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Komunistams nepavyko organizuo 
ti angliakasių opozicijos uniją

Jų sušaukta Pittsburghe “konvencija”, ne
turėjus progos nė atsidaryti, pasibaigė 
muštynėmis su lojaliais angliakasių 
unijos nariais; trisdešimt asmenų areš
tuota

P1TTSRURGH, Pa., rūgs.
10. (F). — Konvencija, kurią 
buvo sušaukęs 
“State Committee” 
ganizuoti opozicinę 

siu uniją, neturėjo 
atsidaryti.

Apie tūkstantis angliakasių, 
lojalių United Mine VVorkers 
of America unijos narių, va
kar atžygiavo į konvencijos

komunistų 
tikslu or- 
anighaka- 

progos nė kad
ir

pen-

skebinės “angliakasių unijos

Press praneši- 
buvę 121 as-

jog kas nors 
atsitiks.

kon-

sale
an-

valandą ties 
apie tūkstantis 
Kiekvienas jų turė-

Kai Forsverts koresponden
tas atvyko j konvencijos sa
lę 8:20 ryto, jis rado ten apie 
pusantro šiimto tkimiunistiškų 
delegatų. Daugumas jų buvo 
apsiginklavę stambiomis laz
domis. Atrodė, tartum jie bu
tų laukę, 
vencijoje

Devintą 
atžygiavo 
gliakasių.
jo prisisegęs didelį baltą ženk
lą su parašu: “Picket.” Jie 
taipjau dalino Jąpeliu>, ku
riuose buvo atspaudinta maž
daug taip:

“Suveniras nuo {pirmos ir 
vienintelės konvencijos, su
rengtos nacionalės streiklau

žių draugijos, geriau žinomos 
vardu ‘Save the union.’ 
lio United Mine VVorkers! 
bukite skebai!”

Atvykę ties konvencijos 
le, dainuodami,

sa- 
angliakasiai 

ties durimis 
komitetą, kad jis leistų jiems 
įeiti į salę ir duotų progos 
pareikšti protestą prieš orga
nizavimą naujos skobų unijos. 
Komiteto žmonės, — jų buvo 
viso apie dvidešimt penki laz-

Vokiečių laivams susi
dūrus 3 asmens pri

gėrė, 30 sužeisti

HAMBURGAS, Vokietija, 
rūgs. 10. — Elbos upėje ties 
Al tona vakar vakarą anglies 
gabenamas laivais užgavo eks
kursijų laivą Koenigin Luise, 
kuriame buvo apie 300 eks- 
kursininkų, daugiausiai mote
rų ir vaikų. Užgavimas buvo 
taip smarkus, kad Koenigin 
Luise, sužalotas, smarkiai pa
virto j šoną ir daug ekskur
santų sukrito į upę. Trys as
menys prigėrė, o apie trisde
šimt buvo sužeisti. Daugip 
mas sukritusių į vandenį bu
vo išgell>ėti.

Vienakojis keliauja dvi
račiu aplink pasauli
PARYŽIUS, rūgs. 10.

dalykas, kad 
salėj nebuvo nė 

vadinamo “Save the 
lyderio. Di-

domis apsigirfklavę asmenys, 
— be ilgų argumentų puolė 
angliakasių minią, švaistyda^ 

mi savo vėzdais ir mėtydami 
akmenimis.

Suprantamas dalykas, 
angliakasiai pasipriešino, 
prasidėjo muštynės.

“Faitas” traukėsi apie
kias minutes, ligi atvykus sti
pri policijos kuopa .išvaikė vi
sus iš salės ir nuo gatvių. Ke
letas buvo muštynėse sužeisti, 
o apie trisdešimt asmenų iš 
itbiejų šalių areštuoti.

[Associated 
m u areštuotų 
muo.] 

Pastebėtinas 
“konvencijos” 
vieno
union committee 
džiuliai komunistų vadai, kaip 
Touhy, Minerich, Kameno- 
vich, Matyerskap ir John Watt, 
pasirodė kaip bailiai: jie lin
dėjo savo koteliuose ir netu
rėjo drąsos eiti vadovauti su
klaidintiems savo sekėjams, 

kai pamatė organizuotų ir sa
vo unijai lojalių knh'liakasių 
demonstraciją.

Jeigu ta konvencija ir bu
tų įvykus, tai, pasak Philip 
Murray, internacionalio Unit
ed Mine \Vorkers 
viceprezidento, ji 
stovavus nė vienai 
gliakasių unijai,
kaip keturių tūkstančių 
liakasių unijos lokalų nė 
nas jų oficialiai nebuvo 
vencijoje atstovaujamas, 
turi lokalai, kurie buvo pa-'
tekę komunistų kontrolėn, pa
sak Murray, tapo reorganizuo
ti ir dabar yra vėl United 
Mine VVorkers unijos žinioj.

of America 
nebūtų at- 
lokalei an- 

Iš daugiau 
ang- 
vie- 

kon- 
Ke-

Graikija ir Bulgarija 
sutinka pasirašyt 

Kellogo paktą

WASH1NGT()NAS, rūgs.
Graikija ir Bulgarija 

nešė, kad jos pristojančios 
Kelloggo amžinos taikos 
to.

Zamboni tėvas ir 
fašistų pasmerkti 

metų kalėti

10. 
prar 
prie 
pak-

teta 
30

ROMA, Italija, rūgs. 10. — 
Už tai, kad jaunas 
tas, Anteo Zamboni, 
tų spalių 
Bolonijoj 
Mussolinį, 
riuomenės
smerkė Zamboni 
trims dešimtims 
mo.

Anteo Zamboni 
po nepavykusio atentato faši-

anarchis-
1926 me-* 

kėsinosi 
diktatorių

13 dieną 
nužudyti 
specialis fašistų ka
te i smas dabar pa

te vą ir tetą 
metų kalėj i-

buvo tuojau
Iš!.

Prahos atvyko į Paryžių vie- stų minių sugautas ir vietoj 
nas Čechoslovakų dviratininkas, negyvai sudraskytas.
Johann Gregorič, dviračiu ke
liaująs aplink pasaulį. Grego
rič teturi vieną koją.

Jo tėvas ir teta buvo kal
tinami kaip moraliai atsakingi 
už Anteo darbą.

COUNCIL 
nuteistas iki 
lėti Clarence 
tų amžiaus, uz< iiuauujiiuį o.DUiitu/, 
metų vaiko, Harvey Boyd. (pinigų.

Ia„ 
ka- 
me-

BLUFFS, 
gyvos galvos
Lukehart, 21
už nužudymą 8

Apiplėšė banką
Rensselaer, Ind., keturi 

kluoti banditai apiplėšė State 
Banką, nusinešdami $10,000

gin-

No. 215

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

jie yra pasi-

Kovalenko ir 
Tauragės ap-

iš kalėjimo ir gyveno 
su Latvijos vidaus pa- 
Prastaitis, gyv. šilavos

Chicago, III., Antradienis, Rugsejo-Septeniber 11 d., 1928

Trys asmenys žuvo 
traukiniui užgavus 

automobilį
MILVVAUKEE, Wis., rūgs. 

10. -— Trys mihvaukiečiai bu
vo užmušti, kai jie vakar au
tomobiliu važiavo į Muskegon 
ežerą meškerioti ir jų maši
ną užgavo elektrinis trauki
nys.

Nelaimė atsitiko ties North 
Cai>e Road ir vieškeliu 100. 
Užmušti buvo Mrs. Rose Schel- 
lin, Frank Sclnvanda ir jo 
žmona. Du kiti automobiliu 
važiavę buvo sužeisti.

Karpatų rusai pro 
testuoja prieš Cecho 

Slovakiją
IPjRAI I A, ičcchoslovakija,

10. — Parlamentorūgs.
narys Ivan Kurtyak, Karpatų 
Bušų autonomijos partijos va
das, pasiuntė Tautų Sąjungai 
ilgą skundą prieš' čechoslova- 
kijos valdžią, kad ji nelaikan
ti savo prižadų, duotų St. Ger- 
main taikos sutarty, pasira
šytoj 1919 metų rugsėjo 10.

Proteste sakoma, kad Če- 
choslovakijii daranti Karpatų 
Busi ją savo kolonija ir ban
danti kraštą sučechinti. Tau
tų Sąjunga pralšoma priversti 
I*rahą, kad ji pildytų taikos 
sutartį.

20 žmonių užmušta 
automobilių reisuo

se Italijoje
10.

rei-
MILANAS, Italija, rūgs.
Vakar per automobilių 

sus Monsa autodrome vienais 
automobilis, lėkdamas greitu
mu 120 mylių per valandą, iš
lėkęs iš reisų kelio trenkė į 
stadioną, k amo buvo prisikim
šę žiūrėtojų. Dvidešimt asme
nų buvo užmušti, o dvidešimt 
šeši sužeisti, kai kurie jų pa
vojingai.

6 kaliniai užmušti
10 sužeistų

_____ l— .

BATON ROUGE La., rūgs.
10. — Praeitą naktį iš iLouis- 
ianos valstijos ^audžiamojo 
kalėjimo bandė ištrukti kali
niai, kurie buvo laikomi va
dinamame nepataisomųjų sky
riuje. Kautynėse su kalėjimo 
sargyba šeši nusikaltėliai bu
vo nukauti, o dešimt kalinių 
ir sargų sužeisti, du jų 
būt mirtinai.

Dviems nusikaltėliams 
tik pa’vyko ištrukti, ir jie 
bar gaudomi.

tur

vis 
da-

Valstybės sekretorius 
Kellogg sugrįžo

10.NEW! YORKAS, rūgs.
— Garlaiviu Leviathan šian
die grįžo iš Europos valsty
bės sekretorius Frank B. Kel
logg.

MOTERIŠKĖ NUSIŽUDĖ 
PUOLUS PO TRAU

KINIU

MOLINE, III., rūgs. 10. 
Išlipus pro langą laukan iš 
vo sesers namų, Teodora Ro- 
manienė, 28 metų amžiaus, iš 
New Castle, Pa., nubėgo vars
ną iki geležinkelio ir puolė po 
atbėgančiu traukiniu. Ji buvo 
vietoj užmušta.

sa-

Girtuokliai ima iš kelei
vių kontribucijų *

SEDA. — Nesenai vieškely 
tarp Sedos ir Ylakių, Donau- 
skių k. piliečiai taisė tiltelį. 
Visi jie girti, stovi ant tilte
lio ir laukia atvažiuojant ko
kie keleivio. Sulaukę tuoj pa
stoja jam kelią ir be literio 
degtinės nepraleidžia, o jei li
terio neturi, tąi pinigais, kiek 
literis kainuoja. Tokiu budu 
jie apiplėšė daug keleivių, ke
liavusių arkliais ir automobi
liais.

Susirėmimas su ^plėši
kais Lietuvos Latvi

jos pasieny

[Atlantic and Pacific rhoto]

» Williarfi F. Whiting, kuris tapo paskirtas į Herbert Hoo- 
verio vietą kaipo prekybos sekretorius. . *

Vokiečių diplomatas 
Brockdorff-Rantzau 

mirė apopleksija

KAUNAS. — Andai naktį 
keturi asmenys, ginkluoti re
volveriais ir granatomis, mėgi
no pereiti Lietuvos Latvijos 
sieną. Latvijos pasienio polici
ja tuos asmenis apšaudė ir du 
jų sužeidė. Sužeistieji pasida
vė, o kiti du pabėgo, sulaiky
ti — Petras Liudas, buvo pa
bėgęs 
Bygoj 
su, ir 
valč.

Pabėgo G ri ša 
Gavėnas, abu iš 
skričio.

Spėjama, kad
žymėję vagys reeidivistai, ku
rie norėdami išvengti bausmės 
mėgino pasislėpti užsieny.

Policija sutrukdė 
Paryžiaus komuni
stų demonstraciją

Nėra tabako — nėra 
nė aleliuja

PA RYŽIUS, rūgs. 10. — 
Paryžiaus komunistai buvo 
planavę vi^kar laikyti Pary
žiaus Saint-Denis priemiesty 
milžinišką demonstraciją, bet 

ji buvo sutrukdyta, kai prie
miesty pasirodė 3,000 polici
ninkų. Trys šimtai demon
strantų buvo areštuota.

' n

Tekstilės darbininkų 
unijos konvencija

N5EW YORKAS, rūgs. 10. 
— Čia šiandie prasidėjo 27-ta 
metinė United Textik> Work- 
ers of America konvencija, 
dalyvaujant 200 delegatų iš 
įvairių 
venicija 
dieniu.

tekstilės centrų. Kon- 
trauksis iki j>enkta-

Arba kaip vienas britų 
nierius vertė Afrikos 
nius krikščionybėn

misio- 
lauki-

10.LONDONAS, rūgs.
Grįžęs iš Afrikos, vienas 
siortierius pašale oja apie 
kaip jis vertęs krikščionimis 
laukinius afrikiečius.

Tie laukiniai jo pamokslais 
visai nesidomėję, dėl to misio
nierius stvėręsis gudrybės. Jis. 
ėmęs vilioti afrikiečius į baž
nyčią dalinimu tabako tiems 
jų, kurie geriau bažnyčioj gie
dą.

Vienas senis pasirodęs ypač 
geras giedorius. Misionierius 
užtat kiekvieną kartą duoda
vęs jam dvigubą porciją ta
bako, ir senis stengdavęsjs gie
doti, kiek jo gerkle leidus.

Per ištisus metus laukiniai 
uoliai lankę bažnyčią, ir mi
sionierius jau manęs, kad jie

mi- 
tai,

BERLYNAS, nigs. 10. — 
Vakar mirė žinomas vokiečių 
diplomatas, grafas Ulrich 

Brockdorff-Rantzau, buvęs am
basadorius sovietų Rusijai. 
Mirė apopleksija.

Kaip Vokietijos atstovas 
taikos derybose Paryžiuje 1919 
metais, Brockdorff-Rantzau la
bai užgavo aliantų diplomatus 
— Franci jos Clemenccau, An
glijos Lloyd George’ą ir Jung
tinių Valstybių prezidentą Wil- 
soną — tuo, kad kalbėdamas 
prieš ‘juos neatsistojo ir pa
galiau atsisakė pasirašyti pa
kištą jam Veršides sutartį.

Sako, kad tas jo^ “neman
dagumas” Vokietijai įkainojęs 
mažiausiai du bilionu dolerių 
gyvais pinigais, o taip pat 
Aukštąją Sileziją su jos 892,- 
900 gyventojų.

Ludendorfas padėkojo 
tautininkų studentams 

už pasveikinimų

KAUNAS. — šiomis dieno
mis Lietuvos Universiteto tau
tininkų studentų korporacija 
“Neo-Lithuania” gavo padėkos 
laišką nuo gener. Ludendorfo, 
kuriam anksčiau drauge su 
viešinčiais vokiečių studentais 
buvo pasiuntusi sveikinimo te
legramą.

Kybartuose sulaikyta 
1 pūdų komunisti

nės Hteraturos

Aviacijos nelaimės
Sekmadienį aeroplanų katas- 

trofoąp 8 asmenys žuvo, 7 
buvo sužeisti

Rugpiučio 19

Eucharistiifis kongresas
Australijoj pasibaigė virtę gerais krikščionimis. Del

SYDNEY, Naujoji įlietų Va
li ja, rūgs. 10. 
nis katalikų 
gresas; kuris 
savaitę, vakar

.— Eucharisti- 
bažnyčios 
tęsės čia 
pasibaigė.

to jis paliovęs tabako . dalini
mą.

Dvi savaites po to senis vis 
kon- uoliai lankęs bažnyčią ir dar 

ištisą garsiau giedojęs šventas gies-

Naujas Romos burmistras
ROMA, rūgs. 10. — Nau.jįu 

Romos burmistru diktatorius 
Mussolini paskyrė Don Fran- 
cesco Roncompagni Ludovisi, 
Piomhino kunigaikštį.

ATTICA, Ind., automobilio 
nelaimėje užsimušė chicagie- 
tė Miss Martha Anholt. Jos 

Krobothkompanionas John 
pavojingai susižeidė.

HAMMOND, lind., 
suėmė Wm, Novaką, 
mą dėl nušovimo 
Ixvingo iš East Chicago.

ORH

kaltina-
Gordono

Chicagai ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja: 

.»
Nenusistojęs oras; gali būt 

lietaus ir perkūnijų;
stiprokas 
jas.

Vakar 
tarp 70°

< Šiandie

Vėsiau; 
ižiemių vakarų vė-

temperat uros buvo

saule teka 6:25, lei
džiasi 7:09. Menuo teka 
ryto. . : - ■ . /,

3:27

mes. Bet kai ir trečią savai
tę jis nesulaukęs paprastos 
porcijos tabako, jis bažnyčioj 
nebesirodęs. Kai misionierius 
jį susitikęs ir paklausęs, dėl 
ko jis nebelankąs bažnyčios, 

i senas , juodaodis tiesiai atsa
kęs: “Nėra tabako, nėra nė 
aleliuja.” • ' . .

Ohio valstijoj jaustas 
žemės drebėjimas

CLEVELAND, O„ rūgs. 10. 
— Vakar čia ir kitose Ohio 
valstijos vietose buvo jaustas 
lengvas žemės drebėjimas. Su- 
purtymai regis niekur žalos 
nepadarė.

FARMERYS žlADA SKŲSTI 
AVIATORIŲ Už KARVĖS 

ŽLUGIMĄ

ASHLAND, Wis., rūgs. 10. 
— Vietos farmeryš Frank 
Miller žada kreiptis j teismą 
ieškoti teistyibeįs prieš aviato
rių, kuris, priverstas su savo 
aleroplanu nusileisti ilarmerio 
lauke, pabaidė jo brangią 
Guernsey veislės karvę. Kar
vė, šokdama per spygliuotą 
tvorą taip susidraskė, jogei 
reikėjo pribaigti.

Farmeryš sako, 
jis nerasiąs 
tai kitą kartą 
tuvą prieš jo 
čius lakūnus.

kaid jeigu 
teisybes teisme, 
pavartosiąs šau- 
gyvulius baidan-

Telegrafo pranešimais, sek
madienio šventę įvairiose Jung
tinių Valstybių vietose atsiti
ko aviacijos katastrofų, kurio
se aštuoni asmenys žuvo, o 
septyni buvo sužeisti. Keturi 
buvo taip pavojingai sužeisti, 
kad veikiausiai irgi nebeišliks 
gyvi.

Katastrofos atsitiko: Lafa- 
yette, Ind., kur du jauni pa- 
sažieriai, D. Leighty ir Rob. 
Burps, užsimušė, o aeroplano 
pilotas Burgett skaudžiai už
sigavo.

Bedford, la., aeroplanui nu
kritus užsimušė banko prezi
dentas Ivan Cobel, o du ki
ti pasažieriai susižeidė.

Florence, S. €., užsimušė 
oro akrobatas Jack McElveen, 
bandęs parašiutu nušokti že
mėn iš aeropla'no 2,000 pėdų 
aukštumoj.

Dės Moines, la 
i|uk ritus 
Charles

Camlp 
Įeit. Jos. 
kritus į

Siuox 
susižeidė lakūnai Harold Ten- 
nant ir Frank Kuehn, jų ae
roplanui nukritus ir sudužus.

Kansas City, JMo., namų 
darbo aeroplanui nukritus že
mėn ir užsidegus trys lakū
nai taip skaudžiai apdegė, kad 
du jų vargiai begu pasveiks.

Los Angeles, Cal., aeropla
nui sudužus pavojingai 
gavo Įeit. Hassellman.

KAUNAS.
d. Kybartuose sulaikyti, per
einant Vokietijos Lietuvos sie
ną, piliečiai Justinas Rugiuo- 
nis ir Bancelis šusteria.

Padarius pas juos kratą ras
ta apie 1 pūdą komunistinės 
literatūros.

Prieglauda pamesti
niams

KAUNAS. — Vidaus reika
lų ministerijoj ruošiamas pro
jektas apie prieglaudos staty
mą pamestiniams kūdikiams. 
Prieglauda bus pastatyta ir iš
laikoma valdžios lėšomis. Jos 
įtalpa numatyta 200 vaikų.

Miško pardavimas
Pardavė miško už 72,950 litų

aeroplanui 
i užsimušė lakūnas 
Gilhausen.

Perry, Ohio,, žuvo 
Soper, jo lėktuvui nu- 
Erie ežerą. x
Falls, S. D., mirtinai

KAUNAS. — Miškų depar
tamente įvyko varžytinės. Par
duotą lapuoto miško rąstų 
(juodalksnių) už 34,800 įitų 
ir malkų

Miškų
paskelbė 

eksportui 
medžiagai
terių, už milijoną litų.

už 38,150 litų.
departamentas dar 
varžytines parduoti 
pagandintai miško

apie 16,000 kietme-

MOTOCIKLO .KATASTROFA

Argentinos

užsi-

BROKBN BOW, N«eb., 
sižudč 57 metų amžiaus 
teriškė, Mrs. Cradg, šokus į 
ežerėlį ir pasiskandinus.

n li

mo

KAUNAS.
konsulato sekretorius žinomas 
sportininkas p. GerbaČauskas, 
vykdamas su žmona atostogų 
motociklu į Skapiškį, vieškeliu 
Vyžuoną — Svėdasai, pasibai
džius arkliams susidurs su ve
žimu ir tapo išmestas iš mo- 
tociklo. Gerbačauskui išlaužta 
ranka ir smarkiai jis sutrenk
tas.

.............. ..... ................ .................... ...
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Levas Tolstojus
(1828-1928)

(Tęsinys)
Kuriuo budy Tolstojus tikisi 

įgyvendinti savąjį mokslų?
“Tiesa persiduoda kitiems tik 

teisingais darbais— sako jis sa
vo knygose “Carstvo Božie 
vnutri vas”.—Ir todėl, jeigu tu 
žemvaldys, atiduok savo žemę 
neturtingiems; jeigu kapitalis* 
tas, atiduok savo pinigus arba 
fabriką darbininkams; jeigu 
karalius, ministeris, valdininkas, 
teisėjas, generolas— tuojau at
sisakyk nuo savo pareigų. Bet 
gali ir taip atsitikti, kad tu to 
negalėsi padaryti. Tada yra ki
tas būdas, žmonės, pažine tie
są, skelbia ją viešai. Ir jeigu 
tik nors nedidelis tokių žmonių 
skaičius pradėtų skelbti viekai 
tiesos mokclą, tuojau pati sa
vaime turėtų pasikeisti senoji 
visuomenės santvarka. Jokie 
mvliardai rublių, milionai ka- 
liuomenės ir jokios įstaigos, nei 
karai, nei revoliucijos nepada
rys to, ką gali padaryti laisvo 
žmogaus laisvai tartas teisybės 
žodis. Be to, reikia, kad žmo
nės, pažinę tiesą, patys gyven
tų taip, kaip to tiesa reikalau
ji? Nereikia iš kitur laukti pa
galbos. Pats pradėk taip gy
venti, kaip to reikalauja tavo 
protas ir sąžinė. Krikščionis 
tik tada išsilaisvins iš valdžios 
nagų, kada jis tik Dievo val
džią pripažins. Tai reiškia, kad 
už piktą reikia geru mokėti, 
kad reikia savo artimui atiduo
ti visa, kas tau nereikalinga ir 
imti iš jo tik tą, kas tau rei
kalinga; ypač nereika rinkti pi
nigų, o nuo tų, kuriuos jau tu
ri, reikia išsivaduoti ’.

Tiems, kurie bijo persekioji
mų dėl savp įsitikinimų, Tolsto
jus sako:!) “Juk vis dėlto an
ksčiau ar vėliau reikės mirti, 
daugiau ar rtiažiau nemalonumų 
teks patirti. Gyvenimas dėl as
meniškos savo laimės yra di
džiausias kvailumas’*...

Tolstojus tiki, kad kaip tik 
atsiras pakankamas žmonių 
skaičius, kurie sutvarkys savo 
gyvenimą pagal savo proto ir 
sąžinės reikalavimus, tuojau 
juos ims sekti ir visi kiti. “Kaip 
smiltelė prie smiltelės sudaro 
smėlio kalnus, taip ir pavieniai 
žmonės išjudins kitus, sudarys 
judėjimą, kuris vis didės ir di
dės, vis platės’ir platės ir pa
galiau staiga įtrauks į save 
žmonių mases ir sukurs naują 
gyvenimą. Tada žmonės nebe
mokės kariauti, perkals kardus 
į arklus; visi kalėjimai, tvirto
vės, kareivinės, pilys, bažnyčios 
nebebus reikalingos. Kas buvo 
tik svajonė, virs nauja gyveni
mo forma”.

Kaip matome, Tolstojaus 
mokslas labai artimas anarchiz
mui. Tolstojus taip pat, kaip 
ir anarchistai, nepripažįsta nei 
valstybės, nei valdžios, nei tei
sės, nei nuosavybės. Tačiau, 
pats save Tolstojus vadina ne 
anarchistu, bet tikru krikščio
nimi. Anarchistais jis vadina 
tuos, kurie nepripažįsta valdžios 
ir prie savo tikslo eina prievar
tos keliu.

Dažnai žmonija, keliaudama 
į šviesiąją ateitį, nukrypsta j 
šalį, bet tada, tarytum visai 
netikėtai, šyptelėja žmonės mil
žinai, kurie vėl atveda pakly
dusius į tiesos kelią. Gal būt, 
be tokių milžinių žmonijos is
torija butų tik baisiu žudynių, 
karų ir užpuolimų ch tonika. 
Laimė, kad mažai būdavo tokių 
momentų, kada žmonija buvo 
visiškai našlaitė. Visados bu
vo, yra ir turi būti tokia as
menybė, į kurią nukreiptos vi
sų akys. Visados turi būti tas 
didysai kalnas, kurį Iš visur ga
lėtų matyti. Be jo musų “aša
rų pakalnė’’, musų kasdieninis 
gyvenimas butų perdaug tam
sus, žemąs -ir menkas.

Tolstojui ir yra toks kalnas.

Tolstojus ir yra pirmasis pas
kutiniojo amžiaus žmogus, j 
kurį žiurėjo visa, kas geriausia, 
jautriausia yra žmogaus sieloje, 
kas ieškojo tiesos ir teisybės. 
Tolstojaus balso klausėsi visas 
pasaulis. Jis išvalė žmonijos 
kelią j senąsias, užmirštąsias 
tiesas. Jis parodė, kad šių lai
kų kultūra paremta i/ielu ir 
jųiespauda, kad visuomenės 
tvarkymosi pamatai supuvę. 
Jis suprato, kad visa neteisybė 
ir visr~blogumai kyla dėl kovos 
principo, kurį pažįsta ir gina 
šių laikų kultūra.

Tolstojus sako, kad tikroji 
žmogaus laimė—meilėje. Religi
ja ne negyvas žodis, bet gyvas 
daiktas, turįs kiekvienam rody
ti tikrąjį gyvenimo kelią, žmo
nės apsupo save prietarais ir 
įsitikino, kad jie kitaip gyventi 
negali. Tolstojus sako — Pa
galvokite !

Rodos, sunku sau butų įsi
vaizdinti laimingesnis gyveni
mas, kaip tas, kuris teko Tols
tojaus daliai. Tačiau, Tolstojus 
savo gyvenimu buvo nepaten
kintas. Jam vis rodėsi, kad dar 
vis yra toks akmuo, kurio jis 
nepajudino iš vietos. Jam vis 
rodėsi, kad jis dar ne viską 
atliko. Tolstojų kankino garbė, 
šeima. Jis liūdi, kankinasi dėl 
savo ydų ir silpnumo.

šią savo sielos dramą Tolsto
jus įkūnija visoj eilėj savo ku
rinių. čia pirmoj vietoj stovi 
jo nebaigtoji piešė “I sviet vo 
tmie svietiv’l), paskiau “Oteę 
Sergij”2), “Zapiski sumašedša- 
go”3) ir kt.

Piesėje “I sviet vo tmie švie
ti t” Tolstojus priešia turtingą 
dvarininką Sarincevą, kuris be
skaitydamas Evangeliją paga
liau supranta, kad tarp jo gy
venimo ir Kristaus mokslo —- 
didžiausias skirtumas.

“Maryte!— sako Sarincevas 
savo žmonai. -£- Leisk mane. 
Man kiekvienas turi teisę pasa
kyti, kad aš niekšas, kad vieną 
kalbu kitą darau; kad aš skel
biu evąngelišką neturtą, o pats 
gyvenu turtuose paskendęs”....

“Jeigu tu išeisi, ir aš su 
tavim išeisiu—atsako / Sarince-

1) “šviesa ir tamsoje šviečia”, 
2) “Tėvas Sergijus”, 3) “Bepročio 
užrašai”

vui žmona. — O jeigu ne su 
tavim, tai nueisiu po tuo trau
kiniu, kuriuo tu išvažiuosi,,, 
(verkia)”.

Sarincevas pasilieka šeimoje, 
kuri negalėjo suprasti jo “ne
paprasto pasielgimo”. Sarince
vas dėl savo šeimos labo atsi
sakė nuo savo sumanymo.*

Piešė parodo, koks milžiniškas 
skirtumas tarp darbų ir žo
džių, koks priešingumas tarp 
Evangelijos ir realaus žmonių 
gyvenimo, šioj piesėj nemažai 
paties Tolstojaus autobiografi
nių bruožų. Juk ir pats Tols
tojus buvo nepatenkintas savo 
gyVenimu. Jis visą laiką ♦no
rėjo mesti savo senąjį gyveni
mą,' galutinai nutraukti ryšius 
su senosioms tradicijoms, šei
ma ir keliauti j žmones; pasi
nerti didžiojo pasaulio bango
se, o iš ten šypsotis visiems 
meilūs šypsena. Tolstojus no
rėjo baigti savo gyvenimo die
nas kur nors miške, tyrumoje, 
tarp gražiosios gamtos reginių. 
Gal šį savo sumanymą jis bu
tų seniai jau įvykdęs, bet ir 
jam, kaip tam Sarincevui buvo 
priežastys, kurios vertė jį gy
venti, kaip seniau kad gyveno.

Pagaliau Tolstojus metė vis- 
Jką ir ryžosi padaryti savo pas
kutinįjį didįjį žygį. 1910 m. 
spalių mėn. 28 dieną auštant 
jis atsisveikina su šeima, palie
ka savo namus, galutinai nu
traukia ryšius su senuoju sa
vo gyvenimu ir, lazdele pasi
ramstydamas, keliauja į žmo
nes, kur tikisi pradėti naują 
dvasišką gyvenimą. Tačiau, 
nors džiaugėsi siela, bet kūnas 
užprotestavo. Silpnas 83 metų 
senelio organizmas atsisakė 
klausyti galingos jo dvasios, 
atsisakė daryti naujus žygius. 
Tolstojus kely visai sumenko, 
apsirgo ir lapkričio 7 d. Asta- 
povo stoty, viso pasaulio ap
verkiamas, mirė.

(Pabaiga)

Paskutinė puota su 
numirėliu

--
Sumatra salos (Indijos van

denyne, į pietus nuo Indijos, 
arti Malajaus pusiausalio, Azi
joj) laukiniai gyventojai tiki, 
kad mirusio žmogaus vėlė už 
kejių mėnesių po palaidojimo 
vėl sugryšta ant žemes pasku
tinei puotai su giminėmis ir 
draugais.

šituo žmonių tikėjimu gud
riai naudojasi kunigai-magikai. 
Kai ateina laikas vėlei sugryšti 
žemėn, mirusiojo giminės su
ruošia didelę puotą, į kurią su
kviečia visus mirusiojo pažys
tamus, tai jon ateina ir kuni- 
gas-magikas. Jis į puotą atsi
neša ir tam tikrą, į mirusįjį 
panašią tam tyčia padarytą me
dinę figūrą. Kad labiau paveik
ti į žmones, įkalbama, kad tai 
yra mirusiojo vėlė. Figūra tu
ri liuosas rankas ir kojas, ku
rios juda, kunigui truktelėjus 
už virvutės. Ta fljfura prietam- 
sėj pasodinama prieš susirin
kusius, bet taip, kad nebūtų 
matytis visas figūros mechaniz
mas.

Štai prasideda ir ceremonijos 
—dainos ir šokiai. Figūra irgi 
ima judinti rankas ir kojas, 
reiškia, vėlė irgi dalyvauja to
se ceremonijose, t paskutinėje 
puotoje su savo giminėmis. Gy
ventojai šventai tiki, kad tai 
yra tikra vėle, o ne kunigo už 
virvučių tampoma medinė sto- 
vyla. Po ceremonijų figūra 
išnešama—ir vėlė daugiau nebe- 
gryšta j gyvųjų tarpą. Bk.

kiąųsia beprotybė paeina nuo 
negalėjimo prisitaikinti prie 
pąvįenio žmogaus gyvenime su
sidariusių socialių, ekonominių 
ar lyties sąlygų. Perdaug dide
lis svaiginančių gėrimų varto
jimas ir niekurios lyties ligos 
irgi daug prisideda prie užpil- 
dimo valstijos ligoninių dėl silp
napročių”.

Jei nori išmokti 
gerą! rašyti — 
nusipirk typewriterį

1) “Včiom moja viera?”

Itching Skiit
Quicklj* Relieued
Don’t suffer with Ecztma, Daądrufi, Pim 
plet, Blemishes and other annoying ekin 
initations. Žemo antiaaptic liquid is the sale 
aure way to relief Itching olten disappeara 
ovemight Splendtd for Sunburn uid PoiaoD 
Ivy. Al! druggists 35c, 60c, $1.00.

žemo
F O R S K I N IRRlTATIONB,

NEREIKIA PINIGU ĮMOKĖTI
2 metų išmokėjimui — lengvais mėnesiniais 

išmokėjimais j
Dabar yra laikas įsitaisyti garu ar šiltu vandeniu* A
šildymo jtąisas, savame name. Nekentek dėl pras
tų pačių arba fornisu įdėdamas garo arba šilto 
vandens įmones į savo budinką, jus pridėsite 25 
nuošimčius verčios savo budinkui. įtaisymas kaš
tuos daug mažiau, dėlto jus uždirbsite pinigų ant; 
savo nuosavybes. Jus galite stebėtis iš to kaip 
mažai kaštuoja įtaisymas apšildymo įmonės jūsų 
budlr.ke.

Mes vartojame geriausi materijolą, kokį gailine 
gauti. Visi “Boileriai” yra aukščiausios verčiosi 
— padaras. I

Neatidėk: ŠAUK KEYSTONE 4236, tai mes 
prisiusime musų inžinierių, kad suteiktų jums ap- 
rokavimą dovanai. Mes įtaisom visose dalyse 
miesto.

LANDSBERG HEATING
4955 N. Ridgeway Avė., Keystone 4236
-- --------------------- ------- PASIŲSK KUPONĄ--------------------------- —

CO
Pavardė .
Adresas . 
Telefonas

Paajtarimas su musų Medicinos 
Daktarais dykąi.

Valandos nito 9 ryto iki 8 vakaro 
Jei atRh|»ite buvo fotografija arba
fotografl]<>R proof. I tai huH atkreipta 
HpecialC atyda. Visi laUkal greit atimkorai. 

American Institute 
of Plastic and Pociai Rejuvenallon 
Sulto 720 State-Lake Bldg. 190 N. State St. J

T.l.phon. State 5156 Cbicago, UI. •

HHM.... . 'inn* ......... ■..... *....

Išsirinkite Sau 
Tinkamą Nosį

Musų žinomi plastic chirurgai 
pertaisys jūsų nos| pagal jūsų 
veidų. Nežiūrint kaip kreiva jj 
butų arba stora, jus galit tu
rėti tinkamą nosį su pagolba 
be skausmo pataisymu. Ir tai 
užims tik dvidešimti minučių. 
Neliks jokių ženklų. Specia
liai pigios kainos. Mes taipgi 
žinomi ir dėl kitų pertaisymų, 
kaip tai: prašalinime gymio 
ženklų, rauplių duobių, atitai
syme kreivų akių, atjauninime 
senų veidų ir 1.1. Kainos la
bai pigios.

1 »" 1

Klozeto outfltM tronr- 
tai, 918.60. Pirkit nuo 
mum olaello kainomis. 
Namų apAiidymo Įren
giniai parduodami leng
vais iftmokSjimals.
Peoples Plumbing & 
Heating Supply Co, 
490 M<>lwauaee Avė., 

401 N. Ualsted H».
Hziymarkat 0076—0070

wus

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kupgeriausiai

M. YUŠKA & CO.
4604 So. Paulina St., Chicaųo, III.
— . —

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 lažai, vanos ir prūdas visada.

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

±==============^=====5=

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

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

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

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

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. 
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

Rusiškos ir Turkiškos VanosB
12th STREET

Tel. JCedzie 8902 » _______
3514-16 Rooeevelt Rd. 

arti St. Louis Avė.
CHICAGO, ILL.

Ar beprotybė pavel-
- dėjama?

Illinois valstijas alienistas, 
Dr. Alex S. Hershfield tuo klau
simu sako:

“Ar beprotybė paveldėjama? 
Tai yra tankiai girdimas klau
simas. Beprotybė vieno ar bie- 
jų tėvų ar labai artimų gimi
nių galbūt ir perduoda kūdikiui 
kokią-nors protinę ligą, ar pa
linkimą prie toš ligos, bet tan-

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

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

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

1618 West 18-ta Gatvė

Blogi Metai Lietuvoj
Iš laiškų, iš laikraščių girdžiasi dejavimai, 

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

I ' , , ' . ’ -į

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

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

I

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO, ILL.

A food for pro- 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the ^ssential 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
Tf]---- ---------

11*1 - KRAFT-PHENIK 
IW! CHEESE COMPANY

Babies Love It
Del skilvio ir vidurių aaima* 
ffMmų ii priežasties dantų 
augimo, nieko nira geresnio 
kaip šis saigas Kūdikių 
Lazative.

Mrs. Winslow’s 
Syrup

URINE^

YourcYES
Night and Moming to keep 
them Clettn, Clear and Healthy 

Write/br Gree “Ew Cnr/* 
m “Eye Bcauty Book

Marine Ce^ DepL H. S, 9 B. Obi. SuCtast*
■nms

Šame
x Price
for over 35 yeare

25 ounces for 25c
ŪSE LESS 

than of high 
priced branda 

millions of pounds 
USED BY OUR GOVERNMENT

You, too, 
can have 
cleaner, 

i brighter 
Į and 
A prettier V 
įl Furniture 
K Ūse

0(Sdar
IKmUV ataU t***ite

LISTERINE 
. THROAT 
į TABLETE

ANTISEP 
TIKAS

ir Prašu li
ną Gerk-

ną. Skaa- 
dljimą ir 
Kosėjimą.

iMade by
) ..n.I- ,1 l’t> •>>>• . „I < •.......   | <M„. | )
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KORESPONDENCIJOS

Indiana Harbor, Ind.• _—
Kaip komisarai su boikotavo sa

vo draugės parę ir kas iš to 
išėjo.

Rugpiučio 19 d. A. M. rengė 
sau parę, kad pažymėti vienų 
metų vedybų sukaktuves. Už
prašė ji daug aukštų svečių — 
didelių ir mažų komisarų, o dėl 
pamarginimo ir šiaip peškų. Vi
si pasižadėjo dalyvauti. Girdi, 
snigs, lis ar kalnai grius, o mes 
busime.

Draugė M. dirbo sušilusi, su
plukusi, kad tiktai viską tin
kamai prirengti. Parūpino ji 
ir alučio ir medučio svečiams 
palinksminti. Prisiartino pa
skirta diena. Laukia svečių, 
šiaip taip susirinko 8 asabos, o 
kitų — nei dvasios. Artinasi 
ir vakaras, o aukštųjų komisa
rų kaip nėra, taip nėra.

Ką darysi — reikia tenkintis 
tuo, kas yra. Sveteliai prašomi 
sėsti prie stalo. Drg. Jukšelis 
palaimina jaunavedžius ir pa
sako porą komplimentų. Visi 
ploja ir geria už abiejų sveika
tą. Draugė M. pagiria Jukšelį 
ir nui>eikia kitus komisarus, 
kad jai boikotą paskeHię. Gir
di, tiek daug aš jiems esu dir
busi, o jie.... Iš susigraudeni
mo net ašaros jos akyse pasi
rodo.

M. atvyko iš Chicagos ir ap
sivedė su harboriečiu. Ji buvo 
karšta komunistų davatka. Prie 
kiekvienos progos ji rinkdavo 
tavorščiams aukų. Vasario 19 
dieną įvyko pas vieną pilietį 
parė. Kaip ir paprastai, M. tuoj 
aukų prašo. Ir surinko keletą 
dolerių kažkokiam fondui. Pi
nigus paėmė p. J. K. ir pasiun
tė juos ten, kur reikėjo siųsti. 
Už tai M. dar ir šiandien tebe
keikia p. J. K. Girdi, kodėl jis 
tuos pinigus neperdavė '‘Vil
niai”.

Dabar . papūtė kitas vėjas. 
M. labai įtūžo ant “Vilnies” ko
misarų. Esą, aš juos savo pini
gais penėjau ir aukų rinkau į 
jų visokius fondus, o jie dabar 
taip kiauliškai atsimokėjo, ži
noma, jeigu jiems butų paža
dėta keli šimtai dolerių, tai ir 
pats Prūsokas butų pribuvęs. 
Girdi, aš tiems meklioriams ne
dovanosiu.

Well, pamatysime kas iš to 
viso išeis. —J. H.

Paieškoma

Konstantinas, Saplių kaimo, 
Švenčionių apskr.

Utermanas, Karolis, gimęs 
Danijoj, Amerikoje gyvenęs ga
na ilgą laiką ir neva palikęs di
delį turtą.

Valantiejutė, Kazlauskienė, 
Ona,, gyvenusi (gal ir tebegy
venanti) Waterbury, Conn.

Paltanavičius, A., gyvenęs 555 
Metropolitan Avenue, Brooklyn, 
N. Y.

Stopinas, Kasparas, gyvenęs 
Brooklyne ir Bostone, ar kur 
nors apie- tas vietas.

Lipeika, Antanas, gyvenęs 
Litchfield, Conn. Nuo 1924 m. 
jo gyvenimo vieta nebežinoma.

Ieškomieji arba apie juos ką 
nors žinantieji prašomi atsi
liepti šiuo adresu:

Lithuanian Consulate General, 
15 Park Row, New> York, N. Y. 

Ona Gudauskaitė, sekr.

NAUJIENOS, Chicago, I1J
r

SEMKITE ŽINOJIMĄ IŠ KNYGŲ

NihenFood

Paieškoma

Musų 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 {vairaus 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 centy nuo dolerio—reiškia už 
$5.00 vertes knygųmokėsite tiktai $3.00. Pertat nepraleis
kite progos—darykite pasirinkimą iš čia esamų knygų tuoj.

Kasparavičiaus, Kazys (Char
les Casper), iš žydikų parapi
jos, Mažeikių apskr., 1928 m. 
gyveno 40 Martin St., New 
York.

Skavinskis, Kazimieras, per 
ilgą laiką gyvenęs Binghamton, 
N. Y., o dabar giminėm jo ad
resas nežinomas.

Gecevičiai, Tomas, Ona ir jų 
vaikai Tomas ir Vilgelmas, iš
vykę Amerikon prieš karą ir 
gyvenę New Yorke ar kur apie 
New Yorką.

Roškovskaitė, Elena, Amen- 
kon atvyko karo metu, gyveno 
Brooklyne pas Roškauską, o vė
liau išvyko Washingtonan — 
dabar apie jos gyvenimo vietą 
žinių nėra.

Reotas, Vincas, iš Raudėnų, 
Kuršėnų vai., Šiaulių apskr., 
dar prieš karą Amerikon atvy
kęs ir gyvenęs Bostone — ma
noma, kad ir dąbar gyvena 
apie Rostoną.

KonaviČius, Simonas, iš Lie- 1 
tuvos išvykęs 1904 m., gyve
nęs Brooklyn, N. Y., ar kur 
nors Brooklyno apielinkėje.

Kriščiūnaitės, Anelė, Marijo
na ir Mikolina, iš Lietuvos iš- 
vykusios prieš karą ir gyvenu
sios apie New Yorką.

Grunda, Jonas, iš čedonų 
miest., Amerikon atvykęs 1913 
m., gyvenęs Chester, Pa. Kur 
dabar gyvena — tėvai nežino — 
yra labai susirūpinę.

Umbraziunas (Ambraziunas),

Razminas, Adolfas, apie 40 
m. kilęs iš Kražių vai., Rasei
nių apskr., Amerikon atvykęs 
prieš pat pasaulinį karą kur 
dabar jis yra—giminės žinių 
neturi.

Stasiulis, Juozas, apie 30 m. 
1923 m. gyveno Pennsylvania 
valstybėje — jau penki metai 
kai giminės Lietuvoje jokių ži
nių iš jo negauna.

Kerevičius, Jonas, yra gyve
nęs Waterbury, .Conn., bet da
bar nei duktė nei kiti Lietu
voje esantieji giminės apie jį 
nieko nežino.

Baranauskas, Jonas, apie 30 
m., 1921 m. gyvenęs Brooklyn, 
N. Y., buk tarnavęs J. A. V. 
kariuomenėje* ar laivyne—jo da
bartinė gyvenimo vieta gimi
nėms nežinoma.

Perminąs, Antanas, iš Rubikų 
kaimo, Sėdos valsč., Mažeikių 
apskr., Amerikon atvykęs prieš 
karą.

Perminienė, Marijona, prieš 
karą išvykus Anglijon, o vėliau 
iš Anglijos atvykus Amerikon.

Brozaičiai, Kązimieras, Jonas 
ir Motiejus, iš Zigmantų kai
mo, Jankų valsč., Šakių apskr., 
Amerikon atvyko prieš karą ir 
gyvenę kur tai apie Bostoną.

Varaškevičiai, Motiejus ir 
Ignas, sūnūs su tėvu, gyvena ar 
gyvenę apie New Yorką.

Gudaitis, Juozas, gyvenęs Eli- 
zabeth, New Jersey—tėvas su
sirūpinęs. nes jau virš metų 
kaip nieko iŠ jo negi relėj ęs.

Baziliauskas, Juozas, Ameri
kon atvykęs prieš karą, apie jį 
žinių motina neturi nuo karo 
pradžios.

Gecevičius, Tomas, tarnavęs 
J. A. V. kariuomenėje, po karo 
jokių žinių giminės nėra gavę 
—susirūpinę jo likimu.

Žilionis, Petras, apie 56 m. 
iš Rusonių kaimo, Seirijų valsč. 
Seinų apskr., Amerikon atvykęs 
1898 m., 1920 m. buk gyvenęs 
New Yorke ar kur tai apie New 
Yorką.

Skavinskas, K., ilgą laiką gy
venęs, o gal ir tebegyvena, 
Binghamton, N. Y.—giminės 
jokių žinių neturi, yra labai su
sirūpinę.

Vitkevičiai, Juozas, Martinas 
ir Kazys, jau apie 20 m. Ame
rikoje—giminės jokių žinių apie 
juos neturi. 1

Kondratas, Aleksandras, gy
venęs o gal ir tebegyvena Buf- 
falo, N. Y.—giminės jo adreso 
neturi ir nieko iš jo negirdi.

Vitkauskai, Petras, Juozas ir 
Anelė (Rokonienė), gyvenę, o 
gal ir gyvena kur nors Pennsyl- 
vanijos ar New Yorko valsti
jose.

Jokinavičius, Juozas, žipių 
Lietuvoje nebegaunama nuo 
pradžios pasaulinio karo.

Ieškomieji arba apie juo? ką 
nors žinantieji prašoma atsi
liepti šiuo adresu: Lithuanian 
Consulate General, 15 Park 
Row, New York, N. Y.

—P. Paužvardis, 
Vice Konsulas.

Daugelis žmonių mano, kad jie tu
ri “užkietėjimą”, kuomet ištiktųjų 
yra viduriuose rūgščių, kūnas gali- 

1 ma pašalinti j penkias ar dešimtį 
1 minučių. Veikmingas vaistas prieš 
| rūgštis Phillips Milk of Magnesia 
greitai padaro virškinimą normaliu.

Phillips tuojaus panaikina visą 
rugštumą ir gasą tuoj po valgio. Jis 
pašalina visus nesmagumus, kurie 
gali kilti už poros valandų po valgio, 
ir kaip smagus vaistas jį imti! Ir 
kaip geras jis yra dėl sistemos! Tai 
ne deginančioji doza sodus — kas 
yra tik laikinė pagelba geriausiame 
atsitikime — Phillips Milk of Mag
nesia daug didesniame kiekyje neu
tralizuoja rūgštis.

Sekamą kartą, kada didelis valgis, 
ar perdaug riebus maistas suteiks 
nors mažinusį nesmagumą, 
dyk —

PRILUPS
I, Milk .
of Magnesia

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

lapių 303 ................................ a........................................

Organinė Chemija,—Ruko, pusi. 884, apdaryta...........
Stebuklai ir paslaptys—Rubakino. Paveikisluota, pusi.

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

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

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

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

2.00
3.75

3.75-
4.00
2.00

pahan-

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

Brėkšta—M. Vaitkaus, pusi. 38 ...^................................
žiežirbos—Liudos Giros, pusi. 109.................................
Cit, Paklausykite, pusi. 190........................................... -
Didvyriai—Mikuckio, pusi. 32 ........................................
Šviesus Krislai—Vaitkaus, pusi. 111 .............................
Prano Vaičaičio dainos, pusi. 190....................................
Musų Vargai—Maironio, pusi. 151 .................................
Jaunoji Lietuva—Maironio, pusi. 31 . .............................
Ks. Vanagėlio raštai—dainos, eilės, pusi. 188.......j.........90
Lietuva pavasarį, vasarą ir rudenį, Liudos Giros, p. 144 .60 
Eilaraščiai—Kazio Binkio, pusi. 50.................................... 25
Saulė 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.............................35
Petro Armino raštai—eilės, dainos, pusi, 60..................... 30
Homero—Odisėja, pusi. 291 ............................................. 1.25
Janonio raštai—eilės, dainos, pusi. 112............................. 50
Vainikai—telpa eilės visų gerųjų musų poetų ir sykiu 

autografijos ir paveikslai, pusi. 230

1.25
1.00
1.00

50

MŪRINIS arba MEDINIS
Geros rųšies pastatyti garažai

$10 j mokėti
24 mėnesiams išmokėjimui

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

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

Į Į Garažas
j Porčius

Namo pakėlimas
j Cementinis pamatas

Į Į Abelnas pertaisymas
J Naujas namas ir finansavimas 

Vardas ....................................................

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

North Shore ofisas ir Vardai
4538 W. Alison St.

Teiephone Avenue 4718

LEISKIT MANE PA
SAKYT JUMS 

.Dovanai Patarimas
Pavelykit D-rui C. C. Singley 

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

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

Suite 1615, 
Phone Harrison 0150

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

Pradedu Biznį
1) REAL ESTATE, 2) Visokios 
rūšies: Apdrąudą (INSURANCE): 
Nuo Ugnies, Langų, Automobilių, 
Gyvasties ir kitų, 8) Surandu 
PASKOLĄ ant Pirmų Morgičių.

Vesiu bizni per dideles, tvirtas 
ir teisingas kompanijos.

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

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St. 
Tek Roosevtlt 8500

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

'J

^AAAAAAAAaAAAįAAaaaaaA A A A AAAA AAAAAAAAA2/'

Mokslines, Istorinės ir šiap Įvairaus Turinio Knygos

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

naudingų knygų šiame sąraše.

Slaptingoji žmogaus Didybė—Vydūno, pusi. 61 ..............40
Dainos Keliais—Biržiškos, pusi. 114 ..................................60
Lietuvos—I<enkų 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. 88. 
Gamtos Prilyginimai lietuvių dainose ir raudose—Dr. 

Moulen Ttz., puslapių 105 _______________________ .-------
Pirmieji Gamtos Pasakojimai—Vegnerio, pusi. 188 (su 

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

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

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

puslapių 107 ..... .......... i.......................................,........ 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 

į 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. 

68......................................................................  40
Visumos Sąranga—Vydūno, pusi. 32.......  80
Dainų atsiminimai—Biržiškos, pusi. 142 ...................... .50
Kelią tiesiant į Lietuvos Nepriklausomybę, pusi. 40 ..r......80
Tarp pietų Amerikos gyvulių iš Darvino raštų. Pa 

luotą, puslapių 47 ....... ...........................
Bolševizmas ir Socialdemokratija—Bauer, pusi. 141 .

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

1739 So. Halsted St., Chicago, III

.35

.80

.75 
. .40 
1.00

.70

75

.10

.90

.75

.50

s- •’
...... 85

40

Originalai, bei Vertimai iš Svetimų Kalbų 
ar

Pragiedruliai—Vaišganto, pusi. 291 .......................... 
Lazdynų Pelėdos—15 apysakų, pusi. 252 ................
Lazdynų Pelėdos—26 apysakos, pusi. 252 ...............

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

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

161 ......................................................................
Sunkiausiais Laikais—Rucevičiaus, pusi. 123 ..............
Septynetas Pakartųjų—Adrejevo, pusi. 56.....................
Kada Rrauda Siela—Vaideliutė, pusi. 123.....................
Mano Poilsis—Mašioto, pusi. 63....................................
Gera Galva—žemaitės, pusi. 40......................................
Bramizmo Stebuklai—Gotjes, pusi. 77 ......................... .
Devynios Pasakos—Giedriaus, pusi. 81 .......................
žvirbliai—Dr. Vinco Kudirkos, pusi. 42.........................
Haupo Pasakos, pusi. 219, apdaryta..............................
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 ...............v.................................—
Gamtos Pasakos—šalčius. Su paveikslais, pusi. 42 
Pasakėlė—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 55..........
Įvairus Apsakymėliai—Biliūno, pusi. 64.................
Raulo Kimeklio—Pasakos, pusi. 32........................ .
Kas Teisybe, tai ne meras-----AišbCs, pusi. 63 ________
Padangėse—-Sakalo ir Dosaičio, pusi. 125 ......... —
Karo Takas—Reidoil, pusi. 190 .............................
Į Laisvę—Rusecko, pusi. 82.....................................
Biliūno Raštai, pusi. 143 .........................................
žydrasis Paukštelis—Meterlinko, pusi. 55..............
Jurų švyturys—Sinkevičiaus, pusi. 39 .................
Apie Lietuvių Senovę—Mašiotas, pusi. 47.......... —
Pasakos—Tolstojaus, pusi. 39..... .......................... .
Trys Pasakos—Giedriaus. Su paveikslais, pusi. 29 
Keturi Draugai—Evaldo, pusi. 54 ....... ..................

.75 

.50 

.60 

.60 

.30

.10 

.40 

.30 

.15

.40 

.20* 
.30 
.30 
.20 
.80 
.75 
.90
.20 
.90 
.40 
.20 
.20 
.20 
.15 
.20
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Gramatikos, Vadovėliai, žodynai, Aritmetikos ir šiaip 
Įvairios Knygos Kalbos Mokslo Reikalui

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

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

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

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

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

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

£
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Vialaakymd kainai
CHicagoje i paltui

Metami ,
Pusei meti —--------- —
Trims minerlama » , -
Dviem minesiam - - - i
Vienam minėsiu! , »

Chicagoje per HneHotojutf!
Viena kopija
Savaitoi i ■ ■ a e s 
Maudui .......  ■

Suvienytose Valstijose, na Dhlcago-

Metama . . ,,
Puoši meti
Trims minėdama
Dviem minėdami

Metama

Skirtumas perdaug didelis ir kiekvienam turi pulti 
į akį. Tautų Sąjungos nariai, pamatę tokius skirtingus

j.oo Amerikos lietuvių pranešimus apie lietuvių skaičįų
E.Dv i - • --
1.50
.71

Amerikoje, gali pamanyt, kad mes arba patys nežinome, 
kiek mus yra, arba “amerikoniškai blokuojame”.

Jau laikas butų dėl tų skaitlinių susitarti.

Apie Įvairius Dalykus |
—— ■ai*

Naujienos eina kasdien, iiekiriant 
sekmadieniui. Beldiia Naujieną Ben
dro vi, 1789 So. Halated St, Chicago, 
Iii. — Telefonas a BooMvelt $50*.

 17.00 
8.W 

- , - 1.75
r ■ r - 1.25

,------- .75

>8.00 
€00

Pinigui reikia ai ųrt palto Monay

MILITARIZMO RUJOJIMAS RUSIJOJE

Pastaruoju laiku Vokietijos komunistai pakėlė di
delį riksmą prieš valdžią, kam ji sutiko pradėti vieno 
10,000 tonų kreiserio statymą (vykdant reichstago nu
tarimą), ir ėmė kaltinti tą valdžią “militarizmo augini
mu”. Tai privertė vokiečių spaudą iškelti aikštėn fak
tus, parodančius, kaip ginkluojasi komunistų garbina
ma sovietų Rusija.

Franz Kuenstler, Berlino kairiųjų socialdemokratų 
vadas, tuo klausimu rašo “Vorwaerts’e” sekančiai:

Šiandie Rusijoje, pravedus rusų karinės sistemos 
reorganizaciją 1925 m., gyvuoja visuotina kareiviavimo 
prievole nuo 19 iki 40 metų amžiaus. Prisirengimui ski
riama 2 metai, o aktyvės tarnybos laikas siekia 5 metus! 
Pirmasis rezervas susideda iš visų vyrų iki 34 metų 
amžiaus, į antrąjį rezervą eina vyrai iki 40 metų am
žiaus.

Buržuazija sovietų Rusijoje turi teisę pasiluosuot 
nuo kareiviavimo, užmokant tam tikrą mokesnį; užsi
mokėjusieji tą mokesnį yra šaukiasi kariuomenėn tik
tai 
m a

karo atsitikime. Kilus karui, karinėn tarnybon ima- 
ir moters. i
Greta nuolatinės kariuomenės per paskutinius me- 
tapo įvesta ir tam tikra milicijos sistema, kad butųtus 

galima daugiaus vyrų išmokinti karinio muštro. Taikos 
laiku Rusijos armija susideda iš 1,05/1,000 vyrų. Karo 
metu armija gali būt padidinta iki 6 milionų vyrų.

Sovietų Rusijos įstatymai nustato taip pat ir kari
nį jaunuomenės lavinimų. Pirmas šito lavinimo tarpas 
siekia iki 15 metų amžiaus ir yra atliekamas mokyklose. 
Antras tarpas — nuo 16 iki 18 metų amžiaus ir yra ka
riuomenės priežiūroje. Trečias tarpas prasideda nuo 19 
metų amžiaus ir tęsiasi iki paėmimo kariuomenėn.

Tai ve ką rodo faktai. Iš jų aiškiai matyt, kad bol
ševikų valdžia yra įsteigusi didžiausių pasaulyje armijų.

Tarnavimas toje armijoje yra ilgesnis, negu kurioje 
kitoje šalyje. Daugumoje Europos šalių aktyve kareivio 
tarnyba tęsiasi dvejus metus, o kai kur tik vienus me
tus. O Rusijoje kareivis laikomas armijoje penkerius 
metus.

Rusai turi visuotinų kareiviavimo prievolę, — ko 
neturi, pav. nei Anglija, nei Amerika. Bet nuo tos prie
volės turtingosios klasės gali pasiliuosuoti pinigais. Ka
ro atsitikime šaukiama karo tarnybon net moters.

Bet ir to negana. Bolševikai sumilitarizavo net 
mokyklas ir įvedė prirengiamąjį karinį lavinimų jau
nuomenei nuo 16 iki 21 metų amžiaus.

Šitaip išbujojusio militarizmo nėra niekur kitur pa
saulyje! Net senieji kaizeriški generolai nesvajojo, kad 
galima kraštą šitaip įkinkyt į militarizmo vežimą.

Tečiaus rusų bolševikai ir jų pasamdyti tarnai už
sieniuose šaukia, kad viena tik sovietų valdžia esanti 
“nuoširdi” militarizmo priešininkė ir nusiginklavimo 
šalininkė. Visos kitos valdžios esančios “veidmainiškos”, 
nes jos nenorinčios nusiginkluoti. O bolševikai, mat, 
“nori” nusiginkluoti, — bet tuo tarpu jie turi įsitaisę 
didžiausią pasaulyje militarizmo mašiną!

REIKĖTŲ GERIAU SUSITARTI

Tautų Sąjunga Genevoje, kaip girdėt, yra gavusi 
apie 50 telegramų nuo Amerikos lietuvių su protestais 
dėl Vilniaus. Visos telegramos buvo daug-maž to paties 
turinio, bet gaila, kad tam tikruose, gana svarbiuose 
detaliuose jos parodė amerikiečių nesusitarimą.

Pavyzdžiui, Chicagos lietuvių rezoliucijoje, kuri 
buvo priimta masiniame mitinge, sakoma, kad vienas 
milionas lietuvių Amerikoje piktinasr lenkų okupacija 
Vilniaus. Bet Romos Katalikų Susivienymo sekretorius, 
p. Šaliunas, pasiuntė savo organizacijos vardu telegra
mą iš Wilkes Barre, Pa., kur sakoma:

“On behalf of half miiion American Lithuanians 
respectfully submit eonvietions and,....”
Viena rezoliucija kalba apie miiioną lietuvių Ame

rikoje, o kita rezoliucija, pasiųsta ton pačion vieton, 
kalba apie pusę miliono Amerikos lietuvių!

Apžvalga
J. O. SIRVYDĄ IŠTIKO APO- 

PLEKCIJOS SMŪGIS,

“Vienybė” praneša, kad jos 
redaktorius p. J. O. Sirvydas, 
sergąs po priepolio, kuris jį iš
tiko dėl “padidėjusio kraujo 
spaudimo”. Pranešime skaito
me:

“Antradienio ryte nuo pa
didėjusio kraujo spaudimo nu
tiko priepuolis ‘Vienybės’ re
daktoriui, J. O. Sirvydui, iš 
kurio vienok pavyko atgaivin
ti. Jis dabar serga savo na
muose.”

DR. E. G. KLIMAS APIE FRA- 
TERNALĮ KONGRESĄ.

Labai gerai padarė SLA. Pil
domoji Taryba, kad įgaliojo sa
vo Daktarą-Kvotėją atsilankyt 
Amerikos Fraternalių Organiza
cijų Kongrese, kuris įvyko rug- 
piučio antroje pusėje Toronto 
mieste, Kanadoje. Lietuviams 
būtinai reikia užmegsti daugiaus 
ryšių su kultūrinėmis šio kraš
to organizacijomis, nes tik tokiu 
budu mes patirsime, “kaip svie
tas gyvena”.

Pildomosios Tarybos įgalioti
nis, Dr. E. G. Klimas, pereitos 
savaitės “Tėvynėje” aprašė sa- 
v6 įspūdžius iš to kongreso. 
Tarp kitko tenai skaitome:

“Ir koks didelis skirtumas 
yra tarpe musų seimų ir ame
rikonų vadovaujamų seimų! 
Pas mus kad ir fratenalės or
ganizacijos seime matosi ne
apykanta, žmoniško mandagu
mo stoka, girdi delegatus kal
bančius su panieka apie or
ganizacijos viršininkus ir tt. 
Tuo tarpu šiame kongrese vi
sai kitokia nuotaika. Nors ir 
čionai suvažiuoja žmonių su 
skirtingomis nuomonėmis, ky
la kartais ir gana karštų dis
kusijų vienu ar kitu klausimu, 
tečiau visi kalbėtojai neišeina 
iš mandagumo ribų, vieni ki
tų nuomones kritikuoja su 
pagarba, kongreso prezidiu
mas visuomet adresuojama su 
atatinkama pagarba ir pirmi
ninko žodis yra galutinas, 
nieks jam priešintis nedrįsta 
ir jo patvarkymai taikos klau
simu šventai užlaikomi. Ne
girdėsi jokio įžeidimo, jokio 
paniekos žodžio nei atskirų 
atstovų, nei prezidiumo adre
su. Jautiesi žmogus jaukiai 
kultūringų žmonių susirinki- 
man patekęs. Kad tokia nuo
taika lietuvių seimuose ir su
sirinkimuose butų, tai kiek
vienas juos lankytų su pasi- 
smagėjimu, malonaus, drau
gingo ir kartu naudingo pasi
kalbėjimo tikslais.”

Reikia tikėtis, kad laikui bė
gant ir lietuviai pasidarys kul
tūringesni ir savo seimuose elg
sis taip pat padoriai, kaip kitų 
tautų žmonės.

naujiena, jeigu žmogus įkando 
šunį.”

Taigi, sakome, visai nėra nau
jiena, kad “Laisvės” Bimbos 
bimbiškai plusta Grigaitį. Butų 
nuostabu, jeigu jie be plūdimų 
ir rimtais argumentais pasisten
gtų atremti išreikštąją “Naujie
nose” nuomonę. Bet argumentų 
jie neturi. Kur jie mėgina neva 
pasiremti faktais, tenai jie su
klumpa.

štai, pavz tas “Laisvės” smar
kuolis sako, kad “Naujienos” 
matančios sovietų valdžios ka
pituliacijoje Stalino nusileidimą 
dešiniajai opozicijai, bet, girdi,—

“Visai nesenai jis (Grigai
tis) mums iš gilumos širdies 
įkalbinėjo, kad Stalinas esąs 
dešiniausias iš dešiniausių.” 
Tai yra gryniausias prasima

nymas, nes Grigaitis niekuomet 
taip “neįkalbinėjo”. Priešingai, 
visai neseniai “Naujienose” bu
vo bent koletą kartą rašyta, kad 
Stalinas vadovauja vidurinei ko
munistų partijos frakcijai ir nuo
latos manievruoja tarp kairių
jų ir dešiniųjų. Per pirmąjį Šių 
metų pusmetį Stalinas ėjo kai
riosios frakcijos keliu, iki nepri
ėjo liepto galą ir buvo priverstas 
trauktis atgal, nusileidžiant Ry
ko vo vedamai dešiniajai opozici
jai. - '

Kitas “Laisvės” Bimbų suklu
pimas paliečia socialistus ir gin
klavimąsi.

NUSIGINKLAVIMO 
KLAUSIMAS.

Bimba sako, kad imperialistai 
veidmainiauja, nes ir pasirašy
dami Kellogo paktą, jie negal
vojo apie nusiginklavimą. Ir to- 
liaus jisai pareiškia:

“O socialistai šitam darbe 
imperialistams uoliai padeda”.
Bet štai, ką pati “Laisvė” ra

šo apie socialisto Mueller’io pra
kalbą Tautų Sąjungos suvažia
vime, kur jisai gyrė Kellogo pak-

PLŪDIMAI VIETOJE 
ARGUMENTŲ. ♦

tą

Budelio sąskaita. — Sa- 
■ vižudybių didėjimas.

Keisti laikraščiai. — 
Eksperimentai su mir 
štančiais žmonėmis.

vardą. Iš pradžių įlinkio lini
ja yra neaiški, bet vėliau pasi
daro tamsi ir vingiuota. Aišku, 
kad mirštančiojo širdyj vyksta 
kažkoks nepaprastas procesas. 
To proceso ženklai pasilieka fil- 
moj ir ant popierio, — „ bet jų 
prasmė mokslininkams kol kas 
dar nėra žinoma.

, Marguminai

“Laikraštis

Herald” —

Bet įdomiausias pasaulyj

mas kurortuose, bet didelio pa
sisekimo neturėjo.

Prašmatnumu amerikiečiai 
toli gražu pralenkė franeuzus. 
Baltimoreje saldainių fabrikan
tas leidžia “cukrinį” laikraštį.

i Ant cukraus plokštės tekstas
Amsterdamo magistrato ar- yra rašomas šokolodu. New 

chive tapo surastas nepaprastai • Yorke yra leidžiamas “šunų 
įdomus dokumentas, kuris pa- laikraštis”. Ten taip pat yra 
žymėtas data gruodžio 17 d. leidžiamas žurnalas vardu “Uo- 
1712 m. Tuo laiku Amsterda- dų draugų žinios
mas neturėjo savo budelio, ir knarkiantiems nakt”, “žmonijos 
jį teko atsikviesti iš Harlemo, priešų laikraštis”, 
Budelis išdirbo visą dieną ir į nutukusių žmonių organas ir 
pristatė magistratui sekamą t.t.
sąskaitą:

Gruodžio 17 d. 1712 m. už laikraštis yra “Apšviestas žvai- 
nukirtimą galvos 6 guldenai, gždžių laukas.” To laikraščio 
Už kirvį 3 gul. Už medžiagą 3 vienas ' ekzemplioras randasi 
gul. UŽ grabą 3 g. UŽ pasmau- Paryžiaus muziejoj. Pirmas nu- 
gimą 6 g. Vieną padėjau į gra- meris išėjo New Yorke 1859 
bą — 3 g. Už nužudymą ratu 
devynių žmonių — 27 g. Už pa
smaugimą — 6 g. Vieną išve- 
žiau už miesto — 9 g. Du pako
riau, paskui nukirtau jiems gal
vas — 18 g. Keturis pakoriau 
— 24 g. Vienam nukirtau gal
vą — 8 g. Dviem išdeginau 
ženklus ant krutinės — 12 g. 
24 nužudžiau ratu — 72 g. Vie
no kojas įdėjau į spaustuvą — 
6 g. Tįims nukirtau galvas — 
9 g. Dienos užmokesnis — 12 g. 
Kelionės išlaidos — 12 g. Už 
virves — 12 g. Pagelbininkams 
12 g. Viso už darbą ir išlaidas 
išpuola gauti 276 guldenai.

I m., o antras numeris turės pa
sirodyti 1959 m. Tai šimtmeti 
nis laikraštis, skiriamas šimto, 
dviejų šimtų metų, etc., Ameri
kos nepriklausomybės sukaktu
vių paminėjimui.

Pirmojo numerio formatas 
yra maždaug toks, kaip biliar
do stalas. Laikraščio popieris 
yra tiek storas, kad vienas ek- 
zemplioras sverio 150 kilo. To 
laikraščio buvo išleista 28,000 
kopijų. Viena kopija frarsida- 
vinčjo po 60 dolerių.

* ♦

laiku mokslinin-
daryti visokius

reikalingi

kad po 
bedarbių

Karui pasibaigus, rašo vienas 
laikraštis, visame pasaulyj pa- 
stebiamas saužudybių didėji
mas. Ilgą laiką daugiausia žmo
nių žudėsi Europoj ir Ameri
koj, bet paskutiniu laiku ėmė 
smarkiai savižudybė augti Azi
joj ir net Afrikoj.

Statistika rodo, kad pavyz
džiui 1927 m. visame pasaulyj 
nusižudė virš 200,000 žmonių. 
Ir kas įdomu, tai kad pirmoj 
vietoj stovi Azija, kuri per 
tuos metus turėjo 80,000 savi
žudžių. Aišku, kad svarbiau
sia taip skaitlingos savižudy
bės priežastis, tai Azijos gy-

įdomius

yra nuve-
klinikos

Francužų valdžios oficialis 
pranešimas sako, jog visoj 
Francijoj tėra tik apie 1,800 
bedarbių, kurie yra 
pašalpos.

Buvo prisibijoma, 
franko stabilizacijos
skaičius Žymiai padidės. Tačiau 
atsitiko kaip tik priešingai: ne
darbas faktinai sumažėjo.

♦ * ♦

Turkų valdžia nutarė parduo
ti visus buvusių valdovų (sul
tonų) blizgučius. 0 blizgučių- 
dpimantų, rubinų, perlų ir ki
tokių brangmenų— sultonai tu
rėjo susikrovę labai daug. Ypač 
didelės vertės yra sultono sos
tas, papuoštas brangiais per
lais. '

Turkai labai daug tikisi iš 
Amerikos milionierių, kurie ne
žino kur pinigus dėti, ir todėl 
perka visokius buvusių valdovų 
blizgučius.

Realizuotais iš brangmenų 
pardavimo pinigais valdžia yra 
pasiryžusi sutvirtinti turkų 
valstybes banką.

braikų valdžia galvoja Achi- 
leion palocių paversti gemble- 
riavimo resortu, kuris galėtų 
varyti konkurenciją su Monte 
Carlo.

Prieš kiek laiko palocius pri
klausė buvusiam vokiečių kai
zeriui Wilhelm, kuris jį pardavė 
graikų valdžiai už $200,000.

Privatinė korporacija dabar 
prašo valdžios leidimo pavesti 
palocių gembleriavimo tikslams. 
Resorto įrengimui korporacija 
yra pasiryžusi išleisti $2,000,- 
000.—K.

r 
Pastaruoju 

kai pradėjo 
eksperimentus su mirštančiais 
žmonėmis. Prie mirštančio lo
vos statoma visokie aparatai, 
kurie rekorduoja merdėjančio 
kūno funkcijas. b

Mokslininkai dar nėra tinka
mai ištyrę mirties akto. Mirtis 
kol kas dar tebėra paslaptis.

Dal>artiniu laiku profesoriai 
Martini ir Schall Vipnos uni
versitete daro labai 
eksperimentus.

Mirštantys žmonės 
žami į universiteto
kambarį, kur randasi įvairus 
aparatai. Tie aparatai yra pa

slėpti ir sergantieji jų nemato, 
ventojų didelis skaičius, paly- Vienas aparatų rekorduoja kvė- 
ginus su Europa. Po Azijos pavimo permainas, kitas — šir- 
eina Europa, kuri turėjo 50,000' dies veikimą ir t.t. širdies Vei- 
savižudžių, šiaurės Amerika—1 kimas, kaip ir kiekvienas rau- 
30,000, Pietų Amerika 8,000, ™enų darbas, yra surištas su 
Australija ir Polinezija—2,000.: žinomais elektros reiškiniais.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Nauji Modeliai
X

Radios
“Mueller (Vokietijos kanc

leris) susilaukė didelio ploji
mo, kuomet jis pasakė,' kad 
niekad pasaulio istorijoj ne
buvo ‘tokių prielankių’ sąly
gų taikai, kaip dabar.

“Mueller toliaus imperialis
tų atstovams pasakojo, kad 
turi būt pravesta nusiginkla
vimas, o kitaip Tautų Lyga 
pasiliks nieko nereiškianti.”
Tai praneša tam pačiam “L.” 

numeryje (216-am), kur Bimba 
tauzija, kad socialistai elgiasi 
taip pat, kaip imperialistai, ku
rie rašosi “amžinos taikos” su
tartį, bet nenori nusiginkluoti!

Savo straipsnyje “Laisvės 
šmeižikui pasakoja dar, kad 
“Vokietijos socialistų valdžia nu
tarė išleisti milionus dolerių sta
tymui naujų karinių laivų.” Čia 
yra net trys melai; socialistai 
joje neturi nė pusės vietų. Ant
ra, Vokietijos valdžia nenutarė 
ir negalėjo nutarti leisti pinigus 
laivų statymui, nes tokius klau
simus sprendžia ne valdžia, bet 
parlamentas (Vokietijoje vadi
namas reichstagu). Valdžia tik
tai pildo tą, ką parlamentas nu-, 
taria. Trečia, atsitikime, kurį 
mini “Laisvė”, eina reikalas ne 
“apie naujų karinių laivų sta
tymą, o tiktai apie tai, kad val
džia nutarė pradėt statyt vieną 
laivą, kuris užims vietą seno lai
vo, paskirto sunaikinimui.

Tai mat, kaip dalykai stovi su 
“Laisvės” “faktais”. Jie neiš
laiko menkiausios kritikos. Bet 
už tai yra neužginčijama, kad 
bolševikų nusistatymas” l Kei- 
loggo'pakto klausimu visiškai 
prieštarauja sovietų valdžios nu
tarimui pasirašyti jį. Dar ir 
dabar “L.” tebekartoja, kad 
Maskva šitaip apibudino tą do-

reiškiniais.
įdomi savižudybės statistika I Veikiančios širdies elektros sro- 

Europos valstybėse, kurių tarpe v®3 e'na I*61 v*84 kūną, prieg- 
pirmą vietą užima Vokietija tu
rėjusi per tuos metus 13,800 
savižudžių, tuo budu kiekvieną 
dieną žudosi 40 žmonių. Fran
cijoj per metus nusižudė 6>- 
400, Anglijoj 5,000? Italijoj 3,- 
120, Ispanijoj 840.

Azijoj savižudybių skaičiumi 
pirmą vietų užima Japonija, 
toliau eina Kinija ir Indija.

Bet pasaulinį rekordą visgi 
paėmė šiaurės Amerika, kurioj 
1927 m. nusižudė 26,000 žmo
nių.

Daugiausia žudosi miestiečiai;
sodiečių tarpe savižudybės -X . .
atsitikimas labai retas. Iš 100 sos širdies dalys nustoja veik- 
savižudžių atitenka 70 vyrų ir 
30 moterų.
jaunieji

tam dešinė ranka ir koja turi 
neigiamos elektros ypatybę, o 
kairė ranka ir koja—teigiamos. 
Tos elektros srovės ant filmos 
gali būti užregistruotos.

Tas elektros užrašas, kuriam 
'duota “elektrokardiogramos” 
vardąs,. pažymi mažinusį širdies 
veikimą.

Elektrokardiograma yra labai 
naudinga ir tyrinėjant nėščias 
moteris. Jeigu filmoj pasirodo 
dvi linijos, tai laukiama dvy
nukų.

Stebėdami mirštančius žmones, 
mokslininkai patyrė, jog ne vi-

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

- -- . ti vienu ir tuo pačiu laiku. Bet
žudosi daugiausia kuri širdtes dalis miršta P’1" 

Vyrai 16—24 metų, IPa, 0 kuri Paskui, —kol kas 
moterys 18—28 metų. Daugiau- tai dar nėra žinoma. Net Mar- 
sia žudosi kavalierių ir našlių, tini Schall’o eksperimentai 

žudymosi priežastys yra daž- neišrišo to klausimo.
niausią skurdas, badas, neišgy- profesoriai

“Laisvė”, atsakydama į 
“Naujienų” pastebėjimą, kad so
vietų valdžia kapituliavo “impe
rialistams”, rašo šitaip;

“Amžinai išsieikvojęs viso la
bo tik Grigaitis...” 
gelis”; “šveicariškas suris 
laimingo smalavirių gazietos re
daktoriaus makaulė”... Ir taip 
toliaus, ir taip toliaus.

Na, ir ką šitie plūdimai įrodo ? 
Jie nieko daugiaus neįrodo, kaip 
tiktai tq, kąd Brookjyno laikraš
čio vedėjai turi nešvarų liežuvį. 
Bet tai juk nėra naujiena.

Vienas laikraštininkas, pa
klaustas, kas yra naujiena (pra
smėje: įdomi laikraščiui žinia), masKva anaip apiuuuino ią uo- 
atsakė: “Jeigi šuo įkando žmo-1 kumentą: “štai yra imperialistų 
gų, tai nėra naujiena. Bet yra sumanymas apgauti darbiniu- Fain!

tas žmo-
i”; “ne-

niausią skurdas, badas, neišgy- profesoriai pastebėjo
domos ligos, bankfutai ir gana v^en^ labai įdomų faktą. Pra

slinkus beveik pusvalandžiui po 
to, kai žmogus miršta, filmoj 
vis dar matosi linija. Kuo tat 
išaiškinti? Ar tuo, kad žmo
gaus širdies elektriškas veiki
mas pergyvena mechanišką? Ar 
gal širdis dar plaka, o tik mes 
negalime to pastebėti?

Kaip ten nebūtų, bet žmo
gaus širdyj dar randasi daug 
paslapčių—anatomišku ir fiziš
ku atžvilgiu.

Martini ir Schall mirštančio 
j žmogaus 
i linijoj 
įlinkį,

daug meiles nepasisekimai.

Kaip ir visose gyvenimo sri
tyse, taip ir laikraštinėj > 'pa
sitaiko visokių keistenybių. Re
kordą tuo atžvilgiu, supranta
ma, sumuša Amerika. Kadaisia 
Francijoj buvo leidžiamas laik
raštis, kurį spausdino ant dro
bės. Po perskaitymo tą- laik
raštį buvo galima išplauti 'ir 
paversti ? rankšluosčiu. Laikraš
tis vyriausia buvo pardavinėja-

4. i> '
elektrokardiogramos 

pastebėjo kokį 
kurio nėra 

žmogaus linijoj.

tai
gy-

Tam
kus”. Vadinasi, bolševikai padė
jo savo parašą po imperialistų vo 
sumanymu apgauti darbininkus, ra gyvo žmogaus linijoj. Tam

įlinkiui jie davė “X-bangos”

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

Tėl. Boirievard 4705

Mfeneifnia žurnalai
900 W. 52nd Street 

CHICAGO

Prenumerata metama $1.50 
Pusei metu 
Kopija

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

Bridgeportas

Roseland

Golden Star besbulininkai lai
mėjo čempionų titulą.

Laiškai Pašte

Iš sandariečių veikimo.

Bridgeporto ir visos Chicagos 
sandariečiai pradėjo veikti su 
perkėlimu jų organo “Sandaros” 
į Chicaįą. Kiek numatoma, tai 
Sandara” turės sostinę Bridge- 
porte, ne taip jau toli nuo ta- 
vorščių. Rugsėjo 15 dieną ren
giama vakarienė Lietuvių Audi
torijoj “Sandaros” redakcijos 
štabui priimti. Vakarienė bus 
su programų—kalbomis, o po va
karienės šokiai. Tikimasi turėti 
daug svečių. M. K. š.

11

Koseland

Penktadienio vakare, rugsėjo 
7 dieną, Strumilo salėj, Golden 
Star kliubas laikė mėnesinį su
sirinkimą. Susirinkime dalyvavo 
nemažas skaičius narių.

Prisirašė vienas naujas narys, 
J. F. Skultonas.

Iš komisijų raportų buvo svar
besnis rajKJrtas sporto skyriaus 
vedėjų — direktoriaus P. Sadu- 
los ir raštininko A. Narbuto. Jie 
savo raporte pažymėjo, kad šią 
vasarą besbolo lošime Golden 
Star jauktas gerai pasirodė.-Tu
rėjo 16 basebole losiu, iš kurių 
laimėjo 10 lošių, o pralaimėjo 
tik šešis. Be to, pastebėjo, kad 
dabar tikimas laimėt South End 
Districto lygos čempionų titulą, 
ir kad svetimtaučiai gerbia Gol
den Star jauktą kaipo gerus ba- 
sebolo lošėjus. Kolei kas yra 
sutarta lošti dar su trimis jauk
tais, būtent Ked Bose, A. C., 
Blue Island Fans ir Ingleside A. 
C. Tarpe basebolo lošėjų Golden 
Star jaukte gera tvarka ir su
tartinai visas darbas yra varo
mas. •

Kliubas nutarė sporto sky
riaus naudai surengti vakarą. — 
Spalių (October) mėn. 14 d., 
Strumilos salėj. Kliubas savo 
naudai rengs Maskių Balių, Sau
sio 6 d., 1929 m., Strumilos sa
lėj.

Tai svarbesnieji nutarimai. 
Susirinkimas buvo tvarkus ir 
draugiškas.

—Korespondentas.

Sekmadienyje Golden Star 
besbolo jauktas laimėjo So. End 
besbolininkų lygos čempionų ti
tulą.

Lošimas buvo Pallmer Parke. 
Prasidėjo 3 vai. po pietų.

luošio pažiūrėti susirinko ne 
mažiau, kaip 6,000 žmonių.

Golden Stars padarė 8 bėgi
mus, o Dahlbergs 4 bėgimus.

Laimėję čempionatą, Golden 
Stars gavo dovanų. Viena do
vanų yra: Dothard Dahlberg’s 
Iziving Cup. Kita dovana teko 
Golden Star jaukto nariui Stan
kui. Jis gavo Malstromo trofė
jų. Tai buvo dovana puikiausia 
pasižymėjtįsiam lošėjui.

įspūdį pats lošimas ir lošimo 
pasekmės padarė nepaprastą į 
žiūrėtojas. Daugelis kitataučių 
buvo girdėję Dahlberg’ius esant 
gerus besbolo lošėjus. O čia lie
tuviai juos supliekė.

Šiandien vakare p. Dahlberg 
duoda vakarienę savo jauktui, 
Golden Star Kliubo jauktui ir 
vietos % laikraščio “South Tnd 
Reporter” reporteriams.

Vakarienė rengiama Robey, 
Indiana.

♦ * ♦
Golden Stars loš ateinantį 

sekmadienį Ciceroj, aikštėj 
prie 57 Avė. ir 12-tos gatvės. 
Susikabins golden stariečiai su 
Red Rose (lietuvių) kliubo 
jauktu. Lošio pradžia 3 vai. po 
pietų. —Kep.

šie laiškai yra atėję iš Eu
ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina j vyriaus^ paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kui 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobej nyo Adams gat 
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa 
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tam tikrą laiką, o paskui su
naikina.

501 Bernikas Kazimicros
509 Geniene Alena
513 Islinskis Jonas
525 Mathiesen Kj neršti ne
525 Muszki Mrs. M.

• 528 Olszevvski T. K.
531 Poskene Uršule
538 Seckus Antanas

PRANEŠIMAI
Draugijų Sųryaio, kuris palaiko 

Aušros knygynų, delegatu susirin- 
kimas įvyks rugsėjo 11 d., 7:30 vai. 
vakare, Aušros kambariuose, 10900 
S. Michigan avė. šiame susirinki
me bus raportų, pranešimų ir bus 
svarstoma nauji reikalai Aušros 
knygyno labui. Visi delegatai ir de
legates būtinai atsilankykite.

T. Tamašauskas, seki*.

Chicagos Lietuvių Draugijos Sa
vitarpinės Pašalpos susirinkimas 
atsibus utarninke, rugsėjo lt d., 
Masonic Tempi/ svet., 1547 N. 
Lcavitt St., 7*130 vai. vakare. Drau
gai malonėki susirinkti laiku. Ku
rie persikėlčte į kitas vietas, pri
junkite savo antrašus.

X. Saikus, sekr.
1521 N. Irving avė.

Bridgeporto Liet. Politikos ir Pa
šalpos Kliubo susirinkimas įvyks 
utarninke, sugsėjo 11 <1., 8 vai. va
karo, Ch. Liet. Auditorijos svet., 
3133 S. Halstcd St. Visi nariai esa
te kviečiami būtinai atsilankyti į 
susirinkimą, kadangi yra keletu 
svarbių reikalų, kuriuos turim už
baigti. —Valdyba.

Town of Lake

Vyskupo Valančausko, Pašelpos 
Draugijos nariams; šiuomi praneša
me, kad virŠminėtos draugijos susi
rinkimas įvyks rugsėjo 11 d., 1928 
m., Chicagos Lietuvių Auditęrium 
svet., 3133 So. Halsted St., kiekvifeno 
nario pribuvimas yra būtinai reika
lingas, nes yrą daug svarbių reikalų 
apsvarstymui draugijos labui ir kiek
vienas nurys turite paimti seriją ant 
pardavimo pagal draugijos nutarimą.

F. Jocius pirm., K. Urnežis rašt.

Rūtos Draugystė No. 1 laikys mė
nesinį susirinkimą, seredoj, 7:30 vai. 
vakare, 9-12-1928 m.. Lietuvių Audi
torium name, 3183 So. Halsted St.

Rašt. J. Bolevitch.
I

Draugystės Palaimintos Lietuvos 
mėnesinis susirinkimas atsibus trečia
dieny, rugsėjo 12 dieną, 8 vai. vak. 
Chicagos Lietuvių Auditorium svetai
nėj, 3133 S. Halsted St. ^pgniami 
draugai malonėkite visi laiku pribūti, 
nes turime daugelį svarbių reikalų 
aptarimui. Rašt. K. J. Demereckis.

BERNARD PETKA’S
VYRŲ APRĖDALŲ KRAUTUVĖ 

Užlaiko
Paskiausių rudeninių madų Portis 
Bros, skrybėlių ir kepurių. Wilson 
Bros, marškinių ir naktaizų.

• 4171 Archer Avė, 
Arti Richmond St.

SAVO DANTIS

Marąuette Fark

Tai jau bankas Western Avė., 
prie 71-mos gatvės, kaip ir pa
baigtas statyti. Bankas, kaip 
teko nugirsti, ketina atidary
ti duris Spalių mėnesio 1-ą die
ną. Kiek iš nepabaigto dar dar
bo galima spręsti, tai šis naujas 
bankas bus erdvus, gerai įreng
tas.

šeštadienio vakare tuščiame 
štoriukė, 69-toj gatvėj, buvo pa- 
rė. Sakoma, ji rengta pavargę? 
lių naudai. Nieko negalima sa
kyti prieš parę, kuria rengiama 
pavargėliams sušelpti. Bet štai 
ką turiu pasakyti: po to, kai lie
tuviai tapo šykštus ir liovėsi da
vę aukų siurpriz parems, tai at
sirado kūmučių, kurios ėmė ren
gti pares neva pagelbėti ligo
niui,, pavargėliui, ubagui etc. 
Sakau, tikslas — ne blogas, bet 
aukautojai turi persitikrinti, 
kad jie aukauja tikrai tam tiks
lui, o nėra prigaudinėjami.

So. Wood gatvėj, arti 45tos 
gatvės, vakare buvo kįlęs smar
kus mušis tarp Lenkijos ir Lie
tuvos piliečių. Lietuva šį kar
tą nugalėjo Lenkiją. Lietuvis 
bent porą karti/ paklupdė len
ką. Ale mušis paliko neišsprę
stas. Pasirodė {‘tautų lygos” 
(policijos) atstovai. Lietuvis, 

palikęs lenką, spruko į namą.
B » »

Žinote, jau prasidėjo moky
klos sezonas. Tam tikro am
žiaus vaikai turi būti moky
kloj dienos laiku. Bet kai ku
rie jų ne labai mėgia moky
klą. Taigi pereitą savaitę su
sispietė pusėtinai vaikėzų bū
rys prie tvoros ir lošia “tin
ginio lošį”. Tik štai, kur bu
vę kur nebuvę, pasirodo du 
policininku. Apsupa visą bū
rį ir liepia eiti mokyklon. Kai 
kurie suaugesnių vaikėzų mė
gino “protestuoti”, kad jie 
“išaugę” jau mokyklos am
žių.

“Never mai”, atkirto poli
cininkai. Nuiarabanijo jie vi
są būrį mokyklon. Vienas pa
siliko daboti, kad nepaspruk
tų vaikai iš mokyklos.

Dabar vaikai, kurie dikinė- 
ja, dumia tolyn kaip žaibas 
pamatu poli^ininkjus gatvėj 
mokyklos valandų laiku. Tė
vai gi policininkams dėkingi 

o » »
Penktadienyje tapo palaido

tas a. it Bakštis, turėjęs rū
bams sinti dirbtuvėlę. Palai
dotas jis Tautiškose kapinėse.

Reporteris

Atyda Mildos Teatro B-vės 
šėrininkams

Extra susirinkimas šėrininkų 
Mildos Teatro Bendrovės atsibus 
rugsėjo 30 d., Mildos Bendrovės na
me, 3110 S. Halsted St., 1 vai. po 
pietų. \

Propozicija yra "paduota pirkti 
namų mokant po $8 už šėrą. šiame 
susirinkime bus jūsų užduotis bal
suoti už Šią propoziciją parduoti 
namų ir likviduoti korporacijų, ar
ba prieš Šių propozicijų.

Ateidamas susirinkiman būtinai 
atsinešk savo Šerus. Yra labai rei
kalinga, kad pributpmėt į šį susi
rinkimų. Šis yra paskutinis susirin
kimas.—J. P. Ewald, sekr.

840 W. 33rd St.

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.

RUPTURA
IŠGYDOMA 

Be Be
Peilio $ J v Skausmo

Viršminėtas pareiškimas yra už
tektinai įrodytas mano rekordų. Ma
no tikslas yra būti teisingu ir atvi
ru mano pacientams visuose su jais 
reikaluose ir taipjau visuomet nau
dingu ir j viską atsižvelgiančiu. Iš
gydymas yra galutinas.

Skaityk ką p. Jejski sako:
“Kiekvienas, kuris turi ruptųrą, pa

darys gerai nueidamas ir pasimaty
damas apie tai su Dr. Flint. Patru
kęs vien nori išgydymo ir aš esu 
tikras, kad jei Dr. Flint gydys, tai 
jis ir bus išgydytas.

“Aš sprendžiu apie tai iš savo pa
tyrimo. AŠ turėjau blogą rup turą 
per dvejetą metų ir nors aš norėjau 
pasigydyti nuo jos, aš nenoėjau, kad 
butų vartotas peilis. Aš nuėjau pas 
Dr. Flint ir jis mane visiškai išgydė 
be peilio ir skausmo. Aš dabar esu 
pilnai išgydytas ir neimčiau tūkstan
čio dolerių, kad būti kaip buvau pir
miau”. p

Charles Jejski,
3625 N. 75th Avė.

Graboriai

S. D. L ACH A VICZ
Lietuvb Graborius Ir 

Balzamuotojas

2814 W. 28rd PL 
Chicago, III.

Patarnauja laidotuvfr- 
i se kuopigiauaiai. Rei

kalą meldžiu atsišau
kti, o mafno darbu 
busite užgantdinti.
Hoosevalt 2515-2516

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Akių Gydytojai
Tel. Victorv 6279

DR. G. SERNERM

Musų patamav imas 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
ma Išlaidų utiaikymui 
skyrių.

3307 Auburą, Avė.
CHICAGO/ 4LL.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS
CRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 
5iau negu kitit to- 

el, kad priklausąu 
prie grabų ildirby- 
st4s.

O F‘I S A S: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
S K Y R J. U Si 

3238 S. Halstcd St 
Tai. Victory 4088

Valandos: nuo 1 iki 8 vakarą 
Nedėlioj nuo 10 iki 1

ŽMOGAUS 
AKIS

Yra taip dalikatnas sudėjimas, jog
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Jbdelė 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 
OPTOMETRLST 

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

Phone Kenvvood 1752

Lietuviai Daktarai

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

Tel. Calumet 3294 >.
Nuo 9 iki 12 vai. dienos Ir
nuo 6 iki 9 valandai vakavę

Įvairu Gydytojai , 
/Telephorųj Yards 0994 ’ \ 

DR. MAURICE KABiN
4681 South Ashland Avenue 

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

Res. Telephone Plaza 3200

Sutaupykit Pusę
Krown taip pigiai kaip $4.50 už 

dantį
Tiltelių darbas taip, pigiai kaip 

$4 už dantį.
Užpylimas taip pigiai kaip $1 
Fleitos taip pigiai kaip $7.50 
Pleitos pataisomos už ŠI.50

Garantuotas be skausmo 
Ištraukimas dantų $1 

Duosime jums rašytą garantiją 
už kožną atliktą darbą 

Gas X-Ray

Kogen - System - 
Dentists

1105 West Chicago Avė.
Kampas Milvvaukee Avenue 

Antras aukštas 
Tel. Monroe 4484

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

no nietu

Dykai Patarimas
Teikiamas Sergantiems žmonėms 

Pasitarkite su Dr. B. M. Ross, at-
sakančiu specialistu. Jis turi tris
dešimtį metų pasekmingos prakti
kos gydyme chamiškų ir užsisenė- 
jusių ligų. Kraujo ir privatiškas li
gas. reumatizmą, skilvio triubelius, 
širdies ligas, Inkstų, pūslės, šlapi- 
nimo ligas išgydo tuojau. Slaptos 
ligos, sifilis ir užkrėčiamos ligos iš
gydomos. Dr. Ross sistema, moks
liniu gydymu. Yra vartojama geriau
si Amerikos ir Europos metodai.
Silpni, nervuoti ir visa!

Jums gali būt grą- J 
žinta' sveikata ir įį 
vyriškumas specia- 
iiu gydymu kuris f? 
sustiprina nervus ir T' 
teikia stiprumo silp- I 
niems organams. 
Atsija nk ykit dėl pa
sitarimo dėl bile ko
kios li^os arba silp
numo.

Dr. B. M

suirę vyrai

i

oss
35 So. Dearborn Street

Kampas Monroe Street, Chicago, 
Crilly Bujjding

imkite elevatorių iki - penkto aukšto. Vyrų 
priėmimo kambarys 600.—Moterų 608. Ofi
so valandoe kasdien nuo 10 ryto iki 6 va
kare. Nedfiliomls nuo 10 ryto iki 1 po 
piet. PanedClyJ. Soredoj ir Subatoj nuo 10 
ryto iki 8 valandai vakare.
Dvidešimtis penki metai tamf name

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenae 
Telefonas Boulevard 7820 

Rea^ 6641 South Albany AVenne 
TeL Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS*

Dykai egzaminedja. Be skausmą 
ištraukimas

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

Tek Cicero 49

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal 

Dr. J. W. Beaudette 
VIRIUI ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

TELEFONAS CANAL 0464

n»K. UliKZMAPi ‘

Iš RUSIJOS —
Gerai lietuviams žinomas per 28 

m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Bay ir kitokius elek
tros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1D25 W. 18th St„ netoli Morgan SA 
Valandos: Nuo 10—12 pietų b 

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

Jeigu neatsišauks, tai šauk 
South Shore 2238 arba Rendolph 6800

J. F. Eudeikis Komp
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Hermitage Avė, 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
; SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenae 
Tel. Lafayette 0727 

, SKYRIUS 
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794
i SKYRIUS

3201 Auburn Avė. TeL Blvd. 3201

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 rytą 
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė. 

Tel. Republlc ^7868 
CHICAGO, ILU

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 So. Loomis Street 

Kampas 18th St.
VaL 2—4 po piet ir 7—9 vak vakare 

Telefonas Canal 1912 
Residence Tel. Fairfax 6858

----------- ------------------------------------------ -
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALI8Z
1145 Milwaukee Avenue

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P, M. 
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutarti

Lietuvės Akušerės

Phon/y Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILIAS 

AKUšERKA
3252 South Halsted Street

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandoa

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

apart ivantadienio ir ketvirtadieniu

Viršui Universal
State Bank

Moterys ir mergi
nos kreipkitės 

reikalais nuo 

iki 8 vakaro, 
tu laiku pagal 
tartį.

su
12

■u-

Ofiso ir Re«. Tel. Boulevard 5911
DR. A. J. BERTASH 

8464 South Halsted Street 
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po pietų 

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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

O f i s R s
4729 South Ashland Ave^ 2 lubog 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Advokatai

Sekmadienyj tapo pašventy- 
.tas kampinis akmuo sumanytos, 
čia statyti lietuvių bažnyčios. 
Žmonių dalyvavo kokie 500. Mi- 
pia, kaip dėl tokios iškilmės, bu
vo nemaža, bet ir ne didelė. Lai
kyta prakalbos. Kiekvienas kal
bėtojas kaulijo pinigų. Kiek te
ko patirti, žmonės labai nepa
tenkinti aukų kaulijimu, bet 
duoda auky. Mokėjimas ir drą: 
sumas prašyti aukų neša .vaisių; 
O kad klerikalai moka aukas ko- 
Jektuoti, aš neabejoju. Man 
tik įdomu butų žinoti kas ką su- 
bytija aukų kolektavime — bol
ševikai klerikalus, ar klerikalai 
bolševikus ?

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

Buvo visai nuvargęs — ne
turėjo stiprumo ir 

energijos
"AA neturčjuu Rtipruinu nei energijos ir 

buvau vlaai nuvargęs. Po i.varlojinio lik 
dviejij buleliu Nuga-Tone, uh jaučiuosi kaip 
naujas žmogus”. Jaiuen Miiner. WigginH, 
Man*. Tik keliais žodžiais p-nas Miiner pa
sako. kaip Nuifa-Tone jum greitai pagelbė
jo, pataisė jo sveikata, padaiurino stipruma 
ir suteiki jam daugiau eieigijos. VirA ini- 
Ilonai* žmonių vartoju Nuga-Tone su tokio
mis pal pasekmėmis. Ir jus turėtumėt jus 
vartoti. jei neturite geros sveikatos.

Nugu-Tone taipgi geras išgydymui silpnų 
nervų, nusilpusių svarbesnių organų, inkstų, 
kepenų, pūslės, prasto apetito. nevirAkmi- 
mo. rasti viduriuose, raugėjimo. galvos 
skaudėjimo, svaigulio, skausmų raumenys**, 
praradimo svorio, nemigos, jautimo nuvar* 
gio ir panašių simptomų. Jus galit nusi
pirkti Nuga-Tone kur gyduolės yju par
duodamos. Nusipirkit butelj šiandie ir pa- 
steHPkit puikias pasekmes po vartojimo 
tik keletu dienų. Jei jūsų vertelga neturi

VERICOSE GYSLOS $25.00
Aš taipgi gydau pasididinusias gy

slas kojose savo nuosavais išradi
mais ir metodais. Be peilio ar skau
smo. Stebėtinas yra dalykas pama
tyti kaip tos negražios gyslos išnyk
sta nuo šio gydymo. Kojos palieka 
taip dailios ir čystos kaip vaiko.

Specialiai prirengti patogumai 
dėl moterų 

PATARIMAI DYKAI
DR. E. N. FLINT

322 So. Stalo St. $ II.
Valandos nuo 9 ryto iki 4:15 pc 

pietų. PaneJėJy ir Ketverge iki 8:15 
vakare. • Nedėlioj nėra skirtų valan
dų. Imkit elevatorių kurį rasite tar
pe dviejų didelių krautuvės langų.

_ Reporteris. *,a£e’ b* aal1 <autl n oiseho

LEONAS BUK1S
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 9 dieną, 2 valandą ry
te, 1928 m., sulaukęs apie 26 
metų amžiaus/ gimęs Lietuvoje, 
Vilniaus rėd., Švenčionių apskr., 
Vidiškių parapijos, Vienkiemio 
Petukų. Paliko dideliame nu
liūdime brolį Kanstantiną, du 
pusbrolius, Franciškų ir Julių 
Cicėnai Amerikoje. Lietuvoje 
paliko seną motinėlę, brolį Juo
zapą ir seseris: Uršulę Janu
šauskienę, Adelę Bindarienę ir 
Teklę Ribukienę. Kūnas pašar
votas randasi 944 W. 35th PI.

Laidotuvės įvyks seredoje, 
rugsėjo 12 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų j Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Leono Bukio gi
minės, draugai ir pažjstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti ląįdotųypse ir suteikti 
jam paskutin; , patarnavimą ir 
atsisveikinimą. * 1 - ' 7.

• ; ' I f
•• Nuliūdę liokame,

Broliai, Seserys ir 
Visi Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

13101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės

Phone Victory 1115 
Baigusi akuše
rijos, kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiosė ligo
se prieš gim- 
dy mą,( laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką pa t a r 1- 
mafi, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą. 
Valandos nuo 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai- vakare.

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDY'l'OJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutarti
i» ------------—— > ' ...... —
Res. 6660 South Artesian Avenae 

Phone Prpspect 6659 
Ofiso Phonl Canal 9257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
Chicaro. IU.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa

si naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kurią 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 

* mo, skaudamą akių karštį, atitaisą 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir tolįregystę. 
Prirengia (teisingai akinius. Visuo
se atsilikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedalioj 
10 iki 12 yal. po pietų.

j 4712 South Ashland Avė,
Phone Boulevard 7581

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

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

Namų telefonas Brunswick 6597
Ultraviolėua* šviesa ir diathermia

A A. OUS 
ADVOKATAS 

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

Vakarais
8241 South Halsted St 

Tek Victory 0562 
7—9 vai. vak. apart Panedilio b 

Pėtnyčiof
-T- ' ‘

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St. 

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO. ILL.

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pial
Gyvenimo vieta 

8323 South Halsted SL 
Tek Bonlevąrd 1310

. Vak: Nuo 6 iki 8 vak kiekvienų 
vakarą, išskyrus ketvergę 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 lyto

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 Bagdžinnas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 Weat Adams St. Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Republic 9690

Ofiso TeL Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8243 So. Halsted St.

Įvairus Gydytojai
Ofiso Tek Victory 6898 
Bes. Tel. Drexel 919x

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyrišku,

Vaiku ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 8102 S. Halsted Stn Chicago 

arti Slat Street
Valandos: 1- 3 po piet, 7—8 vakare 
Nedaliomis ir iveutad. 10—12 dieną

A. A. SLAKIS 
advokatas 

Ofisas vidurmiestyji 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLOG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sts.
Ofiso Tek Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8895

J. P. WAITCHES ,
Advokatas

10756 So. Michigan Avė. ,
Tek Pullman 5950

X, Namų Tek Pullmau 6377 Z* J



NAUJIENOS, Chicago, UI.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Smulkios Žinios

VVantroba, 
5918 So. 

per gatvę

75 me- 
Fairfielc 

ties Ked-

Business Service
Biznio Patarnavimai

Personai
Asmenų Ieško

For Rent Automobiles

Teatro savininkas nu-
teistas kalėti

Wm. Kleihege, turtingas te
atro savininkas iš Hammond, 
Ind., nuteistas kalėti nuo 2 iki 
l t metų. Jis buvo kaltinamas 
suokalbiu išdinamituoti $1.750,- 
000 vertės State teatrą Ham
mond, Ind.

Juozas 
tų, gyv. 
avė., ėjo 
zie ir Archer alves. Užgavo j
fordas, kurio draiveris 
John Balchunas, 2918 
Union aw.

bentas pavieto ligoninėn.

buvo 
South 

VVantroba nuga-

Baisiklis (dviratis) 
Adelę Kaminskaitę, ’ 
gyv. 4501 So. Paulina 
žeista galva.

užgavo 
metų,

Su-st.

Nušautas naktinis 
sargas

♦ * ♦
Naktį iš šeštadienio į 

madienį, taip apie 2:30 
bloke tarp 33-čios ir
Emerald gatvėj kilo gaisras.

Rep.

sek- 
val., 

32-ros,

Mauricą 
Mon- 
savi- 
Ser- 

Mar-

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

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

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

8408 S. Michigan Avė. Victory 4126

PAJIEšKAU janitoriaus, atvažia
vusio 5 metai atgal iš Brooklyn, N. 
Y. Brooklyne jisai taisydavo laik- rodžiuH pas Bielj, 109 Grand St. 
Prašau atsiliepti į

Naujienas
1739 So. Halsted St. 

Box 1126 
Chicago, 1)1.

MARŲUETTE PARKE 
Rendon štoras tinkamas bile ko

kiam bizniui su 5 p. k. 2 k. gara- 
jtai-džius, namas naujas su visais 

symais.
2638 W. 69 St.

Atsišaukit pas
L. LAPINSKĄ,

6635 So. Sacramento Avė.
Chicago, III.

Financial
Finansai-Paskolos

Ar Jum Reikalingi
Pinigai?

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

HELBERG BROS.

‘ AŠ MARIJONA LILEIKIENE pa
ieškai! savo pusbrolio Kazimiero Gri
gelio, paeina iš Gedriškės parapijos, 
Košių kaimo, Tauragės apskričio. 
Taip pat paieškau dauginus giminių 
ir savo susiedų. Aš po merginos 
vardu esu Marijona Maulaitė. Atsi
šaukite, Marijona Lileikienė, 4609 
Wentworth Avė. Boulevard 7924.

Aš VINCENTAS LILEIKIS, pa
ieškau savo puseserės Marijonos Dvy- 
laitės, po vyru Marijona Bilskienė, iš 
Naumiesčio parapijos, Brokierių kai
mo, Tauragės apskričio. Pirmiau 
gyveno Chicagoj dabar nežinau kur 
randasi. Kas 
sišaukti aš 
gas.

žinote ipalonėkite at
busiu laba) dėkin-

LILEIKIS,

RENRAI 5 kambarių flatas, elek
triką, gasas ir vana, pigi renda. 941 
W. 34th St.

Banditai nušovė 
Younglove, 45 metų, 2004 
roe st., naktinį :<hrgą ir 
ninką Van Buren Patrol 
vice. Younglove įėjo į
chette soft drinks krautuvę. 
2800 Van Buren st. Tuo laiku 
įėjo vidun trys banditai. Jie 
paliepė iškelti rankas aukštyn. 
Younglove šovė. Nepataikė. Vie
nas banditų paleido į Younglo- 
vą tris kulkas. Pastarasis su
smuko. Banditai pabėgo pinigų 
nepelnę.

Educational 
______ Mokyklos____________  

AGLYS 
DRESSMAKING SCHOOL

Mes išmokinsime jus DES1GNING, 
kirpimo ir siuvimo į trumpą laiką 

’ ‘ i. Mokiname dienomis irir pigiai. Mokiname dienomis 
vakarais.

7911 So. Halsted St.
Phone Vincennes 3932

Room 607
WM.

4009 Wentworth Avė. 
Boulevard 7924

Visos Elektrinės Radios
Tiesiai iš dirbtuvės, kainos $75 iki 

$158. Pilnai |re.ngtas, {skaitant ca- 
binet, speaker ir tubus. Dykai {ve
dimas. Gerą , kainą mokam už jū
sų seną su bateriomis setą. Veltui 
namuose demonstravimas. Atdara 
utarninko ir ketvergo vakarais iki 9 
valandai vakaro.
GREAT STATES RADIO CORP. 

800 N. Clark St.
Room 423 

Deleware 3000

NAUJI MODELIAI
Nuo 8 dienos IJepos, jau Studeba- 

ker Co, išleido naujus modelius, 
1929 metų, yra dauR daugiau i rengti, 
nereikia tepti “gryzuoti”, kas 20 
tūkstančių mylių. Dictator Sedan 
pilnai {rengtas su bamperiais, 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 {rengtas 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

Real Estate For Sale
______ Namai-Žemė Paraaviniui

GYVENK IR l5ziAUGKIS
6 kambarių medinis namas su ba- 

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

STANKO & CO.
5076 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6036

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

MICKEVIČIUS, 
1739 So. Halsted St.

192 N. Clark St Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Miscellaneous for Sale
{vairus Pardavimai 

Stoka pinigų miesto 
darbininkų algoms

Fondai, iš ktirių mokama 
miesto samdiniams algos, sako
ma, iki 1 dienos spalių mėne
sio visai išsisebs. Norima už
traukti $12,000,000 paskolų.

Miscellaneous
{vairus

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

THOMAS, 
Tel. Michigan 2570

Morgičiai pirmi ir antri 
0 nuošimčiais padaromi | 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,
M8S So. Halated St

REIKALINGI SALESMENAI
Pardavinėti lengvai parduodamus 

CHANDLER Automobilius. Patyri
mas nereikalingas.

STANKO CHANDLER SALES 
2001-05 So. Cicero Avė. 

Tel. Lafayette 6036

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

Musical Instrumente
Mszikos Instrumentai

PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnonios pančiakos 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 
nėriniams — 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.

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

1618 W. 18th St. 
I. F. 1 lanko wski, pres.
C. T. I)ankow.ski, ižd.

Co.

REIKALINGAS vaikas prie išne
šiojimo “Naujienų” Kensington, 111. 
Tėvai iš Kensington apielinkės, ku
rie norite, kad jūsų vaikas nešiotų 
“Naujienas” — malonėkite tuoj duoti 
žinią telefonu “Naujienoms”. Tel. 
toosevelt 8500.

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

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

NAUJAS MŪRINIS 2 FLATŲ 
APARTMENTAS

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

'■ 1 - - • -1- - ' W ■■ ■ «■ I

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

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

Central 3654

Užsimanė vištienos
Keturi banditai sulaikė ke

lyje troką, kuris važiavo iš 
Rock lsland, III., ir vežė 1,600 
vištų. Banditai paliepė draive- 
riui važiuoti į kapines. Ten 
atėmė iš jo 11 dolerių ir iš
metė iš troko. Pat ys su t ro
ku nuvažiavo. Vištų kaina bu
vusi apie $1,500. Jos priklau
siusios Rich Bros. Produce 
kompanijai.

Dar viena grand 
džiurė

JEIGU jus turite JUODUS TAŠ
KELIUS ir SPUOGUS ant veido, 
sprando arba krutinės, aš juos nu
imsiu, nežiūrint kaip blogi jie bu
tų. Del informacijų pašaukit tarp 
9 ir 5 Badcliff 7573 Office 7451 
Vernon’ Avė.

Business Service
Biznio Patarnavimas

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

WAHLIN Atlantic 1872

Pinigų 
kaip 

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

Tik 4% komiso

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

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

Aprūpinimas
Trumpas 
Aiškus
Greitas \

Šaukit Roosevelt 5373

REIKIA LIETUVIŲ AUTOMOBI
LIŲ PARDAVINĖTOJŲ — PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus pardavinėjot au

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

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

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

REIKALINGAS dženitoriaus pagel- 
bininkas, ruimas ir valgis, gera mo
kestis, turi 'būt nevedęs, 1257 So. 
Savvyer Avė., 2nd fl.

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

Kreipkitės
1/118 N. Wood St. 

Imos lubos

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

DELIKATESEN kendžių ir ice 
cream, visko pilna. Renda $40, su 
5 gražiais kambariais. Parduosiu 
pigiai ant išmokėjimo. 715 W. 48 
PI.

TURIU paaukauti savo player 
Pianą už $75.00. Tikras bargenas. 
Šis pianas yra beveik naujas, 
matyk manę dar šiandie.

NORAH LEE 
iv-' vm.i; 

3941 Roosevelt Road 
Ist floor

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 '

Pa- GERA Proga dėl barbeno, gauti 
už dyką barbemę, parduosiu arba iš- 
rahduosiu, labai prieinamai. Naujienos 
Box 1129.

Fumiture & Fixtures
Rakandai-ltaiial

Kaip vakar turėjo prasidė
ti naujos (jau ketvirtos iš ei
lės) grand džiurės rinkimas.
Ir ši grand džiurė klausys 

skundus ir kaltinimus dėl po
litinio grafto ir smurto Chi- 
cagoje. Ypač bus nagrinėjar 
mos miesto išlaidos.

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

tfalevojam ir popieruojam. Utlai- 
fom malevą, popierą, stiklus ir t t 
. 3149 Šo. Halsted St.

Phone Victory 7201 
J. S. RAMANČIONIS, Sav.

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskolinama jums $100, $200 
arba $300, imama legali nuošim
ti. Pinigui gausite | 12 valandų. 
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Ava., 
Kampas Hennitags Avė.

REIKALINGAS kriaučius j kriau
čių šapą, toks, kaa mokėtų prosyti. 
1014 N. Broadway Avė., Melrose 
Park, III. Tel. Melrose Park 4468.

REIKIA 2 patyrusių vyrų j junk 
šapą, Kensington Iron & Metai Co., 
11573 So. Michigan Avė.

Moterys rengiasi pulti 
• miesto salę
200 moterų ruošiasi atlan

kyti šiandien Illinois valstijos 
pirklybos komisiją ir reika
lauti, kad komisija leistų at
daryti čia komunikaciją bo
sais Diversey bulvaru ir Bel- 
mont avė.

SKOLŲ IŠKO LĖKT AVIMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL CLAIMS •
SERVICE BUREAU

Room 301
163 W. Waflhington

Malu 4020

Paskolos suteikiama: 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai

REIKALINGI 2 patyrę beileriai 
dirbti skudurų šapoje. Harry Dray, 
1447 Blue Lsland Avė.

REIKALINGAS janitoriaus pagel- 
bininkas, unijistas, arba gali prisi
rašyti prie unijos. Atsišaukite pas 
J. taurinas, 4601 So. Paulina St.

CH. SYRT0WT AND
JOS. PAWLOWICZ CO.

LIETUVIAI
HOT WATER & STEAM HEATING

> Darbas garantuotas. 
Geriausias patarnavimas

2032 W. 18 St. Tel. Canal 1269

Mes perkame real estate 
kontraktus

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

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 
bargeną.
DUNN’S EXPRESS & VAN CO., 

Expertai Perkraustyme 
6714 Cottage Grove Avė.

Atdara v. iki 10 v. Pristatome dykai

AUKSINE PROGj
Parsiduoda lunch room, 

tuvių geito, ant kampo, 
reina kelios dešimtis 
žmonių. Priežastis pardavimo 
tai ir pigi.

Atsišaukit
4101 S. Ashland Avė.

prie dirb- 
kur pe- 

tUkstančių 
grei-

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

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

PARSIDUODA saldainių, cigarų, 
cigaretų, minkštų gėrimų ir kitokių 
{vairių dalykų krautuvė, išvažiuoju j 
farmą.

1417 S. Union Avė.

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

Ten ir iš
LIETUVOS

per Bremeną 
Didžiausiu ir greičiau

siu Vokietijos laivu 
COLUMBUS 

Arba kitais šios lini
jos laivais. Tiktai 8 

dienos ant jūrių
Puikus trečios klesos 

kambariai, tiktai 
staterooms

Prie vietinių agentų 
arba

130 W. Randolph St. 
Chicago, III.

NORTH GERMAN

LLOYDZ

EXPERTAS RADIO 
TAISYMO

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

$2 — patarnavimą skaitom — $2
Plaza 7420

po 6 vai. vakare Englewood 2544

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

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

7752 Racine Avė.
Tel. Triangle 5032

$4.
vi-

1 ■ ■ 'I ......... *
Didelis reikalingumas modisčių 
Piešimams ir darymui skrybėlių 
— moka aukštas algas. Mes pri

rengsime Jumis dėl šios 
gerai apmokamos vietos 
i trumpą laiką. Mes mo

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

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

Tel. Randolph 2718
JOS. F. KASNICKA principalas

24 MENESIAI IŠMO
KĖJIMUI

PLUMBINGAS, APŠILDYMAS, 
APROKAVIMAS DOVANAI

Pašauk Monroe 0455 
•

Musų inžinierius ateis pas jus. Mes 
parduodam tik materijolą arba 

įtaisysime viską dėl jus.

A. BLACKSTONE 
807 W. Lake St.

Kampas Lake ir Halsted Sta

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6788-6716

REIKALINGA mergaitė dirbti fa
brike. Nuolatinis darbas. S. Karpen 
& Bros., 636* W. 22 St.

PATYRUSI Nnoteris dėl ąkirsty- 
mo skudurų. Gera mokestis, pasto
vus darbas; tik patyrusios turi atei
ti. 5138 S. Wentworth Avė.

Help' Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

PINIGAI BE PINIGŲ

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

AUKSO KASYKLA
Svarbi priežastis verčia savininką 

skubiai parduoti pelningą biznį 
“Baker Shop” su namu ir visais 
įrengimais. Randasi 5359 South 
Hermitage St. Taipgi mainysime 
privatinį namą.

Savininkas,

F. PUPINAS, 
Tel. Prospect 3140

i

Automobiles
ŠIMTĄ METŲ NEGYVENSI

ME, TAI GYVENKIME 
LINKSMAI

Niekados nepadarysite klaidos 
sipirkę Chandler Automobilių,

PARDAVIMUI saldainių, cigarų 
ir school supply krautuvė. Apgy
venta maišytų tautų apielinkė, dau
giausia lietuvių. Lysas užtikrintas 
5 kambariai dėl gyvenimo. 2311 S. 
I^eavitt St.

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi
čius.

JUSTIN MACKIEWICH 
2342 So. Leavitt St 

Phone Cana.1 1678

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

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

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

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

Visi lietuviai esate kviečiami atsi
lankyti į musų naują automobilių pa
loti^, kur rasite naujų ir senų karų 
pirkimui, taipgi paranki gasolino

\ \PARDAVIMUI seniai įsteigta ap- 
tieka, įvairių tautų apgyvęptoj apie- 
linkėj. Gera proga lietuviui, par
duosiu pigiai, nes apleidžiu šią Šalį. 
2028 S. Halsted St.

PARDAVIMUI valymo ir prosini- 
mo šapa, lietuviui gera proga. Par
duodu dėl nesveikatos. 5010 W. 16 St. 
Cicero, III.

Mes dirbame ir perka 
me 1 ir 2 Morgičius

| 2 dienas •

PETRZILEK BROS.

absoliutiškoj paslaptyje

STANKO & CO
REAL ESTATE
5076 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6036

lociią, kur rasite naujų ir 
pirkimui, taipgi paranki 
stotis.

Mes taisom, grizinam ir 
automobilius.
STANKO CHANDLER

2001-05 So. Cicero Avė.

PARSIDUODA grosernė už $550, 
arba mainysiu i automobilių, 3628 S. 
Union Avė.

plaunam

SALES

1647 W. 47 St

Personai
Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, 

vvrights. Rašyk šiandie. Pato 
reikalais kreipkitės prie manęs 
pilnu užsitikėjimu. Teisingas 
greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

2300 W. Chicago Avė.
Dept. 7

Chicago, III.

REIKIA vyrų ir moterų pardavi
nėti iš namų i namus ir j krautuves. 
Gera mokestis. Atsišaukite, 6215 
Wentworth Avė.

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

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, geras biznis. 5752 S. Racine Avė.

PARDAVIMUI Broman Bros, bu- 
Černės ice boxes. Labai pigiai. 
Atsišaukite, 3002 S. Union Avė. *

Copy- 
Patentų 

i su 
ir

Furnished Rooms
RUIMAS ant rendos dėl inteligen

tiškos ypatos, vaikino ar merginos. 
3326 Emerald Avė. 2 fl. Matykit va
karais.

RENDAI gražus kambarys dėl 
vaikino, su valgiu, prie mažos šei
mynos, nėra vaikų, 4609 Wentworth 
Avė.

1926
1928
1927
1928
1928
1927
1927 Studebaker 7 pas. ........... $950

Essex, Fords, 50 kitokių dėl pasi
rinkimo.

McDERMOTT MOTČR SALES
7136 S. Halsted St.

Fanus For Sale
Ūktai Pardavimui

PADAVIMUI ar mainymui 
Auburn 1926 automobilius, pi
ano ir namo, ant bile 
biznio. Atsišaukite

3347 W. 60th St. 
Chicago, III.

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

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

kokio
Real Estate For Sale

Namai-Žemė Pardavimui
PARSIDUODA 3 flatų po 6 kam- 

bariuh muro namas. Parduosiu la
bai pigiai. Savininkas 2 lubos, 3618 
So. Lowe Avė. Boulevard 8546.

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

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

JOHN IBACH 
Real Estate, 

1046 E. 43 St.
Phone Oakland 4681

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

MES TURIM GERIAUSIUS IR 
DIDŽIAUSIUS BARGENUS 

ANT NORTH SHORE
Nuosavybės čia kila vertėj 

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

Tel. Wilmette 364

SAVININKAS turi apleisti mies
tą, pertai $3,500 nuosavybę parduos 
pigiai; Oak Glen arti Fordo dirb
tuvės. J. !>a Bianca, 2561 Emerald 
avė.

TEGUL JIE VISI SKAITLIUOJA 
Paskui mus pamatyk

Nereikia pinigų, kad pagražinti jū
sų lotą su tinkamu jums namu ar
ba apartmentiniu namu.

R1LEY & KRAUSHAAR 
3121 N. Cicero Avė. 

Palisade 9600

PARDAVIMUI ARBA
. MAINYMUI

Kampinis 2 augščių mūrinis na
mas, 4 ir 4 kambariai, 1601 So. 
Washtenaw Avė., 1 blokas iki Par
kui. Gera transportacija. Kaina 
$6800.00, Pirmas mortgečius 
$3000.00.

KOHOUT BROS., 
6208 W. 22nd St., 

Berwyn, Illinois

\ - s




