kame
ros sekretorius, ir W. A. Lean.

Albanijos ministerių 
kabinėtas pasitraukė
TIRANA, Albanija, rūgs. 5. 

— Albanijos vyriausybė atsi
statydino.

Naujasis karalius * Skander- 
begas III (buvęs prezidentas 
Ahmedas Zogu) naujam ka
binetui sudaryti paskyrė Kol
tą, buvusį vidaus reikalų mi
nis terį. . •

Alimonės mokėtojų var
gai begaliniai

Rusų laivynas laiko 
manievrus Suomių 

vandenyse

Mokytojų kursų dalyviai ga
lėsią laikyti egzaminus tiktai 

SOFIJA, Bulgarija, nigs. 5.1 rudenį kartu su lenkų mokyto
jais ir išimtinai lenkų kalba.

Tokiu budu reikia Jaukti, kad 
be anksčiau minėtų astuonių

kaip apskaičiuoja, daly- —* Bulgarijos ministerių ka

Už tai, kad ją pagavo, »as Premieras Liapčev.

ją. Manoma, kad naujai vald
žiai sudaryti bus vėl paskir- mokyklų, neteks mokytojų dar

daugiau lietuvių mokyklų.

SAN FRANCISCO, Cal., rūgs. 
5. — Willows kalėjime jau 
ketvirti metai spdi karo vete
ranas, Samuel W. Reid, dėl 
to, kad jis nemoka “alimonės” 
buvusiai savo pačiai, kuri jį 
pametė.

Dabar New Yorko Alimonės 
Mokėtojų Apsaugos Draugija 
kreipėsi į Kalifornijos legisla- 
turą, parašydama, kad jį kaip 
nors kalinį Reidą užtartų.

STOKHOLMAS, Švedija, nigs. 
5. — Iš Elsinkio praneša, kad 
Rusų laivynas laiko karo ma
nievrus Suomijos vandenyse, 
netoli nuo Kronštadto.

šunmušiuose dlalyvaują d'e- 
šimt naikintuvų ir du kreise
riai, taipjau septyni karo ae
roplanai.

ŠALNOS INDIANOJE orhS

žuvis pamokėjo $1
STERLING, III., nigs. 5. — 

Vietos pilietis Frank La Rarge 
pagavo stambią katžuvę. Ant 
žuvies rago buvo prikibęs kaž
koks popiergalis. Pasirodė, kad 
tai sena $1 nota. La Barge 
nusinešė “bumašką” į banką

Vagys laimėjo $125,000
BIARICE, Francijoj, iš’ New 

Yorko bankininko pačios, jai 
savo hotely miegant, T------
pašlavė $125,000 gyvais pini
gais ir briliantais.

Lenkai nužudė lietuvių 
policininkų?

NOBLESVILLE, Ind., rūgs. 
5. — Visoj šiaurinėj ir cen- 
tralinėj Indianoje temperatūra 
stipriai nukrito ir naktimis pa
sireiškia šalnos.

šiai dienai

gražu; nedi- 
atmaina; vi-

Francuzų lakūnai Morokoj
CASABLANCA, Moroka, rūgs. 

5. — Skrendu į Ameriką frah- 
euzų aviatoriai, Assolant ir Le- 
fevre, nusileido čia šiandie 
4:40 po pietų.

Chicagai Ir apielinkei fede
ralinis oro biuras 
pranašauja:

Veikiausia bus 
dėlė temperatūros
dutiniškas mainąsis vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 55° ir 71° F.

šiandie saulė teka 6:19, lei
džiasi 7:18. Mėnuo teka 10:57 
vakaro.

va?^s KAUNAS. — Neseniai buvo 
į pranešta, kad lenkai pagrobė 
policininką Petrą Matulevičių. 
Dabar to pagrobimo smulkme- 

ir gavo už ją naują dolerinę. į Zeppelinas skris j Ameriką nos paaiškėjo. Pol. Matulevičius 
ėjo demarklinija, švintos ežero 
pakraščiu. Jam įėjus į krumus, 

! kuriais buvo apaugęs ežero 
krantas, subtldė šūvis. Kiek vė
liau subeldė dar du -šūviai. Po 
jų vienas lenkų kareivis greit 

i atbėgo į tuos krumus ir nuvijęs 
TOKIO, rūgs. 5. — Japoni- ant ežero kranto meškeriojantį 

senį, juose pasislėpė. Paskui 
hibu vestuves su Setsuko Mat- girdėjosi riksmas, bet tuoj vis- 
sudaira, ambasadoriaus Jung- kas nutilo. Taip be jokios žinios 
tinėms Valstybėms dukteria,' 
įvyks rugsėjo 28.

1,000,000 amerikiečių lankėsi 
Kanadoj išsigerti

TORONTO, Ont., Kanada, 
rūgs. 5. — Imigracijos vyriau
sybės žiniomis, per praeitus 
sekmadienį ir pirmadienį (La-

BERLYNAS, nigs. 5. — Dr. 
Hugo Eckener’o naujausias or-' 
laivis, Graf Zeppelin, žada šios 
savaitės pabaigoj išskristi į 
Ameriką.

bor Day) daugiau kaip milio . » ’ • -j- • * • • I
a i J°s so8to IP^dmio, princo Chi-1nas amerikiečių buvo atvykę 

per dieną į Kanadą — 
gerti.

išsi

vestiBulgarų Borisas rengiasi 
italų princesę

SOFIJA, Bulgarija. — 
neša, kad Bulgarijos karalius

LONDONAS, rūgs.
Praneša, kad Graikija jau
sitarus su New Yorko banki-

Borisas susižadėjęs su Italijos ninkais dėl $75,000,(XX)
princese Giovahna. skolos.

Pra-

dingo pol. Petras Matulevičius.
Užklaustas apie pol. Matule

vičių Smalvuose esantis lenkų 
— karininkas atsisakė atvykti ir 

su- duoti apie jį bet kokias žinias.
Yra rimto pagrindo manyti, 

pa- kad lenkai pol. Matulevičių nu
žudė ir paslėpė. x
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Hoųuiam, Wash Kūdikių paraližius
Rugpiučio 29 d. ant trotuaro 

buvo rastas negyvas Wa)ter 
Ragenevičius. Spėjama, kad 
begrįždamas namo jis staiga 
susirgo ir mirė nuo širdies ply
šimo.

Ragenevičius buvo apie 62 
metų amžiaus ir išgyveno Ame
rikoj 36 metus. Kiek žinoma,1 
Amerikoj jis teturėjo tik vieną 
seserį, kuri gyvena Ne\v Jersey 
valstijoj.

Hazleton, Pa

Rugpiučio 29 d. Hazletono lie
tuviai turėjo mitingą dėl Vil
niaus ir pasiuntė Tautų Sąjun
gai sekamo turinio telegramą:
Sir Eric Drumond
Tautų Sąjungos Sekretoriui 
Gene va, Šveicarija.

Mes Hazletono lietuviai pa- 
reiškiam Tamistai, (kaipo ame
rikiečiai) grieščiausio protesto 
prieš tebesitęsiančią lenkų oku
paciją Vilniaus krašto ir reika
laujam imtis tinkamų 
nių, kad Lietuvai būt 
žinta senoji jos sostinė.

J. Kavalesky,
J. Zajankaitis.

priemo- 
sugrą-

Cleveland, Ohio
Rugpiučio 29 d. Lietuvių Sve- 
inej įvyko mitingas dėl Vii- 

Publikos susirinko gan 
Nežiūrint į savo asme- 

įsitikinimus, visi lietu-

niaus, 
daug, 
ninius 
viai buvo vienos nuomonės šia
me reikale: Lietuva turi atgau
ti Vilnių.

Pirmas kalbėjo inž. Žuris. Jis 
paaiškino to mitingo svarbumą 
ir papasakojo šį tą iš Lietuvos 
istorijos. Antras kalbėjo adv. 
Keršis. Jis nieko naujo nepa
sakė, o tik pakartojo pirmojo 
kalbėtojo mintis. Ant galo, 
kalbėjo adv. P. V. Česnulis, ku
ris
jos sąstatą ir veikimą, 
prisiminė apie sutartis, 
lenkai 
baigoj 
imta 
tapo
Išlaidų padengimui buvo 
rinkta apie 30 dolerių.

-— J. S. Jarus.

pavalgi. Jeigu turi naminių 
gyvulių, katę ar Šuniukų, juos 
švariai užlaikyk.

Kūdikiškas paraližius yra ge
malų liga, ir gemalas randasi 
nosėje ir gerklėje. Iki dabar 
makslininkai dar nepažysta ge
malą. Yra baisiai mažas. Kai 
kurie medikai tiki, kad musės ir 
kiti insektai perneša ligą.

Kaip tik greit gydytojas nu
sprendžia, kad vaikas serga kū
dikišku paraližu, vaikas neturi 
vaikščiot, bet turi pasilikt lovoj, 
ir ypatingai ramiai užsilaikyti, 
kol muskulų skaudėjimas pra
nyksta.

Reikia šiltai laikyti parali- 
žuotus muskulus. Juos nereik 
įtempti. Jeigu ligonis labai aš
triai serga, patartina jį laikyti 
vatoj apvyniotu, su plėstro raiš
čiu nuo kojų iki krutinės.

Kuomet ligonis pradeda svei
kti, šeimyna nori persitikrinti 
ar ligonis gali valdyti ranką ar
ba koją, ir jie nori, kad ligonis 
kuogreičiausiai pavaikščiotų.

Tas yra labai pavojinga. Vis
kas priguli nuo to, kaip ligonis

prižiūrimas, kuomet sveiksta. 
Jeigu netinkamai, tai gali pasi
likti paliegėliu per visą gyveni
mą. (FLIS).

riu. Susivienijimo seimas pa
siuntė Pilsudskiai apie tai laiš
ką, kuriame, tarp kita ko, jį 
vadina prikėlėjų lenkų dvasios 
ir vadu jaunos galingos Lenki
jos.Gydytojai pataria sekančius 

nukreipimo budus:
švariai užlaikyk vaikus. Te

gul tankiai maudosi. Nuprausk 
rankutes ir burną prieš vai-

New Yorke ir keliuose ki
tuose miestuose pasirodė baisi 
kūdikystės liga 1 
Džius. Kad nors yra ne dau
giausia atsitikimų, bet vistiek 1 savo nosinę.

bordai ir sveikatos1 apdengti nosį ir burną, kuomet 
žingsnius tą 

ir sulai-

kūdikių para- gant.
Tegul kiekvienas vaikas turi 

Pamokink nosine
sveikatos

i organizacijos ima 
i baisią ligą nukreipti

’ • kyti.
Nuo sausio mėnesio 

atsitikimai pasirodė 
New Yorke.
atydžiai tėmyti ligos apsireiški
mus, kad pažintų ligą vaikams 
apsirgus, nes tik ligos pradžio
je galima pasekmingai su van
denėta medžiaga gydyti.

New Yorko Medicinos Aka
demija surinkus labai daug rei- 
kalingos vandenėtos medžiagos 
gydymui ir suorganizavo grupę 
gydytojų dėl chemiškų ir bak- 
teriologiškų egzaminų ir .jie ant 
pareikalavimo duos medžiagą.

Apsireiškimai
Kūdikiškas paraližius 

deda kaip daugelis kitų užkre* 
čiamų ligų. Vaikas, kuris nuo
lat buvo sveikas, pradeda ne
rimauti ir tingti. Gali pavemti 
arba viduriavimas užpuola, bet 
paprastai viduriai sukietėja. 
Vaikas greitai įerzinamas ir ne- 
nor judintis. Galva ir musku
lai skauda. Kartais drebėjimas 
užpuola. Vaikas karščiuoja.

Tai tik pradžia. J dvidešimts 
keturias arba septyniasdešimta 
dvi valandas vaikas negali val
dyti rankutes ir kojas.

Nelauk pakol paraližius už
puola. Jeigu tik karštis užpuo
la Vaiką, jeigu jį verčia vemti, 
pasirodo viduriavimas ,ir aiš
kiai nerimauja, tuoj paguldyk 
lovoj ir pašauk gydytoją. Lau
kiant gydytojo duok vaikui do
žą ricinos aliejaus (castor oil).

Kūdikiškas paraližius yra vai
kų liga, ypatingai užpuola vai
kus neturinčius penkius metus.

net 119 
vientik 

Tėvai persergsti

prasi-

čiaudo ir kosti. Neleisk'vaikui 
dėti pirštus j burną ir nosį.

Gerai pamokink vaiką iš
plauti burną kas rytą ir naktį 
su karštu vandeniu ir trupučiu 
druskos. Tegul vaikas geria 
daug vandens.

Vartok virintą arba pastueri- 
zuotą pieną.

Kūdikiškas paraližius yra la
bai greitai užkrečiamas. Ne
leisk vaikams lankyti namus, 
kur ta liga randasi.

Epidemijai pasirodžius, ne
leisk vaikus lankyti prigrūstas 
vietas. Neleisk juos lankyti 
“movies” (kintamuosius pa
veikslus), teatrus, šokius, pik
nikus ir kitas pasilinksminimo 
vietas.

Kadangi muse ir kiti insek
tai išplėtoja ligą, laikyk namus 
ypatingai švariai. Nemesk mais
tą į srutynes. Išmatas drūčiai 

‘uždengk. Neduok maistui ant 
stalo stovėti, kuomet visi jau

Lenkų susivienijimas
Amerikoje išrinko 

Pilsudskį garbės 
nariu

Dvidešimt penktasis Lenkų 
Susivienijimo Amerikoje sei
mas, kuris laikyta Chicagoje ir 
pasibaigė šiomis dienomis, iš
rinko Pilsudskį savo garbės na

Turėjo silpną nugarą ir 
negalėjo gerai miegoti

P-ns W. H. Mack, St. Louis, Mo., gavo 
puikias pasekmes nuo Nuga-Tone. Jin sako: 
"PrieS vartojimą Nuga-Tone, aA turėjau 
silpną nugarą, negalėjau naktimis gerai 
miegoti ir turėjau prastą skoni savo bur
noje. Dabar mano nugara nekankina ma
nęs. pasitaisė mano apetitas, aA miegu ge
rai naktimis ir neturiu to prasto skonio 
burnoje. Man neužtenka žodžių lAgyrlmui 
Nuga-Tone.”

VirA millonas žmonių (gavo savo sveika
tą. stiprumą vartodami Nuga-Tone. Jie tu
rėjo nesmagumo nuo prasto apetito. nevirA- 
kinimo. gasų viduriuose arba skilvyje, silp
nus nervus ir kitus svarbius orga
nus. neveiklias kepenis. inkstus ir pūs
le. chroniftki, užkietėjimą. Kalvon skaudėji
mą. svaiKUlj. nemigo naktimis, JautUni, vi
suomet nuvargusio ir > paoaAius nemalonu
mus. Jei jus turit vieną Alų trubcllų, jus 
turėtumėt vartoti Nuga-Tone. Pasekmės yra 
geros | keletą dienų. Visi gyduolių vertel
gos pardavinėja Nuga-Tone arija jie gaus 
dėl jūsų 1A obelio vaistinės.

LEISKIT MANE PA
SAKYT JUMS

Dovanai Patarimas
Pavelyk it 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, faktinai jis gali subudavoti 
iki tokio vyro koks buvote pir
miau. Ten yra tik vienas pasto
vus ir tikras gydymas ir jis 
vartoja jį.

Dr. C.C. Singley M.D.
20 W. Jacknon Be ui.

Suite 1615, 
Phone Harrieon 0150 

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

apibudino Tautų Sąjungą, 
Po to 
kurias 

padarė su lietuviais. Pa
buvo perskaityta ir pri- 
rezoliucija. Rezoliucija 

pasiųsta Tautų Sąjungai, 
su-

Iš Lietuvos Konsulą 
to Čikagoje

Paieškojimas N r. 15.

Šie asmenys, gyveną Ameri
koje, yra ieškomi:

MŪRINIS arba MEDINIS
Geros rųšies pastatyti garažai

$10 įmokėti
24 mėnesiams išmokėjimui

Mes specializuojamos budavojime 
garažų, parčių, sunparlor, pakeliam 
namus, dedam cementinius pamatus, 
pertaisome ir statome vasarnamius.

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

2) Garažas

Šimkutė, Marijona, prieš ka
ry gyveno Brooklyn, New York.

Schartner, Gustav. Gyveno 
Shannon, Illinois. Paeina iš 
Naumiesčio, Šakių apskr.

Survilas Juozas, iš Ukmergės 
miesto. Gyv. Hamtramck, Mi- 
chigan. atsiliepė jo žmona, Da
rata Surviliene.*

Smilingienė, Julia, iš Retavo 
Telšių apskr. Gyv. Čikagoje.

Stankaitis, Pranas, iš Sintau
tų pa r., Šakių apskr. Gyv. Seat- 
tle, Washington. Atsiliepė jo 
žmona, Petronėlė Stankaitienė.

Vaitkevičius, 
na iš Telšių 
vals., gyveno

Vilčinskas,
Kauno apskr. <

Aukščiau išvardyti asmenys 
prašomi atsiliepti, ir kiekvienas 
kas ką nors apie juos žinotų 
yra prašomi suteikti žinių. Bet 
kokia žinia bus brangiai įverti
nama.

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

L. Gai ža i t ė, Sekretorius.

j Namo pakėlimas
Į Į Cementinis pamatas

j Abelnas pertaisymas
j Naujas namas ir finansavimas

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

Quality Construction Co. 
North Shore ofisas ir Tardai 

4538 W. Addison St. 
Telerhone Avenue 4718

, Antanas. Paei- I 
apskr. Reitavo 
New Yorke.

Domininkas, 
Gyv. Čikagoje.

• *
1S

Prieš Paskiau

Išrodysit 20 metų jau
nesniu į 20 minučių
Musų specialistai veidų pataiso 

taip kaip jus matot paveiksle... 
patempia raumenis ir liuosą odą, 
išlygink raukšles, padarys jus is- 
rodanq^ daug metų jaunesniu. Be 
skausmo — pasekmės visuomet 
geros. Kainos taip pigios, kad 
kiekvieną moteris ir vaikas gali 
užsimokėti. Mes taipgi ištaisome 
kreivas akis, prašalinam rauplių 
duobet, pertaisome nosis ir’ t. t. 
Visi pertaisymai daromi žinomų 
plasti? chirurgų.

Patarimas su musų Medicinos 
Daktarais dykai.

Valandos nuo 9 ryto iki 8 vaka
ro. Jei atsiusite savo mažą fo
tografiją arba fotografijos proof, 
i tai bus atkreipta specialė atyda. 
Visi laiškai greit atsakomi.

American Institute
a •• • • a-f _ 9. - - »---- - 4$

Sutte State Lake Bldg. 190 N. State St. 
TabstraM State 5156 Cbtcasa, 01.

■ ... .................................. ... ........... ■ ! ..................

FLIT
IŠNAIKINA

Kandis, Tarakonus, \
Blakes, Muses Ir ’*

Kitus Vabalus

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, IIjL.

7

3

“Lucky Strike yra visų 
augsciausios rūšies.” <

Puikiausias tabakas—“It’s Toasted”—plačiai
supjaustytas—nei jokiu dulkių—visi nešva
rumai prašalinti—kvapsnys pagerintas.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

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

1618 West 18-ta Gatvė

“Ifs toasted”
Nei Jokio Gerklės Erzinimo — Nei Jokio Kosulio.

Th« Atn.riean Tcbaeeo Co., M*nuf»eturer»
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Jūsų saugumui
Rudens pirkinių sezonui pra

sidėjus, vagiliai visuomet pjau
na gausų derlių, kadangi mote
rys, lankančios krautuves, pasi
žymi neatsargumu. Taigi per
spėjama laikytis šių patarimų:

Kai važiuojate elevatoriais, 
gatvekariuose ir kitokiu budu, 
kur susirenka daugiau publikos, 
visuomet laikykite rankinius 
krepšius abiem rankomis, kad 
nebūtų galima jie atidaryti. 
Vengkite kaip galėdamos tokių 
vietų, kuriose esti didelis pub
likos susigrūdimas.

Moteriškės neprivalo dėti sa
vo rankinius kęspšius ant stalų 
ar lentynų, kai jos lankosi 
krautuvėse. Ypatingai jos turi 
dabotis “malonių” moterų, ku
rios mėgina susipažinti su jo
mis.

Niekuomet jos neprivalo ne
šiotis su savimi daugiau pinigų, 
kaip kad joms būtinai reikalin
ga. Turėkite susižymėjusios ap
rašymų savo brangmenų. Jeigu 
tos brangmenos taptų pavogtos, 
tai butų galima jas tinkamai 
apipasakoti.

Padėkite policijai. Ji deda 
pastangas apsaugoti jus. Jei 
jūsų nurodymu areštuojama 
vagilis arba vagilė, tai padėkite 
policijai jį arba ją nubausti. 
Vagilis kalėjime yra saugus 
investmentas.

Tokius patarimus duoda po
licijos komisionierius Russel.

1 Chicagos Sveikata
Sveikatos komlsionieriaus, Dr. 

Regelio, biuletene, išleistame 
šią savaitę, nurodoma, kad dif- 
terija kas metai nuvaro į ka
pus apie 200 Chicagos kūdikių. 
Dr. Kegel sako, kad šitos mir
tys reiškia arba visišką tėvų 
tamsumą, arba nepaisymą jų 
kūdikių gyvybės. Nes nuo mir
ties dėl difterijos galima kūdi
kį apsaugoti.

Reikia tiktai įskiepyti kiek
vienam kūdikiui toksino-anti- 
toksino. Įskiepyti kūdikius rei
kia anksti — kai jie yra tik 
kokių metų senumo. Difterija 
jauniems kūdikiams, kol jie dar 
neina mokyklon — amžiuje nuo
2 iki 6 .metų — yra ypatingai 
pavojinga.

Gali būti ir tokių atsitikimų, 
kad jaunuosius kūdikius užkre
čia senesnieji vaikai ir mergai
tės, nors patys nesirgdami. Jie, 
lankydami mokyklas, bėgiodami 
gatvėmis ir maišydamiesi tarp 
įvairių žmonių, gali patarnauti 
kaip ligos išnešiotojai.

Tėvai, kurie neišgali mokėti 
privačiam daktarui už jskiepi- 
jimą kūdikių, gali reikalauti, 
kad juos įskiepytų mokyklos 
daktaras. Bet kūdikiai privalo 
būti įskiepyti nuo difterijos.

Streikas teatrų mu 
zikanty

NAUJIENOS, Chicago, IU.
- - --- l . . --IĮ.,............. ..Į

10,000 mokinių daugiau “Tof ” laikai
Į

šiemet Chicagos viešąsias Parkų komisionierius H. R. 
mokyklas lankys 10,000 moki- Hamilton (iš Oak Park) išva- 
nių daugiau, negu pereitus žiavo su savo žmona pasivaži- 
mokslo metus. Esanti stoka vie- nėti. Arti Monroe Avė. ir Le-
tos tiksliau sakant, kėdžių 

2,000 mokinių.

Kodėl čikagiečių taksos 
aukštos

Prasidėjo tyrinėjimas dėlei 
to, kad tūlų vidurmiesčio trobe
sių taksos tapo numuštos. Illi
nois legislaturos komisija pa
reikalavo taksų knygų. Iš jų 
pasirodo, kad kai kurių savas
ties gabalų taksos numuštos 
ytin žymiai. Taip “Pure Oil” 
savastis buvo įvertinta $1,795,- 
000; jos tečiaus vertė tapo nu
mušta iki $395,000; o kadangi 
paskaityta mažesnė verte, tai 
ir taksos bus mažesnės. Ix>ndon 
Guarantee korporacijos savas
tis buvo įvertinta $2,899,146; 
taksoms sumažinti šios savas
ties vertė numušta iki $1,412,- 
721. Continental & Commercial 
trobėsis įvertintas buvo $6,885,- 
000, bet jo vertė taksoms nu
mušta iki $2,085,000. Del šito
kių vertės numosimų taksoms 
mokėti, viso vidurmiesčio stam
biosios savasties taksos suma
žintos daugiau kaip $116,000,- 
000. Šias taksas turės sumokė
ti smulkiosios savasties valdy
tojai.

moyne St. jiedu sustabdė autą. 
Kokiai valandai praslinkus, at- 
prpnkštė motocikliniai policinin
kai ir nugabeno kemisionierių 
stotin. Jam reikėjo užsidėti 
kaucija 25 dolerių. Jis taipgi tu
rės stoti pnieš džiodžę. Kame 
dalykas? Kaltinama, kad per
ilgai buvę vienoj vietoj, kitaip 
sakant —“disorderly eonduet”. 
P-nia Hamilton aiškina, kad ji 
su vyru žiūrėjusi fejerverkų, 
kurie buvo leidžiami į padan
ges kiek toliau.

Plėšikai pasišlavė $8500 
banko trobesy

Trys plėšikai įėjo Richards 
Hassen ofisan, kuris randasi 

penktame aukšte trobesio Con- 
gress Trust & Savings banko. 
Trobėsis yra, galima sakyti, vi
durmiesty, 506 So. Wabash avė. 
Paliepė keturiems vyrams, bu
vusiems ofise, tylėti, pasišlavė 
$8,500 ir pabėgo.

Kad plėšikai pasigauna auką 
kur nuošaliau, nieko įstabaus 
nėra. Bet čia, vidurmiesty, tro
besy j, kur judėjimas didelis — 
apiplėšti ofisą penktame aukš
te jau tikrai tik Chicagoj tega
lima.

•y i......•»

Revizija taksų reikalu
Illinois legislaturos komisija, 

paskirta taksoms peržiūrėti, 
įsakė Meyerui Grossmanui atsi
lankyti į jos posėdį ir atnešti 
rekordus, kurie liečia taksavi- 
mą nekilnojamos savasties vi
dų rmiesty, Chicagoj.

Legislaturos komisija nuro
do, kad šiemet stambioji nekil
nojama savastis vidurmiesty, 
Chicagoj, bendra suma buvo 
aptaksuota $116,000,000 ma
žiau, ne kad 1927 m.

Komisija sako, kad tokis tak
sų sumažinimas stambiajai ne
kilnojamai savasčiai reiškia tai, 
kad kita savastis, smulkioji, 
esanti toliau nuo vidurmiesčio, 
turės padengti minėtą aukščiau 
nedateklių.

Peržiūrėjusi taksų knygas, 
komisija mano pašaukti liudy- 
mams savininkus arba mana- 
džerius tos savasties taksos, 
kurios tapo numuštos.

Krutamųjų paveikslų teatrai 
duoda “tylinčius” programus. 
Dalykas toks, kad sustreikavo 
muzikantai, nariai orkestrų, ir 
pianistai.

Teatrų manadžeriai vakar tu
rėjo susirinkimą Stevens vieš
buty]. Išsiskirstė jie nieko ne
nutarę.

Kai kurie teatrai, sakoma, 
mėginsią muzikantus pavaduoti 
įvairiais grajokliais.

Kadangi prieš muzikantų 
unijos viršininkus samdytojai 
buvo išėmę indžionkšeną, tai 
streiko unija nešaukė. Muzi
kantai savo iniciatyva sustrei
kavo.

Federalis taikytojas pasiūlė 
muzikantų unijos viršininkui 
Petrillo ir teatrų asociacijos at
stovui Milleriui taikytis. Miller 
išreiškė noro priimti federalio 
taikytojo patarnavimą. Petrillo 
tečiaus nurodė, kad teisėjo Wil- 
kersono indžionkšenas drau- 
džiąs kalbėti apie streiką. Pet
rillo, be to, pareiškė, kad jokio 
streiko nėra. Muzikantai, esą, 
darban neatėję — tai ir viskas.

Labai gali būti, kad teatrų 
savininkai ir manadžeriai pra
šys teisėją Wilkersoną panai
kinti indžionkšeną, kaip kad jie 
prašė išduoti jį, idant galėjus 
taikytis su muzikantais.

Mėgina sutaikyti muzi-

Sportas
Tabor farmoj golfo turnamen- 

tas. — Kazickas ir Kiras lai
mėjo.—Busimas lietuvių tur- 
namenta.s.

Pereitą šeštadienį, septinta- 
dienį ir pirmadienį ėjo golfo tur- 
namentas Tabor Farmoj, Mich. 
Buvo skiriama p. Bachuno, Ta
bor Farm savininko, dvi gražios 
trofijos ir daug šiaip visokių 
prizų, kurių vertė siekė, aipie 
$300. Turnamente dalyvavo ir 
keletas lietuvių, būtent, art. 
Babravičius, J. Augustinavičius, 
Kazlauskas, V. Rušinskas, real- 
estetinkas Kiras, K. Janus ir 
Kazickas. Gaila tečiaus, kad 
visi lietuviai išskiriant p. Ka
zicką ir p. Kirą, tapo sumušti 
pirmam raunde. Kazickas, 
nors beveik tarp lietuvių golfi- 
ninkų nėra žinomas, 'bet turna
mente pasirodė gerai. Sumušė 
savo amerikoną oponentą ir 
parsivežė prizą.

Kas būt buvęs geriausias iš 
lošusių šiame turnamente lietu
vių, pasilieka klausimas, nes 
lošusieji čia lietuviai tapo iš
skirstyti tarp amerikonų sulig 
jų kvalifikacijos rekordo. Tuo 
budu vieni gavo stipresnius opo
nentus, kiti silpnesnius. Kiek p. 
Kazickas yra geras, pamatysi
me rugsėjo 29 d. Tą dieną yra 
rengiamas vien tik lietuviams 
turnamentas Tabor Farmoj. 
P-as Bachunas žada duoti dvi 
trofijas ir šiaip dovanų. Reng- 
kimės.—V. R.

Laiškai Pašte
Šie laiškai yra atėję iš Eu 

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriaus^; paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kui 
padėta iškaba “Advertised Win- 
iow” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RI, kaip kad šiame sąraše pa 
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tam tikrą laiką, o paskui su
naikina.

2 Blazevic Kuzmo
8 Dirgėlas Frank

15 Gulins Ida
19 Jokubauskene Irva
20 .lomemelis Joe
28 Macuilskieny A
30 Maukus Willim
34 Motis Stefani
45 Plėstis Lionginas
49 Savickejine Paulina

Repubiikonų kon
ferencija

Illinois valstijos repubiikonų 
partijos vadai antradieny j tu
rėjo konferenciją išdirbimui 
planų rinkimų vajui.

Phone Virpini a 2054

JOSEPH VILIMAS
N a m u S t a t y m o
KONTR AKTORIUS

4558 S. Washtena u Avė Chicago, III

Nušovė policininką kantus su teatrų sa
vininkais

Albert
Jagla ir

Policijos leitenantas 
Mikės ir policininkai 
Frank Dvvyer užtiko 
kurie plėšė tabako krautuvėlę 
905 So. Kedzie avė. Susirėmi- t 
me policininkų su plėšikais po
licininkas Jagla nušautas. Jis 
gyveno adresu / I___ ________
avė. Vienas plėšikų, Morris 
Luce, 812 West Monroe st., su 
gautas. Jis išdavė savo drau 
gus. Plėšikai pasipelnė krautu- Į 
vėj $3. Tuos pinigus atėmė iš 
kostumerio. Tuo laiku, kai .jie ■ 
rengėsi pasišluoti krautuvės 
savininko pinigus, pribuvo po
licininkai.

Vakar turėjo konferenciją 
muzikantų ir teatrų savininkų 
atstovai ir federalės valdžios 
taikytojas.' Muzikantus atstova
vo adv. Donald Richberg, teat
rų savininkus adv'. Flem- 

3655 Belmont 0 taikytojas buvo Marsh- 
man, Suv. Valstijų Darbo De
partamento įgaliotinis. Norima 
išdirbti planas, kad sutaikius 

' muzikantus ir teatrų savinin
kus.

■—---------------- -------------------* ■ ■ -----------------

Dykai Patarimas
Teikiamas Sergantiems žmonėms 

j Pasitarkite su Dr. B. M. Ross, at- 
' sakančiu specialistu. Jis turi tris-.

Ten ir iš
LIETUVOS

— 1 ■■■■»■■■■■■■ ■■■■■■■

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

rengsime Jumis <lel šios 
M gerai apmokamos vietos 

i trumpų laiką. Mes mo- 
I Xkiname dienoms ir va- 

karais. Sauk arba ra- 
dėl madų knygos.

FASIilON MILLINERY SCHOOL
1<W N. State St. (lOth Floor) 

Tel. Randolph 2718
JOS. F. KRASNICKA principaia»

SAVO DANTIS
Sutaupyklt Pusę

Krown taip pigiai kaip $4.50 už 
dantį

Tiltelių darbas taip, pigiai kaip 
$4 už dantį.

Užpylimas taip pigiai kaip $1 
Fleitos taip pigiai kaip $7.50 
Fleitos pataisomos už S1.50 

Garantintas be skausmo
Ištraukimas dantų $1 

Duosime jums rašytą garantiją 
už kožną atliktą darbą 

Gas X-Ray

Kogen - System - 
Dentists

1105 West Chicago Avė.
Kampas Milvvaukee Avenue 

Antras aukštas 
Tel. Monroe 4184

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

po pietų 
v -

Teisėjas kaltinamųjų 
suole

Vakar prasidėjo preliminaria 
teisėjo Emanuelio Ellerio ir jo 
tėvo Šamo Ellerio (miesto ko
lektoriaus) bylos nagrinėjimas. 
Jiedu yra traukiami teisman 
ryšy su smurtu ir teroro žy
giais, papildytais pereitų pri- 
mary balsavimų dienoj, ypač gi 
20 vardoj. Toj vardoj Elleriai 
yra “bosai”. čia tarpe kitų 
smurto žygių tapo nušautas 
adv. Granady, kuris statė savo 
kandidatūrą į vardos komite- 
manus. Kaltinamųjų Ellerių 
advokatai reikalauja, idant by
la prieš juos butų išmesta iš 
teismo kaip nepamatuota.

r- \
Tel. Boulevard 0214

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paulina St., Chicago, 111.^

Klozeto outfltM p*enr- 
t*i, $13.60. Pirkit ruo 
mui, olaello kalaomla. 
Namų apAildymo Įren
gimai parduodami leng
vais Mniokėjltnaiz.
Peoples Plumbing & 
Heating Sunūly Co. 

*OO Molwankee Avė..
461 N. Halited St.

Hupmarkat 0076—0070

PER HAMBURGĄ 
Su musų populiariais laivais

NIW YORK. ALBBBT BAIUN, 
HAMBURG, DIUTtCHLAND, 

RMOLUTB, RELIANCK, 
CLKVELAND, 

VBSTFHALIA, THUR1NG1A t
Puikus patarnavimas visose 

klesose

tOfln18 new yor- Q/|| <K° IKI KAU- 
LVUno ir atgal 

Trečia Klesa
Plūs ¥. S. Keveųue taksai

I 
i

Kelionė greita ir pigia kaina 
Del permito ir kitų informa

cijų kreipkitės prie vieti- ( 
nių agentų arba prie

Hamburg-American Line
177 N. Michigan Avė. Chicago

Tai bent skaitlinės
Pasak G. C. Kingsky, Re- 

mingtono rašomųjų mašinų 
kompanijos manadžerio Chica
goj, Amerikoj rašomosios ma
šinos išspausdina kas metai 
apie 10,000,000,000,000 žodžių. 
Tai yra tiek žodžių, kiek turė
tų 200,000 novelių vidutinio 
didžio. Jeigu vienas žmogus 
sumanytų visus tuos žodžius 
perskaityti, jam imtų 1,800 me
tų.

dešimtį metų pasekmingos prakti
kos gydyme chroniškų ir užsisenė- 
jusių ligų. Kraujo ir privatiškas li
gas. reumatizmų, skilvio triubelius, 
Širdies ligas, inkstų, pūsles, šlapi- 
nimo ligas išgydo tuojau. Slaptos 
ligos, sifilis ir užkrečiamos ligos iš
gydomos. Dr. Ross sistema, moks
liniu gydymu. Yra vartojama geriau
si Amerikos ir Europos metodai.✓
Silpni, nervuoti ir visai suirę vyrai 

Jums gali būt grą- 
žinta sveikata ir fir . 
vyriškumas specia- f '
liu gydymu, kuriai ......
sustiprina nervus 
teikia stiprumo silp- F'7 
niems organams, v Į?
Atsilankykit dėl pa- 
sitarimo dėl bile ko- 
kios ligos arba silp- 
numo.

' Dr. B. M. Ross
35 So. Dearborn Street

Kampas Monroe Street, Chicago, 
Crilly Building

Imkite elevatorių Iki penkto aukšto. Vyrų 
prlč limo kambarys 600,—Motorų 608. Ofi
so valandos kasdien nuo 10 ryto Iki 6 va 
kare. Nedaliomis nuo 10 ryto Iki 1 po 
plot. FanedClyJ, BeredoJ Ir Subatoj nuo 10 
ryto iki 8 valandai vakaro.
Dvidešimtis penki metai tame name

^ RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS 1
To paties savininko priežiūroj per 80 metų. Musų motto: PATAR- 

i NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lašai, vanos ir pradas visada.

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

ĮL IĮ

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

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane, ^lano pilnas išeg- 
< zaininavimas atidengs jusi) tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 

sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino iftegzamina- 
vimo — kas jums yra.

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

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

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų. V.T... — ---------------------------- ------------------------------------------

Didžiausis Rudeninis

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

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

Finikas
Parengtas

. Lietuvių Repubiikonų Kliubo,
iš Brighton Park

Atsibus

Nedėlioję, 9 dieną Rugsėjo (Sept.) 1928
Justice Park darže, Justice, III.

Archer and Kean Avės
Bus visokių žaismių, taipgi bus duodamos do

vanos už bėgimus ir kitus dalykus. Bus visokių lai
mėjimų, kokių dar niekados nebuvo. Todėl kviečia
me visus atsilankyti ir pamėginti savo laimę.

Pradžia ld vai. ryte.
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sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 So. Halsted St, Chieago, 
III. — Telefonas i RooKvelt 85M.

Pinigus reikia siųsti palto 
Orderiu kartu su uieakymu.

llonoy

MUITAI AR PREKYBOS LAISVĖ

muitus nuo automobilių ir paskui ragintų ir kitas šalis je rezoliucijoje. Bet ką ji no- 
panaikinti muitus automobiliams. Kitaip tie fabrikantai r6’° pasakyt, to niekas nežino; 
nebežino, kaip jie gali savo mašinas iškišti, nes Ameri- 0 ką pa^e’J2iat° »S1‘ Ir 
kos žmones jau yra prisipirkę jų beveik pakankamai. me neatsirado nė vieno žmo- 

Tečiaųs, kaip sakėme, tuo pačiu laiku, kada Ameri- gaus, kuris butų nurodęs, kad 
kos pramonininkų biznis reikalauja muitų panaikinimo, ta “negramotna”, “jurgiška” re
tai ir demokratų partija atsižadėjo prekybos laisvės!

Apžvalga
“IŠRIŠO” KLAUSIMĄ.

Inkvizicija Lietuvoje
(Istorinis bruožas)

Ekonomijos profesorius Yale universitete, p. Irving 
Fisher, kuris sakosi remiąs Hoover’io kandidatūrą į 
Jungtinių Valstijų prezidentus, kritikuoja abiejų di
džiųjų Amerikos partijų nusistatymą muitų klausimu. 
Republikonų partija, kaip žinoma, visuomet stoja už 
aukštus protekcinius muitus Amerikos pramonės ap
saugojimui nuo užsienių konkurencijos. Demokratai 
pirmiaus buvo prekybos laisvės šalininkai, bet šiemet, ir 
jie pasisakė už protekcinius muitus. Anot to mokslinin
ko, tokia abiejų kapitalistinių partijų pozicija yra prie
šinga krašto gerovei.

Prof. Fisher nurodo, jogei Jungtinės Valstijos pa
sidarė nepaprastai turtingos ačiū tam, kad jos sudaro 
didžiausią pasaulyje laisvos prekybos plotą, o ne dėl to, 
kad jos yra apsitverusios aukšta muitų siena nuo kitų 
šalių, v

Amerikos turtingumas remiasi masipe gamyba, ku
ri reikalauja plačios rinkos. Jeigu tarpe kelių dešimčių 
ateitų, iš kurių susideda Jungtinės Valstijos, butų bu
vusios muiti^ sienos — taip, kaip, pa v. kad jos yra tarpe 
valstybių ir valstybėlių, į kurias yra suskilusi Europa, 
— tai Amerikoje visai nebūtų galėjusios atsirasti tos 
milžiniškos dirbtuvės, kurios šiandie pagamina daugu
mą šio krašto prekių. Vadinasi, ne muitai, bet muitų 
Panaikinimas tarpe valstijų padarė Ameriką turtingiau
siu kraštu pasaulyje.

Muitų siena aplinkui Jungtinių Valstijų teritorijų ne
buvo naudinga Amerikai, bet iki šiol nedaug ir tekenkė 
jai, kadangi, sako prof. Fisher, Amerikos pramonė iki 
šiol gamino prekes daugiausia tik vidujiniam vartoji
mui, o ne eksportui. Dabar tečiaus atėjo laikas, kada 
Amerikos žmonės jau nebegali suvartoti savo pramonės 
produktus. Stambioji Amerikos industrija yra privers
ta vis labiaus ir labiaus ieškoti rinkų svetimose šalyse. 
Bet kad svetimos šalys galėtų pirkti Amerikos prekes, 
tai jos turi parduoti savo prekes Amerikai. Jeigu jos 
negalės parduoti, tai jos negalės pirkti.

Tuo budu Amerikos pramonės išsivystymas verčia 
Ameriką atidaryti vartus užsienių prekėms, t. y. eiti 
prie muitų panaikinimo. Aukštais muitais užkirsdama 
kelią į Jungtines Valstijas užsienio prekėms, Amerika 
gali palaikyt savo eksportą į užsienius, tiktai nuolatos 
duodama paskolas užsienių pirkikams. Bet šitokia poli
tika ilgai tęstis nebegalės, nes ji veda užsienių pirkikus 
j bankrotą, kurto rezultate gali pražūti visi Amerikos 
paskolintieji užsieniams pinigai. Pirkikai svetimose ša
lyse tiktai tuomet galės mokėti už išgabentas iš Ameri
kos prekes, nelįsdami į skolas, kai jie savo prekes lais
vai gabens į Ameriką ir gaus už jas atlyginimą.

žodžiu, to mokslininko nuomone, tarptautinė pre
kyba yra niekas kita, kaip apsikeitimas darbo vaisiais 
tarpe įvairių šalių. Jeigu kuri šalis nori prekiauti su 
kitomis šalimis, tai ji turi ne tik eksportuoti, bet ir 
importuoti.

Ant kiek Amerikos “prosperity” priklauso nuo 
stambiosios pramonės pasisekimo, prof. Fisrer parodo 
sekančiais įdomiais faktais:

1925 m. tik 6 nuošimčiai visų Amerikos industrijos 
įmonių pagamino kiekviena prekių daugiau kaip vieno 
miliono dolerių vertės. Bet šituose šešiuose nuošimčiuo
se įmonių dirbo 57 nuošimčiai visų Amerikos darbinin
kų ir jos pagamino 68 nuošimčius visų industrinių pre
kių. . '

O štai kaip pasidalino pelnai Amerikos pramonėje 
minėtais 1925 metais:

95 pramonės korporacijos — tik viena penkiasde-; 
šimtą dalis vieno nuošimčio Amerikos pramonės įstai
gų — padarė 45.5 nuošimčius visų pramonės pelnų. Du 
nuošimčių pramonės įstaigų padarė 78 nuošimčius visų 
pramonės pelnų.

Taigi, čia aiškiai matome, kad visa Amerikos “pro
sperity” yra paremta neapsakomu Amerikos trustų ir 
kitokių pramonės milžinų išbujojimu.

Aukštose muitų sienose tiems pramonės milžinams 
jau pasidarė ankšta. Automobilių fabrikantai, pav. jau 
ėmė klabinti kongresą Washingtone, kad jisai nuimtų

“Laisvė” tvirtina, kad Gri
gaitis su Sirvydu sudarė “ben
drą frontą” Vilniaus vadavi
mui; bet tas jų “frontas”, gir
di, esąs suskilęs, nes —

“Sirvydas būtinai užsispyręs 
jėga išperti lenkams kailį, o 
Grigaitis, būdamas didelis 
bailys iš prigimties (! “N.” 
Red.), bijo jėgos, kaip ka
talikų velnias kryžiaus.”

Tai, vadinasi, klausimas yra 
“išrištas”! Brooklyno raudonie
ji pleperiai surado, kad Grigai
čio priešingumas karui pareinąs 
nuo Grigaičio “bailumo iš pri
gimties”.

Kadangi Sirvydas nori karo, 
tai, tfa pačia komunistiška logi
ka vadovaujantis, reikia pripa
žinti jį “drąsiu iš prigimties” — 
lygiai, kaip ir komunistus, ku
rie priešingumą karui vadina 
“bailumu.”

Bet jeigu “drąsus iš prigim
ties” yra ir širvydiniai, ir ko
munistai ir jeigu jie vieni ir 
antri stoja už “jėgą”, tai aišku, 
kad bendras frontas yra ne tarp 
Grigaičio ir Sirvydo, bet — tarp 
“Laisvės” ir Sirvydo.

Yra faktas, kad ir fašistiniai 
tautininkai, ir maksviniai komu
nistai galutinas savo viltis Vil
niaus klausime deda ant karo. 
Daugelis komunistų Lietuvoje, 
kaip anądien pareiškė ^apsukas 
kominterno kongrese, net trokš
ti., kad tas karas įvyktų kaip 
galint greičiaus!

Bet tik kūdikio protas gali 
įsivaizduot, kad palinkimas prie 
karo tai “prigimtos drąsos” 
ženklas. Labai dažnai didžiausi 
peštukai yra kaip tik didžiausi 
bailiai: jie kitus kumščia gąsdi
na dėl to, kad jie patys yra nu
sigandę.

Laisvinių komunistų “drąsą”, 
beje, labai gerai padarė garsusis 
Vidiko lindimas į “surpaipę”. O 
kitus tos rųšies “drąsuolius” ga
na aiškiai charakterizavo aukš- 
čiaus minėtasai Kapsukas, kada 
jisai savo kalboje pasakė, kad 
tie komunistai, ką yra linkę ka
ro pusėn, nesugeba vesti jokios 
kovos, štai jo žodžiai:

“Tečiaus tais skambiais žo
džiais tokie draugai pridengia 
vien savo neveiklumą, nes jie 
pasirodo negabus jokiai veik
liai kovai šiuo momentu.”
Tai ve iš ko kyla pas kai ku

riuos gaivalus noras, kad jėga, 
karu butų išspręsti opieji gy
venimo klausimai: iš jų nepa
sitikėjimo ' savim, iš nesugebė
jimo kovot ir iš apsileidimo!

KEISTAI SUREDAGUOTOS 
REZOLIUCIJOS.

Tik-ką paskelbtos spaudoje 
Romos Katalikų Federacijos 
suvažiavimo rezoliucijos vieto
mis skamba taip keistai, kad 
išrodo, jogei tame suvažiavime 
nebuvo “gramotno” žmogaus, 
sugebančio paprastas mintis iš
reikšti raštu.

Vienoje rezoliucijoje Federa
cijos seimas giria savo valdy
bą, kuri pereitą gruodžio mė
nesį siuntė telegramą Lietuvos 
valdžiai, pasižadėdama ją rem
ti kovoje už Vilnių. Rezoliuci
joje sakoma:

“...Tasai pareiškimas rodo 
Amerikos lietuvių katalikų 
solidarumą tautai kovoje su 
išoriniais priešais už grąžini
mą sostinės Vilniaus.”
Jeigu butų pasakyta “solida

rumas su tauta” arba “tautos 
solidarumas”, tai butų supran
tama, ką norėjo išreikšti seimas;

bet “solidarpmas tautai” yra žo
džiai be prasmės.

Kitoje rezoliucijoje Federaci
ja griežtai smerkia tautininkų 
valdžią už katalikų persekioji
mą ir sako:

“...Dabartinis Lietuvos re
žimas sistematingai ardo lie
tuvių katalikų organizacijas 
ir vadus, jų spaudą ir susi
rinkimus...”
Ardyt organizacijas galima; 

bet kaip Smetona su Voldema
ru “ardo” spaudą ir ypatingai 
katalikų vadus, to mes nesu
prantame.

Keisčiausia tečiaus yra Fe
deracijos seimo rezoliucija apie 
Vilnių. Ji parašyta anglų kal
ba ir antroji jos dalis praside
da šitokiais žodžiais: •

^Tt is hereby resolved that 
the League of Nations as a 
medi u m of peace ant a strong- 
hold of justice should not 
permit the Lithuanian na- 
tion to give up her rights 
to Vilnius, and further that 
the Lithuanian Government 
refuse to negotiate any a- 
greements regarding econo- 
mies (?), exchange of coun- 
sels (??), estableshments (!!) 
of diplomatic relations, or 
any other agreement, with- 
out first demanding that the 
Polish Government with- 
draw (!) from the City of 
.Vilnius ant adjocent (?) 
Lithuanian territory, which 
the Polish Government is at 
present unĮavvfully occmpy- 
ing.” '

Galimas daiktas, kad vieną- 
kitsi žodį šitame rezoliucijos tek
ste sugadino “zeceriškos klai- 

dos” to laikraščio, kuriame ji 
tilpo (pav. “adjocent”). Bet ir 
atmetus tas klaidas, pasilieka 
aišku, kad rezoliuciją rašė as
mens, nemokantys anglų kalbos. 
Anglas, pavyzdžiui, niekuomet 
nesakys “argreements regarding 
economics”; tiesą pasakius, to
kie gramozdiški sakiniai vargiai 
yra vartojami ir bet kurioje ki
toje kalboje.

Rezoliucijos autoriai, toliaus, 
įsivaizdavo, kad “counsel” (pa
tarimas) tai reiškia konsulas, ir 
kad “withdraw” (atsiimti) reiš
kia pasitraukti. Gardaus juoko 
turės valstybės departamentas 
VVashingtone ir Jungtinių Vals
tijų senato užsienių reikalų ko
misija, skaitydami tą dokumen
tą, kurį Romos Katalikų Federa
cijos seimas toms įstaigoms pa
siuntė, tarytum norėdamas pa
rodyti Amerikos valdžiai, kad 
lietuvių “lyderių” tarpe nėra 
žmonių, pažįstančių anglų kalbą 
ir gramatiką!

Bet dar navatnesnis, negu tos 
visos kalbos ir gramatikos klai
dos, yra pats Federacijos seimo 
prašymas Tautų Sąjungai. Re
zoliucija pareiškia, kad Tautų 
Sąjunga, kaipo taikos tarpinin
kas ir teisingumo tvirtovė (!), 
turi neleisti lietuvių tautai atsi
žadėt savo teisių į Vilnių.

Išeina taip, kad lietuvių tau
ta ketina atsižadėt savo teisių 
ir Tautų Sąjunga dabar yra ra
ginama neduot tautai taip pasi
elgti. Federacijos seimas šau
kiasi į Tautų Sąjungą, kad ji su
laikytų Lietuvą nuo atsižadėji
mo Vilniaus!

Turime pripažint, kad tokio 
absurdo dar mes nesame gir
dėję. Dar nė drąsiausi lenkų 
propagandistai, kiek mums žino
ma, nėra sugalvoję tokio daly
ko, kad lietuvių tauta atsižadan
ti Vilniaus ir tiktai Amerikoje 
gyvenantys lietuviai klerikalai 
stengiąsi su Tautų Sąjungos ^pa
galba (!) neprileist prie galuti
no Vilniaus klausimo likvidavi
mo lenkų naudai.

zoliucija diskredituoja Amerikos 
, lietuvius ir stato ant juoko visą 
Lietuvos poziciją Vilniaus klau
sime !

Laiškas į Redakciją

Federacijos seimo rezoliucijų 
komisija gal būt norėjo pasakyt 
visai ką kita, negu ji pasakė to- mo

Gerb. “Naujienų” Redakcija:—
Užėjau Lietuvos konsplatan 

laikraščių pasiskaityti, kur, a- 
part Lietuvos laikraščių, radau 
ir Jūsų gerb. “Naujienas”. 
Skaitydamas pastarųjų geg. 1 
d. š. m. laidą, pastebėjau pil. P. 
Jurevičiaus “raportą”, dėl ku
rio ir meldžiu leisti mano žodį 
tarti.

Praną Jurevičių (Jurjevą) tik 
tiek žinau, kad jis praktikoje 
smarkiai naikino Amerikos 
prohibicijos įstatymą, dvi “se
sutes” už vyrų vis išleisdavo 
ir pats piršliavosi. Gavęs ame
rikonišką pasą, jis ieškojo pi
nigų kelionei ir aš jam pata
riau, gavus laive darbą, veltui 
nuvažiuoti, ką jis ir atliko. Tai 
ir visa su juom pažintis.

Kas link jo pasakojimų, buk 
aš Urugvajuje turėjau ofisą 
darbams parūpinti, tai yra gry
nas melas. Ne tik Uruguaju- 
je, bet niekur Pietų Amerikoje 
aš savistovio reikalo neturėjau 
ir tol negalėsiu įsisteigti, kol 
mano draugai man nepagelbės.

Man išvykus iš Brazilijos, 
buvęs Lietuvos žvalgybininkas 
Stankaitis “redagavo” pirmą 
“Brazilijos Lietuvių” numerį, 
kurį tik mano “reklamai” ir 
pašventė. Bet už poros savai
čių po to jisai atsisėdo Sao 
Paulo kalėjiman. Aš gi niekur 
nemanau “bėgioti”, nes visur 
keliauju su legaliais dokumen- 
tais ir formaliausiais kiekvie
nos šalies leidimais.

Urugvajuje aš dirbau “Em- 
presoje Eslava Uruguaja”, kur 
lietuvių klijentų beveik nebu
vo, o kurie buvo, tat ne Empre- 
sa jiems, bet jie Empresai dė
kingumą pareiškė.

Gavęs darbą “Frigorifico 
Anglo-Uruguay”, Fray Rentos, 
dep. Rio Negro, aš dirbau raš
tinėje, tų stockyardų ir tame 
Urugvajaus miestelyje turėjau 
geriausį gyvenimą, negu kur 
nors Pietų Amerikoje. Bent 
nereikėjo gatvėje nakvoti ir ba
dauti.

Bet draugijai “Lietuva” iš
leidus “Balsą” Buenos Airese 
gavau iš literatinės komisijos 
(Bukevičiaus, Jasiukyno, Und- 
zėno) laišką, kad “Balsas” tu
rės sustoti, jeigu aš neatvažiuo
siu jį redaguoti.

Mečiau darbą Anglo-Urugu
ay ir atvykau į Buenos Aires, 
po ko buvęs red. Bukevičius iš
vyko į Rosario universitetą sa
vo mokslą tęsti.

Mano redaguotas “Balsas” 
susilaukė gražių recenzijų iš 
visos lietuvių • spaudos, išski
riant komunistinę. Komunistai 
čia kėlė baisų lermą, kad tik 
sukiršint “Lietuvos” narius. 
Intrigų rezultate atsirado dau
giau žmonių, norinčių būti re
daktoriais. Aš ir perdaviau 
jiems redakciją, o pats bereda
guodamas išsieikvojęs paskuti
nes Anglo sutaupytas lėšas, 
ėmiau verstis duodamas anglų 
kalbos pamokas. Paskiau porą 
mėnesių padirbėjau vokiečių 
laivyno agentūroje. Ir visą lai
ką bandau siekti žmoniškesnių 
gyvenimo sąlygų, kas be lėšų 
labai sunkiai vyksta.

Į tokius “raportus“, kaip Ju- 
revičiaus, aš visai domės ne
kreipčiau, jeigu jis nebūtų 
“Naujienose” tilpęs ir jeigu aš 
neturėčiau draugų, kurie ne iš 
faktinosios pareigos, bet iš se
no draugingumo ketina man pa
gelbėti “ant kojų atsistoti”. O 
aš jau įgijau didelę ir skau
džią gyvenimo praktiką ir, 
nors labai susiteriojęs, nenusto
ju vilties savo plačias gyveni- 

pareigas atlikti.

(Tęsinys)
. Po šios teismo procedūros 

įžangos prasidėjo tarp Lyščin- 
skio gynėjų ir prokuroro pra
kalbų lenktynės. Gynėjas, pra
džioj nurodęs apsilenkimus su 
nustatytais formalumais šioj 
byloj, pradėjo savo klijentą tei
sinti iš esmės, o taip pat ir 
privatų kaltinamojo gyvenimą 
paliesdamas. Gynėjas aiškino, 
kad Lyščinskis iš mažens pasi
žymėjęs dideliu pamaldumu ir 
užaugęs ėjęs visas tikėjimo pa
reigas. Elgeta niekuomet ne
nueidavęs nuo jo namų nega
vęs išmaldos; visa apylinkė jį 
pažįstanti kaipo dorą ir dievo
baimingą žmogų, ką galinti pa
tvirtinti Brastos vaivadija; per 
karą buvę atimti rankraščiai 
visai kitokio turinio ir kitokios 
dvasios, bet kadangi jie pražu
dyti, tai Lyščinskis esąs nusto
jęs savo nekaltumo įrodymų. 
“Kai dėl Bžoskos skundo”, — 
baigia savo kalbą gynėjas, — 
“tai čia tėra asmeninis kerštas 
piktos valios žmogaus, ir/dar 
dėl piniginių dalykų”. Remda
masis tuo gynėjas prašo baig
ti šią bylą paėmus iš Lyščins- 
kio priesaiką, kuri busianti jo 
rankraščių tendencijos nekaltu
mo įrodymu.

Atsakydamas į tai prokuro
ras Kurovičius nurodė, kad 
Lyščinskid geri darbai jo as
meniniame gyvenime neįrodą 
jo ištikimybės bažnyčiai, nes 
kai kada ir stabmeldžio širdis 
atbundanti. Dievobaimingu
mas Lyščinskio esąs labai abe
jotinas, turint galvoje, kad 
Lyščinskis bažnyčios reikalams 
skirdavęs tik po 45 grašius me
tams, be to, jis parašęs testa
mentą, kuriame prašąs po mir
ties jo kūną sudeginti ant lau
žo ir pastatyti paminklą su be- 
dievišku užraSu. “Toks nusi- 
kaltėlis, — baigia savo kalbą 

prokuroras — negali pakelti 
rankos priesaikai prieš Dievą, 
kurio jis išsižadėjo.”

Kai pasibaigė teisme šalių 
debatai, Lyščinskis suprato 
esąs pražuvęs ir seimo palatoj 
praskambėjo griaudus verks
mas atskalūno, maldaujančio 
jau nebe gailestingumo, bet pa 
lengvinimo, bet palengvinimo 
perdaug žiaurių nužudymo kan- Y • cių.

Prasidėjo balsavimas. Pir
mieji balsavo vyskupai, paskui 
vienas kitą, pareikšdami, kad 
“vertas yra nužudyti”. Be to, 
vienas iš vyskupų pareiškė, 
kad nusikaltėlis turi būti sude
gintas, bet prieš tai jis turi 
savo ranka sudeginti savo be
dieviškus rankraščius. Orus 
šio vyskupo žodis padarė nema
ža įtakos tolimesniam balsavi
mui. Jo argumentų įtakoje 
daugelis .atstovų pasisakė už 
sudeginimą, siūlydami įvairius 
nužudymo projektus. Pavyz
džiui, vienas vaivada pareiškė, 
kad laužas turi būti sukurtas 
kryžkely, kad Lyščinskis turi 
savo rankose laikyti rankraš
čius iki jie sudegs, vėliau ir jį 
patį turi liepsna praryti. Dul
kės eretiko turi būti išblašky
tos armotos šuviu, kad visa že
mės stichija, visa gamta žino
tų, koks galas laukia bedievių. 
Šį pasiūlymą palaikė dar kele
tas balsų. Ir kai balsus suskai
tė, pasirodė, kad balsų daugu
mu nuteistas sudeginti ant lau
žo; apie dešimtį atstovų balsa
vo už įmetimą kalėjiman iki 
gyvos galvos ir vienas balsas— 
už perdavimą bylos Ryman, 
Kurijos teismui. Balsavusių 
už sudeginimą, nuomones sky
rėsi iki tuo, kad vieni reikala
vo prieš sudeginant galvą nu
girsti, treti pagaliau, kad pir-

miausia butų nukirsta ir su
deginta dešinioji ranka. O 
Skundėjas, balsuotojų nuomone, 
turįs paliudyti priesaika, kad 
pradedamas šį procesą Besiva
davo neapykanta nei kerštu ir 
kad be patiektų teismui rąnk- 
raščių daugiau neturi, ir kad 
nepaslėpė jokių dokumentų, 
kurie galėtų nusikaltėlį teisin
ti. f

Keletui dienų praslinkus nuo 
išsprendimo Lyščinskio likimo, 
Varšuvos šv. Jono bažnyčioj į- 
vyko ceremonijos iškilmingo iš
sižadėjimo nuteistojo ateisto 
savo klaidų. Išsižadėjimo cere
monija įvyko nepaprastai iškil
mingai, paruošta katalikų dva
siškuos, su ypatingu skonimi. 
Bažnyčia sausakimšai prisigrū
do žiūrovų; dalyvavo daug 
aukštų valdininkų ir net pats 
karalius.

Prie didžiojo altoriaus buvo 
padarytas paaukštinimas eša
foto pavidalo, ant kurio laipte
lių klūpėjo Lyščinskip, pasinė
ręs karštoj maldoj. Vargonai 
dusliai putė laidotuvių moty
vus. Vienas iš kapelionų prisi
artinęs prie Lyščinskio pradė
jo skaityti bedievybės išsižadė
jimo aktą, kurį nuteistasis kar
tojo pažodžiui: Aš, Kazimieras 
Lyščinskis”, — pasigirdo vers 
ksmingi nuteistojo žodžiai, — 
“nelaimingiausis iš visų žmo
nių, negirdėta savo lengvatiky
be pranešęs pamišusią sąmonę 
ano bepročio, tarusio: “nėr 
Dievo”, išdrįsau pradžioj abe
joti, vėliau tvirtinti žodžiu, o 
pagaliau ir rašyti prieš Dievą... 
(čia perskaitoma visa eilė bur
nojimų prieš Dievą) ...ir visa 
tai dariau tik dėl to, kad galė
čiau be baimės nuodėmingai 
gyventi ir kitus nuo Dievo ati
tolinti. O kai aš tokiais savo 

vi. t,i k ižR;xi ts ir šlykščiais 
darbais nieko negalėjau pasiek

ti ir kai supratau, jog mano 
darbai nuėjo niekais, tada pa
lietė mane dieviškoji ranka ir 
dieviškasis teismas pasmerkė 
mane nužudyti. Bet mano są
žinei atbudus, dabar labai ap
gailiu savo sunkų nusidėjimą 
ir, norėdamas išgelbėti savo 
dusią nuo amžinos prapulties 
ir atversti į teisingumo kelią 
visus mano suklaidintus žmo
nes, aš akivaizdoj visų žmonių 
ir viso katalikų pasaulio išsi
žadu savo bedievystės, atmetu 
visus savo bedieviškus raštus 
ir išpažįstu tikėjimą visagalin
čio Dievo, kūrėjo dangaus ir 
žemės”.

(Bus daugiau )

Priimkit, gerb. Redaktoriau, 
mano širdingos pagarbos pa* 
reiškimą.
8-VII1-28, K. N. Norkus.
Anchorena 28, 
Buenos Aires.
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Pradedu Biznį

1) REAL ESTATE, 2) Visokios 
rųšies: Apdraudą (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.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevtlt 8500L—,,......... ..

GYVENIMAS
Minėsi nis žurnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO
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Prenumerata • metams $1.50 
Pusei metu $1
Kopija ...........................- 10c

Užrašyk “Gyvenimą” 
savo giminėms į Lie
tuvą, nes Lietuvos 
žmonėms Gyvenimas 
labai patinka.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Iš Birutės
šiandie “Birutė” stos prie 

darbo. Gage Park svetainėj, 
kampas 55 gatvės ir Western 
avė., įvyks jos pirmoji repe
ticija. šiais metais “Birutei” 
vadovaus p. K. Steponavičius, 
jaunas ir energingas muzikas. 
P-as Steponavičius yra pasi
ryžęs dėti visas pastangas, 
kad “Birutė” augtų ir bujo
tų. Kiek teko girdėti, jis jau 
suorganizavo du kvartetu iš 
jaunimo. Vadinasi, “Birutės” 
spėkos didėja.

Rugsėjo 8 d., t. y. sr.batoj, 
Lietuvių Auditorijoj yra ren
giamas šeimyniškas “Birutės” 
vakarėlis. Ten • susirinks visi 
senieji ir jaunieji birutiečiai 
pasilinksminti ir pasikalbėti 
apie prisiartinančio sezono dar
buotę. Reikia vilties, kad “Bi
rutės” rėmėjai ir simpatizato- 
riai taip pat atvyks j vakarė
lį kartu su “Birutės” šeimą 
praleisti porą valandų. Vaka
rėlis prasidės apie 9 vai. vak.

Žinąs

Roseland
Golden Star su Dahlberg’s 

Boosters besbolo lošis už 
čempionatą nebaigtas; atidė
tas rugsėjo 9 d.

Sekmadienyje, rugsėjo 2 die
ną, Palmer parke buvo susi
rinkę Rosclando ir apielinkės 
besbolo lošimo mėgėjai pažiū
rėti lošio už čempionatą.

Susirinkusių tarpe matėsi 
daug lietuvių, kurie visi buvo 
gerame upe ir jautėsi, kad lie
tuviai tikrai laimės. Buvo taip
gi ir svetimtaučių ne mažai. 
Tarpe kitų matėsi 9 vardos 
aldermanas S. Govier ir Ken- 
singtono policijos stoties ka
pitonas Grady.

Govier tai stoja už Golden 
Star jaukią.

Truputį po trijų, nors ap
siniaukę, pradėta hole lošti. 

Pirmiausia “daimante”, pasiro
do du teisėjai (umpires). Ta
tai gi reiškia, kad lošis turės 
būti teisingas ir kad nebūtų 
jokių abejonių. Pirmieji lošti 
išeina Boosters. Rodosi, vie
nas gauna bazę. Bet to jiems 
ir užtenka. Išeina Golden Stars. 
P. Extinas pirmą mestą bolę 
muša ir gauna bazę. Visi plo
ja, kad jis pirmą mestą bolę 
pataikė taip gerai, o priešinin
kai nepagavo. Antras, Domi- 
kaitis, irgi gerai numuša ir 
taipgi gauna bazę, čia ir vėl 
“uurra!” už slariečius.

Stankaus ir Griciaus numuš
tas boles pagauna priešinin
kai. Zinka dalykų padėtį išly
gina. Persi mainymas. Pirmas 
susikirtimas be pasekmių. O 
jau pradeda lyti, bet lietaus 
niekas nepaiso.

Antrame persi mainyme (in- 
ninge) Dahlberg’s Boosters 
nieko nelaimi. Paima daiman- 
tą Golden Stars. Pirmas išei-' 
na Fryer. Bolę jis numuša to
li. Gauna bazę. F. Extinas ir- ■ 
gi išmuša ir gauna bazę. O; 
lietus vis smarkiau ir smar-l 
kiau lašnoja.

Bet štai Fryeris atbėgo jau i 
į trečią bazę, F. Extinas — 
į antrą. Tik vienas dar tėra 
“out”. Dar vieną bolę starie- 
čiai išmuša gerai, ir Fryeris 
pabaigia bėgti.

Bet šiaip ar taip, o lietus 
vis lija smarkiau. Umpirc pa
skelbia, kad lošį sustabdo dėl 
lietaus, kad lošis busiąs baig
tas ateinantį sekmadienį, rug
sėjo U-tą dieną, 3 valandą po 
pietų toje pačioje vietoje.

Susirinkusieji skirstosi ir 
kalbasi. Turėsim vėl ateiti ki
tą sekmadienį.

Reporteris

P-LĖ MABEL GRIGONIS

Trumpa biografija gražuolės, 
laimėjusios pirmą dovaną “gra
žuolių konteste” “N-nų” pik

nike, rugpiučio 26 d.

Panelė Mabel Grigonis, duk
tė Izidoriaus ir Petronėlės Gri- 
gonių, gimė Chicagoje, gražaus 
pavasario sezone, gegužės 16 d., 
1908 m. Gyvena pas savo tėve
lius nuosavame jų name adresu 
3322 Union Avė. kartu su dviem 
jaunesnėm sesutėmis, lankan
čiomis “high school”, ir vienu 
broliuku.

Augdama j>-lė Mabel lankė ir 
užbaigė pradinę mokyklą Šv. 
Jurgio parapijoje, paskui stojo 
ir užbaigė keturių metų mokyk
lą Lindblom High School. Toje 
mokykloje p-lė Mabel atktyviai 
dalyvavo atletikoje ir sporto 
rateliuose, buvo “tymuose” bas- 
ket bąli, baseball ir svvimming. 
Čia yptingai jinai pasižymėjo 
kaipo gera plaukikė. Išlaikė 
kvotimus “Senior Life Saving 
Tęst” ir yra gavusi keletą me
dalių už plaukimą ir t. v. “div- 
ing”. Pereitais metais rugsėjo 
mėn. jinai dalyvavo Herald- 
Examiner laikraščio surengta
me plaukikų konteste, t. v. 
“Two mile lake swim”. Stojusi 
kontestan, išplaukė paskirtą to
lumą, nors ir nepirmutinė, bet 
ir ne paskutinė.

Panelė Mabel užima vietą sek
retorės firmoje Paul Dodge 
Brokers. Jinai priklauso prie 
Illinois Womens’ Athletic Team, 
kuriame specializuojasi t. v. 
“high diving”.

Toji panelė, kaip matome, 
nėra tai tuščiagalvė “flaper- 
ka”, bet rimta, sveika, graži ir 
protinga mergaitė. A*part to, 
kad dienomis yra užimta ofise, 
vakarais ji lanko De Paul Uni
versitetą ir žada siekti augštes- 
nio mokslo; jinai nori speciali
zuotis fizinėj kultūroj.

Panelė Mabel Grigonis yra 
20 metų senumo (tikriau pasa
kius jaunumo), jinai yra 5 pė
dų 4 colių augščio (“Venus’ 
hight”), sveria 120 svarų, turi 
gražų ir malonų veidą, dideles 
šviesiai pilkas akis, šviesius 
plaukus ir gražią veido odą.

P-lė Grigonis yra labai popu- 
lari ir mėgiama savo draugių 
tarpe; jinai pasižymi mandagu
mu, linksmumu ir maloniu-lipš- 
niu budu. Jinai priklauso “Tau 
Ro Chi Sororitv”.

Kaip matote, tai p-lė Mabel 
yra gyvu įrodymu, kad “svei
kame kūne galima tik rasti tik
rą grožę”. Reikia džiaugtis

A A
VERONIKA VVOZERLS 

po tėvais Urbanavičiūtė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 5 dieną* 9 valandą ry
te, 1928 m., sUlaukus 34 inet. 
amžiaus, gimus Suvalkų red., 
Gražiškių parap. Paliko dide
liame nuliudime 2 sūnūs, Juo
zapa ir Walterį, motiną Oną, 3 
seseris ir 2 brolius. Kūnas pa
šarvotas randasi 2415 W. 21 PI.%

Laidotuvės įvyks subatoj, 
rugsėjo 8 dieną, 9 vai. ryte iš 
namų į Aušros Vartų parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Veronikos Woze- 
ris giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sanai, Motina, Seserys, 
Broliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Mažeika, Tel. Yards 
1138.

ir sveikinti tą panelę su josios 
laimėjimais atletikos ir sporto 
srityse ir josios sveika ambi
cija besiekiant augštesnio išsi
lavinimo.

Panelės Mabel motina irgi 
graži moteris (nuo josios tur
būt ir duktė paveldėjo savo 
“good looks”), jinai, p-ni Grb 
gonis, veikli ir draugijų gyve
nime, ypač Lietuvos Dukterų 
Draugijoje.

Tad tiek šiuo tarpu žinelių iš 
tosios jaunos panelės gyvenimo. 
Bet tai tik pradžia. Jei Mabel 
ir toliau taip lavinsis ir sieks 
augščiau kaip iki šiol, nenusteb
sime pamatę josios veidą šalę 
garsiųjų lietuvaičių: Osipavi- 
čiutė-šimaitis ir kitų.

Good luck, sweet Mabel! Lai 
tavo obalsiu visuomet būna: 
“aukštyn vis aukštyn”.

—Reporteris.

Augustas Frei
montas

Boksininkas, ristikas ir sunkių 
vogų kilnotojas, sugrįžo.

šiomis dienomis pagryžo iš 
Lietuvos, laivu Olimpic, Chi
cagos lietuvių sunkių vogų kil
notojas, ristikas ir boksininkas, 
Augustas Freimontas. Jisai bu
vo išvažiavęs šį pavasarį į Lie
tuvą ir Latviją pasisvečiuoti, ir 
tenai turėjo progos įvairiose 
vietose, Lietuvoje ir Latvijoje, 
persiimti su lietuviais ir lat
viais ristikais ir boksininkais.

Augustas Freimontas ritosi 
Kaune, Šiauliuose, Joniš
kyje, ir Eigoje. Visur jisai iš
ėjo laimėtoju. Jisai nugalėjo 
Reinbergą, Labanauską ir Šim
kų. Dabar jisai jau yra pada
ręs sutartį su amerikonų treni
ruotoj ais bokso imtynėms, šią 
žiemą jisai žada iššaukti lietu
vius boksininkus persitikrinti. 
Yra tikimasi, kad senesnieji 
boksininkai, kurie iki šiol turė
jo užkariavę pergalėtojų titu
lus, šį metą turės puikios pro
gos pasirodyti, ar jiems dar bus 
galima pasilaikyti tos garbės 
vainikus, ar gal priseis užleisti 
kitam.

P-nas Augustas Freimontas 
lankėsi Lietuvoje ir Latvijoje 
su savo ' močiute, Marijona 
Schnour. Apie Latviją ir Lie
tuvą jisai pasakoja, kad šį me
tą taip Latvijoje, kaip ir Lie
tuvoje buvo labai šaltas ir lie
tingas pavasaris ir vasara. Bet, 
kaip jam išvažiuojant atrodė, 
tai bado tu r būt nebus nei Lat
vijoje, nei Lietuvoje. Nors, 
tiesa, jisai pripažįsta, kad me
tai bus labai sunkus ūkinin
kams tose vietose, kurias išti
ko didieji lietus. Ir todėl jisai 
sako, kad taip latviai, kaip ir 
lietuviai amerikiečiai turėtų, 
kiek kuris išgali, siųsti pagel- 
bos savo giminėms.

Šiemet, abelnai, buvo lietin
gas pavasaris ir vasara Euro
poj. Ir todėl javams bus labai

MYKOLAS REKSTIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 2 dieną, 2:10 valandą 
po pietų, 1928 m., sulaukęs 46 
metų amžiaus, gimęs Raseinių 
apskr., Betigaios parapijos, 
Norgeliškių kaime. Paliko di
deliame nuliudime brolį Silves
trą, brolienę Rozaliją, 3 anū
kes: Teodorų, 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.

Laidotuves įvyks pėtnyčioj, 
Rugsėjo 7 dieną, 2 vai. po pietų 
iš Eudeikio Koplyčios bus nuly
dėtas į Tautiškas kapines.

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

Nuliūdę liokame,į
Brolis, Brolienė, Anūkai 
ir Giminės.

laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

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

prasti metai visur Europoje, 
netik Latvijoj ir Lietuvoj.

V. M. Stulpinas.

South Chicago
Mėnulio spinduliai, blanketai 

ir kiti trobeliai
4 _______

čia randasi stovyklos arba, 
geriau pasakius, kempės, ku
rios priklauso Indiana Excav- 
ating Company. Gyvena jose 
dirbantys kompanijai darbinin
kai. O jų yra keli šimtai. Tar
pe kitų randasi ir lietuvių.

Sakysite — kiek čia svar
bos, kad yra lietuvių?

Rasi nebūtų svarbos, jeigu 
nesirastų pažįstamų, ypač 
bridgeportiečių. O man, kaip 
Bridgeporto piliečiui, ižinoma, 
svarbu susipažinti su savo ko- 
lionijos “veikėjais”.

Na, ir susitinku pilietį P-nj, 
seną Bridgeporto “kovotoją”. 

Jam Bridgeportas žinomas kaip 
penki pirštai. Pažįsta jis vi
sus “veikėjus”, diedus ir ma
mas ir kiekvieną lietuvišką už
eigą. Pilietis P-nis kiekvieną 
sekmadienį traukia į Bridge- 
portą, ir, kaip geras krikščio
nis demokratas, aplanko diev- 
namj, o vėliau linksmesnes 
vietas.

Pereitą šeš tądien i o vakarą 
jisai užsuko pas gerą savo 
draugą, Džiovą, o su juo nu
ėjo toliau — apžiūrėti, ar dar 
Bridgeportas tebestovi vietoje. 
Kad geriau galėjus suprasti 
dalykų padėtį ir visą Bridge- 
jiorto “frontą”, reikėjo “pasi
stiprinti” ir “išmanymo” gau
ti. Užsuko jiedu pas mamą. 
Žinote, moteris tai moteris, ir 
Adomas nesigailėjo rojų dėl 
jos praradęs.

Na, gerai, pavaišino mama 
svečius, ir ima dejuoti, kad 
neturtinga esanti, o žiema ne
toli, blanketų reikia, gi jų ne
turinti.

— Hm.. — sumykė pilietis 
P-nis — tik duok čia po vie
ną išsigerti, o blanjketaj tai 
jau mano biznis!

Na, tai ir išsigėrė musų pi-

Grahoriai________

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graboriu Ir 

BaLmmaotojaa

2314 W. 23rd PI.
Chicago, III.

Patarnauja laidotuvė- 
ae kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu 
busite užganėdinti

Loosevelt 2515-2516

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musu patan.av imas 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet eiti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Aubum Avė. 
chicago; ill.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHIČAGOJ

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

OFISAS: 
668 W. 18tb Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victorv 4088

U8 —
I Geresnis ir Pi- 
' gesnis Už kitų

J. F. Eudeikis Komp 
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605'07 So. Hermitage Avė, 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield 
Tel. Lafayette 

SKYRIUS 
1410 So. 49 Ct.,

Tel. Cicero 8794 
SKYRIUS

8201 Auburn Avė. Tet Blvd. 

Avenue 
0727

Cicero

3201

liečiai po vieną ir dar po ki
tą.

Pilietis P-nis sako:
— Koman, Džio!
Nuvažiuoju į minėtos aukš

čiau kompanijos kempę, pasi
ima po blanketų ir maršuoja 
musų burdingieriai Bridgępor- 
to linkui. Bet jų nelaimei bie- 
sas papainiojo skvadų. Paėmė 
musų ^piliečius ir blanketus ir 
veža pas save “namo”. O da
bar piliečiams teks pasiaiškin
ti pas “džiodžę”.

Taip tai visokių nelaimių 
pasitaiko, nežiūrint į geriau
sius norus. Rautas

LAIŠKAI NAUJIENŲ OFISE

Baltas, C 
Daunoras, M. 
Dubickas P. 
Greitjurgis, V. 
Krigelis, J. 
Kershulis, J. 
Kaudis, J. 
Laurinaitienė, A. 
Lechavičius, A. 
Libuszoroski, J. 
Lukauškis, J. 
Miller, Paul. 
Markus, J. 
Ruiz, F. 
Peterson, W. 
Rasiulis, A. 
Samis, James 
Smitas, J. 
Skukovvski, K. 
Shimbel, J. 
Urbanavičius, S. 
Valinčius, K. 
Venckus, J.

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

Lietuvės Akušėrės_
Phon</ V/ctory 4952 

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
AKUŠERKA

3252 South Halsted Street

Viršui Universal 
State Bank

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

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves

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

Akių Gydytojai
Tel. Vict< 6279

DR. G. SERNER

Lietuvi)* Alkių Specialistas
3265 So. Halsted St.

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedalioj nuo 10 iki 1

ŽMOGAUS 
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
da siūlo už dyką egzaminavimą, pusė 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iŠ namų į namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidžiau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
parktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas 

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST 

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

Phone Kenwood 1752

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa

si naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O. D.

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Bonlevard 7586

Lietuviai Daktarai

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

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

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenae 
Telefonas Boulevard 7820 

Rea.. 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, A-8. Nedėlioj 10-13 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. Maplevood Avė. 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos

nuo 0 iki 11 vai. ryte; 
t nuo 6 iki 8 vai. vakare
apart tventadienio 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
Re*. 8201 South Wallace Street

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Res. 6660 South Arteslan Avenae 
Phone Prospect 6669 

Ofiso Phone Canal 6257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
Chi ra r o. IU.

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

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

Namų telefonas Brunswick 6597 
Ultravioletini šviesa ir diathermia

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenae 

Aut Zaleskio Aptiekus 
CHICAGO. ILL.

Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8243 So. Halsted St.

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

Phone Boulevard 1401
DR. V. A SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nojeli o j jiuo 10 iki 12 A. M.

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Res. Telenhone Plaza 8200

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. T®1. Drexel 919i

DR. A. A. ROTH
Rasas Gydytojas ir Chinirras
Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 

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

arti Slst Street
Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vakare 
Nędšliomi* ir šveutad. 10—12 dieną

Įvairus Gydytojai. gydo —

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

Dr. J. W. Beaudette 
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

TELEFONAS CANAL 0464

DR.HERZMAN
~ IŠ RUSIJOS -

Gerai lietuviams žinomas per 2B 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

Gydo staigias Ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaiku pagal naujau
sius metodus X-Ray ir Kitokius elek
tros prietaisus.

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

nuo 6 iki 7:80 vai. 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. vakaru 

Telefonas Canal 1912 
Residenca Tel, Fairfax 6368

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

DR. G. L. MADGE 
DENT1STAS

Dykai «gzaminacdja. Be skausmo 
ištraukimas

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

TeL Cicero 49

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Ave^ 2 labos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moterlikų, Vyrišką ir Vaiką ligą 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Advokatai

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Va k Arui s 
8241 South Halsted St. 

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

Pštnyčios

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 vakarą 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Nedalioj nuo 11 ryto iki 1 ▼, 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 

3323 South Halsted SL 
Tel. Bonlevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto

JOHN B. BORDEN 
(Johv Bagdžianas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 West Adams St. Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd SL n no 74 
Telephone Roosevelt 9090 

Namą Telefonas Republic M00
A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyji 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Park 8895
—.    ................... .................................—.1. I Į ■ ■■■ ■■ "H

J. P, WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Namų lel. Pullman 6377



6 KAtUĮENOS, Chloago, m Ketvirtainį^ rūgs. 6, 1928
I Tverti kokius ten gurkus rei
kia jau užmiršti. O jei ir su- 
tvertumėt, tai tvarinys negalės I
gyvuoti. Taip pat ir su laikraš
čių skaitymu. Juk jus esate tie 
patys lietuviai, to paties krau
jo. Tverkite galingą laikraštį, 
kurį ne vien jus galėtumėt skai- 

jtyti. Tuomet ateisime ir mes, 
kaip jus vadinate, “žemaite” su 
visa savo siela jums į pagalbą. 
Tik kad butų laikraštis vertas 
to žodžio. Mums visai nesvar- 

Jau kelintą kartą Kasparai- bu, kas jį leis. Tegul leis ir liū
tis rašo apie lietuvius liuteronus. I teronai. Mes jį skaitysime, taip 
Ir kiek jis vargsta! Tai tikras kaip Amerikos žmonės kad skai- 
liuteronų pionierius. Jis turi 
didesnį galvosūkį su savo tau
tiečiais, negu žydą Maižiešius. 
Nesenai jis šaukė lietuvių liu
teronų kongresą. Jo noras bu
vo suvienyti visus liuteronus ir 
padaryti tą suvienijimą stip
riausia organizacija visoj Ame- 

šaukiamas 
Amerikos.
korespon- 

dieną į-

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Del Chicagos lietu 
vių liuteronų dar

buotes

to. Mums ne galvoje kas jį lei- 
žmonės. 

nieko su
' džia, kokios tikybos 
Laikraščio skaitymas 
tikyba neturi.

Mažosios Liet.

Business Service
Biznio Patarnavimas

Financial
Finansai-Paskolos

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per
taisyti katilai ir fumisai, grotos — 
vandenio {taisos. American Stove 
Repair VVorks, 3110 Wentworth A ve., 
Tel. Victory 9634.

24 MENESIAI IŠMO
KĖJIMUI

PLUMBINGAS, APŠILDYMAS, 
APROKAVIMAS DOVANAI

Pašauk Monroe 0455
Musų inžinierius ateis pas jus. Mes 

parduodam tik materijolą 
įtaisysime viską dėl ji

A. BLACKSTONE 
807 W. Lake St.

Kampas luike ir Halsted Stf.

Paskolos suteikiama 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

\______Radios________
TURIU parduoti mano elek- 

trikinį radio su kabinetu ir vi
sais tūbais. Priimsiu $50 cash 
už viską.
1411 Mihvaukee Avė. 1-os lubos

•J
Business Chances

Pardavimui Bizniai
Real Estate For Sale

Namai-Žemė Pardavimui

. arba 
us.

ICE CREAm faRLOR, cigars, ci- 
garettes ir mokykloms knygų ir 
smulkmenų, arti bažnytinės mokyk
los. Parduosim labai pigiai, turim 
apleisti Chicago, 1447 S. 49th Ct., 
Cicero, UI.

GYVENK IR DŽIAUGEIS
6 kambarių medinis namas su ba- 

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

rikoje. Jvyko jo 
kongresas iš visos 
Buvo kviesti visokie 
dentai. Kada minėtą 
vyko tas suvažiavimas, tai bu
vo sukalbėta du'“Tėve musų’’ 
ir viena “Garbė močei’’, o dau
giau nieko. Kasparaičio užma
nymas yra suvienyti visus lie
tuvius liuteronus j vieną galin
gą organizaciją ir išleisti jiems 
liuteronišką laikrašt), pastatyti 
didžiulę auditoriją. Aš esu tik
ras, kad jam tas darbas lengvai 
pavyks. Mat, ne jis vienas dar
buojasi—jam Ponas Dievas ei
na i talką ir siunčia 
nonę.

Bet aš nesuprantu, 
paraitis taip trokšta 
liuteroniško laikraščio. Juk mes! 
Amerikoje esame apsivertę 
laikraščiais ir visokia literatū
ra įvairių pakraipų, 
tykime. Man rodosi, 
liuteronai, jaučiatės, 
lietuviais nieko bendra neturi
te, jog esate lyg kokia atskira 
tauta. Ir man taip išrodo, kad 
į lietuvišką veikimą ir darbą 
jus žiūrite per'pirštus.

Aš norėčiau paklausti p. J. 
'Kasparaitį, kur ir kame jus pri
sidėjo! prie lietuviško judėjimo, 
kaip tai — atgavime Lietuvos 
nepriklausomybės, šiaip tautos 
reikalais ir Klaipėdos atvada
vime. Ale kur jus ten dalyvau
site, kai iš Kauno pusės ėjo į 
Klaipėdą. Ot kad butų nuo Ber
lyno pusės ėję į Klaipėdą, tai 
jus tuomet būtumėt ėję pir
myn.

Teisylię pasakius, Klaipėdos 
krašto kultūros nepalyginsi su 
Žemaitijos kultūra. Bet tą gra
žią kultūrą sukurėten ne lietu
viai liuteronai, ale vokiečiai, ir, 
kaip man yra žinoma, lietuviai! 
liuteronai nėra niekur nuveikę' 
kultūrišką darbą. Ir neužkal
bink lietuvio liuterono prie to
kio darbo. Jam jis ne galvoj. 
Juk visa kultūra, ką jie vadina, 
tai susirinkimus laikyti. Aš ži
nau tokių, kurie nemoka nei ra
šyti, nei skaityti, o persistato 
save “bibelio” aiškintojais. Su
kvies, būdavo, kur pas ūkininką 
daržinėje susirinkimą ir aiški
na bibliją. Juk šiek tiek protau
jančiam žmogui buvo koktu žiū
rėti į tokius aiškinimus.

Taip pat ir Amerikoje svetai
nes publikos prisivadinę, bibli- 
jistai “išdėsto” bibliją, kurioje 
surašytos puslaukinių 
sakos. Tokiuose jų 
nuiose ir man pačiam 
j>orą kartų. Lieja jie 
dantis griežia.

Tai turiu pasakyti J. Kaspa- 
raičiui, jogei duodu Tamstai 
kreditą. Tamsta supranti kultū
rišką gyvenimą, bet savo sekė
jų nenuvesi ten, kur Tamstos 
užmanymas yra. Jeigu nori juos 
suorganizuoti, tai vesk juos į 
Susivienijimą Lietuvių Ameri-

Tai yra miliono dolerių 
narių;

savo žeg-

kam Kas- 
lietuviško

lik skai- 
kad jus, 
jcveisu

žydų pa- 
susirinki- 
teko būti 
ašaras ir

koje.
organizacija. Ten yra 
ten išteks jums visiems vietos; 
ten jus nebusite nuskriausti nei 
papročiais, nei tikyba; ten pri
klausydami ir savo šeimynoms 
suteiksite aprūpinimo ir gar
bės, ir tada galėsite didžiuotis, 
kad atlikote kultūringą darbą 
vienydamies su lietuvių tauta, 
o ne kaip atskira dalis.

Lieps savininkams tai
syti gatves

Michael J. Faherty pareiškė, 
kad artimoj ateity miestas pri- 
versiąs Roger Park apielinkės 
namų savininkus pataisyti gat
ves.

PRANEŠIMAI
“Birutės” pamokos. Pirma “Biru

tės” choro repeticija įvyks- rugsėjo 
6 d., 8 vai. vakaro, Gage Park sve
tainėj, kampas 55-tos gatvės ir So. 
VVestern Avė. Visi “Birutės” nariai 
malonėkite susirinkti. — Valdyba.

Jaunu Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas Kliubas laikys mėnesinį susirin
kimą penktadieny, rugsėjo 7, 7:30 
vai. vak., Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St. Visi nariai malonė
sit laiku pribūti, nes randas daug 
svarbių dalykų aptarti.

R. S. Kunevičius.

176 kp. 
rugsėjo 
svetai- 

Visi nariai 
Yra

Brighton Par.. — S. L. A. 
susirinkimas įvyks pėtnyčioj, 
7 <1., 7:30 vai. vak., Jokantų 
nėj, 4138 Archer Avė. 
malonėkite dalyvauti. Yra daug 
svarbių reikalų ir užsimokėkite savo 
užvilktas mokestis. Taipgi atsives
kite ir naujų narių prisirašyti prie 
S. L. A. .Sekr. A. Trejonis.

S. L. A. 109 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks penktadieny, rugsė
jo 7 d.. Meldažio svetainėje, 2242 W. 
23 rd PI., 7:30 vai. vakare. Visi na
riai kviečiami atsilankyti. Valdyba.

Hl ■ I ■ FT — ■ < > 1 MT1

Įclassified ADS.

I------ -------------------------
Mlscellaneous

įvairus 

JEIGU juą 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 
RadcUff 7573 ofice 7451 Vernon Avė.

Business Service
Biznio Patarnavimas

KAPENTERYS, statytojas bunga- 
low, porčių. Mes darome visokius tai
symus ir permodeliaviinus. Atliekame 
visokį pataisymą.

WAHLIN Atlantic 1872

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

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

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Utlat
Irom malevą, popierą, stiklai ir t t

3149 So. Halsted St.
Phona Victory 7261 

J. S. RAMANčIONIS, Sav.

SKOLŲ TŠKOLEKTAVIMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL CLAIMS 
SERVICE BUREAU

Room 801 
163 W. Washington 

Main 4020

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

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

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

8408 S. Michigan Avė. Victory 4126

CH. SYRTOWT AND 
JOS. PAWLOWICZ CO. 

LIETUVIAI
HOT WATER & STEAM HEATING 

Darbas garantuotas. 
Geriausias patarnavimas

2082 W. 18 St. Tel. Canal 1269

EXPERTAS RADIO 
TAISYMO

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

$2 — patarnavimą skaitom — $2
Plaza 7420

po 6 vai. vakare Englewood 2544

Financial
Finansai-PaskoloR

Ar Jum Reikalingi 
Pinigai?

Mes turime užtektinai pi
nigų paskoloms, pirmiems 
ir antriems morgičfams. Pi
gios kainos. ‘‘red

HELBERG BROS
Room 607

192 N. Clark St,

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

1618 W. 18th St. 
I. F. Dankowski, pres. 
C. T. Dankow.ski, ižd.

Co.

Skolinama pinigus ant nuosavybių, 
1-mus ir 2-rus morgcčius so 

mažu komišinu
K. J. MACKE & Co.

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

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi 1 24 

valandai.
Musų išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės pas 
M. J. KIRAS, 
8388 So. Halsted St

Pinigų
kaip

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

Tik 4% komiso!
Aprūpinimas

Trumpas 
Aiškus 
Greitas

Šaukit Roosevelt 5373

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jums $100, $206 
arba $800, imama legali nuošim
ti. Pinigus gausite | 12 valandų. 
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Ava., 
Kampas Hermitage Ava.

MORGIČIAI
Skolinu pinigu* ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi-’ 
čius.

JUSTIN MACK1EWICH 
2342 So. Leavitt St.

. Phone Carai 1678

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

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant 

i-mo ir 2-ro Morgečio 
Valandos nuo 4 iki 8 kas 

vakaras

Mes dirbame ir perka 
me 1 ir 2 Morgičius

| 2 dienas

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47 St

PROGA UŽDIRBTI
$500 lengvai galite uždirbti ant sy

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

STANKO & CO. 
5076 Archer Avė. 

Tel. Lafayette 6036

ant

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Musical Instrumento
Msuikos Inntranientai

LESlJE C. Groffo pastebėtina mo
kinimo sistema duoda jums (seniems 
ir jauniems) progą išmokti groti ant 
tinkamo jums instrumento. Su pagel- 
ba mano mokinimo budo jus galėsi
te groti po valandai laiko ant piano, 
armonikos, galėsite dainuoti arba 
švilpti. Parduodame armonikas. 
CHICAGO MUSICAL SEMINARY, 
2828 Madison St. Kataliogus pasiun- 

SHame ant pareikalavimo. Tel. Kedzie 
5497. Valandos nuo lltos iš ryto iki 
lOtos vakare. Nedėlioj nuo lOtos iki 
4tos po pietų.

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

BUČERIŲ ATYDAI. Greitai rei
kalinga bučemė mainyti ant loto. 
Stanko & Co., 5076 Archer Avenue. 
Lafayette 6036.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė su namu, cash biznis, parduosiu 

lotą

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

TURIU PARDUOT tuojaus savo 
gražiausi grojiklj Pianą. Verčios 
$750. Vėliausi voleliai, kabinetas 
ir suolas už $100, paimsi viską, $25 
jmokėt, likusius po $2.00 j savaitę.

Kreipkitės
1418 N. Wood St. 

Imos lubos

pigiai, arba priimsiu i mainus 
bungalovv arba 2 flatų.

Savininkas
6001 S. Carpenter St. 
Tel. Englewood 2116 
Agentai neatsišaukite

Furniture & Fixtures
Rakandai-Ttaisai

PARSIDUODA vvholesale meat 
route, geras trokas, geras biznis. 
Parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
namo, 2 flatų po 61 kambarius arba 
6 kambarius bungalow, arba biznia
vo loto. Atsišaukite, 5097 Archer 
Avė., 2 lubos.

mainais. Ką turite? 
STANKO & CO.
5076 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6036

TURIU PARDUOTI savo 4 lotus 
už “Cash” arba mainysiu į bungalow 
bei j nebrangų dviejų flatų namu
ką, 2 lotai randasi prie 58-tos gat
vės prie pat So. Harlem Avė. Visi 
įrengimai ;kiti 2 lotai prie 69 PI. 
tarp Central Park Avė. ir Crawford 
Avė. — vienas blokas nuo Marųuette 
Parko — čia tiktai yra šalygatviai 
ir vanduo. Visi lotai po 30 pėdų. 
Kreipkitės tiesiai prie lotų savinin
ko — ’

MICKEVIČIUS, 
1739 So. Halsted St.

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 jūsų loto bile 
bungalovv arba flatą budinką, kokį 
jus galite išsirinkti. R. J. NELSEN, 
builder, Kildvare 1195.

REIKIA LIETUVIŲ AUTOMOBI
LIŲ PARDAVINĖTOJŲ — PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus pardavinėjot au

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

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

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

4 KAMBARIŲ PILNAS ĮREN
GIMAS — $225 

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

Expertai Perkraustyme 
6714 Cottage Grovc Avė. 

Atdara v. iki 10 v. Pristatome dykai

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

Automobiles

Exchange—Mainai
KELETAS BARGENŲ TIK UŽ 

mortgečius. Geros farmos ant mainų 
ant Chicagos nuosavybių. Klausk — 
Mich'al Kuchinskas, Rear Estate, 2221 
W. 22nd St.

SPECIAL MAINAI

REIKALINGAS indų plovėjas 
trumpos valandos, nedėliotus nerei
kia dirbti, valgis ir kambarys, ge
ras užmokestis, 1715 S. Canal St.

Hėlp Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA mergina virš 18 
metų dėl abelno namų darbo. Turi 
kalbėti angliškai. Tel. Keystone 1337.

REIKALINGA moteris dirbti na
mų darbą. Valgis ir kambarys, 
2856 W. 39 PI.

GERŲ DARBŲ YRA
Kambarių tarnaitei $65.00 f mėnesi. 
Maudynių tarnaitėms $65.00 j mėnesi 
Valymui apartmentų, hotelių tarnai

tėms $65. i mėnesj.
Namų tarnaites $18, kamb. ir valgis 
Patarnautojas ....
Sudynų mazgotojas .. 
Kuknios pagelbininkai 
Virėja mergina .........
Dženitorkos ...............
Funch Press operatorkų 
Fabrikų merginoms
Mašinų operatoriui $20.00 į savaitę

Daugybė kitų gerų vietų yra 
atdarų.

South Park Employment 
Bureau

$16.00—$18.00
............. $16.00
............. $18.00
........... $25.00
$15.00—$18.00

$18.00
35c. į valandą

4191 S. Halsted St. 
kampas 42-ros gat., 

2-ros lubos

REIKALINGA patyrusi pardavėja 
prie moteriškų ploŠčių ir skrybėlių 
krautuvėj, 660 Maxwell St; Telefo
nas 7327.

Furnished Rooms
4 GRAŽUS dideli kambariai, pasi- 

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

RENDAI kambarys — vienai ypa- 
tai, be valgio, 1909 So. Halsted St.
2 fl. 

For Rent
MARQUETTE PARKE

Rendon Storas tinkamas bile ko
kiam bizniui su 5 p. k. 2 k. gara- 
džius, namas naujas su visais {tai
symais.

2638 W. 69 St.
Atsišaukit pas

L. LAPINSKĄ, 
6635 So. Sacramento Avė. • 

Chicago, III.

IŠRANDA VOJIMUI kambarys, vie
nam arba dviem vaikinam, su val
giu arba be valgio, 4336 S. Wash- 
tenavv Avė., 1-mos lubos. .

KAMBARYS dėl rendos, dėl vieno, 
šiltu vandeniu apšildomas, be valgio, 
didelis, šviesus ruimas, geistina toks, 
kuris nevartotų svaiginančių gėrimų. 
4517 So. Rockwell St., 1-mos lubos.

Radios
Visos Elektrinės Radios

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

800 N. Clark St.
Room 423

Deleware 3000

NAUJI MODELIAI
Nuo 8 dienos .Liepos, jąu Studeba

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

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

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

seno, meldžiu pamatyti mus, nes 
mes 
Studebakers karus, ir jums užtikri
name teisingą patarnavimą.

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

D. KUKAITIS ir A. KASULIS 
Savininkai

IŠSIMAINO puikus kampinis biz- 
niavas muro namas, 2 Storai ir 6 
flatai, parduosiu už $55,000.00 arba 
mainysiu ant privatiško namo, sum- 
rner resort, farmos, garažo, arba ant 
didelio furniture Storo.

IŠSIMAINO bizniavas namas an! 
Archer Avė., Storas ir 2 flatai, mai
nysiu ant bungalow, arba reziden
cijos.

IŠSIMAINO puiki farma Wiscon- 
sine, 40 akrų, mainysiu ant namo ne
paisant vietos.

IŠSIMAINO puikus 6 flatų jnuro 
namas, parduosiu už $15,500 arba 
mainysiu ant mažesnio namo toliaus 
iš miesto.

DIDELIS BARGENAS 
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.

ys pirkti arba 
meldžiu pamatyti mus, 
au 5 metai kai parduotam

PARDAVIMUI puikus 2 bizniavi 
lotai prie Narraganseti ir Archer 
Avė., parduosiu abudu lotu už $1,000.

Su virš minėtais reikalais kreip
kitės pas,

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

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

J. A. LYNCH, 
40 N. Dearborn St

Central 3654

M & K Motor Sales
Cbicavx>B seniau ui Ir ataakan<Mau«l vartotų 

karų pardavinėtojai, 100 garantuotų vartotų 
karų, pilnai įrengti, gerame mechanifikame 
stovyje, karai parduodami nuo $180 iki 
$2000. Mes turime 
eokiema reikalams, 
mainais.

6811-13 So.

karą kuria tinka vi- 
Cash. iftmokCjltnaia.

Halsted St.

Lincoln Sport Phaeton 
Buick sedan 5 pas. .... 
Buick sedan 5 pas........
Oakland sedan naujas 
Pontiac sedan naujas .. 
Chandler luke naujas .. 
Studebaker 7 pas........

$1200 
$1000 

$775 
$950 
$750 
$700 
$950

1926
928

1927
1928
1928
1927
1927

Essex, Fords, 50 kitokių dėl pasi
rinkimo.

McDERMOTT MOTOR SALES
7136 S. Halsted St.

ŠIMTĄ METŲ NEGYVENSI
ME, TAI GYVENKIME 

LINKSMAI
Niekados nepadarysite klaidos 

si pirkę Chandler Automobilių,
nu
neš 

gražesnio, tvirtesnio už taip mažą 
cainą nėra kito. Pilnai prirengtas 
keturių durų, 6 cilinderių sedan, tik
rai $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- 
ankyti i musų naują automobilių pa- 
ocių, kur rasite naujų ir senų karų 

pirkimui, taipgi paranki gasolino 
stotis.

Mes taisom, grizinam ir plaunam 
automobilius.
STANKO CHANDLER SALES

2001-05 So. Cicero Avė.

Business Čhances
Pardavimui Bizniai

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

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

PARDAVIMUI restoranas, rakan
dai visai nauji, kainavo $1300, par
duosim tik už $350, kas nori gali ten 
)at gyventi arba išsivežti. Taipgi 
toras ant rendos, labai gera vieta 

dėl groserio, kendžių arba soft drink.
Atsišaukit

2513 S. Halsted St.
2 lubos iš užpakalio

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

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

5142 So. Albany Avė. 
Chicago, III.

’ AR JIEŠKAI FARMOS
Jeigu taip, tai nepraleisk šių dviejų 

168 akrų geros žemės ir budinkai, 1 
mylia j miestą, 80 akrų girios, 12 
akių sodno, upė, kaina $4,200.

120 akrų ūkė, geri budinkai, yra 
miško ir sodnas, $3,000.

Matvk mane September 6-7-8-9. 
P. D. ANDREKUS,

1926 Canalport Avė., Chicago, III.

GERIAUSIAS UKES parduodu su 
gyvuliais ir be gyvulių. Geriausios 
žemės, arti mokyklos ir bažnyčios, 
arti ežero. Daug lietuvių yra Čia, 
sveikas oras. Atvažiuokit pažiūrėti 
dabar geriausia pamatyti, kokia že
mė ir koki javai auga.

G. KUNIGĖLIS,
371 Dele Avė., Muskegon, Mich.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

PARSIDUODA muro namas, 3 
flatų po 6 kambarius, arba mainysiu 
ant bizniavo namo, 3618 So. Lowe 
Avė. Boulevard 85,46.

Matykit Šitą Šiandien
VISAI NAUJAS 2 FL. Už $15,250

Octagon saulės kambarys, 5 kam
bariai kiekvienas, ugniavietė, palmos 
užbaigimo, seklyčios ir valgruimio 
gražiai išdekoruota elektros prietai- 
sos. Maudynės akmenukais grįsta 
ir kiniškos plumbingo prietaisos, 
balto enamel gasiniai pečiai ir šal
dytuvai, 2 šiltu vandeniu Šildymo 
įrengimai, plieninis pabudavojimas, 
ant paltaus loto ir geroj vietoj. Ant
ras flatas išrenduotas atsakantiems 
gyventojams. ■.

Sąlygos tinkamos jums »

4807 Concord PI.,
Blokas nuo North Avė i vakarus 

nuo Ciceros 
Šauk savininką

Austin 0892
MŪRINIS namas, 4 flatai po 

4 kambarius. Pirmas floras šil
tu vandeniu apšildomas; 2 ka
rų garažas, du blokai nuo 
Humboldt parko. Kaina $7,800. 
3441 Le Moyne St.

TIK
VIENAS

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

MAINYMUI 
KOSTUMERIAI

LAUKIA
Automatiškos — pasekmės — 
Pabandykit — nusistebėsit

Tel. Roosevelt 5373

PARDAVIMUI 2 bizniavi namai, 
abudu kampiniai, vienas randas ant 
Ashland Avė. arti 79 St., o kitas ant 
Westem Avė. arti 63 St. Gera vie
ta dėl aptiekos arba saliuno. Par
duosiu pigiai arba priimsiu j mai
nus bile ką kaipo dalj {mokėjimo.

WALTER J. PAUL
6601 So. W<*stem 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 
tų kaipo pirmą {mokėjimą, 
na $22,000.

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

JOHN IBACH 
Real Estate, 

1046 E. 43 St. 
Phone Oakland 4681

fla-
Kai-

arti

NAUJAS 6 kamb. mūrinis namas 
$7,450, $200 įmokėti ir $35 mėn. mo
kestis su procentais; 8 dideli mieg- 
ruimiai, gražiausis vidaus užbaigi
mas su “textone” sienoms. Visos vi- 
gados yra įbudavotos. Langų sieteliai 
ir langų uždangalai. Taipgi labai gra
ži 5 kamb. medinė bungalovv $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. Wihnette 364




