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Ginčas dėl Vilniaus kritingoj 
stadijoj, sako Voldemaras

GENEVA,
6. — Augustinas Voldemaras, 
Lietuvos ministeris 
kas, šiandie patvirtino prane
šimus, kad | 
bėjimai dėl lietuvių lenkų gin
čo išlyginimo nedavę jokių vai
sių ir kad ginčas dėl Vilniaus 1 racijoms patenkinti.

Šveicarija, rūgs, pasiekęs kritingą stadiją.
Tautų Sąjungos susirinkimų 

pirminin- salės prieškambary p. Volde- 
_ r___ • maras pasakė grupei [laikraš- 

privačiai pankai- liniukų?], kad ligšiol dar nie
ko nebuvę padaryta Lietuvos 
reikalavimams ir tautos aspi-

Jungtinės Valstybės Čuchnovsky, rūsy
linkstančios pripa 

žinti sov. Rusija
aviatorius, atvyk

siąs į Ameriką
[Atlantic and Pacific Photo]

Palais d’Orsay, Franci jos užsienių ministerija, kur buvo pasirašyta antikarinė sutartis.

Rado komunistinės 
literatūros

Klaipėdos krašto Sausgalių 
pievose policija rado pilną di- 

i delj maišą komunistinės lite- 
; raturos kitomis kalbomis.

Kas ją ten paliko — neiš
aiškinta.

Nebylis kirviu sukapojo 
tris žmones ir pade

gė namus

Maskvai sutikus pasirašyti Kel
loggo paktų, santykiai tarp 
abiejų valstybių švelnėja

Kartu su juo atvyksiąs 
prof. Samoilovič, 
gelbėjimo darbų 
vadas

ir
Krasino

atšiaurėje

Svarbus išradimas 
medicinos srity

NEVĖBIAI, Panemunėlio v. 
Rokiškio ap. — Bugp. 1 d., 
11 vai. vakare, keršto paim
tas, vienas nebylis kirviu nu
žudė motiną, mirtinai sukapo
jo našlę seserį ir jos vaiką. 
Kad paslėptų žmogžudystės 
pėdsakus, žmogžudys padegė 
trobas ir nubėgęs j pirtį už
sidarė.

lomatiniuose Berlyno rateliuo- 
se stipriai kalbama, kad vei
kiausiai netrukus jvyksiąs su
siartinimas tarp Jungtinių Val
stybių ir sovietų Rusijos.

Nuo laiko, kai sovietų Ru
sija sutiko pasirašyti Kelloggo 
amžinos taikos sutartį, santy
kiai tarp abiejų valstybių, 
ko, pasidarę švelnesni ir 
tinęs Valstybės jau esą 
sios kalbėtis dėl sovietų 
jos pripažinimo, juo kad
šiaip ar taip, rupi įsigyti Ru
sijos rinka.

Pranešimai iš Maskvos sa
ko, kad prekyba tarp Jungti
nių Valstybių ir Rusijos pa
skiruoju laiku stipriai paau
gus.

sa- 
Jung- 
linku- 
Rusi- 
joms.

Berlyne laukiama netrukus 
atvyksiant sovietų užsienio rei
kalų komisaro čičerino. Mano
ma, kad jis atvyks į čia tik
slu sušvelninti rusų-vokiečių 
santykius, kurie, dėl areštavi
mo vokiečių inžinierių ryšy su 
Donbaso byla, buvo pasidarą 
gerokai įtempti. Rudamas Ber
lyne, čičerinas veikiausiai tu
rės pasikalbėjimų su Jungti
nių Valstybių atstovu.

Korėjos tvanuose žu
vo 800 žmonių

SEULAS, Korėja, rūgs. b.
Paskutiniais apskaičiavi

mais, per tvanus žiemių rytų 
Korėjos srityse žuvo 800 žmo
nių. Padaryti 
stoliai siekia 
Susisiekimas 
dytas.

75 žmonės

medžiaginiai nuo- 
milioną dolerių, 

vis dar sutruk-

žuvo Indijoje
Indija, nigs. 6.KARACHI,

— Potvyny, kilusiame dėl Jei 
him ių>ės išsiliejimo, Sringaro 
apygardoje, kiek žinoma, sep
tyniasdešimt penki žmonės ne
teko gyvybių.

Žemės drebėjimas Cali- 
fornijos pajūriu

SAN PEDRO, Cal., rūgs. 6. 
— Califomijos pajūriu, per 
apie 400 mylių, nuo San Luis 
Obispo iki San Diego, vakar 
buvo jaustas lengvas žemės dre
bėjimas.

Du lakūnai žuvo aero
plano katastrofoj

CDEVELrfANT>, Olūo, rug^s. 

f). — Jų aeroplanui nukritus 
municipaliame aerodrome, už
simušė pilotas George Stomell 
ir jo pasažierius Gil Merry- 
man, abudu iš Detroito.

rūgs.WASHINGTONAS,
Praneša, kad gruodžio mė-

j Milžiniška vagyste 
baptistų bažnyčioj

vyksiąs drąsus rusų aviatorius 
Čuchnovsky ir prof. Samoilo- 
vič, gelbėtojai dirižablio Italia 
katastrofos aukų atšiaurūs le
duose.

Ir čuchnovsky ir prof. Sa- 
moilovič tebėra ledų laužoma
jame rusų laive K rasi n, kuris 
tęsia toliau ieškojimą |>asigen- 
damų ' šešių dirižablio Italia 
įgulos žmonių, o taip pat kap. 
Roaldo Amundseno ir penkių mų. 
jo draugų, i 
šiaurę . su ta 
žlugusių.

Abudu rusų 
ti į Ameriką 
Yorko prekybos rumii.

Amerikos 
misi ji?s 
milioną

baptistų bažnyčios 
iždininkas išaikvojo 
dolerių

rūgs. (>. —
bažnyčios

Home Mis-
Clinton S.

$1,0(10,000

ATLANTA, Ga., 
Amerikos baptistų 
Southern Baptist 
sion iždininkes, 
Carnes, išaikvojo
tos bažnyčios pinigų.

Prieš keletą savaičių Carnes 
kažin kur prapuolė iš savo na- 

Iš karto buvo manoma, 
išskridusių į at- kad su juo atsitiko kokia ne
pučia-misija ir į laime ir kad jis yra užmuš

tas, netrukus betgi pastebėta 
kai kurių netikslumų misijos 
kasoje ir sąskaitų knygose.

Tolesnė sąskaitų knygų re
vizija parodė, kad ižde pada
ryta milžiniškų 
iręs, matyt, 
dar dideles 
mas.

Nustatyta 
nes už suktybes jau 
tais buvo uždarytas 
kalėjime. Išėjęs iš 
jis vėliau pasidarė labai die- 
vuotas baptistas ir 

pasitikėjimo 
Jis patapo 
savo

didvyriu atvyk- 
pakvietė Ne\v 

Avia-

moilovič pakvietimą priėmė, 
pranešdami, kad kadangi gel
bėjimo darbai trauksis dar ke
letą savaičių, tai jie negalėsią 
atvykti j Ameriką
kaip apie gruodžio mėnesį.

vagysčių. Car- 
pabėgt >, pas igrol)ęs 
misijos pinigų su-

anksčiau

nėra pripažinusios sovietų Ru
sijos, valstybės departamen
tas, sako, nestatysiąs jokių 
klinčių tiems 
atvykti.

taipjau,

valstybės
nestatysiąs 

rusų svečiams didelio 
misijoje.
ninku ir savo žinioj 
$5,000,000 misijos turto 
nigų.

Nikaraguos konservą 
toriai rūbais pirksis 

balsų
MANAGUA, Nikaragua, rūgs. 

6. — Konservatorių partijos 
rinkimų kampanijos komite-

tų” (eilių rūbų), kurie bus iš
dalinti Nandaime miesto netur
tingiems piliečiams, idant per 
ateinančius visuotinius rinki
mus jie galėtų gražiau pasi
rėdyti ir geriau prezentuotis.

DANTE’S PELENAI
PAVOjGTI

ROMA, rūgs. 6. — Iš Baven- 
nos praneša, kad garsaus Ita
lijos poeto, Dante Alighieri, 
kapas esąs atplėštas ir poeto 
pelenai pavogti.

Portugalai lekia į Mozambiką
LISABONAS, rūgs. 6. — 

Keturi portugalų karo aviato
riai šiandie dviem aeroplanais 
išskrido kelionėn į Mozambi
ką, pietų Afrikoj, 14,367 kilo
metrų (apie 8,7(X) mylių) to
lumo.

Bernare! Shaw Genevoje

GENEVA, Šveicarija, rūgs.
6. — Tautų Sąjungos įstaigos 
pasižiūrėti atvyko j Genevą 
garsus anglų dramaturgas Ber- 
nard Shaw.

kad Car- 
1916 me- 
Atlantos 

kalėjimo,

nusipelnė 
baptistų 

jos iždi-
turėjo
ir pi-

kas-Londono gatvėse 
dien trys žmonės mir
šta netikėta mirtim

! -

LONDONAS, nigs. 6. — 
Statistikos žiniomis, Londono 
gatvėse kasdien, bendrai imant, 
miršta trys žmonės dėl įvairių 
nelaimingų atsitikimų, 
ginusiai nuo automobilių.

Per pirmus šių metų 
mėnesius dėl nelaimingų 
.tikimų Londono gatvėse 
563 asmens. Pernai per 
rus metus tokių mirčių 
1,001.

daui-

šešis 
atsi- 
mirė 
išti- 

buvo

Vyras ir žmona žuvo 
automobilių kolizijoj
TERRE HAUTE, Ind., rūgs. 

6. — Jų automobiliui susidū
rus su kita mašina, buvo už
mušti vietos piliečiai, Wrti. 
Tuttle ir jo žmona.

. ....,

Trys asmens žuvo ugny
NEW YORKAS, rūgs. 6. — 

Mariem miesto daly gaisre, 
kuris sunaikino vienus namus. 

ŽUVO trys asmens, ją tarpe 
vienas penkerių metų vaikas. 
Be to vienas vyras tUip apde
gė, kad irgi vargiai begu iš
liks gyvas.

Bombos sprogimas 
Kenoshoj sužeidė 

moteriške

Bankininkai inkrimi
nuoti už suktybes

GENEVA, Šveicarija, nigs.
6. — Dr. Max Ludin, Bazelio 
ligoninės Roentgeno šviesoš 
departamento direktorius, pa
darė svarbų išradimą rnedici1 
nos srity. Pumpuojant skiet 
dintą orą į smegenis ir varto-f 
jant Roentgeno spindulius; 
Drui Eudinui pavyko surasti 
skaudulių vietas smegenyse, 

r Ras labai palengvina operac 
ijas ir sumažina jų pavojingu- 
I mę-

keturi l Įpumpavus oro į smulkutė
lius smegenų narvelius (celes), 
'jei sveiki, fotografijoj jie at- 

P 'rodo kaip balti taškeliai, bet 
I ; jei nesveiki, jie esti beveik juo- 

'di. Tuo budu visai lengva 
sekti tikroji vieta, kame 
būt padaryta operacija.

Subėgę žmonės lavoną ir su
žeistuosius iš ugnies išgel
bėjo. /

,^Su žmogžudžiu turėjo dide
li vargą iki jį suėmė, nes jis, 
sėdėdamas pirty, gynėsi kir
viu. Teko sugriauti pirtis ir ta
da tik kartimis prispaudė jį 
prie sąsparos ir suėmė.

žmogžudystė aiškinama taip.

Wis., rūgs.RENGSI I A,
Vakar Kenųshoj ^ėl įvyko 

bombos sprogimas, kurio bu
vo apdraskyti darbininko 
Chauncey Pittfc namai ir skau
džiai sužeista Pitts’o žmona. 
Mrs. Pitts dirba Allen A kom
panijos įmonėje, kur jau sep
tyni mėnesiai kaip tęsiasi dar
bininkų streikas.

į
Dar 7 streiko pikiėtininkai 

areštuoti
Tą dieną policija vėl areš

tavo septynis streikininkus dėl 
pikietavimo įmonės. Tuo budu 
per visą streiko laiką iki šiol 
areštuota jau 193 streiki
ninkai.

(j.

Septyni finansininkai, 
chicagiečiai, imami 
už $1,000,000 švindelį

BOSTON, Mass., nigs. 
—< Federąlinis gra.nd jury 
kriminavo septynis vidurinių į 
vakarų finansininkus, kaltina
mus dėl sąmokslo pavartoti pa
štu savo suktybėms, siekian
čioms milioną dolerių.

Inkriminuoti yra: Guy Hus- 
ten, John E. Huston, John L. 
Boyles ir Harold A. Smith, vi
si Chicagoj; Walter E. Cra- 
vens, Kansus City’; Oran F. 
Shee ir Vernon U. Sigler, Dės1 
Moines.

su
turi

Trys vokiečių laku 
nai užsimušė

ha žemės, bet neturėdamos vy
riškių labai sunkiai gyveno, o 
tas nebylis nieko neveikdavęs, 
tik ištvirkaudavęs. Moterys su
tarė imti užkurį, ir nebylis su
žinojęs tuo budu joms atker
šijo. Žmogžudys esąs pilno 
proto.

Gydytojas aiškina, kad tokie 
žmonės (nebyliai) sykiais kaip 
ir netenka proto ir pasidaro 
labai žiaurus.

Du angliakasiai už 
mušti kasyklose

TAYLORVILLE, III., nigs. 
6. — Vietos Peabody kompa
nijos kasyklose No. 58 nugriu
vusių-iš viršaus uolų buvo už
berti du darbininkai, Rene 
Fauverųue, 25 metų, ir jau
nesnis jo brolis Doreni, 22 me
tų. Rene buvo išimtas nebe
gyvas, o Doreni mirė gabena
mas į ligoninę.

Jie kalbinami »kaip įsteigė
jai trijų bankinių kompanijų: 
Missouri-Kansas Farm Co., 
Farm Company of Massachu- 
setts ir Farmers Fund of Ill
inois, tariamai skolinti pinigų 
taimeriams ir farmerių ban
kams viduriniuose vakaruose. 
Jie pardavinėję tų savo ban
kinių kompanijų akcijas ir 
budu surinkę apie vieną 
lioną dolerių, bet pinigus 
vartoję savo tikslams.

ERFURTAS, Vokietija, rūgs. 
6. — Lufthansos Erfurto-*
Miuncheno linijos pasažieri- 
niam aeroplanui nukritus neto
li nuo Forcheimo, užsimušė 
aeroplano pilotas ir du 
žieriai.

Stato vaikų prieglaudą

pasa-

Japonietis bandęs nu
nuodyti Japonijos 

valdovus

KAUNAS. — Teko patirti, 
kad sveikatos departamentas 
ruošiasi statyti vaikų prieglau
dos “Lopšelio” skyrių Panemu
nėj.

Dabar veikiančios vaikų prie
glaudos perpildytos.

NUSIŠOVĖ V. ČĖPLA

6.

Maištai Ekvadore
GUAYAQUIL, 

rūgs. 6. 
Bios 
maištai, kurie tačiau tapo
riuomenės patrempti.

Ekvadoras,
LosBolivaro ir 

provincijose buvo
ka-

i

Rumanijos valstiečiai 
prieš Bratiano valdžia

BUCHARESTAS, Rumanija, 
rūgs. 6. — Rumanijos valstie
čių partija pasirengus pradė
ti iš naujo kampaniją dabar
tinei Bratiano valdžiai nu
griauti.

ORR
Chicagai Ir apielinkei fede

ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Bendrai gražu ir truputį šil
čiau; vidutinis, daugiausiai pie
tų krypties vėjas.

Vakar temperatūros buvo 

tarp 57° ir 70° F.
Šiandie saulė teka 6:20, lei

džiasi 7:16. Mėnuo teka 11:48 
vakaro.

tuo 
mi- 
su-

Traukinio katastrofa
COLUMBIA, S. C., rūgs. 6. 

— Praeitą naktį netoli nuo čia 
nusirito trisdešimt pėdų į pa
kalnę pasažierinis traukinys. 
Mašinistas ir
užmušti, o vieno 
riaus pasigendama. Keli 
žieriai buvo sužeisti.

Nelaimė atsitiko dėl 
dens išplauto ir gadinto 
žinkelio.

OAKLAND, Cal., nigs.
— čia tapo suimtas vienas ja
ponietis, M. Higashi, pabėgęs 
iš Napa Valstijos ligoninės pa
mišėliams. Japonijos konsulas 
San Franciscoj kaltina Higa
shi, kad jis kėsinęsis nunuo
dyti Japonijos imperatorių, im- 
peratorienę ir kelioliką kitų ti
tuluotų asmenų, pasiųsdamas 
jiems užnuodytų vaisių.

KAUNAS. — Esamomis ži
niomis nusišovė žinomas V. 
Čėpla. Savo laiku Čėpla tar
navo politinėje policijoje, eida
mas Mariampolės žvalgybos 
punkto viršininko pareigas.

Rado senų pinigų

pečkurys buvo 
kondukto- 

pasa-

Du vokiečiai “mins ko 
jom” per Atlanto 

vandenyną

Žemaičiuos, Garšviniuos, ūki
ninkai kasdami kalne/uose 
smėli, rado molinėse puodynė
se senų, net 16 amžiaus lie
tuviškų pinigų.

NUŽUDĖ ŽMONĄ

van- 
gele-

Gen. Trevino skiriamas 
Meksikos prezidentu

rūgs. 6. 
EI Con- 

telegra-

EL PASO, Texas, 
— Vietos laikraštis 
tinental išspausdino 
mą iš Meksikos Miesto, ku
rioj sakoma, kad visi deputa
tai ir senatoriai sutikę provi
zoriniu Meksikos respublikos 
prezidentu skirti gen. Manu- 
e-lį Trevino, Coaruila valstijos 
gubernatorių.

Vaikų paralysius Kanadoj
WINNIPEG, Kįanada, rūgs. 

6. — Apygardoje ėmė siausti 
vaikų paralyžius. Ta liga jau 
dvylika va.ilcų mirS.

ŠANCHAJUS, Kinai, rūgs.
6. — Tautinė Kinų valdžia nu
tarė pasirašyti Kelloggo taikos 
paktą.

HAMBURGAS, Vok i c t i j a, 
rūgs. 6. — Du vokiečių juri
ninkai, Ilaeder ir Hirschberg, 
šiandie valtimi išplaukė iš 
Hamburgo kelionėn per Atlan
to vandenyną. Jų valtis yra 
kojų minama, ir kelionėje j k 
turės visą laiką minti, pasi
vaduodami kas keturios va
landos. \

Daug Graikų parlamen
to narių serga drugiu
ATĖNAI, Graikija, rūgs. 6 

— Drugio epidemija Graikijoj 
tebesiaučia. Kadangi daugu
mas deputatų taipjau ta ligi? 
serga, tai parlamentas veikiau
siai neatsidarys greičiau kaip 
apie rugsėjo mėnesio galą.

Premjeras Venizelos, kurs 
irgi sirgo, dabar ima,sveikti.

RADO LAVONĄ

ZapiŠkio valsč. miške, arti 
Krusinskų kaimo rastas to pat 
kaimo gyventojo A. Blockio la
vonas.

GAščIUNAI (Šiaulių ap.).— 
Rugpiučio 3 d. pil. G. parėjęs iš 
lauko pusryčio ir neradęs išvir
to, supykęs ant žmonos, sugrie
bė kirvį ir su pente davė žmo
nai į kaktą. Moteriškė buvo vie
nu smugiu užmušta, žmogžu
dys buvo pasislėpęs, bet ]x>lici- 
ja sučiupo ir perdavė grandimis 
surakintą Šiaulių policijai.

Daugiau areštų
ŠIAULIAI. — Jau koks mė

nuo laiko, kaip Čia suareštuotas 
vienas “Kultūros” žurnalo re
dakcijos narių — Karsokas.

ŠIAULĖNAI. — Rugpiučio 
6 d. pas Šiaulėnų Liet. Social
demokratų Partijos organizaci
jos narius Kazį Mikalčių ir Ka
zį Januškauskį atvyko viešoji 
ir kriminale policija, padarė 
kratą ir abu asmenis areštavo. 
Policija įtaria juos susiražinS- 
jus su “plečkaitininkais”. Da

rant kratą nieko įtartino neras
ta. Abu areštuotieji išvežti au
tomobiliais j Radviliškį, kur ir 
sėdi.



KORESPONDENCIJOS Balsavimo reika 
lavimai

Cleveland, Ohio
DarbaLi-KonteRtantė.

Darbai pas mus šiaip taip ei
na. Negalima sakyti, kad vis
kas butų tvarkoj, bet gal nėra 
taip blogai, kaip daugely^ kitų 
miestų.

šiomis dienomis iš Detroito 
atvyko su šeima žymi moteris, 
M. Bagdonas, čia ji turi svar
bių reikalų. Vėliau, kiek teko 
patirti, ji važiuos į rankų darbo 
kontestą, 
Yorke.

Badgonas 
tąjį mokslą
vo rankų darbais.

—Reporteris.

kuris įvyks Now

yra baigusi aukš-

Philadelphia, Pa
jA. 135 kuopa apvaikščios 
penkiolikos metų gyvavimo 
sukaktuves.

kitko 
surengti 

su

tapo nutar- 
didelę vaka- 

gražiu programų

Rugsėjo 2 d. Lietuvių Muzi
ka lė j svetainėj j vyko SLA. 135 
kuopos mėnesinis susirinkimas. 
Tarp 
ta 
rienę
paminėjimui kuopos |>enkiolikos 
metų gyvavimo sukaktuvių. Va
karienė bus surengta spalių 21 
d. Lietuvių Muzikalėj svetainėj.

Prašome tad visų Philadelphi- 
jos ir jos apielinkių lietuvių 
pasižymėti tą dieną ir atvykti 
į rengimą vakarienę.

Plačiau apie vakarienę bus 
pranešta vėliau.

—Vakarienės Rengėjai.

Detroit, Mich
Iš SLA. 352 kuopos 

susirinkimo

Rugsėjo 3 d. įvyko kuopos 
mėnesinis susirinkimas Lietu
vių Svetainėj. Kaip paprastai, 
susirinkimas prasidėjo 2 vai. po 
pietų. Kadangi nei pirminin
kas, nei pirmininko pagelbinin- 
kas neatvyko, tai finansų raš
tininkas atidarė susirinkimą. 
Bet tuo tarpu atvyko vice-pir- 
mininkas ir perėmė tvarkos ve
dimą. Raštininkui nesant, mar
šalka K. Būtis apsiėmė užrašus 
vesti, o P. Kuliešius užimti Bu
čio vietą. Susirinkiman neat
vyko nei antrasis organizato
rius. Matyti, musų valdyba pa
ėmė “vekeišeną”.

Susirinkime prisirašė vienas 
naujas narys. Kuopos išvažia
vimo komisija raportavo, kad 
viskas nusisekė kuopuikiausia. 
Tikietų pašaliniams buvo išpar
duota daug, tad ir kuopai liko 
$32.15 pelno. Išvažiavime da
lyvavo taip pat didelis būrys 
kuopos narių. Komisija dar pa
minėjo, kad tą pačią dieną tu
rėjo išvažiavimą ir 2J kuopa. 
Kaip žinia, tai kuopai vadovau
ja šimto nuošimčių bolševikai. 
Tad jie ir sumanė varyti kon
kurenciją.

Kita komisija pranešė, kad 
svetainė jau esanti paimta spa
lių 28 d. Bus sulošta 
“Motina”.

Atsilankęs Svetainės 
vės narys pranešė, kad
vė rengiasi prie didelio bazaro, 
kuris prasidės spalių 6 d. ir 
tęsis iki spalių 14 d. Busią viso
kių išlaimėjimų. Kuopa nutarė 
paimti dvi serijas už 10 dol. 
Toliau sekė finansų raštininko 
raportas. Tuo susirinkimas ir 
užsibaigė.—J. A.

veikalas

Bondro-
Bendro-

Kloseto ontfltae fi—n<- 
tas. >13.50. Pirkit euo 
musų olsclio kainomis. 
Namų apAitdymo tren- 
rimai parduodami leng
vais fimokfljimals.
Peoples Pltimhing & 
Kratiny Sūnely Co. 

MobraukM Avė., 
461 N. Halsted 8t.

Huymerkat 0075—007

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj

Rinkimai artinasi, ir kiekvie
nas pilietis yra raginamas bal
suoti. bet kad tą galėtų dary
ti, turi apsipažinti su Savo vals
tijos įvairiomis teisėmis. Suv. 
Valstijų Konstitucija duoda 
kiekvienai valstijai sutvarkyti 
ir vest savo rinkimus. Kad 
nors pilietystė, su savo visomis 
privilegijomis, yra konstitucio- 
nališka teisė, įgyta gimimu ar
ba natūralizacija, bet kiekvie
na valstija turi teisę suregu
liuoti savo piliečių balsavimų. 
Ir pasekmės to viso yra, kad 
valstijų rinkimų įstatymai ne 

turi.-vienodi, daugeli? valstijų 
\specialius reikalavimus.

\ Usiregistravimas
Tik dvi valstijos. Arkansas 

ir Texas, nereikalauja piliečio 
užsiregistruoti pirm balsuojant. 
Visose kitose valstijose balsuo-

truoti. Tikslas to yra— vals
tija persitikrina ar balsuotojas 
turi teisę balsuoti ir neleidžia 
piliečiams balsuoti kelis kartus 
keliose vietose, kaip kartais 
būdavo daroma.

Balsuotojas užsiregistruoja 
paduodant vardą, senumą, gy
venimo vietą, kaip ilgai valsti
joj gyvena ir kaip ilgai rinki
mų distrikte gyvena. Kai ku
rie miestai reikalauja kas meti
nį užsiregistravimą, bet mažes
niuose miesteliuose, kur žmonės 
viens kitą labai gerai pažysta 
nereikalauja tankaus užsiregis
travimo.

Miestuose yra laikas paski
riamas kada galima užsiregis
truoti, ir per laikraščius per il
gą laiką raginama užsiregis
truoti. Kuris neužsiregistruoja, 
>ameta teisę balsuoti sekan

čiuose rinkimuose.
Net ir mažuose miestuose ir 

miesteliuose reikalaujama “nau
jus balsuotojus” užsiregistruo
ti. Naturalizuoti piliečiai, ku
rie balsuoja pirmu kartu, turi 
su savim neštis natūralizacijos 
certifikatą, nes turi parodyti, 
kad gali balsuoti.

Kaštumo liudijimai
Sekančios valstijos 

vo taip vadinamus 
tests” balsuotojams— 
Arizona, California, 
cut„ Delaware, 
siana, Maine, 
Ne\v Hampshire, 
North Carolina, North Dakota, 
Oklahoma, Oregon, South Ca
rolina, Virginia, Washington ir 
Wyoming. Tose valstijose bal
suotojas turi mokėti skaityti ir 
rašyti angliškai. Connecticut, 
Mississippi, Virginia ir Wyom- 
ing reikalaujama tik skaityti.

Kai kuriose valstijose tie eg
zaminai laikomi viešose mokyk
lose. Pilietis gauna mokslumo 
certifikatą ir tas certifikatas 
pavėlina balsuoti be tolesnių 
egzaminų.

Kitos kvalifikacijos
Kiekvienoj valstijoj balsuoto

jas turi būti 21 metų arba dau- 
giaus. Pilietystė reikalauja vi-

autoriza-

Alabama,
Connecti-

Georgia, Loui- 
Massachusetts, 

New York,

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR!

Laike gegužio mėnesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai!

Vi na* darbu užsakytas gegužio mėne
syj bus atliktas pigiomis Kainomis. Tai 
yra perstatoma VIENODŲ KAINŲ Siste
ma musu apielinkių Dental Ofisų. 

SKYRIAUS OFISAS 
1800 S'. Halsted St. 

Dantų Setas ui Vfc
•etas _____ >1250

•etas ..___ _ >7.50
setas ------- - >5

VEIDAS
PRIPHr

DOMAS— 
JIE TURI

TIKTI
Gerlatksls auksinis darbas ui %
Geriausios Auksinas Crowns __ >2.50
Geriausi Auksiniai Fillinge __ >2.50
Geriausi Auksintai Tilteliai _ >2.50 
Alioy Flllings_____________ ___ $1
Sidabrlnai Flllngs_______________fiOc

išvalymas dantų __   50c
Šių kalnų negausite musų dldžlamjam 

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

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

320 South State St. 
Pilone Uarrlsou 0701

325 
>15 
SIU

>5
$6
SS
32
31
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Piliečiai, kurie laužo rinkimų 
įstatymus negali balsuoti Penn- 
sylvanijoj, Massachusetts, Ida- 
ho, Indiana, South Carolina, 
Utah ir Maryland. (FLIS).

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausial

M. YUŠKA & CO.
4604 So. Paulina St, CMcago, III.

Babies Love It --
Del skilyio ir vidurių aeama- 

ii prietaatiea dantį 
augimo. nieko nira geresnio 
kaip lis Bangu Kūdikių 
Laaatire.

lengvų išmokėjimų
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sose valstijose apart Arizona, 
Missouri ir Texas, kur pirmų 
popierų savininkai gali balsuo
ti. Toliaus, balsuotojas turi iš
gyventi paskirtą laiką (nuo tri
jų iki dviejų mėnesių) valstijoj 
ir rinkimų distrikte (nuo vienos 
dienos iki šešių mėnesių). 
Pennsylvania, New York, Illi
nois, Ohio, Wisconsin ir kelios 
kitos valstijos reikalauja vieno 
meto rezidenciją.

Pennsylvanija reikalauja už
mokėjimą taksų pirm negu 
balsuotojas 22 metų amžiaus 
arba daugiau gali balsuoti. 
Nuo jo reikalaujama parodyti 
dviejų metų taksų recytes (ne
judinamo turto, užsiėmimo ar
ba “poli” taksus). Tie “poli” 
taksai turi būti užmokėti prieš 
rugsėjo 5 d. Reikia su šiuorp 
reikalavimu gerai apsipažinti. 
Arkansas, Massachusetts, Mis
souri, Tennessee, Texas ir Vir
ginija reikalauja prirodyti už
mokėjimą taksų.

Suv. Valstijų kareiviai ir Jū
reiviai negali balsuoti Minneso
ta, North Dakota, Arkansas,, 
Iowa, Delaware ,Nebraska, Ore- 
gon, Texas, Virginija ir West 
Virginija.

Silpnapročiai ir bepročiai ne
gali balsuoti.

Ypatos, kurios turi globėjus, 
negali balsuoti Massachusetts, 
Idaho, Minnesota, North Dako
ta, Wisconsin, Arizona, Colora- 
do, Kansas, MaitĄ Florida ir 
Rhode Išdand.

žengia
prie

akmenimis 
švarumo

GARSINKI® “NAUJIENOSE

Milžiniškas Radio

Mas. Winslow’» 
Syrup

Fecna-mint
Liuosuotoją 

Jus kramtysit 
Kaip Gumą 
Soknis Tik 

Mėtos -

Garsinkite Naujienose

RUDENINIS SEZONAS JAU ČIA. DEL VIETOS STOKOS TURIME IŠPARDUOTI UŽ SUMAŽIN 
TAS KAINAS SEKANČIUS AUKŠTOS RIJŠIES RADIOS

'.‘.UiTOl

Victor 7 tūbų radio su ortophonic Victrola, vertės $450 
už $190

Victor 7—11 už......................................................... $250
Victor Victrola su radio už........................................$98
Brunswick-Panatrope, vertės $500, už $210; 7 tūbos su 
elektra.

^tUlll>Į>ĮlH«»».ĮĮĮĮk

imamiRrgas!

Naujas Sportan radio už ....
Naujas Zenit automatic radio 
Nauja R C A Radiola 60 už .. 
Nauja Bosh 8 tūbų už...........
Nauja Sonora A C už ..........
Nauja Atwater Kent, 44 model 
Nauja Freshman Mistery .....

$125
$250
$175
$132

$77
$69

Šitas naujas Freshman A C elektrikinis setas tikra kai
na $195, už $78 su viskuo; nieko daugiau nereikia pirkti 
Radiola 28 — 8 tūbų, su viskuo už..........................$98

Šitas naujas gražus Atwater Kent A C 7 tūbų, gražus 
kabinetas, su viskuo už .........................................  $129

Majestic radios, kainos $99, $135 ir $167.

Parduodame ant
Krautvė atdara kožną vakarą iki 9, nedėliomis iki 1 po pietų

JOS. F. BUDRIK Ine
3417-21 So. Halsted St, Chicago, III.

Tel. Boulevard 4705
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Imigrantų pro 
blemos

Veteranu kompensacija

Klausimas: Esu pasaulin
karo veteranas ir noriu prašj 
kompensacijos, bet Kongreso, 
paskirtas laikas — penki metai 
—per kurį laikų buvo 
prašyti kompensacijos, 
gė. Ką turiu daryti?

Atsakymas: Pirmiaus buvo I 
reikalauta. kad kareivis turi 
paduoti kompensacijos prašymų 
Į penkius metus po sužeidimo 
arba ligos užpuolimo, bet lai
kas dabar buvo pailgintas iki 
balandžio 30 d., 1930 m. Vienok 
kareivis turi darodyti, kodėl jis 
ankščiau nepadavė prašymų. 
Paaiškinimas turi būti paduo
tas afidavito formoj Regionai 
Offices of the Veteraną’ Bu
reau.

(Atlantic and Pacific Photo)

Parker Cramer ir Bert Hasšell, Amerikos lakūnai, kurie 
buvo pražuvę belėkdami į Grenlandiją, bet paskui vėl surasti.

NAUJIENOS, Chicago, III.

Imigracijos statistikos
birželio

Amerikos piliečio podukrės
Klausimas: Apsivedžiau su 

našle. Ji turi dvi mergaites. 
Mano žmona ir dukterys gyve
na Europoje. Aš neseniai išsi
ėmiau paskutines pilietybės po- 
pieras. Ar galiu parsitraukti 
savo žmoną ir jos dukteres čio
nai kaipo nekvotinius imigran- Į 
tus?

Atsakymas: Tavo žmona gali 
išgauti nekvotinio stovio imi
gracijos vizą, bet mergaitės to 
daryti negali; jos gali būti įleis
tos tik kaipo kvotiniai imigran
tai. Pasisavinimas per teismą 
dabar nepagelbės. Tik jeigu pa
sisavinimas įvyko prieš sausio 
1 d., 1924 m., kuomet Imigraci
jos Aktas buvo priimtas, vai
kai gali atvykti kaipo nekvoti- 
niai imigrantai.

Tegul tavo žmona pirmiaus 
atvyksta ir tada tegul prašo 
pirmenybę kvotoje savo duk- 
tėms. Ji gali paduoti natūrali
zacijos prašymą į metus po ap
sigyvenimo Suv. Valstijose, ne
reikia laukti pirmų popierų, ir 
kuomet ji bus naturalizuota, jos 
vaikai, jeigu vis dar nepilname
čiai, galės atvykti kaipo nekvo- 
tiniai imigrantai.

Imigracijos
Klausimas: 

pranešti apie 
mokesčius —
grantams ir nekvotiniams 
grantams?

Atsakymas: Kvotinės imig
racijos vizos reguliariškas mo
kestis yra dešimt dolerių; vie
nas doleris už padavimą aplika
cijos ir devyni doleriai už vizą. 
Nekvotinės imigracijos vizos 
mokestis (turistams ir svečiams 
dėl biznio ir pasilinksminimo) 
mainosi. Kadangi sekančios ša
lys turi abipusystės sutartį su 
Suv. Valstijomis, jos nereika
lauja mokesčių už neimigrantų 
vizas — Albania, Belgija, Da
nija, Estonija, Finlandija, Vo
kietija ir Šveicarija. Viz'os kai
na neimigrantams iš Austrijos, 
Luksemburgo, Jugoslavijos yra 
$2; iš Portugalijos $3.50, kuo
met neimigrantai pavaldiniai 
Didžiosios Britanijos ir Airijos 
turi užmokėti paprastą kainą iš 
dešimt dolerių, nes tos šalys ne
turi vizų mokesčių sutarčių su 
Suv. Valstijomis.

Svetur gimę balsuotojai
Klausimas: Dabartės labai 

daug skaitome laikraščiuose 
apie “foreign vote”. (Kaip vadi
na balsavimą sveturgimusių 
naturalizuotų piliečių). Ar ga
lite man pasakyti kiek yra sve-

vizų mokesčiai
Ar galite 
imigracijos 
kvotiniams

man 
vizų 
imi- 
imi-

Itching S k i n
Quickly Relieved
Don't fuffer with Eczema, Dandruff, Pim 
pica, Blemuhea and other annoying akio 
irriutiona. Žemo andseptic Uquid te the sale 
eure way to relief Itching olten disappeare 
ovendght Splendid for Sunbum and Poteon 
Ivy. All druggtets 35c, 60c, $100

žemo
Garsinkitės Naujienose

apsigyvenusio atei- 
j vio, ar neapsigyvenusio ateivio? 

Atsakymas: Ateivis negali

I tur gimusių balsuotoju čionai kaipo nuo 
Amerikoje.

Atsakymas: Sulig 1920 m.
cenzo, Suv. Valstijose buvo' apleisti Suv. Valstijas be paliu-
3,314,910 naturalizuotų vyrų ir dymo iš Collector of Revenue, 
2,893.787 naturalizuotų moterų, kad jis yra užmokėjęs reikalau- 
— iš viso 6,208,697 natūrali- jamus taksus. Tas certifikatas 
zuotų piliečių. Iš tų 1,213,451 ( (Form 1040C) yra reikalauja- 
vyrų ir moterų paėjo iš Vokiamas nuo apsigyvenusių ir ne- 
tijos, 674,921 iš Airijos, 
561 iš Rusijos, 487,639 iš 
lijos, 423,692 iš Švedijos, 
713 iš Italijos, 302,635 iš
kijos, 238,032 iš Norvegijos,' tiesas, kokias turi Suv. Valsti- 
204,660 iš Austrijos, 158,660 iš jų pilietis kaslink taksų. Jis ga- 
čekoslovakijos, 127,539 iš Da- Ii reikalauti panašius paliuosa- 
nijos, 106,183 iš Vengrijos, vimus nuo taksų. Bet neapsigy- 
58,873 iš Finlandijos, 38,816 iš venęs ateivis turi mokėti aukš- 
Jugoslavijos, 33 233 iš Lietu- (tesnę ratą ir turistai, studentai 
vos. 1 ir kiti, įleisti į Suv. Valstijas

I paskirtam laikui, 
i įgyti “rezidenciją” 
jose ir įeigų taksų 
turi mokėti
ateivio ratą — 5%. Jis 
menišką paliuosavimą, 

■' gali naudotis užlaikomų 
! paliuosavimu. [FTJS]

509,- apsigyvenusių ateivių. Visi 
Ang- imigrantai įleisti nuolatiniam 
119,- apsigyvenimui yra skaitomi ap- 
Len-' sigyvenę ateiviai, ir turi tokias

Į Suv. Valstijas per 
mėnesį, 1928 m. buvo 
38,205 ateiviai. 27,199 
apleido Suv. Valstijas.

Pilnos imigracijos statistikos 
metams baigiant birželio 30 d., 
1928 m. buvo 500,631, arba 37,- 
370 arba 6.9 nuošimčiais ma
žiaus, negu 1927 m.

Per fiskališkus metus 
ko 274,356 ateiviai arba 
dėjimas iš 20,848, kuomet 
508 ateiviai išvyko iš Suv. 
tijų.

Iš viršminėtų 500,631 ateivio, 
355,389 arba 71 nuošimtis at
vyko į uostus ir 145,242 atvy
ko iš artimų šalių. Per tą laiką 
įleidimas atsakytas 18,839 atei
viams. 16,405 sulaikyti prie 
rubežių ir 2,434 sulaikyti, kuo
met laivais atvyko j uostus.

Atvyko daugiausia meksikie
čių 57,765. —Juos sekė vokie
čiai—54,157, po tam airiai — 
38,193, anglai—33,597, škotai— 
2Š,177, italai—18,740, skandi
navai—18,664, ir francuzai - 
17,963. Tos astuonios tautos 
sudarė 85 nuošimtį imigracijos.

Išdeportuota net 11,625 atei
viai—daugumas tų ateivių at
vyko be pasportų, bet 1,211 bu- • 
vo kriminalistai, 959 bepročiai 1 
ir 563 nemorališki žmonės. 5,- 
021 išdeportuota į Europą; 2,- 
934 į Meksiką; 2,511 į Kanadą, 
297 į Vakarų Indiją, 218 j Cen- 
tralinę ir pietinę Ameriką, 232. 
į Chiniją, 108 į Japoniją ir 304! 
j kitas šalis. (FLIS).

Piliečių ir miesto valdi
ninkų kova

ateiviai

išvy- 
padi- 
253,- 
Vals-

Nuo 1920 m. iki 1927 m. dar 
1,323,503 ateiviai buvo natura- 
lizuoti.

nepavelinti 
Suv. Valsti- 

reikale jie 
neapsigyvenusio 

turi as- 
bet ne- 
asmenų

v Ateiviai ir jeigu taksai
Klausimas: Prisirengiau ap 

leisti Suv. Valstijas, bet neži-i 
nau ką daryti kas link jeigu . r_________ J__
taksų. Man agentas pasakė, kad • 
turiu išgauti įeigų taksų certi- Skelbimai Naujienose 
fikatų. Aš atvykau j Suv. Vai- duoda naudų dėlto, 
stijas kaipo svečias. Jeigu nuo kad pačios Naujienos 
manęs ims taksus — ar ims yra naudingos.

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 80 metų. Musų motto: PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lašai, vanos ir pradas visada.

908 W. 14 St., 2 blokai j vakarus nuo Halsted St. 
Phonc Canal 2514—2545

r
Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų ligų. Jei kiti 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas iš eg
zaminavimas atidengs jūsų tikrų 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 išegzamina* 
vimo — kas yųms yra.

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

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

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 6 iki 7:80 vakaro. 
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

Didžiausis Rudeninis

Pinikas
Parengtas

Lietuvių Republikonų 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 10 vai. ryte.

Rogers parko apielinkės 
ventojai užvedė bylų prieš 
chael Faherty. Dalykas toks, 
kad jie nori turėti savo apielin- 
kėj kai kurias konkrito gatves, 
gi Faherty, kuris yra preziden
tas tarybos gatvėms prižiūrėti, 
skirih jiems asfalto gatves. Gy-

R.V-
Mi-

TROFEJA, Už KURIĄ
- VERTA KAUTIES!

ventojai patys mokės už gatvių | 171017 I r t H/l A 1) A 
patalo riuklojimą. Jie todėl no- Lljldili I nlAlllj 1A“ 
ri matyti jas konkritu klotas, CAIfVT II1MC
ba konkritas ilgiau laiko. Fa-j uAlll 1 JUITIm
herty su tuo nesutinka. Taigi • O j •
ir byla teismo. Apielinkės gy-4)0Vail31 1313011138 
ventoiai nurodo, kadi tose dar( Pavelykit D-rui C. C. Singley 
tuščiose vietose, kuriose Fa- patarti jums. Jis yra patyręs 
herty turi real estate interesų, visose ligose. Jis turi 40 metų 
tiek gatvės, tiek alėjos yra vi- P't'ldikos ir gali gydyti sifilį, 
...... 11+^1 lu .nerviškumo, draugijines ligas,sur klotos konkritu. I „ _ . . ..pagelbės jums atgauti vynsku- 
-----------:________________— mą, faktinai jis gali subudavoti 

------------------------------------ 1 iki tokio vyro koks buvote pir
miau. Ten yra tik vienas pasto
vus ir tikras gydymas ir jis

I’hone Harrison 0150
Valandos nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4:30 po pietų., nedėlio.j 
nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų

HENNING VVENNERSTEN INCORPORATED, Manufacturer
2760 Archer Avenue Calumet 3536 Chicago

Veliukas gali persimainyti j vieną naktį, 
het su VVennerstens nėra to netikru

mo. Tai yra išimtinai patentuotų proce
sų produktas, ant kurio labiausia galima 
atsidėti — tai tas ir padarė VVennerstens 
skirtingu.

VVENNERSTEN’S
MALT EXTItACT SU APYNIAIS

Dr. C.C. Singley M.D
20 W. Jackson B-ui.

REDS

MALIHOP

KADA TIKTAI JUS
VAŽIUOJAT Į ŽIEMIUS 
Geriausia yra imti North Shore Lįne 

Į bile viena iš siu vietų \
■..................... t

Mihvaukee 
Racine

Kenosha
JVinthrop Harbor

ZĮon
JVaukegan

North Chicago 
Lake Bluff 
Lake Forest 
F t. Sheridan
Highvood 

Highland Park 
Ravinia

Glencoe
Hubbard JFoods 

JFinnetka
Kenibvorth
ĮFilmette

Libertyville 
Mundelein

Northfield
Glenayre
Briergate

JFoodridge

[ bile viena iš siu
PATOGUS PATARNAVI-GREITAS,

MAS TINKAMAS KURSAVIMAS
JUODEI. neišsirengti pas juos. Arba, kodėl nepakviesti 

juos pas savę.
Nortn Shore Linijos traukiniai išeina iš the heart of 
the loop 
ligiu laiku j Milvvaukee, Ručine ir Kenosha.
taukiaus į kitus miestus (žiūrėk j paduotą sąrašą). Kai-* 
nuoja mažai. Važiuodami tuo budu išvengsite susigrū
dimų kelyje. Išvažiuok taip anksti kaip tinka ir su
grįžk namo bile valandą.
Devynios patogios stotys patarnauja jums važiuojant 
Skokie Vailey, žinomi savo garsiomis forest preserve 
ir golfo lauku. Kelionė j St. Mary of the Lake, Fort 
Sheridan, Great Lakęs, kelione į bile vietą Fox Lake 
apielinkę, arba į Pietinį Wisconcin, ežerų žemę, arba 
paprastas pasivažinėjimas per laukus iš bile vienos 
North Shore stoties padaro smagų pasilinksminimą dėl 
bile vieno šeimynos nario.
Jeigu jus gyvenate arti bile kurios Rapid Transit Linijų 
(Elevatorių), jus tiesiog galite nuvažiuoti į bile vieną 
North Shore Linijos stotį. Yra šešios patogiai išdėsty
tos stotis pietinei miesto daly, be svarbiausios — cent- 
ralinės stoties, kuri randasi ant elevatorio stoties, 223 
So. Wabash Avė. ,(Wabash ir Adams), o šiaurinės stotys 
ant Grand Avė., VVilson Avė., ir Hovvard St., ant Ele
vatorių stočių. ‘

Countryside Motor Coach Sujungimai 
Reguiiaris motor coach patarnavimas 
North Shore traukiniais Waukegan arba 
Fox Lake 
Channel Lake 
McHenry 
Iš Kenoshos 
Lake, Paddocks Lake, Twin Lakęs ir Lake Geneva. 
Nežiūrint kur nevažiuotumėte tik telefonuokite Central 

gausite pilnus nurodymus.

Dykai “Outing” 
Patarnavimas

The Outing and Recreation , 
Bureau prie 72 W. Adams St., 
turi departmentą teikimui vel
tui informacijų apie visokius iš
važiavimus 100 mylių tolumo 
nuo Chicagos. Ekspertai pagel
bės jums suplanuoti patogią ir 
pigią kelionę, vieną dieną, sa
vaitę arba kiek tik norit laiko. 
Gausit pilnas informacijas apie 
žuvavimą, pasivaikščiojimą, lai
veliais pasivažinėjimą, golf, 
vaizdų apžiūrėjimą arba kitokį 
pasilinksminimą, kiekviename 
miestelyje arba prie ežerų kur 
daveža North Shore Linijos. 
Traukiniai . šios informacijos 
teikiamos veltui. Telefonuokit 
State 0080 arba atsilankykit į 
Biurą. Daugelis žemlapių ir iliu
struotų knygelių duodam veltui.

iš pačio vidurmiesčio stoties kas valanda
Ir dar

Antioch 
Lake Vilią 
Deerfield 

motor coach

8280 ir jus

susijungia su 
Libertyville.

Wauconda 
Gurnee 
Techny

Lake Zurich 
VVoodstock 
Northbrook 

eina j Powers Lake, Silver
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Chicago North Shore & Milwaukee Railroad Co.
The Road of Service

Dovvntovvn Station: 223 So. Wabash Avė. Uptown Station: VVilson and Broadvvay 
Howard St. “L” Station

Telephone Central 8280
Outing and Recreation Bureau—Consolidated Ticket bffice, 72 W. Adams Street

Delicious
ood

A food for pro- 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele- 
ments for health 
and strength are 
found .in good 
cheese. And all 
the essential ele- 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

KRAFT CHEESE
KRAFT-PHENIX 

CHEESE COMPANV

Price 
tor over 35 years 

25 ounces for 25* 
ŪSE LESS 

than of high 
priced branda 

MILLIONS OF POUNDS 
ŪSE D BY OUR GOVERNMENT

You, too, 
can have 
cleaner, 

i brighter 
l and 
A prettier 
įl Furniture 
Ll C7se

O^ĮdarV^Polish
at all
Dealers 1W

■.ISTERINE 
THRDAT 
TABLETS

SMade by
Lambcrt PMrtnacal Co., Saint Ūmia, U. S. A.

ANTISEP
TIKAS

Apsaigoja 
Ir Pralali- 
na Gerk
ite Parpi
me, Skal
ioj imą ir 
Košėj imą,

Garsinkitės Naujienose
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Apžvalga
PROTO VERGIJA SOVIETŲ 

RUSIJOJE.

Neseniai Rusiją aplankė Ame
rikos profesorių gru|>ė, kurią 
suorganizavo Tarptautinio švie
timo Institutas (Institute of In
ternational Education), tikslu 
susipažinti su sovietų mokyklo
mis. Vienas iš tos grupės psy- 
chologijos profesorius North- 
western universitete, p. Robert 
II. Gault, aprašė savo įspūdžius 
iš tos kelionės Chicagos dienraš
tyje “Daily News”.

Prof. Gault, matyt, nėra vien
pusiškas žmogus, nes jisai pa
stebėjo Rusijoje gerų ir blogų 
dalykų, švietimo srityje jisai 
pripažįsta didelį nuopelną sovie
tų valdžiai tame, kad ji deda 
“milžiniškų pastangų apšviesti 
minias”. Jisai giria bolševikų 
vyriausybę taip pat už tai, kad 
ji surinkusi našlaičius, kurių 
nesuskaitoma daug^b,ė blaškėsi 
miestų gatvėse, ir padėjusi juos 
į našlaičių prieglaudas bei mo
kyklas. Pagaliau, Northwestern 
universiteto profesorius laiko 
pagirtinu dalyku, kad sovietų 
Rusijoje švietimo sistema tapo 
žymiai praplėsta, įjungiant į ją 
įvairius m užėjus-(meno, istori
jos, archeologijos ir t. t.) ir te
atrus. Muzejais esą paversta ir 
daugelis didžiųjų bažnyčių; be 
to, muzejai labai praturtėjo, ka
da valdžia į juos sudėjo konfis
kuotus privatanių žmonių meno 
kurinius.

Tečiaus, greta šitų teigiamų 
reiškinių prof. Gault pastebėjo 
ir labai blogų dalykų. Pirmiau
sia, jisai piktinasi biauriu vaU 
džios apsiėjimu su mokslinin
kais, kuriuos valdžia įtaria dėl 
simpatijų senajai, prieš revoliu
ciją gyvavusiai tvarkai arba iš 
viso kokiai nors visuomenės sis- 
temai, kuri skiriasi nuo dabar
tinės. Nežiūrint, kad dauge
liui tų mokslininkų nerupi jokia 
politika ir jie yra visiškai atsi
davę savo specialiybei, valdžia 
jų neapkenčia ir visaip juos per
sekioja. Ir kartu ji neleidžia 
tiems mokslininkams išvažiuoti 
iš Rusijos į užsienį, kur jie ga
lėtų rasti ramesnį gyvenimą ir 
geresnę progą savo darbui.

“Net ir pats švietimo komisa
ras”, sako prof. Gault, “pareiš
kė musų grupei, kad asmens lai
svės Rusijoje nėra; nei susirin
kimų laisvės, nei žodžio, nei 
spaudos laisvės (ir tai — už vie
nuolikos metų po revoliuci
jos.').” Pradedant žemiausiomis 
mokyklomis, visiems mokiniams 
yra kalama į galvas tam tikros 
teorijos1, kurių laikosi valdžia. 
Laisvas tyrinėjimas ir protavi
mas mokyklose netoleruojami, 
lodei minėtasai Amerikos pro
fesorius daro šitokią išvadą iš 
to, ką jisai matė bolševikijoje:

“Yra faktas, kad Rusijos 
švietimo sistema, nežiūrint vi
so to, kas joje yra verta pa
sigerėjimo, yra taip netoleran
tiška ir despotiška, 'kaip tik 
kada nors galėjo būt Rusijo
je. Tai siaurapročių vaisius. 
Vieną autokratiją Rusijoje 
pakeitė kita autokratija.”

Visltakyme kainu
Chicagoja paltai
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[domu, kad tą dvasios vergi
jos tvarką smerkia, kaip sako 
prof. Gault, privatiniuose pasi
kalbėjimuose net ir tie rusai, 
kurie viešai, bolševikų partijos 
akyse, kelia bolševikų diktatū
rą į padanges. Tai betgi yra vi
sai natūralūs dalykas: despotiz
mas visur gimdo veidmainybę!

Aišku, kad tokią tvarką gali 
girti tik vergiško proto žmonės.

PINIGAI IR POLITIKA.

Baltimorės laikraščio “Sun” 
bendrovės vice-prezi d e n t a s, i 
Frank R. Kent, išleido knygą* 
“Political Behavior” (Politinis' 
Elgesys), kurioje jisai parodoj 
kad rinkimus Amerikoje nule-j 
mia ne kas kita, tik pinigai. Ku-1 
riai partijai pasiseka sukelti di-i 
dėsnį rinkimų fondų, ta laimi, 
nežiūrint, kas yra kandidatai ir 
koks jų programas.

Autorius sako, kad rinkimui 
kovoje abidvi didžiosios kapita
listinės partijos vartoja pinigus 
netik savo kandidatų reklamavi
mui, bet ir priešingų kandidatų 
šmeižimui ir purvinimui. Kiek
vienam didesniam mieste vieti
nės “mašinos” vadas turi pasi
samdęs būrį žmonių, kurie fab
rikuoja visokias istorijas apie 
priešingos partijos kandidatus, 
atakuodami jų charakterį ir žai
sdami ant religinių, rasinių ir 
kitokių publikos prietarų, ir 
įvairiais budais tas istorijas 
skleidžia.

Kitas p. Kent kaltinimas re- 
publikonams ir demokratams y- 
ra tas, kad turtingi žmonės vi
suomet gali gauti nominaciją 
tos partijos sąrašu, kuriai toje 
valandoje reikia pinigų. Tokius 
turtuolius vadina “Fat Cats” 
(riebios katės). Jie paprastai 
yra pralobę pirkliai arba fabri
kantai, pasiekę senyvo amžiaus. 
Krauti daugiaus turtų jiems jau 
nebeįdomu, todėl jie ieško gar
bės ir pasitenkinimo politikoje. 
Riebiai užmokėję 
šinos” bosui, jie 
nuoti ir išrinkti 
kokios jie nori.

Prie tokių “riebių katinų” au
torius priskaito Jugtinių Valsti
jų iždo sekretorių, p. Andrew 
W. Mellon, ir senatorių Du Pont 
iš Delaware.

vietinės “ma- 
tampa nomi- 

į tokią vietą,

šitokį dalykai Amerikos poli
tikoje gali dėtis, žinoma, tiktai 
dėl to, kad dauguma žmonių — 
darbininkai ir farmeriai — yra 
visai politiškai nesusipratę ir 
nesusiorganizavę.

Baisus uraganas prida- 
re daug: nuostolių

JONIŠKIS. — Liepos 29 d. 
baisi audra viesulas palietė Jo
niškio vaisė. Kepalų, Bivainių, 
Medginų, Mielaičių ir Staniu- 
nų kaimus, Pašvitinio vaisė. 
Rimdžiunų kaimą. Krito ledai 
sulig vištos kiaušinio dydžio, 
pramušdami stogus. Išnaikinta 
rugiai ir kviečiai, vasariniai 
javai su žeme sumaišyti ir at
rodo į išartus laukus. Soduo
se išlaužyta vaisiai. Išdaužyta 
daug kur langai. Griūnant nuo 
audros tvartams ir perkūnijos 
yra sužeistų ir užmuštų gy
vulių.

— Liepos 29 d. Jonišky bu
vo jubiliejinis vakaras, 
štas artistų, vaidinusių 
ky ir 1903 metais.

suruo- 
Joniš-1

$8.01
4.00
8.60
1.50
.71

Levas Tolstojus
(1828-1928)

Rugsėjo 10 d. sukanka lygiai 
100 metų, kai gimė Levas Tols
tojus. Ryšy j su tuo įvykiu 
visame pasauly, o ypač Rusijoj, 
yra ruošiamos iškilmės toms 
sukaktuvėms paminėti. Kati su
pažindinti skaitytojus su Tols
tojaus gyvenimu ir darbais, že
miau mes dedame Alfredo Šli- 
kos rašinį, kuris tilpo '“Kultū
roje”.

Levas Tolstojus gimė rugsė
jo 10 d. 1828 m. (šen. stil. rug
pjūčio mėn. 28 d.) Rusijoje, 
Tūlos gubernijoje, Jasnaja Po- 
liana dvare. Jo tėvai buvo se
ni rusų aristokratai grafai.

Pirmąsias kūdikystės dienas 
Tolstojus praleido, kaip ir visi 
kiti to laiko aristokratų vaikai. 
Tik Tolstojaus gyvenime gal 
skirtumas toks buvo,1 kad jis 
anksti neteko tėvų. Našlaitį la
bai rūpestingai auklėjo tūla gi
minaitę, bet vis dėlto negalėjo 
jam atstoti tėvų. Gal dėl tos 
priežasties jaunasis Tolstojus 
anksti išmoko savarankiškai 
galvoti.

Nuo 1843 iki 1846 m. Tols
tojus studijavo Kazaniaus uni
versitete rytų kalbas, o kiek 
vėliau jurisprudenciją. Mokėsi 
gana blogai ir dėl to, nebaigęs 
universiteto, grįžo į tėvų dva
rą. Čia Tolstojus manė pasi
daryti jęeru, pavyzdingu žem
dirbiu, bet ir tas jam nepasi
sekė.

Tada Tolstojus palieka ūkį ir, 
kupinas naujų vilčių ir svajo
nių, atsiduria Petrapily. 1851 
m. jis įstoja karininku į vieną 
artilerijos pulką ir su juo iš
vyksta į Kaukazą.

Gyvendamas gražiuose Kau
kazo kalnuose tarp laisvųjų 
kaukaziečių, Tolstojus parašė 
pirmuosius savo veikalus: 
“Dietstvo i otročestvo”, “Na- 
bieg”, “Rubka liesa”, “Kaza- 
ki”*).

Tolstojui tenka dalyvauti Se
vastopolio kare. Šį kartą jis 
gražiai aprašo savo “Sevosto- 
polskie razkazy”**) knygo
se. “Sevastopolskie razskazy” 
taip patiko carui Aleksandrui 
II, kad jis įsakė globoti jaunąjį 
autorių karininką ir nesiuntinė
ti jo į pavojingesnes vietas.

Dar Kaukaze būdamas Tols
tojus labai pagarsėjo. Bet ne 
garbė jam rūpėjo.

“Niekados nepatikdavo man 
rašytojų didžiavimasis, — sako 
Tolstojus***). —Tokie pat že
mės dulkės, kaip ir visi kiti, 
tačiau jie (rašytojai) įpranta 
žiūrėti j save, kaip ne į šios že
mės sutvėrimus, kuriems viskas 
galima. Jie man nebepakenčia
mi pasidarė; aš pats savęs pra
dėjau nebeapkęsti”.

Nepatiko Tolstojui ir karinin
ko gyvenimas. 1855 m. jis iš
stoja iš kariuomenės, palieka 
Kaukazą ir vyksta į Petrapilį. 
Tačiau jo siela niekur neranda 
nusiraminimo. Tolstojus mato, 
kad visur aplinkui vien tik me
las, klasta, neteisybe viešpatau
ja. Jis blaškosi, dairosi, ieš
ko tiesos, bet... neranda. Nesi
seka jaunam galvotojui taip 
greit išspręsti painius gyveni
mo klausimus.

1857 metais Tolstojus palieka 
Rusiją ir vyksta į Vakarus: į 
Vokietiją, Prancūziją, Italiją, 
Šveicariją. Kiek čia naujų į- 
spudžių, nematytų reginių! Bet 
kada Tolstojui tenka matyti 
Paryžių, kaip mirties bausmę 
įvykdo,—visi kiti įspūdžiai iš
nyksta, užleidžia vietą šiam bai
siajam reginiui. *

“JCada aš pamačiau, — prisi
mena jis paskiau:—kaip galva 
atsiskyrė nuo kūno, o paskiau 
abu kartu subildėjoi dėžėje, aš 
supratau— ne protu, bet visa 
savo esybe,—kad jokios teori
jos, jokie išvadžiojimai, nieks

*) “Kūdikystė ir jaunatvė’’, “Už
puolimas”, “Miško kirtimas”, 
‘/Kazokai”.

**) “Sevastopolio pasakojimai”.
*♦*) “Ispovied”.

negali pateisinti tokį baisų da
lyką”.

Tai buvo pirmoji Tolstojaus 
kelionė. 1860- 1861 metais jis 
dar kartą apkeliauja Vokietiją, 
Prancūziją, Italiją, Angliją ir 
Belgiją, šį kartą jo kelionės 
tikslas buvo susipažinti su žy
mesniaisiais Europos pedago
gais ir jų darbais.

Aplankęs vieną Saksonijos 
mokyklą, Tolstojus rašo: “šiur
puliai purto. Malda už karalių, 
mušimas, viskas kalte kalama; 
išgąsdinti, sugadinti vaikai”.

Bevažinėdamas jis neužmirš
ta papildyti savo žinių. Kur tik 
galėdamas, mokosi, skaito, 
klauso paskaitų, žinias ryte ry
ja. Tačiau neužmiršta palikto
sios ir savo dvare mokyklos. 
Viename laiške Tolstojus rašo:

“Praneškite mokytojui, kad 
jis man parašytų hpie mokyk
los būklę, kiek mokinių lanko 
ir ar gerai mokosi. Rudenį grį
žęs į dvarą, aš vėl dirbsiu mo
kyklos darbą, todėl norėčiau, 
kad, man išvykus į užsienį, ne
nupultų mokyklos reputacija ir 
kad joje butų kuo daugiausia 
iš visur mokinių”.

Apie baudžiavos panaikinimą 
Tolstojus sužino dar užsieny 
būdamas. Jis skuba į tėvynę, 
bet ir dabar sustoja keliuose 
Vokietijos miestuose ir ten ap
lanko Froebelio vaikų darželius. 
Grįžęs į Rusiją, pirmiausia jis 
vyksta j Petrapilį ir ten gauna 
iš valdžios leidimą leisti peda
gogiško turinio žurnalą.

Visus šešiašdešimtuosius me
tus Tolstojus pašventė valstie
čių labui. Jis dirba, kaipo pe
dagogas ir teisėjas. Visoj apy
linkėj pristeigdino pradžios mo
kyklų, pradėjo leisti pedagogiš
ko turinio “Jasnaja Poliana” 
žurnalą, plačiai ir labai origina
liškai sutvarkė savo dvaro mo
kyklos mokymo darbą. “Jasna
ja Poliana” žurnale Tolstojus 
be pasigailėjimo pliekė senuo
sius pedagogus ir jų atgyvenu
sius mokymo metodus. Jis iš 
savo mokyklos galutinai išvijo 
mintiną pamokų kalimą, dova
nas, bausmes, žiaurią mokyklos 
discipliną, ir visą tų laikų scho
lastišką programą iš pamatų 
pakeitė. Tolstojaus mokyklo
je viešpatavo visiška laisvė, 
niekas mokinių nevaržė. Vaikai 
galėjo savarankiškai dirbti, ug
dyti savo įgimtus gabumus ir 
palinkimus. Visa tai nedingo 
veltui, be naudos. Netrukus 
buvo sulaukta gražių vaisių.

Tačiau... toks Tolstojaus dar
bas nepatiko rusų valdžiai. Ne
patiko jis ir kaimynams dva
rininkams. Pradėjo į jį šnai
ruoti, trukdyti jam. Valdžia 
ir kaimynai norėjo, kad grafas 
Tplstojus gyventų taip pat, kaip 
kiti to laiko aristokratai. Jiems 
labai netiko, kad toks “poniš
ko kraujo” žmogus rūpinasi vi
sų paniekintais “mužikais”, juos 
šviečia, jiems padeda.

Daug nemalonumų teko Tols
tojui dėl to dalyko patirti, o 
vedybos ir visai kurį laiką ati
traukė nuo darbo. Jis pertrauke 
mokyklos darbą, nebeleidžia 
žurnalo, pamiršta valstiečių rei
kalus. Visa* tai tęsiasi arti 14 
metų. Po, to vėl v Tolstojus 
kimba j darbą.

“Aš vėl, kaip ir 14 metų at 
gal, dirbu pedagogo darbą — 
rašo jis.— Rašau romaną, bet 
dažnai negaliu atsitraukti nuo 
gyvų žmonių, kad galėčiau kur
ti įsivaizduotuosius”.

šiuo laikotarpiu (1872 m.) 
Tolstojus parašo “Abėcėlę”, 
bando viešai apginti savo nau
jovišku^ pedagogikos srity dar
bus, rašinėja pedagogiško tu
rinio straipsnius. Bet to dar 
maža Tolstojui. Jis mato, kad 
norint tinkamai pastatyti švie
timo reikalą, reikia paruošti 
tam tikras mokytojų kadras. 
Tam tikslui Tolstojus išdirba 
gana smulkų mokytojų semina
rijų planą. Deja! šiam darbui 

daug pakenkė jo žmona, kuri 
nesuprato savo vyro. Jai rodėsi, 
kad pedagogo darbas — men
kos vertes darbas.

“Levukas, — skundžiasi gra
fienė viename savo laiške: — 
sugalvojo kažkokią “Abėcėlę” 
vaikams rašyti. Romano nebe
rašo, nors iš redakcijų taip ir 
plaukia pasiūlymai. Kai kurios 
redakcijos siūlo už romaną 10 
tūkstančių iš anksto ir po 500 
rublių už lanką. Levukas apie 
tai nė neužsimena, rodos, kad 
tas visai jo neliečia. O.man la
biau rupi romanas. Dievai juos 
ima tuos pinigus, bet man la
bai patinka pats romanų rašy
mas. Aš romaną vertinu ir ne- 
retaai dėl jų labai jaudinuos. 
O šitos abėcėlės, aritmetikos, 
gramatikos tai tik burbulas. 
Negaliu sakyti, kad aš pritar
čiau tam visam darbui,”

Visa tai neigiamai veikė Tols
tojų, tačiau jis jautėsi paten
kintas savo šeimos gyvenimu. 
18 metų gyveno laimingai. Dir
bo ūky, parašė savo milžiniškus 
“Voina i mir”*) (1864—69 m.) 
ir “Anna Kareninna”**) (1873 
—76 m.) veikalus, šie veikalai 
Tolstojaus vardą nemirtingu 
padarė.

“Voina i mir”—rusų gyveni
mo epos. Jame Tolstojus pasi
žymi, kaipo be galo gilus psi
chologas. Tolstojui atdari pa
tys paslapčiausi žmogaus sie
los užkampiai. Kartu jis čia ir 
geniališkas metraštininkas, ru
sų Homeras

Sunku trumpai charakterizuo
ti “Voina i mir” veikalas, čia 
didžiulė rusų gyvenimo Napo
leono laikų kronika, čia ne
mirtingų tipų galerija. Ypač 
originališki tie puslapiai, kur 
Tolstojus sako, kad geležiniai į- 
statymai valdo pasaulį. Juo
kingi ir pasigailėjimo verti vi
si pasaulio valdovai ir didžiū
nai. Jie, vargšai, mano, kad 
nuo jų norų pareina pasaulio 
likimas. Jiems rodos, kad jie 
likimą valdo. Deja! Visi val
dovai ir didžiūnai tai tik nykš
tukai prieš tuos žmones, kurių 
siela ir širdis grynos. Tokio 
žmogaus tikras paveikslas šiam 
veikale yra valstietis Karataje- 
vas. Tai tylus, ramus, nepa
prastai geras žmogui; tai Tols
tojaus išsvajotojo žmogaus ti
pas.

Romane “Anna Kareninna” 
vėl nauji šedevrai, čia vėl gy
venimas nupieštas iki mažiau
sių sielos smulkmenų. Bepro
tiška meilė, nežmoniškos sielos 
kančios, pavydas, džiaugsmas, 
apgaudinėjimas—taip ir mirga 
prieš skaitytojo akis. Rodos, 
kad Tolstojui prieinamos visos 
sielos paslaptys, atdaras visas 
žmogaus dvasios gyvenimo lo
bynas.

Tolstojus myli gamtą. Ypač 
daug karštos gamtos meilės jis 
parodo savo veikaluose: “Cha- 
dži—Murat”, “Tichon i Malan- 
ja”***) ir “Idilija”: čia visi 
paveikslai ir charakteristikos 
taip ir kvepia gyvenimo džiau
gsmu, kuris nupieštas, ryškio
mis, aiškiomis spalvomis.

Jau iš pirmųjų Tolstojaus 
kurinių galima matyti, kad jis 
ne tik gabus dailininkas ro
manistas, bet kartu ir prana
šas moralistas, tiesos ieškoto
jas. Jis juokiasi iš savo ^pri
vilegijuoto gyvenimo. Jis gėri
si laisvu kaukaziečių gyvenimu. 
Jis svajoja apie tikrąjį gyve
nimo tikslą, apie tai, kas yra 
laimė. Olenino lupomis Tolsto
jus sušunka:

“Laimė! Kas toji laimė?... 
Laimė ne turtuose, ne garbėje 
ir ne gyvenimo patogumuose, 
bet meilėje ir pasiaukojime... 
Laimė yra gyventi ir dirbti ki
tų gerovei.”

*) “Karas ir taika”
**) “Ona Karenina”
*♦♦) “Tichonas ir Malanja”.

(Bus daugiau )

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

Inkvizicija Lietuvoje
(Istorinis bruožas)

užgeso. Pažymėtina, kad refor
macija turėjo nemažą pasiseki
mą Lietuvos bajorų tarpe. Bet 
čia, matyti, svarbiausią rolę 
vaidino ne tikybiniai, bet tau
tiniai dalykai. Šlėkta gi, gry
no lenkų kraujo, po nekurio 
susidomėjimo tautinės bažny
čios idėja, vėl griežtai pasu
ko katalikystės linkui. Šitaip 
sustingus religinei minčiai 
kiekvienas sušvitimas naujos 
idėjos, kuri nors kiek krypo 
nuo nustatytų “bažnyčios įsa
kymų”, atrodė didžiausiu ne
girdėtu nusikaltimu, prieš ku
rį net tradicinis principas “ne- 
minem captivabimus” nieko ne
beveikė.

štai kodėl Lyščinskio proce
sas, pradžioj sujudinęs Lenki
ją, apsukrių jėzuitų pastango
mis išrodžius “kaltę”, atslūgo 
ir pasibaigė išdavimu sudegin
ti nekaltą žmogų. Jėzuitams 
buvo čia, žinoma, retas grobis, 
kurį jie ir suskubo ad majo 
rem Dei gloriam paaukoti.

Dar, tur būt, jėzuitus viliojo 
ir atskilę nuo katalikybės pro
testantai, bet prie jų inkvizici
ja šiame krašte, matyti, nedrį
so kibti. Juk negalėjo jėzuitai 
nematyti, kad protestantų prie
šaky stovi galingi Lietuvos 
magnatai, turį didelių ginkluo
tų armijų, kurie reikalui išti
kus, net su pačiu karalium bu
tų galėję susiremti.

I*. šnekutis.
(Pabaiga)

Nedarykit Žaislo 
Iš Savo Kūdikio

— Kudikai Turi Nervus
Rašo RUTH BR1TTAIN

Didelj dalį nerviškumo galima 
susekti paaugusiuose vaikuose, kad 
jie turėjo perdaug didelį stimulia
vimą savo kūdikystėje, ir tame 
priežastis gludi, kad kūdikiai buvo 
vartojami kaipo žaislas tėvų, gimi
nių ir draugų. Su kūdikiu galima 
žaisti, bet ne daugiau kaip penkio- 
liką minučių iki valandos kiekvie
ną dieną. Virš to jei kūdikis yra 
verčiamas perdaug kvatoti, krykš
tauti, dėl to jis kaip kada pradeda 
vemti, tas kūdikį perdaug įrituoja 
ir jis verkia arba nemiega.

Bukštumas, verkimas ir kūdikio 
nemiegojimas gali būt lengvai pra
šalinama elgianties su kūdikiu at
sargiau, bet kuomet negalit numa
nyti kodėl kūdikis yra neramus, 
tuomet duokite jam keletą lašų gry
nos, nekenkiančios Castoria. Malo
nu yra žiūrėti, kaip greit nurami
na kūdikio nervus ir jis greitai už
miega; vienok jose nėra gyduolių 
nei opiates. Tai yra grynai dar
žovės — receptas randasi ant vy- 
nioklio. Vadovaujanti gydytojai už
rašo jas nuo colic, choleros, diarr- 
hea, užkietiejimo, gasų viduriose ir 
žarnose, karščio, nemigės ir kito
kių suirimų kiAlikystėj. Virš 25 mi- 
lionai butelių išvartojama į metus 
ženklina jų didelį populiarumą.

Su kiekvienu buteliu Castorijos, 
jus gausite knygutę Motherhood, 
vertą savo svarumu kaip auksas. 
Tik žiūrėkit Ohas. H. Fletcher’s 
parašo ant kiekvieno pakelio, tuo
met jus gausit tikrą Castoria. Taip
gi randasi daug imitacijų.

(Tęsinys)
Baigus skaityti išsižadėjimo 

aktą, atsistojo vienas iš ten pat 
sėdėjusių vyskupų ir paėmęs 
botagą kirto dvyliką kartų per 
apnuogintą Lyščinskio nugarą, 
po to paskaitė jam nuodėmių 
atleidimą.

Neilgai trukus buvo paskai
tytas galutine forma teismo 
nuosprendimas šio turinio:) 
“Lyščinskis turi budelio aki
vaizdoj sudeginti savo bedie
viškus rankraščius, ant paruoš
to tam reikalui ešafoto seno
sios Varšuvos turgavietėj, po 
to jis turi būti nuvežtas už 
miesto ir ant laužo sudegintas. 
Dvarai jo konfiskuojami: pusė 
eina valstybės iždo naudai, o 
pusė skundėjui. Namas, ku
riame jis gyveno ir rašė savo 
bedieviškus raštus, turi būti 
ugnimi nušluotas • nuo žemės 
paviršiaus, visa sodybos žemė 
turi palikti amžina dykuma.”

Baigus skaityti nusprendi
mą, nelaimingasis ateistas puo
lė ant kelių prieš karaliaus so
stą, maldaudamas sutrumpinti 
kančias. Karalius Jonas III 
tuojau įsakė prieš deginant nu- 
smerktajam nukirsti galvą.

Ceremonija pasibaigė iškil
minga procesija.

1688 metais, skaisčiai pava
sario saulutei šildant, senosios 
Varšuvos turgavietė sutraukė 
iš viso miesto ir apylinkių di
džiausias minias žmonių. Ant 
nedidelio paaukštinimo, prie 
^sukurtos kaitrios ugnies stovė
jo eretikas, laikydamas rankoj 
lazdą, ant kurios galo buvo 
pririštas glėbys iškedentų 
rankraščių. Viena minutė — 
ir juos pagavusi liepsna pra
rijo be pėdsako. Sulig duotu 
ženklu budelis prilenkė nusi
kaltėlio galvą prie pastatytos 
šaly ugniakuro kaladės ir užsi
mojo kalaviju... Po nekurio 
laiko nuliudusi žmonių minia 
traukė miesto ragatkos linkui, 
o už ragatkos jau sustingęs 
Lyščinskio kūnas buvo užmes
tas ant kaitriai degančio laužo.

Taip žuvo tas “bedievis, ate
istų mokytojas”, kaip jį pa
krikštijo savo įdavime Bžoska.

[domu butų žinoti, kokios 
baisybės buvo surašytos tuose 
tikybiniuose traktatuose šio ba
joro, tačiau visi spėliojimai ei
na niekais: Lyščinskis, gal ir 
nelabai norėdamas, bet savo 
ranka sudegino savo galvojimo 
vaisius, atsiėjusius jam taip 
brangiai.

Kai kurie tyrinėtojai mėgina 
Lyščinskio asmenį dėti pionie
rių progreso, stojusiu su savo 
idėjomis prieš įsigalėjusį tuo 
laiku jėzuitizmą ir laiko jį kar
žygiu, žuvusiu nelygioj kovoj 
su laisvos minties pavergėjais. 
Kiti vėl aiškina, kad Lyščins
kis buvęs auka vien tik vysku
pų pinklių: juk norint įtikti 
kurijai, reikėję ką nors sude
ginti “Dievo garbei”.

šiaip ar taip butų buvę, vis
gi aprašytasis epizodas gana 
chararteringas, nes jis pra
skleidžia kraštelį uždangos anų 
žiaurų jų laikų ir nušviečia tuos 
kelius, kuriais jėzuitai, tie ta
riamieji Kristaus mokslo, arti
mo meilės skelbėjai, ganė tikin
čiųjų dūšias. Nemažiau cha
rakteringa ir tų laikų laisvo
sios šlėktos krupniko primirku
si dvasia. Lyščinskio procesas 
ir ją gana aiškiai apibudina. 
Pavyzdžiui, proceso pradžioje 
subruzdus bajorijai, užteko 
vieno kito vyskupo žodžio, ir 
ta “smarkioji” bajorija savo 
žemietį išdavė budeliams. Ma
tyti, kad laisvoji mintis šlėk
tos smegenyse buvo užmušta 
katalikų bažnyčios. Nekalbant 
jau apie liaudies tamsumą, ku
rią ir iki šių dienų katalikų 
dvasininkai labai rūpestingai 
globia, bet ir inteligentija ne
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toli nuėjo toj srity, ir jos min
tį katalikystė taip sugebėjo ap
traukti tamsiu voratinklių ru- 
ku, jog ir reformacija, sušvi
tus trumpam laikui, tuoj vėl

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

I
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Skaitytojų Balsai

“Specialistai” ir pro 
pesoriai”

Kurie baisiai neapkenČiate 
teisybės, tai geriau šito strai
psnio visai neskaitykite, nes 
jum iš tikrųjų per daug karšta 
pasidarys, čia, matote, rašoma 
tiktai apie tikruosius gyvenime 
atsitikimus, o juk ar maža tė
ra žmonių, kuriems tikri daly
kai—tai tarsi peilis po kaklu.

2
Klausia manęs aną dieną vie

nas ligonis, kodėl, girdi, ir lie
tuviai gydytojai nepasiskelbia 
laikraščiuose “Specialistais”, 
na, ir kitokiais “dideliais dak
tarais”. Baisiai keista jam, 
k<xlel gi ir lietuviuose negali 
būti tokių “didelių ir baisiai 
daug mokytų Specialistų ir pra- 
pesorių”, kai tai anavę svetim
taučiuose kad yra. “Tiktai vei
zėk”, sako, “tie dideli daktarai 
iŠegzamina ir išekspleinina vis
ką, ir tai tik už vieną dolerį”! 
Niežti jam galvoj, be to, kaip 
čia gali būti, kad ve koks ten 
svetimtautis skelbiasi esąs ir 
“džiovos/ ir vyrų, ir vaikų, ir 
moterų visokių ligų specialistu 
ir prapesorium”, na, o lietuviai 
gydytojai net nė vienos ligos 
“specialistu” arba “prapeso
rium” nepasiskelbia. “Kibą”, 
sako, “jie neturi iš ko laikraš
čiui užmokėti”. Arba štai ki
tas “didelis daktaras iš Rusi
jos”, girdi,, “esąs Specialistu 
visokių-visokiausių ligų, kurios 
tik gali būti žemėje, danguje ar 
net ir pačiame pragare”. “Kas 
per paibelis”, sako, “yra su tais 
lietuviais gydytojais, kad jie 
nenori virsti visokių ligų špe
cilistais ir prapesoriais” ? “Ar 
jie nebnori didelio vardo mi
nioje”, sako, “ar jie net nebno
ri ir lietuvių vardą aplamai 
“kelti”? “Navatna”, girdi, “kad 
lietuviai gydytojai nenori būti 
ligonių pašlovintais ir dideliais 
daktarais, kaip tai yra visokie 
svetimtaučiai špecilistai ir 
prapesoriai”!

2
“Taigi, taigi”, sakau, “tams

tele, lietuviai gpdy tojai nenori 
būti špecilistais, prapesoriais, 
na, ir kitokiais dideliais dakta
rais”. Ir paskui štai ką ši
tam ligoniui, kaip ir daugeliui 
kitų, pasakiau:

—Tikrasai specialistas, vadi
nas, atatinkamoj kokioj nors 
medicinos mokslo šakoj prisi
rengęs, be to, padorus, teisin
gas, žodžiu—švaraus charakte-
rio žmogus, iš tiesų, yra labai 
pageidaujamas ir visuomenei 
naudingas gydytojas. Tą pati 
galima pasakyti ir apie tikrą 
profesorių, kuris užsiima prak
tika ir podraug medicinos mo
kykloj mokytojavimu. Bet šito
kie žmonės laikraščiuose nesi- 
garsina. Reikia tiesa sakyti, 
kad tikram ir kiltam specialis
tui ar profesoriui butų didžiau
sias pasižeminimas skelbtis 
laikraščiuose, na, ir tarsi pa
mėgdžioti visokius “špecilistus” 
ir “prapesorius”, kurie be galo 
daug garsinasi. Juk tai butų, 
sakytum, lyg ir koks įrodymas, 
kad ve padorus ir išmintingas 
gydytojas negali be skelbimosi 
laikraščiuose pakaktinai biznio 
padaryti, taigi ir turi eiti šu'h-
daktarių išklampotais takais, 
vadinas, laikraščiuose skelbtis.

—Visai kitaip betgi yra su 
apsimetėliais, vadinasi, su ne
tikrais arba nuduotais specia
listais, arba, anot tamstos, 
“špecilistais” ir “propesoriais”. 
šitie žmonės dažniausiai yra ar
ba gamtos nuskriausti žmogiu
kai arba, pagalios, labai blogos 
valios, stačiai supuvusio cha
rakterio gaivalai. Gamtos nu
skriaustieji, žinoma, tankiausiai 
yra silpnapročiai, taigi ir nesu
geba aukšto medicinos mokslo
kaip reikia žmonių gydymui pa
naudoti, o todėl ir nepadaro net 
ir gyvenimo is savo praktikos.

Vis dėlto vargais negalais dak
tarais tapę, negi eis šapon dirb
ti, kur iš tikrųjų jiems geriau
siai pritiktų, taigi daktarauja,

galvoje gysla truko, dalis sma- 
genų krauju apsiliejo. Jis su
paralyžiuotas ir guli be žado. 
Lietuvis gydytojas padaro vis-

SEMKITE ŽINOJIMĄ IŠ KNYGŲ
ir gana. Apie padarymą biznio 
teisingu ir švariu keliu, žinoma, 
ne kalbos negali būti. Už tai 
ve ir reikia skelbtis “džiovos, 
vaikų, vyrų, moterų ir visokių

ką, ką tik galima padaryti, ir 
pasako moteriškei, kad nieko 
daugiau dėl ligonio padaryti ne
begalima. Vis dėlto pasišaukia 
“špecilistą-prapesorių”, kuris

ligų specialistu”. Vienas kitas 
žioplys pasiskaitęs, patiki, ir 
nueina. Taigi “špecilistas” ar
ba “prapesorius” pinigų padaro. 
O kad daug iš “špecilistų” ir 
“prapesorių” yra pustuštės gal
vos lietuvių “pašlovinti” “dide
li daktarai”, tai, man regis, 
kad šitas atsitikimas įtikins 
tamstą. Pavyzdžiui, būnant in- 
ternu vienoj ligoninėj teko su
sidurti su daktaru, kuris ap- 
tiekėlėj dykai dirbo, nes niekur 
daugiau nebetiko. Pradėjus 
man jį studijuoti, geriau sa
kant, jo dvasinį gyvenimą ste- 

štai Rij patyriau : žmo- 
gus iš tikrųjų yra silpnaprotis. 
Mat, keli metai atgalios, dolerio 
gundomas, padarė aborciją. 
Moteriškė, kaip ir daugelis jų, 
mirė. Jį tuoj suareštavo ir į 
Cook County kalėjimą padėjo. 
Ten jam baisiai nepatikę, o 
kaip jau matoma neperstipriau- 
sio proto butą, na, tai ir pra
dėjęs lyg ir visai iš galvos 
kraustytis. Tiesa, visai nesu- 
durnavojęs, vis dėlto tiek pro
tiškai pakrikęs, kad jau dakta
rauti daugiau nebegalėjęs. Už 
tai ir patekęs čia ligoninėn 
menką darbelį dirbti. Paskui 
girdėjau šitas daktaras, žino
ma, giminių pagalba, nes jų 
daug turėjo, ir visi turtingi, 
sanatorijon pateko. Dabar, žiū
riu, šitas silpno proto žmogiu
kas jau garsinasi laikraščiuose, 
kad jis yra didžiausias “špeci
listas”, kokį kada nors šitas 
pasaulis yra matęs. Jis “pri
einąs prie galutinio išegžamina- 
vimo; atidengiąs visokias sla]>- 
tas ligas; na, ir išgydąs.” Jis 
net neklausias, ar tau skauda 
ar ne, nes ir taip jau viską 
žinąs.

—Bet iš “špecilistų” ir prape
sorių” yra ir nesilpnapročių. 
Vienok kas iš to, kad jie pa
prastai yra be sąžinės, be žmo
niškumo, be jokio charakterio 
žmonės. Tiesą sakant, tai ego- 
instinktu persigėrę savimeiliai. 
Gi paprastame gyvenime jie 
yra niekas daugiau, kaip titu
luoti žulikai, lengvatikių mfll- 
kintojai ir išanudotojai. Tiktai 
įsivaizduok, tamsta, kad jie 
skelbiasi, jog “ir vaikų, ir mo
terų, ir vyrų, ir visokių ligų 
specialistais esą”, kadangi iš 
tikrųjų gydytojas tegali būti 
tiktai arba vaikų specialistu, 
arba moterų, arba vyrų, arba, 
pagalios, tam tikrų ligų, bet

tuojau pasižada išgydyti, tiktai, 
girdi, reikia apie trijų šimtų 
dolerių. Lengvatikė moterėlė 
patiki ir moka pinigus, mat, dar 
jų turi, “špecilistas” “gydo”, o 
ligonis, kaip tas lietuvis gydy
tojas teisybę sakė, už kelių 
dienų pamiršta. Galėjo juk 
tuos kelis šimtus dolerių ir lie
tuvis gydytojas išvilioti, nes 
žadėti bile kas gali, tačiaus, jis 
sąžiningas žmogus, taigi teisy
bę pasakė. Arba (Įa: Tartum 
gyvas numirėlis vaikšto, bai
giamas neišgydomos ligos ėsti. 
Lietuvis gydytojas pasako tei
sybę. kad jau per vėlu, ką nors 
gero padaryti, kad neužsimoka 
kaštuotis ir liereikalingai skaus
mus kentėti. Jis padaro pa
veikslus ir tikrai pasako, kame 
dalykas, rodos, apie už 15 do
lerių. Bet ligonis dar aplaksto 
kelis žydus ir sumoka jiems 
apie du šimtus dolerių. Ir pa
tenkintas. Mat, bile tik sve
timtautis lupa, tai lietuvis net 
ant vienos kojos iš džiaugsmo 
šoka. Bet, sergėk Viešpati, jei
gu lietuvis gydytojas kelis cen
tus brangiau paima, — vaje, 
vaje, kiek būna jo adresu pa
siųstų velnių ir rup...!

—Ir štai matai, tamsta, ar 
nors vienas lietuvis gydytojas 
susikrovė pinigų iš praktikos. 
Visai ne. Jeigu kuris padarė 
pinigų, tai pirkdamas namus 
ar lotus, ar pagaliau spekuliuo
damas Šerais. O betgi visokie 
svetimtaučiai “špecilistai” iš lie
tuvių didžiausiais turčiais yra 
tapę. Ir kur tau ne, kad ve 
visai ne senai aš einu pas vieną 
igonį per penkias dienas ir pa

imu apie 15 dolerių, gi paskui 
ateina “prapesorius” ir lanko li
gonį tik per dvi dienas, nes 
plie jo gydymo ligonis mirė, 
na, ir paima 40 dolerių! Matai, 
tamsta, skirtumą, ar ne?

—Daug galima butų tokių at
sitikimų pripasakoti, bet už
teks, nes jau ligoniai laukia.

— Lietuvis Gydytojas.

Musu patarimu visiems “Naujienų” skaitytojams yra, 
kad knygos butų ne vien daba Jūsų namo, bet ir šaltiniu 
sėmimui reikalingų žinių. Pertat mes siūlome Jums iš 
čia esamų apie 200 įvairaus turinio knygų pasirinkti sau 
reikalingiausių. Visos čia esamos knygos yra musų gau
tos iš Lietuvos. Perkantiems ne mažesne suma $5.00 pilna 
vertė tiems nuleidžiama 40 centų nuo dolerio—reiškia už 
$5.00 vertės knygųmokėsite tiktai $8.00. Pertat nepraleis
kite progos—darykite pasirinkimą iš čia esamų knygų tuoj.

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

Brėkšta—M. Vaitkaus, pusi. 88........................................ 25
žiežirbos—Liudos Giros, pusi. 109 ....................................... 50
Cit, Paklausykite, pusi. 190........................  .75
Didvyriai—Mikuckio, pusi. 32 ......................................... „.............. 20
Šviesus Krislai—Vaitkaus, pusi. 111 ............................................50
Prano Vaičaičio dainos, pusi. 190..... ..................................J5
Musų Vargai—Maironio, pusi. 151 .................................... 75
Jaunoji Lietuva—Maironio, pusi. 31.................................. 75
Ks. Vanagėlio raštai—dainos, eilės, pusi. 188..................90
Lietuva pavasarį, vasarą ir rudenį, Liudos Giros, p. 144 .60 
Eilaraščiai—Kazio Binkio, pusi. 50.................................... 25
Saule ir Smiltys—Balio Sruogos, pusi. 156.........................65
Deivė iš ežero—Balio Sruogos, pusi. 31.............................15
Tėvynės Kelias—Liudos Giros, pusi. 64.............................40
Vasaros šnekos—Tyrų Duktės, pusi. 82.............................85
Petro Armino raštai—eilės, dainos, pusi, 60..................... 30
Homero—Odisėja, pusi. 291 .............. j.............................1.25
Janonio raštai—eiles, dainos, pusi. 112............................. 50
Vainikai—telpa eilės visų gerųjų musų poetų ir sykiu

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

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

lapių 808 ......................................................... 2.00
Organinė Chemijar—Ruko, pusi. 384, apdaryta.............. 3.75
Stebuklai ir paslaptys—Rubakino. Paveikisluota, pusi.

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

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

lais, 3 dalys, puslapių 548 .............................. 8.75
Lietuvos Įstatymai, pusi, 1031 ....................................... 4.00
Vienuolio Raštai, pusi. 848 .............................................  2.00
Dainavos Senų žmonių padavimai—Krėvės, pusi. 152 .... 1.25
Dykumose ir giriose—H. Sinkevičiaus, pusi. 419 (2 

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

draugus 1.75

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

Mokslinės, Istorinės ir šiap Įvairaus Turinio Knygos
Mylinti skaityti įvairaus turinio knygas, peržiūrėkite čia 

esamas knygas, o nėra abejonių, kad susirasit sau daug 
naudingų knygų šiame sąraše.

anaiptol ne visų ligonių arba li
gų! Juk tai apsimetėliai, de
monstruojantys save tuomi, 
kuomi iš tikrųjų jie visai nėra, 
žinoma, jie lietuvių nesigaili ir 
lupa juos tarsi prisimynę. štai 
jum keli pavyzdžiai: Dikta mo
teriškė serga dusuliu. Lietuvis 
gydytojas nueina, įtrėškia pa- 
odyn vaistų, prie to dar palie
ka vaistų gerti arba receptą pa
rašo, paima daugiausiai kad 
penkis dolerius. Bet štai ji 
pasišaukia storą, didelį (žino
ma, lašiniais) svetimtautį dak
tarą. Tas tiktai vaistų po oda 
įleidžia, na, ir paimo 25 dole
rius. Lietuviui gydytojui mo
ka bobelka penkinę ir raivosi, 
stena, kad, matai, per daug, 
bet svetimtaučiui moka dvide-
šimtpenkinę ir tyli, tarsi, jos 
burna butų užkišta. Štai kitas 
atsitikimas. Vyras turi neiš
gydomą ligą, ir taip toli pasi- 
,variusią, kad jo dienos tikrai 
suskaitytos. Vis dėlto svetim
tautis laiko ligonį ligoninėje, 
lanko kas diena, ima gerus pi
nigus, tarytum, visai nejausda
mas, kad ligonis už dviejų ar 
trijų dienų mirs, kad paliks 
našlę su keletą vaikų, tai kam 
traukti iš jos paskutinius cen
tus? Juk užtenka pasakyti, kad 
vilties nėra, kad kaštuotis ne
verta. Bet tokią teisybę nie
kados nesakys “špecilistas-pra- 
pesorius”. Arba Štai: Vyrui

Atkaklus ir nesuvaldomi 
vaikai paprastai yra 

nesuprasti (
Mes dažnai girdime sakant: “Aš 

vistu nesuprantu to savo vaiko. Nie
kaip nedali jo išvaryti i mokyklą. 
Jis nori dirbti dirbtuvėje, ar kur 
kitur darbą gauti.”

Devyniuose atsitikimuose iš dešim
ties, tame yra priežastis kad vaiko 
akys yra silpnos, žlibos, ar astig- 
muotos, kurios ir atima vaikų ambi
ciją, norą, ir smagumą mokintis. Jei 
tėvai nuvestų savo vaikus pas akių 
gydytoją dėl akių ištyrimo, ir jei 
reikalinga, leistų pritaikinti/ jiems 
atatinkamus akinius, tai mokslas ne
būtų toksai įkyrus daiktas. Dr. G. 
Serner.

MŪRINIS arba MEDINIS
Geros rųšies pastatyti garažai

$10 j mokėti
24 mėnesiams išmokėjimui

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

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

Į Į Garažas *
Į Į Porčius
Į [ Namo pakėlimas
Į Į Cementinis pamatas
| Į Abelnas pertaisymas
Į į Naujas namas ir finansavimas 

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

Slaptingoji žmogaus Didybė—Vydūno, pusi. 61 ..............40
Dainos Keliais—Biržiškos, pusi. 114 ..................................60
Lietuvos—Lenkų Ginčas—P. Vileišis, pusi. 88................. 30
Kaip Gyvena Norvegai. Paveiksluota, pusi. 51 ................. 25
Lietuvių Senovės Bruožai—Klimo, pusi. 169..................... 75
Pasikalbėjimas Apie Dangų ir Žemę. Su paveikslais .... .40 
Mirtis ir Kas Toliau?—Vydūno, pusi. 48.............................35
Kaip susirinkimus kviesti, vesti ir t.t., pusi. 46................. 30
žmonijos Kelias—Vydūno, pusi. 52......................   .... -40
Laiškai Vartotojams—M. Chesnio, pusi. 35..................... 20
Lietuvos Ūkis—Rimkos, pusi. 133 .....................................60
Kaip susikūrė J. V. Amerikos. Paveiksluota, pusi. 35......25
Lietuvos žodis—Tumo, pusi. 64.........................................40
Lietuvos Literatūra Vilniaus Universitete Metų—Bir

žiškos, puslapių 70........................................................50
Iš Gamtos Mokslų—Ledaux’o. Su paveikslais, pusi.. 80 .40 
Paklydėliai—Geručio. Kovoja prieš bedievius, pusi. 33. .35 
Gamtos Prilyginimai lietuvių dainose ir raudose—Dr.

Moulen Rz., puslapių 105 ...i..................................................  .80
Pirmieji Gamtos Pasakojimai—Vegnerio, pusi. 138 (su

paveikslais) ..................................................................75
Lietuvos žemės Valdymo istorija—Klimo, pusi. 65..........40
Gimdymo Slėpiniai—Vydūno, pusi. 101........................1.00
Muravjevo Laikmetis—Klimo, pusi. 27 ..............................2$
Šiltieji ir šaltieji kraštai. Su paveikslais, pusi .67......... 70
Kaip gyventa musų senelių prosenelių—Linkevičiaus.

Su paveikslais......................... .......................... v..........75
Kas yra Rusų Soc. Fed. Tarybų Resp.—Naruševičiaus, 

pusi. 31................................................................... 10
Vokiečių Kūryba—Prof. Heinmano, pusi. 287 ................. 90
Kovo 20 Diena—šerno. Su paveikslais, pusi. 139............. 75
Laukuose ir Pievose—Vegnerio. Su paveikslais, pusi........50
50 Pamokų iš gamtos mokslų—Ledouxo. Su paveikslais, 

puslapių 107 .......................................................... 45
Lietuvos Visuomenės ir teisės istorija—Janulaičio, pusi. 

218 ..........................................................................90
Mažosios Lietuvos Buvusieji Rašytojai. Su paveikslais, 

pusi. 126 ................................................................60
Palydovas.—Kas reikia žinoti kiekvienam grįžtančiam 

j Lietuvą. Informacijų knyga apie Lietuvą. Su 
Lietuvos žemlapiu, apdaryta, puslapių 111......... 75

Lietuvos Istorija ligi Liublino unijos, pusi. 86................. 40
Geologiniai tyrinėjimai—prof. Jodelės, pusi. 108..............60
Duonelaičio raštai, pusi. 117, apdaryta........................ ... .90
Lietuvos Dainų literatūros istorija—Biržiškos, pusi. 118. .60 
Adomo Mickevičiaus raštai, pusi. 244, apdaryta...........1.00
Pasakos—Nepasakos—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 88. .20 
Tautos Gyvata—Vydūno, pusi. 150................................. 1.00
žemė pasaulio erdvėje—Recluso. Su paveikslais,, pusi.

63..................................................................................... 40
Visumos Sąranga—Vydūno, pusi. 32.................................30
Dainų atsiminimai—Biržiškos, pusi. 142 ................. _.......50
Kelią tiesiant į Lietuvos Nepriklausomybę, pusi. 40........ 30
Tarp pietų Amerikos gyvulių iš Darvino raštų. Paveiks

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

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

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

161 ...».............................................................................75
Sunkiausiais Laikais—Rucevičiaus, pusi. 123 ...................50
Septynetas Pakartųjų—Adrejevo, pusi. 56..........  60
Kada Rrauda Siela—Vaideliutė, pusi. 123.........................60
Mano Poilsis--Mašioto, pusi. 63........................................ 30
Gera Galva—žemaitės, pusi. 40.......................................... 10
Bramizmo Stebuklai—Gotjes, ppsl. 77 ............................40
Devynios Pasakos—Giedriaus, pusi. 81 .............................30
žvirbliai—Dr. Vinco Kudirkos, pusi. 42.............................15
Haupo Pasakos, pusi. 219, apdaryta.............................. 1.25
Musų Mažiausias, Musų Gražiausias—Mašioto, pusi. 43,

su paveikslais ................... ... .20
Žiema ir Vasara—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 31......... 20
Mano Dovanėlė—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 20..........25
Medelis Plačiašakis—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 50. .40 
Krislai, puslapių 59............... 30
Lakštingala—šalčius. Su paveikslais, pusi. 28 ............... 30
Iš Prūsų Lietuvos Gyvenimo—Gudaičio. Su paveikslais,

puslapių 68 ................................................................... 40
Gamtos Pasakos—šalčius. Su paveikslais, pusi. 42..........20
Pasakėlė—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 55.....................30
Įvairus Apsakymėliai—Biliūno, pusi. 64..................... 30
Raulo Kimeklio—Pasakos, pusi. 82.................................... 20
Kas Teisybė, tai ne meras—Aišbės, pusi. 63 ............................30
Padangėse—Sakalo ir Dosaičio, pusi. 125 ...........................75
Karo Takas—Reidoil, pusi. 190 .................................. .... .90
Į Laisvę—Rusecko, pusi. 32 ................................................20
Biliūno Raštai, pusi. 143 .................................................... 90
Žydrasis Paukštelis—Meteflinko, pusi. 55 ...........................40
Jurų švyturys—Sinkevičiaus, pusi. 39 ............................. 20
Apie Lietuvių Senovę—Mašiotas, pusi. 47.........................20
Pasakos—Tolstojaus, pusi. 39 ............................................ 20
Trys Pasakos—Giedriaus. Su paveikslais, pusi. 29..........15
Keturi Draugai—Evaldo, pusi. 54 ........................  20

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

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

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

puslapių 319 .... .................................................. 1.50
Vaikų Darbymečiui—Murkos. Su paveikslais, dalis

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

lapių 177 .....................................................................1.00
Aritmetika—Busilo. 5 dalys, pusi. 525 ......................  2.50
Aritmetikos Teorija—Smetonos, pusi. 189.........................75
ABC Skaitymo ir Rašymo Pradžiamokslis—Elemento

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

Quality Construction Co. 
North Shore ofisas ir Yardai ' 

4538 W. Addison St.
Telephone Avenue 4718

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

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Naujas planas gatveka
rių problemai rišti

Jau JiUris laikas, kai pasibai
gė sutartis tarp miesto ir gat
vekarių kompanijų dėl gatveka
rių linijų operavimo. Kompani
jos ir miestas iki šiam laikui 
negalėjo susitaikyti dėl naujo 
kontrakto. Dabar tapo įteiktas 
miesto tarybos komisijai, iš
rinktai šiuc t'kslu, naujas pla
nas.

Sulyg juo gatvekariai turės 
būti operuojami taip, kad pa
dengtų operavimo kaštus; kad 
miestas galėtų atpirkti iš kom
panijų jų biznį, jei matys rei
kalo; savivaldybė Chicagos 
miestui gatvekarių operavimo ir 
valdymo klausimais, ir, .paga
lios, vadinamoji “indeterminate 
franchise”.

Kas yra toji “indeterminate 
franchise”? Iki šiol Chicagos 
gatvekarių kompanijos gauda
vo kontraktą iš miesto gatve
karių linijoms operuoti 20-čiai 
metų. Praėjus tam laikui,, rei
kėjo vėl atnaujinti kontraktas. 
Kontraktą galėdavo gauti ir ki
tos kompanijos, o ne tik tos, 
kurios operavo linijas.

“Indeterminate franchise” gi 
reiškia tai, kad kompanijoms, 
gavusioms konstraktą operuoti 
gatvekarių linijas, ateity nebe
reiks atnaujinti kontraktą, kad 
jos operuos ir operuos jas, jei 
prisilaikys išdėstytų sutarty 
reikalavimų.

Sulyg šiuo nauju planu, važi
nėjimas gatvekariais publikai 
kaštuos kaip iki šiol — 7 cen
tai; elevatoriais gi — 3 biletai 
už 25c. Kai reikės permainyti 
gatvekari ant elevatoriaus (ar
ba priešingai), bus reikalauja-j 
ma pridėti dar du centu.

Laimėjo bylą
Grand Crossing policijos teis

me nagrinėta byla, kurioje kal
tinta Edvardas Tully ir Tim 
Lynch kaip “munšainieriai”. 
Kadangi nebuvo padarytas už
griebto munšaino analizas, nei
gi “atsakomingas” žmogus, ku
ris teisme patikrintų, jo- 
gei tai tikrai yra “munšai- 
nas”, tai tarp advokato ir tei
sėjo įvyko toks pasikalbėjimas:

Teisėjas advokatui: Tamsta 
sutiksi, kad tai yra svaiginan
tis gėrimas — ar ne?

Advokatas teisėjui: Aš ant 
nieko nesutiksiu!

Teisėjas advokatui: Tamsta 
sutiksi, kad dabar dienos švie
sa lauke?

Advokatas teisėjui: Bet aš 
nieku budu nesutiksiu, kad yra 
mėnesienos šviesa!

—Paleisti kaltinamuosius! — 
tarė teisėjas po šitokio advaka- 
to argumento.

iFacUip and Atlantic •’botoj

Dr. Roy Chapman Andrevvs, 
kuris Gobi dykumoj (Azijoj) 
rado milžiniško gyvūno kaulus. 
Iš kaulų, esą, galima spręsti, 
kad gyvūnas buvęs tokio dy
džio, kaip horizontaliai paguldy
tas dangarėžis.

Tikisi greitos muzikan
tų streiko pabaigos

Muzikantų unijos prezidentas 
ir kiti unijos viršininkai turė
jo konferenciją su krutamu jų 
paveikslų teatrų savininkais 
(tų teatrų, kurie randasi už vi- 
durmiesčio ribų) .Po konferen
cijos taip samdytojų, kaip mu
zikantų atstovai pareiškė, kad 
yra vilties greitu laiku streiką 
baigti.

Du didžiuliu banku 
suviertys

Šiandien oficialiai susijungs 
du didžiuliu Chicagos banku — 
Continental National Bank & 
Trust Co. ir Illinois Merchants 
Bank. Pirmojo kontroliuojami 
turtai, sakoma, siekiantys 
$650,000,000, o antrojo—$462,- 
000,000.

Kaltinamas motiną 
nušovęs

Emil Ilanke, 52 metų, 10101 
Avenue M. areštuotas. Jam grū
moja kaltinimas galvažudyste. 
Anot policijos, jis sumušęs sa
vo motiną, 84 metų senukę, 
taip smarkiai, kad ši galinti dėl 
to mirti. Ilanke, sakoma, sumu
šęs motiną todėl, kad ji nesu
tikusi eiti į ubaginę. Kiek pir
miau ji atidavusi savo sunui na
mą $8,000 vartės už $10.

Bombos

Tarp Chicagos 
Lietuvių

P-lė Agnės Uvick

’ yra gauti B. S. laispnį, kad 
ateityj galėtų mokytojauti 
aukštesnėse mokyklose.

t P-nia K. Uvick, p-lės Agnės 
motina, seniau daug veikė lie
tuvių judėjime. Advokatas 
Uvick, Detroite, yra p-lės Ag
nės brolis.—V. P.

Kas girdėt “Naujie
nų” laivakorčių 

skyriuje
“Naujienų” Laivakorčių Sky

rius gavo pranešimą, kad p-nia 
Barbora Kausteklis ir p-lė Kleo- 
fa Vaickaitė vakar pribuvo į 
New Yorkų laivu “Lituania” ir 
sėdo į Ne\v York Central trau
kinį 2-rą vai. po pietų. Chi- 
cagon pribus šiandien apie 7 
vai. vakare.

Šiomis dienomis “Naujienas” 
atlankė p-lė Agnės Uvick, gyv. 
34251/, Elain Place. Gimusi 
Omahoj, Nebraska, p-lė Uvick 
gyvena Chicagoj jau 4 metus.

Du metu ji lankė Chicago 
Normai School ir baigė čia mo
kslą. Dabar jau du metu mo
kytojauja Cameron mokykloj, 
kuri randasi prie Monticello ir 
Grand Avė.

Lietuvių rateliuose Chicagoj 
iki šiol ji dalyvavo mažai. Bet 
turi pažįstamų lietuvių ir tiki
si ateity arčiau susipažinti su 
jais.

P-lė Uvick, baigusi Chicago 
Normai School ir gavusi darbą, 
tur būt buvo viena jauniausių 
mokytojų. Nors dabar jau mo
kina porą metų, ji visgi pasi
lieka viena jauniausių mokyto

ji- ' . .
Jos speciališkumas yra— ku- 

no kultūra (Physical Culture). 
Mokytojams Chicagoj gana sum 
ku gauti darbas greitai, ypač 
per Apšvietos Tarybą. Bet p-lė 
Uvick buvo laiminga. Darbą jį 
gavo greitai. O ir darbas jai ge
rai vyksta. Šiemet jos moki
namos klasės laimėjo net ketu
rias dovanas (medalius).

Srytin, kurioj ji darbuojasi, 
įeina muzika, rankų darbai, dai
navimas, gimnastika; vasaros 
laiku gražiosios žaismės.

Gavusi mokytojos darbą, p-lė 
Uvick vakarais lankė North- 
vvestern universitetą. Jos noras

Roseland
Šiandien vakare Golden Star 

k Ii ubo mėnesinis susirinkimas 
Strumilo salėj. Kliubiečiai ne
pamirškite pakviest savo drau
gus, kad jie ateitų prisirašyti 
prie Golden Star kliubo, o ypa
tingai jaunuoliai, kurie inte
resuojasi sportu.

Narbutas

Bridgeportas
Užvakar dienos “Naujienose” 

buvo pranešta, kad Viktoras 
Žebrauskas, 13 metų bernaitis, 
gyv. 3509 So. Union avenue, 
eidamas šalygatviu užėjo ant 
auto ir užsigavo koją. Tikrai gi 
atsitiko taip, kad ties 35-ta gat
ve ir Emerald avenue ant jo 
užvažiavo autas. Berniukui su
laužyta koja. Randasi jis šiuo 
laiku St. Paul ligoninėje. Dak
tarai tikisi, kad koja pasveiks. 
Bet, žinoma, bus iškasčių kol 
pagydys.

18-tos gat. apielinke
Susirgo James Lucius, 614 

West 18th st. Nuvežtas psi- 
ohiatrinėn ligoninėn — išek- 
zamenuoti. R.

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsr 
taip pataria Lietuvos bankai

Nauji Modeliai 
Radios

Swan Hand drabužių skal
bykloj, 5219 Harper avė., spro
go bomba. Kas padėjo ją ten — 
nežinia. Skalbyklos savininkas, 
Abe Berkowitz, nupirko ją pirm 
savaitės laiko iš Feingoldo ir 
brolių Shaliss. Didžioji Chica
gos spauda duoda savo skaity
tojams suprasti, buk tai esąs 
unijos kerštas. Reikia tečiaus 
žinoti, kad jeigu ir yra pama
to nužiūrėti uniją kerštaujant, 
tai šią uniją sudaro šeimynin- 
kai, o ne darbininkai.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1-2 ir 3 MORGKIAMS

Eighteenth Bond & Mortgage Organization
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

1618 West 18-ta Gatvė

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

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

Tel. Boulevard 4705

iTUBBY

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

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

Pinigus gavo:
13346—Jonui Augusti Vaitu- 

lioniui
24831—Domicėlei šliužienei 
14984—Uršulei Tumienei 
14989—Vincentui Vasiliauskui 
13661—Kazimierui šešelgis 
13362—Onai Tamašauskaitei 
13667— Kotrinai Šveikauskienei 
13365—Viktorijai Daktaraitytei 
13658—Uršulei Konzeniaus- 

kienei
13673(T—Salom i j ai Lapinskaitei 
13660—Stanislovui Petraičiui 
13665—Jurgiui Lorančiui 
23336—Salomijai Murauskienei 
13671—Dominikui Norkevičiai 
13697—Antaninai Kurpolienei 
13681—Juozapatai šiaunienei 
13683—Antanui Kvietkauskui 
13694—Antanui Bužui 
23344—Katarinai Kuncienei 
23349—Mikalinai Brazauskienei 
13370—Rozalijai Kvederienei 
23346—Stefonui Kosuliui 
23345—Karoliui Kiaušiniui 
13696—Julijonui Liuberskiui 
13693—Vincui Kanceravičiui 
23347—Jonui Eitmontui 
13698—Jonui Mockaičiui 
23348—Grasei Dugnienei 
13372—Petrui Jociui

1 13689—Onai Petraitienei 
13687—Onai Vilcauskienei 
13692—Marijonai Gedvilaitei 
23350—^Mortai Levulienei 
13682—Juozui žvigaičiui 
24299—Marcelei Urbonavičienei 
24304—Telesforui Mačiui 
243054-Stanislovui Rutkaus

kaitei
24308—Antaninai Karvelienei 
24311—Marijonai Jakštienei 
24316—Kretingos Klebonui 
24318—Onai Audenienei 
24321—Joanai Mikalauskaitei 
96007—Barborai Norvaišienei 

1048—Mateušui Sargeliui 
23324—Aleksandrui Kara- 

nauskui
23339—Katarinai Kancerienei 
23335—Veronikai Savickienei 
13678—Jėvai Staugaitei 
13677—Domicėlei Saukštienei 
13686—Julijonai Gečienei 
13702—Marei Baranauskienei 
13371—Barborai Paleikienei 
\13690— Marijonai Aleksandra

vičiūtei
13712—Eduardui Kučiauskui 
56466 Mortai šiušaitei 
24317—Agotai Ačienei 
24322—Katrinai Morkunaitei 
24324—Stasiui Lukošiui 
24323—Marcijonai Platakaitei 
24325—Rozalijai Marmienei 
24328—Mykolui Ruškiui 
56469—Barborai Jacinskienei 
14975—A. Veldžiui 
14991 O. Laucaitei 
23331—P. Jonušiui
13363—O. Trijonienei z 
13685—M. Tamošaitienei

1746—M. Verikienei 
13724—A. Sasnauskui 
13722—B. Prielgauskaitei 
13714—B. Prielgauskaitei 
13705—M. šemetienei 
13725—J. Stuporai 
13715—J. Kačiulienei

23351—A. Dukalskienei 
13708 Kazimierui Kazilai 
13719—Julijonai Praščienei 
13723—Marijonai Grigaitei 
13707—V. J. Balnioniui 
13717—Madei Trumpaitienei 
13374—J. Ciechanavičiui 
13730—D. Eitauskui 
13720 P. Samoškienei 
13704—M. šalkauskaitei 
13712—J. Povilioniui 
13728—J. Dovidoniui 
56465—A. Tautčaitei 
24309 -P. Stankui 
24310—P. Buividui 
24312—J. Naudžiunui 
24313—J. Račkauskui 
24314—M. Augustinavičienei 
24315—M. Venckienės 
24326—K. Jurienei 
26467—M. Jesutienei 
56468—E. Jacinskienei 
56472—M. Rainaitei 
56470—M. Gaidelienei 
56471—A. Gaideliui 
96006—M. Pikoraitienei 
13735—J. Kuncevičiui 
13750—O. Matuzevičaitei 
13745—P. Vitartui 
23362—E. Skreliuvienei 
13274—A. Sodavskai
1029—Indrik Rubul 

14676—J. žemaitaičiui 
14692—J. Fabijonavičiui 
14731 J. Grundman 
14842—A. Ivanauskienei

1104— A. Berzinai
1105— J. Grižas

22703—VI. Vasiliče 
14757—K. Jokubkai 
14963—A. žardeckienei 
56438—J. Babuliui 
13351—U. Muntvidienei 
23325 S. Gibavičiui 
14993—J. Žuvienei 
24268—Petr. Slevinskaitei 
56451—J. Rutkauskui 
23339—V. Kanceravičiui 
13729—K. Ruibienei 
13727—P. Leskauskui 
13703—L Steimohtui 
13726—J. Leskauskienei 
13706 P, J. s. Samulioniui 
22714 A. Rimkaitei 
13718—J. Ratkevičienei 
13710—V. Motekaitienei 
13711—EI. Jaraitei 
22713—A. Birškienei 
13373—A. Stulpinienei 
13716—Onai Babičienei 
24298—EI. Kazokevičienei 
24307—Nikodimui Kikui 
24319—A. Skirmontui 
24327—T. Žukauskienei

130 B. Druktenienei 
13739—L. Mazurevičienei 
13760—K. Pulokui 
13777—O. Bukauskienei 
13779—V. Barsukienei 
13778—L. čijunskaitei 
13759—K. Bargovanskiui 
13838 V. Barsukienei 
13756—A. Gildučiui 
13791—O. Jurgeličiai 
23361—E. Kodasevičienei 
-3781—Stripeikienei 
24329 —Abramavičienei

That s Business.

24330—A. Poremskienei 
24334—N. šarakauskui 
24336—A. Dobrovolskiutei 
24339—J. Kazlaučiunui 
24340—EI. Kukuraitei 
24343—J. Minkevičiui 
24344—J. Bledienei 
56475—St. Masilionienei 
57478 M. Ramanauskienei 
96008—O. Vilcauskienei

MOKYKLOS NURSB, 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURft- 

TU ŽINOTI MTA

L
KALBĖDAMA aukitesnčs mo- 
kykloe merginom* apie ai me
ninę higieną, patyriu! dhtrik- 
to nurM naaskfi:

••Viena pagrindinių taisyk
lių dėl merginų aveikatoe, rei
kia atlaikyti sistemą norma
liame atovyje. Normalia mank- 
itinimaa Ir dieta turi būt var
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, nea jis 
nekenkia aveikatal. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto
jamas. Paimk taukštą kiek
vieną vakarą. Joa nepadaryt 
nes magu mo.“

Nujol galit vartoti neilt> 
rint kaip jus jaučiatės. Kiek
viena moteris privalo turėti 
batelį namie.

b

— yra tinkama 
kaina mokėti

už gerą 
dantų 
mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Large Tube

25f

IŠNAIKINA 
Kandis, Tarakonus, 
Blakes, Muses Ir 

Kitus Vabalus j

’jįonik
For Cuts and Woundi

Apeisaagoldt ažsikritimol 
Gydykit kožną žaizdą ar
ba ja įbrėžimų aa žino ne
nuodijančia antiseptiku 
Zenite užmaia bakterija*. 
Ir iifydo.
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Prašo atsišaukti
Pereitą trečiadienį geležinke

lio tavoriniame vagone (box 
car) rasta negyvas lietuvis, ku
ris darbe žinota kaip Antanas 
Merkei. Jo galva buvo sudau
žyta. Nužiūrima, kad jis buvo 
užmuštas.

Apie šį lietuvį policiją suži
nojo tiek, kad jis buvo vedęs, 
turėjęs žmona ir tris vaikus, 
bet persiskyręs su šeimyna jau 
kokie treji metai atgal.

Prieš trejus metus jo pati ir 
vaikai gyveno Bridgeporte, 33 
gatvėje prie So. Halsted st., ar
ba kur nors toje apielinkėje.

Pirm mirties šis lietuvis dir
bo, kaip graborius “Naujie
noms” pranešė, kaip kriaučius 
(kiti vėl sako, kad jis dirbęs 
gatvėse).

Tie, kurie mano, kad jie gali 
įspėti, kas gali būti užmuštasis 
lietuvis, malonės pranešti apie 
tai Loomis stoties policijai ar
ba graboriui McCampbell, 6153 
Irving Park boulevard, tel. 
Pennsicola 2693.

Joniškiečiai

P-lė Lillian Govalis
P-lė L. Govalis, laimėjusi 

antrų prizą “Naujienų” gražuo
lių konteste, mgpiučio 26 d., 
Stickney darže, pareiškė, kad 
dovana, kurią ji laimėjo, pa
dės jai užsimokėti už šokių 
pamokas Chicago Musical ('.oi-

Brighton Park
P-lė Stella Stančikas, gyv. 

2531 \Vest 46 place, 9 metų 
mergaitė, ėjo per 17-tą gatvę 
iŠ šiaurės į pietų pusę lies na
mais 2617 W. 47 st. Ją už
gavo Chevrolet autas. Subrai
žė veidą, užgavo kairėsės ran
kos alkūnę ir kojas. Autas 
priklauso Irvingui Oppenheim- 
’ui, 1249 So. Springtield avė.

Rep.

PRANEŠIMAI
Draugystė Liet. Vėl. Am. No. 1 

laikys savo mėnesini susirinkimą, 
rugsėjo 9 d., 1928 m. Visi draugai 
ir draugės malonėkite atsilankyti ant 
susirinkimo, yra svarbių dalykų ap
svarstyti dėl mirusio draugo.

Sekr. Jos. Dabulski.

Kun. M. X. Mockus atųįnantį sek
madienį nuo 9:30 vai. ryto Mildos 
svetainėj (31 10 So. Halsted St.) kal
bės temoje: “Ar bolševikai aršesni 
už velnius?” Prakalbas rengia Chi- 
cagos Laisvamanių kuopa. Lėšų pa
dengimui įžanga 25c. Komitetas.

North Side Pirmyn Mišraus choro 
repeticijos prasidės utarninke, rugsė
jo 11 d., Liuosybės svetainėj, 7:30 v. 
v. Visi dainininkai susirinkite lai
ku taipgi nepamirškite atsivesti ir 
naujų danininkų, nes turime būtinai 
gerai prisirengti prie operetės.

Valdyba.

S. L. A. 13 Mos Motery kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks rugsėjo 
7 d., 1928 m., 7:30 v. vak., McKinley 
parko svetainėj, prie 39-tos gatvės 
ir So. Western bulvaro. Visos na
rės prašomos susirinkti laiku, nes 
yra labai svarbių reikalų.

Sekretorė.

Roseland. Amerikos Lietuvių Re- 
puhlikonų Kliubas 9 vardo laikys mė
nesinį susirinkimą, rugsėjo 10 d., 
1928 m., kaip 7:30 v. v., Strumilos 
svetainėj, 158 E. 107 St. Visi nariai 
malonėkit pribūti j susirinkimą, nes 
bus svarbių svarstymų.

Vlad. Krištopaitis.

lege. šokiai, sako p-lė Gova
lis, yra viena geriausių formų 
artistiniam temperamentui pa-, 
sireikšti.

Gimusi New Jersey valsti
joj, ji atvyko Chicagon trijų 
metų amžiaus būdama. Nuo to 
laiko čia ir gyveno.

P-lė Govalis yra baigusi 
Morgan Park aukštesniąją mo
kyklą. Nors mokytis šokti pa
švenčia daugiausia laiko, vie
nok ji randa jo pakankamai 
namams prižiūrėti.

Ji dabar yra 13 metų, dai
liai nuaugusi ir pilna tos švie
sos, kurią vien puiki sveikata 
tegali suteikti. P-lės Govalis 
manymu, “Naujienų” piknikas 
buvo labai pasekmingas. Ji no
ri nors šiuo momentu tarti 
ačiū visiems dalyvavusiems pik
nike už tą puikų laiką, kurį 
ji praleido piknike.

Kai pirmu kartu pastebėjo 
“Naujienose” pranešimą apie 
rengiamą gražuolių kon testą, 
ji abejojo iš karto ar stoti 
kentestan, ar ne.

“Naujienoms” smagu, kad 
taip daili mergina, kaip p-lė 
Govalis, dalyvavo jų gražuo
lių konteste. Linkėtina jai ma
lonios ateities.

P-lė Govalis seniau gyveno 
adresų 9506 Long\vood Drive, 
o dabar gyvena 5715 So. Ada 
street, Chicago.

Beje, gražuolių konteste, ku
ris įvyko pereito antradienio 
vakare To\vcr teatre, prie 63- 
čios gatvės ir- Blackstone, ji 
laimėjo pirmą prizą.

Reporteris

“Naujienų” antradienio lai
doje, iš 4 dienos rugsėjo, Chi
cagos lietuvių skyriuje tilpo 
Vv. straipsnis antrašte: “Girioje 
gimęs, į girią žiuri”. Ten ke
liama klausimas, kaip Amerikos 
lietuviai galėtų pagelbėti Lietu
vos ūkininkams vystyti laukų 
ūkį. Straipsnyje išreiškiama 
mintis, kad svarbiausia pa
galba gali būti suteiki
mu Lietuvos žmonėms 
pigaus kredito. Prie progos pri
menama arba patiekiama kaip 
pirmas pavyzdis, Joniškiečių 
Kliubas.

Taigi aš čia ir kalbėsiu dau
giausia apie joniškiečius ir jų 
kliubą, nes jau apie dveji me
tai, kaip priklausau šiam kliu- 
bui ir jam, kiek išgaliu, dar
buojuosi. P-as Vv., tarpe kita 
ko, išreiškia viltį klausimu: ar 
negalėtų Joniškiečių kliubas su
kelti apie $10,000 kapitalo pas
kolai Joniškio parapijos ūki
ninkams, sakysime, ant penkių 
nuošimčių palaukos ?

Kiek aš pažįstu joniškiečius, 
tai man rodosi, kad jie sukeltų 
tokią sumą be didelio vargo, 
jeigu jiems butų duotos pakan
kamai tvirtos garantijos, jogei 
jų pinigai nepražus. Aš žinau 
du joniškiečiu (rodos, abu pri
klauso Kliuhui), kurių kapita
las siekia nuo 50 iki 70 tūks
tančių dolerių. Yra taipgi ne 
mažai tokių, kurie galėtų in
vestuoti jx) keletą tūkstančių 
dolerių į Lietuvos ūkį, ypatin
gai gi Joniškiečių kliubo joniš
kiečiai—vaikinai, kurių ne ma
žai priklauso kliubui ir kurie 
yra gana pasiturintys, nes visi 
turi gerus darbus ir ne blogai 
uždirba. Teisybė, joniškiečiai 
vaikinai yra ir prašmatnus; 
kai kurie jų važinėja autais, 
vertais po trejetą tūkstančių 
dolerių arba daugiau. Be to, 
pats Joniškiečiu kliubas šian
dien turi apie 5 šimtus dolerių 
kasoje, kuriuos laiko banke už 
tris nuošimčius; Jeigu prisei- 
tų, juk butų geriau investuoti 
ant penkto nuošimčio. O iš to 
naudos butų daugiau tiek kliu
bui, tiek ieškantiems paskolos.

Bet turiu priminti čia, kad 
Joniškiečių kliubas, kaip tokio 
vardo ir vienos parapijos žmo
nių susibūrimas į daiktą, tėra 
vienintelis ne tik lietuviškame 
Jeruzalyje Chicagoje, ale ir vi
soj šioj šalyje, taip forma or
ganizacijos, kaip darbštumu.

Aš neabejoju, kad joniškie
čiai vienybę ir galybę parodytų 
ir šiame užmanyme kelti Lietu
vos ūkį. Manau, kad Joniš
kiečių Kliubas, reikalui atėjus, 
butų vienas pirmųjų Amerikos 
lietuvių organizacijų eiti Lietu
vos ūkininkams pagalbon su 
kreditu, ypatingai gi Joniškio 
valsčiaus ūkininkams.

—Kliubietis.

Marųuette Park
Negrų Marųuette Parke nėra

Pastaruoju laiku buvo paskly- 
dusių gandų, kad į šią apylin
kę persikėlusi gyventi ir apsi
gyvenusi negrų šeima. Delei to 
kai kurie vietos gyventojai, 
ypač namų savininkai, buvo 
truputį nusigandę. Ištyrus gan
dus, pasirodė, kad negrų apie- 
linkėn gyventi nepersikėlė. O 
negrai maišėsi ve kodėl: viena
me name buvo pasamdyta juod- 
veidė moteris prižiūrėti tvarką; 
pas ją užeidavo viena kita juod- 
veidė mergaitė; dabar jos jau 
išsikraustė.

Šiuo laiku yra dedamos pa
stangos padaryti visą Mar
ųuette parko apiclinkę kaip 
“restrieted area”. Lietuviai šiuo 
reikalu susitarė su kitataučiais 
ir veikia bendrai.

kaštuos po 5 dolerius. Kurie 
namų ir lotų savininkai mato 
reikalą padaryti tą plotą že
mės “restrieted”, tegul Kreipia
si į p. Pratapą, So. Western 
Lithuanian Political Club sek
retorių. Jo ofisas randasi prie 
VVestern avė. arti 70-tos gatvės.

Reporteris.

Akių Gydytojai
Tel. Victm 6279

DR. G. SERNER

Lietuvis Alkių Specialistą*
3265 So. Halsted St.

Valandos: nuo 1 iki 8 vakar* 
Nedėlioj nuo 10 Iki 1

Bridgeport
A

MYKOLAS REKŠTIS

Bridgeport. — Draugystė Teisybės 
Mylėtojų laikys savo mėnesinį susi
rinkimą, nedėlioj, rugsėjo 9 d., 1928 
m., 1 vai. po pietų, Mark White Sq. 
svet., prie 29-tos ir So. ’ Halsted gat. 
Visi nariai-rės malonėkite būtinai lai
ku susirinkti, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarti. Raštininkas.

Fllinois Lietuvių Pašei pos Kliubas 
laikys savo mėnesinį susirinkimą 
penktadieny, rugsėjo 7 d., 1928 m., 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St., 7:30 vai. vakare.

A. Kaitinkis, nut. rašt.

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

R. S. Kunevičius.

Brighton Par. — S. L. A. 176 kp. 
susirinkimas įvyks pėtnyčioj, rugsėjo 
7 d., 7:30 vai. vak., Jokantų svetai
nėj, 4138 Archer Avė. Visi nariai 
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.
23rd PI., 7:30 vai. vakare, 
riai kviečiami atsilankyti.

Vyras netyčiomis nušovė savo 
žmoną

Vakar vakare, taip apie 7 v., 
vyras nušovė savo žmoną — 
Heilen Kedočius—Clay, 704 W. 
31 St.

Tai atsitiko ve kaip. Mote
riškė valgė vakarienę. Vyras 
gi krapštė automatinį revolve
rį, kuris iššovė, o kulka patai
kė žmonai.

Vyras kuogreičiausia atbėgo 
į Dr. Margelio ofisą ieškoda
mas pagalbos. Daktaro ofise jis 
pasirodė apie 7:10 vai. vakare. 
Daktaras pasiskubino nelaimin
gą moteriškę gelbėti. Kada te- 
čiaus, dešimčia minučių vėliau, 
jis pasiekė namus, kur ištiko 
nelaime, tai rado moteriškę gu
linčią lovoj jau nebegyvą.

Reporteris.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 2 dieną, 2:10 valandą 
po pietų, 1928 m., sulaukęs 46 
metų amžiaus, gimęs Raseinių 
apskr., Betigalos parapijos, 
Norgeliškių kaime. Paliko di
deliame nuliudime brolį Silves
trą, brolienę Rozaliją, 8 anū
kes: Teodorą, Kazimierą ir Bi
rutę ir gimines, o Lietuvoj mo
teli Ohq, brolį Vladą, seserį 
Petronėlę, švogerį Feliksą. Kū
nas pašarvotas randasi 4605 S. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
rugsėjo 7 dieną, 2 vai. po pietų 
iš Ėudeikio Koplyčios bus nuly
dėtas j 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 liekame,
Brolis, Brolienė, Anūkai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Euddkis, Tel. Yards 
1741. • • f ’ •

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

viidyb". yra naudingos.
Siųskit pinigus per 

NAUJIENAS

Dalykas toks, kad iki šiam 
laikui kalbamoji apielinkė buvo 
ne visa “restrieted”. Ji nėra 
“restrieted” tarp 68-os ir 69-os 
gatvių nuo Western avė. iki 
Rockwell st. Taipgi nėra “res
trieted” visas plotas nuo 68-tos 
gatvės iki 75-tos tarp Wostern 
ir Irving avės., t. y. į rytus nuo 
Western avė. Regis, nėra res
trieted” tarpe 71-mos ir 75-tos 
gatvės į vakarus nuo Western 
avė.

Dabar norima šį pastarąjį 
plotą, tai yra, nuo 71-mos iki 
75-tos gatvės ir į vakarus nuo 
Western avė. padaryti “restrie
ted”. Tuo reikalu, kaip jau mi
nėta, rūpinasi lietuviai ir sve
timtaučiai. Namų savininkams 
padaryti šį plotą “restrieted”

Dr. A. Karalius 
pasveiko

Priima ligonius prieš pietus 
nuo 9 iki 12 vai.; po pietų — 
nuo 5 iki 9 vai. Ofisas: 3147 
So. Halsted street; tel. Calu- 
met 3249.

Keliais atvejais “Naujieno
se” buvo pranešta, kad Dr. 
A. Karalius serga. Daktaro li
ga, iiors nebuvo pavojinga, rei
kalavo geros priežiūros. Dabar 
tečiaus jis pilnai pasveiko ir 
priima pacientus savo ofise 
3147 So. Halsted st., o taipgi 
važinėja pas ligonius į jų na
mus. Ofiso valandos yra: prieš 
pietus nuo 9 iki 12 vai. ir po 
pietų — nuo 5 iki 9 v. v. No
rintieji pašaukti daktarą tele
fonu gali kreiptis šiaip: Calu- 
met 3291. Reporteris

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Lietuvės Akušerės
Phon/y Vfctory 4952

MRS. A. JARUS'H-KAUSHILLAS 
AKUŠERKA

3252 South Halsted Street

Lietuviai Daktarai

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

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenie 
Telefonas Boulevard 782(1 

Re*., 6641 South Albany Avenue 
TeL Prospect 1930 

Valandos 2-4, 5-8. Nedėlioj 10-12 d.

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tei. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

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

Tol. Kenvrood 5107 
Valandos

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

apart Ivantadienio ir ketvirtadienio

Įvairus Gydytojai 
GYDO

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

Dr. J. W. Beaudette 
VIRBUI ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė, 
Valandos:

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

TELEFONAS CANAL 0464

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 26 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

Gydo staigias Ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokiu* elek* 
tros prietaisu*.

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

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

Jeigu neatsišauks, tai šauk 
South Šhore2238 arba Rendolph6800

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 So. Loomis Street 

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

Telefonas Canal 1912 
Reaidencn Tel. Fairfax 6868

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

A ± A
VERONIKA W()VERIS 

po tėvais Urbanavičiūtė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 5 dieną, 9 valandą ry
te, 1928 m., sulaukus 42 met. 
amžiaus, gimus Suvalkų red., 
Gražiškių parap. Paliko dide
liame nuliudime 2 sūnūs, Juo
zapą 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,
Hunai, Motina, Seserys, 
Broliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Mažeika, Tel. Yards 
1138.

munuMnsuunmMHSff
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Graboriai

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balzamuotoje*

2814 W. 23rd PI.
Chicago. IU.

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

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patarnav Imas 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
■anžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Aubum Ate.
CHICAGO, 1LL.

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi 
5iau negu kiti, to- 

ei, kad priklausau 
prie grabų ildirby- 
etla.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
S K Y R I U Si 

8238 S. Halsted St, 
Tel, Victory 4088

Viriui Universal 
State Bank

Moterys ir mergi
no* kreipkitės su 
reikalai* nuo 12 
iki 8 vakaro. Ki
tu laiku pagal su
tartį.

Ofiso ir Re*. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

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

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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 Soath Ashland Ave^ 2 luto* 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VAIaANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 6 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 v. dienų 

Phone Midway 2880

Advokatai

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

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

D

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa

si naujoj vietoj 
DR. VAITUSH, O

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Hcclevard 7586

ŽMOGAUS 
-O? AKIS

Yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė 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

Dr. J. J. Kowarskas
Į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

' Res. 2859 S. Leavitt St., Canal 2880 
j Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

Re*. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Ca/ial 6257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
Chicaro. IU.

A. MONTVID, M. D. 
1579 Milwaukee 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 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptieko* 

CHICAGO. MLL.

Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8243 So. Halsted St«

A. A. OLIS 
ADVOKATAS 

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

V vikarai s 
3241 South Halsted St 

Tel. Victory 0562 
7—9 vaL vak. apart Panedėllo ir 

Pėtnyčios

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St. 

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

Nedėlioj nuo 11 rvtn iki 1 v. p. p.

K GlOS 
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piul 
Gyvenimo vieta 

8323 South Halsted St 
TeL Boulevard 1310

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvienų 
vakarų, išskyrus ketvergę 

Nedėliomi* nuo 9 iki 12 ryto

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos 

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

Phone Boulevard 1401
DR. V. A SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 West Adams St. Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Republic 9610

fvRirųs:

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai egzaminarija. Be *kau*mo 
ištraukimas

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

TeL Cicero 49

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Res. Telephone Plaza 8200

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 919i

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytoja* ir Chirurgą*
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

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

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vakare 
Nedėliomis ir švenlad. 10—12 dienų

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidunniestyji 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor, Washington and Clark St*. 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namu Tek: Lydė Park 8895

J. P. WAITCHES I 
Advokatas 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Namu Tel. Pullman 6377

EducationaL
Mokyklos

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

SCHOOL
2040-42 Waslūngton Blvd,
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ror Rent Automobiles Exchange—MainaiMiscellancous
įvairus

Financial
Finansai-Paskolos

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

JEIGU jus turite JUODUS TAŠ
KELIUS ir SPUOGUS ant veido, 
sprando arba krutinės, aš juos nuim
siu ne žiūrint kaip blogi jie nebūtų. 
Del informacijų pašaukit tarp 9 ir 5 
Radcl*ff 75*73 ofice 7451 Vernon Avė.

MES PERKAME senas drapanas, 
rakandus, namų baldus ir ką tik jus 
tu rite.

THOMAS, 
Tel. Michigan 2570

Business Service
Biznio I’atamavimaa

KAPENTERYS. statytojas bunga- 
low, porčių. Mes darome visokius tai
symus ir pennodeliavimus. 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 npskait- 
liavimas. Mes atliekame geriausi dar
bą mieste. Kedzie 5111.

Bridgepurt Painting
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojara. Uilal 
kom mak vą. popierą, •tikim ir t t 

3149 So. Halsted St.
Phona Victory 7261 

J 8. RAMANČIONJS. S*v

SKOLŲ IŠKOLEKTAV1MAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL CLAIMS 
SERVICE BUREAU

Koom 301 
163 W. Washington 

Main 4020

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

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

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

3108 S. Michigan Avė. Victory 4126

CH. SYRTOWT AND
JOS. PAWLOWICZ CO.

LIETUVIAI
HOT WATER 4 STEAM HEATING

Darbas garantuotas.
Geriausias patarnavimas 

203? W. 18 St. Tel. Canal 1269

EXPERTAS RADIO 
TAISYMO

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

$2 — patarnavimą skaitom — $2
Plaza 7420

po 6 vai. vakare Englewood 2544

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

24 MĖNESIAI IŠMO
KĖJIMUI

PI ,UM B INGA S, A PŠII .D Y MAS, 
APROKAVIMAS DOVANAI

Pašauk Monroe 0455
Musų inžinierius ateis pas jus. Mes 

parduodam lik materijolą arba 
{taisysime viską dėl jus.

A. BLACKSTONE 
807 W. Lake St.

Kampas Lake ir Halsted Sts

TAISOM STOGUS, 3 taisymai 
Stogus sutaisom. Mes einame 
sur. Darbas garantuotas.

7752 Racine Avė.
Tel. Triangle 5032

$4.
vi-

Ar Jum Reikalingi 
Pinigai?

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

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St

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

mažu komišinu •
K. J. MACKE & Co.

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

Morgičiai pirmi ir antri 
fl iiuo&imčiais padaromi | M 

valandai. 
Muių lilygoa bua jums naudingos. 

Kreipkitės pas 
M. J. KIRAS, 
MBS So. HaliiMl St

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

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

REIKALINGAS vaikas prie išne
šiojimo “Naujienų” Kensington, III. 
Tėvai iš Kensington apielinkės, ku
rie norite, kad jūsų vaikas nešiotų 
“Naujienas” — malonėkite tuoj duoti 
žinia telefonu “Naujienoms”. Tel. 
Roosevelt 8500.

MARQUETTE PARKE
Rendon štoras tinkamas bile ko

kiam bizniui su 5 p. k. 2 k. gara- 
jtai-

M & K Motor Sales SPECIAL MAINAI
Real Estate For Sale

Namai-Žeme Paroavimui

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

Saukit Roosevelt 5373

Be Komiso ir Išlaidų 
dea paskoliname jums $100, $200 
irba $300, imame legali nuošim- 
Į. Pinigus gausite I 12 valandų. 
Industrial Loan Service 

1728 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Ava.

MORGIOIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi- 
čius.

JUSTLN MACK1EVVICH
2342 So. I^avitt SL

Phone Canal 1678

Mes dirbame ir perka 
me 1 ir 2 Morgičius

j 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 niortgečių, 
naujo bizniavo namo.

STANKO & CO. 
5076 Archer Avė. 

Tel. Lafayette 6036

Paskolos suteikiama 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

ant

INTERNATIONAL 
UNVESTMENT 
CORPORATION 

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

Personai
Asmenų Ieško

PAJIEŠKAU vyro upsivetiimui, 
ne jaunesnio kain 45 metų, su ne- 
mažiaus kaip $15,000. Esu našlė 42 
metų, be vaikų su nemenku kapitalu.

Rašykite
Box 1115 
Naujienos 

1789 So. Halsted St.

PAJIEŠKAU gyvenimui draugės, 
merginos ar moteries be vaikų, ne- 
senesnes kaip 35 metų, 
lėtumėte ramų šeimynišką 
mą, meldžiu 
čiu antrašu.

1739

Katros my- 
gyveni- 

atsiliepti laišku sekan-
Naujienos,
So. Halsted St., 
Box 1125

Situation Wanted
Darbo Ieško

JIEšKAU DARBO — esu lietuvis 
41 metų amžiaus, bet silpnas svei 
kata, pertat sunkaus dirbtuvės dar
bo dirbti nejsigalių. Jeigu kam bu
tų reikalingas darbininkas prie ne
labai sunkaus darbo — bukite malo
nus duoti žinią į

Naujienas, 
Box 1127

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 6086

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

REIKALINGAS bučeris, turi būti 
patyręs bučemės darbe, gera moke
stis. 3352 So. Halsted St.

REIKIA LIETUVIŲ AUTOMOBI
LIŲ PARDAVINĖTOJŲ — PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus paulavinėjot au

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

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

me. Atsišąukit asmeniškai ir .pami
nėkit šį skelbimą.

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

džius, namas naujas su visais 
symais.

2638 W. 69 St.
Atsišąukit pas 

L. LAPINSKĄ, 
6635 So. Sacramento Avė.

Chicago, III.

Chicaroa •enlauaJ ir atsakanCiaual vartotų 
karų pnrdavlnAtoĮai, 100 rarantuotų vartotų 
karų, pilnul ĮreiiKtt, verame tnechanlAkamn 
atovyjo, karai parduodami nuo $180 Iki 
$200U. Me« turime karų kuria tinka vl- 
•olclctna retkalaina. Caah, ilmokSJlmaia, 
mainaia.

6811-13 So. Hulsted St.

REIKALINGI VYRAI
Reikalingas partneris, vidutinio 

amžiaus žmogus j {steigtą gyduolių 
Mail Order Biznj, vesti lietuvių 
skyrių. Turi skaityti ir rašyti lie
tuviškai ir angliškai. Mažas inves
tavimas, labai reta proga žmogui {ei
ti { gerui apmokamą biznį su gera 
ateičių.

Atsišauk savo rankos raštu prie 
DR. IIORST LABORATORIES 

5647 Cottage G rovė Avė.
Chicago, III.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris dirbti na
mų darbą. Valgis ir kambarys, 
285G W. 39 PI.

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

tėms $65. į mėnesj.
Namų tarnaites $18, kamb. ir valgis 
Patarnautojas ........... $16.00—$18.00
Sudynų mazgotojas ............... $16.00
Kuknios pagelbininkai ........... $18.00
Virėja mergina ....................... $25.00
Dženitorkos ............... $15.00—$18.00
Punch Press operatorkų .......  $18.00
Fabrikų merginoms 35c. j valandą 
Mašinų operatoriui $20.00 j savaitę

Daugybė kitų geni vietų yra 
atdarų.

South Park Employment 
Bureau

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.

REIKALINGA moteris apvalyti 
dentisto ofisą, kožną rytą, pastovus 
darbas. Dr. H. A. Peter, 3100 So. 
Halsted St.

•REIKALINGOS merginos skirsty
ti popieras — lengvas darbas. 
Consumers Paper Stock Co., 347 N. 
Sheldon Avė.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

PINIGAI BE PINIGŲ
Uždirbti pinigų lengvai gali kož- 

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

STANKO & CO
REAL ESTATE
5076 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6036

Furnished Rooms

vis-

4 GRAŽUS dideli kambariai, pasi- 
renduoja už $13 mėnesiui. Kreipkitės 
{ Storą, 3559 VVallace St.

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

PASIRENDAVOJA kambarys ap
šildomas, visi parankumai, prie ma
žos šeimynos, graži vieta ir gera 
transportacija, be valgio, virtuvę ga
li vaitoti. 5610 So. Savvyer Avė., 
Republic 3610.

For Rent
IŠRANDAVOJIMUI kambarys, vie

nam arba dviem vaikinam, su val
giu arba be valgio, 4336 S. Wash- 
tenaw Avė., 1-mos lubos.

RENDON 2 flatai, vienas 3 kam
barių, antrąs 5 kambarių. Gazas, 
elektra, maudynės, 1 blokas nuo 
Archer Avė. 5211 Kildare Avė.

ANT RENDOS du flatai 5 ir 3 
ruimai, elektra, gesas ir maudynės, 
blokas nuo Archer Avė. 5211 South 
Kildare Avė.

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

2 flatai, vienas
4 kambariu, yra 

Visi kambariai 
kampinis muro

RENDAI 
barių, kitas 
ka ir vana. 
renda pigi, 
Raktas bučemėj.

Atsišaukite
315G S. Wallace St.

G kam- 
elektri- 
šviesus, 
namas.

PR'DAVIMUl ar mainymui 
Auburn 1926 automobilius, pi
ano ir namo, ant bile 
biznio. Atsišaukite

3347 W. 60th St. 
Chicago, III.

kokio

NAUJI MODELIAImiuoi ATAvy4_zi nyiinyslu 
Nuo 8 dienos Liepos, jau Studeba-liš miesto.

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

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

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

IŠSIMAINO puikus G flatų muro 
namas, parduosiu už $15,500 arba 
nyiinysiu ant mažesnio namo toliaus

GYVENK IR DŽIAUGKLS
G kambarių medinis namas su ba- 

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

oras, geri kaimynai.
mainais. Ką turite ?

STANKO & CO.
5076 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6036

RENDAI 4 kambarių fialas 3136 
Auburn Avė. Ką tik užbaigtas bu- 
davoti. Su visais vėliausios mados 
Įtaisymais. F. J. Szemet, 3114 So. 
Halsted St. Victory 4898.

Radios
Visos Elektrinės Radios

Tiesiai iš dirbtuvės, kainos $75 iki 
$158. Pilnai {rengtas, {skaitant ca- 
binet, speaknr ir tubus. Dykai Įve
dimas. G< rą 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

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

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

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

TURIU PARDUOT 
gražiausi / grojiklį Pianą. 
$750.

tuojaus savo 
Verčios 

Vėliausi voleliai, kabinetas 
ir suolas už $100, paimsi viską, $25 
{mokėt, likusius po $2.00 j savaitę. 

Kreipkitės
1418 N. Wood St.

1 mos lubos

Furniture & Fixtures
Rakandai-Ttaisai

4 KAMBARIŲ PILNAS ĮREN
GIMAS — $225 

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

Expertai Perkraustyme 
6714 Cottage Grove Avė.

Atdara v. iki 10 V. Pristatome dykai

KOMPLĖTĖ 5 ruimų furnišiai ir 
pianas kaip naujas, parduosiu labai 
pigiai. 3849 W. 13 St.

RAKANDAI 5 kambarių gerame 
stovyje, parduosiu UŽ pigiausią kainą 
—w greitu laiku turiu išvažiuoti, 4243 
So. Washtenaw Avė.

LIETUVIŲ ATYDAI. Mes perkame 
namų rakandus, naujus ir vartotus, 
šaukit mus dėl kainų. Greitas pa
tarnavimas. Kings Furniture. Tel. 
Seeley 4155.

Automobiles
ŠIMTĄ METŲ NEGYVENSI

ME, TAI GYVENKIME 
LINKSMAI

Niekados nepadarysite klaidos 
sipirkę Chandler Automobilių,

nu
neš 

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

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

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

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

Mes taisom, grizinam ir 
automobilius.
STANKO CHANDLER

2001-05 So. Cicero Avė.

gasolino

plaunnm

SALES

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

1926
1928
1927
1928
1928
1927
1927

Essex, Fords, 50 kitokių dėl pasi
rinkimo.

McDERMOTT MOTOR SALES
7136 S. Halsted St.

ker Co. išleido naujus 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 jau 5 metai kai parduotam 
Studebakers karus, ir jums užtikri
name teisingą patarnavimą.

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

D. KURAITIS ir A. KASULIS 
Savininkai

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 Ąve.

Phone Lafayettė 5107

TURIU PARDUOTI savo 4 lotus 
už “Cash” arba mainysiu j bungalow 
bei i 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 Cravvford 
Avė. — vienas blokas nuo Marųuetto 
Parko — čia tiktai yra šalygatviai 
ir vanduo. Visi lotai po 30 pėdų. 
Kreipkitės tiesiai prie lotų savinin
ko —

MICKEVIČIUS, 
1739 So. Halsted St.

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnonios p..nčiakos dėl 

vyrų ir moterų. Kainos pora tik
tai 50 centų — dvi poros už 95 cen
tus. Moterims pančiakų pora po 
85c. ir 95 centai. Vilnonios gijos 
nerir/iams — kaina 4 uncijos matkos 
29c.( 31c., 34c. ir 35c. Vilnonios ma
terijos vaikams dėl kelnučių už 65 
centus. Taipgi turime marškonių 
gijų dėl mezginių.

‘ FRANK SALEMONAVIČIUS, 
504 W. 33 St. ir Normai Avė. 1 lubos 

Chicago, III.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

PARDAVIMUI barbernė 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 
pat gyventi arba išsivežti. Taipgi 
štoras ant rendos, labai gera vieta 
dėl groserio, kendžių arba soft drink.

Atsišąukit
2513 S. Halsted St.

2 lubos iš užpakalio

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

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

BUČERIŲ ATYDAI. Greitai rei
kalinga bučernė mainyti ant loto. 
Stanko & Co., 507G Archer Avenue. 
Lafayette 6036.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė su namu, cash biznis, parduosiu 
pifriai. nrbM. priimsiu j mainun loti* 
bungalow arba 2 flatų.

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

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

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

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

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė pigiai. 4201 So. Maplewood 
Avenue.

PARSIDUODA grosernė su namu, 
2 pagyvenimų po 4 kambarius. Gara
žas ant 2 mašinų. 717 W. 21st PI.

YVAIRIŲ dalykų krautuvė. Tik
ras bargenas, Įsteigtas 3 metai, 4 
kambariai dėl gyvenimo, turiu par
duoti tuojaus, 2083 W. 69th St.

Exchange—Mainai

Maininkai nesnauskit
darnas su bučemės bizniu, taipgi 

galima pirkti ir vieną biznj, parsi
duoda labai pigiai. Pardavimo prie
žastis labai svarbi, savininkas mai
nys ant kitokio namo, farmos, priims 
lotus už pirmą {mokėjimą.

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

Tel. Yards 6751

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 šalį, 6 akeriai miško, G8 my
lios nuo Chicagos, "kaina $5900. 
interesuojatės atsišaukite, 

5142 So. Albany Avė. 
Chicago, III.

Kas

AR JIEŠKAI FARMOS
Jeigu taip, tai nepraleisk šių dviejų 

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

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

Matyk mane September 6-V-8-9. 
P. D. ANDREKUS,

1926 Canalport Avė., Chicago, III.
GERIAUSIAS UKES parduodu su 

gyvuliais ir be gyvulių. Geriausios 
žemes, arti mokyklos ir bažnyčios, 
arti ežero. Daug lietuvių yra čia, 
sveikas oras. Atvažiuokit pažiūrėti 
dabar geriausia pamatyti, kokia že
mė ir koki javai auga.

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

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

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 fintas 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.

KAINA $6500

ĮMOKĖTI, LIKUSIUS $50$500
Į MĖNESĮ SU PROCENTAIS.

Gražus naujas 5 kambarių bunga- 
low, furnisu apšildomas. — Visi 
kambariai dekoruoti, beismentas ce
mentuotas, aukšta pastogė, arti mo
kyklų, bažnyčios ir krautuvių, taip
gi gera transportacija, greitai au
gančioj kolionijoj, kur kainos greitai 
auga. 'Veikite dabar kolei kainos 
yra žemos.

Esmi savininkas ir budavotojas, 
apžiūrėkite šituos namus ir persitik
rinkite jų verte.

ROBERT SEITTER
3515 N. 73rd Ct
Purė bloko J pietus nuo 

Addison

PARDAVIMUI arba mainymui 
naujas mūrinis namas, ką tik už
baigtas budavoti, 2 flatai po 4 kam
barius. Viskas vėliausios mados. 
Parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
senesnio namo, loto arba biznio. F. 
J. Szemet, 3114 S. Halsted St.

KETURIU kambarių namas parsi
duoda už $3000. Greitam pardavimui. 
6145 So. Tripp Avė.

Numažinta Kaina $500
Savininkai numažina kainą 2 augš- 

tų mūrinis ir 2 augštų medinis, su 
Storais, šiltu vandeniu apšildomi, ant
ras augštas pečiais apšildomi. Del 3 
karų garažas. Ant 59 St. arti Aber- 
deen. Kaina $7,500, geros išlygos. 
Matvkit Noidlander.
United States Bank 
6000 So. Halsted St.

Tel. Wentworth 01G1

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 
bungalow arba fialą budinką, kokį 
jus galite išsirinkti. R. J. NELSEN, 
builder, Kildvare 1195.

DIDELIS BARGENAS 
Parsiduoda bizniava prapertė su 
groserne, 4 kamb. užpakaly, 
vandeniu šildomais, ant -Archer 
Avė., netoli Cravvford 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.

TURĖK NUOSAVUS NAMUS 
30 pėdų lotas ant California 
Avė., arti Marųuctte Parko, 
mokyklos, bažnyčios ir karų li
nijos. Mažas įmokė j imas.

J. A. LYNCH, 
40 N. Dearborn St

Central 3654

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 
Western Avė. arti 63 St. Gera vie
ta dėl aptiekos arba saliuno. Par
duosiu pigiai arba priimsiu j mai
nus bile ką kaipo dalį {mokėjimo.

WALTER J. PAUL
GGO1 So. W#»stem Republic 4170
3236 W. 55tH St. Hemlock 2889

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

TUŠČIAS lotas — Vernon arti 
88-čios, 50x125 pėdų, 15% {mokėti, 
o likusius ant lengvų išmokėjimų.

‘ JOHN IBACH 
Real Estate, 

1046 E 43 St.
Phone Oakland 4681

NAUJAS 6 kamb. mūrinis namas 
$7,450, $200 {mokėti ir $35 mėn. mo
kestis su procentais; 3 dideli mieg- 
ruimiai, gražiausis vidaus užbaigi
mas su “textone” sienoms. Visos vi- 
gados yra jbudavotos. Langų sieteliai 
ir langų uždangalai. Taipgi labai gra
ži 5 kamb. medinė bungalow $6,500, 
parduosiu arba mainysiu ant loto. 
Matyk šituos namus negu pirksi. 
Mehan & Malone Home Builders 6407 
Irving Park Blv., atdara vakarais.

MES TURIM GERIAUSIUS IR 
DIDŽIAUSIUS BARGENUS 

ANT NOKTU SUOKĖ
Nuosavybės čia kila vertėj 

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

803 Ridge Avė., Wilmette, 
Tel. Wilmette 364

ju.su



