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Lietuva ir Lenkija sutiko at- 
naujinti taikos derybas

Nutarė susirinkti konferencijon Karaliau
čiuje lapkričio 3 dieną. — Voldemaro 
pasiulimas Vilniaus klausimą diskusuo- 
ti specialėj tarptautinėj konferencijoj, 
kurioj dalyvautų ir Rusija, nepriimtas.

joj, lapkričio 3 dienų ir, ban
dyti išlyginti savo ginčų, ki
lusi tarp jų nuo laiko, kai len
kų generolas Želigovskis .pa
grobė iš lietuvių Vilniaus mie
stą.

Lietuvos premjeras Volde
maras buvo proponavęs, kad 
Vilniaus problemai diskusuoti 
butų sušaukta tam tikra tarp
tautinė konferencijh, kurioje 
turėtų dalyvauti ir sovietų

GENEVA, Šveicarija, nigs. 
11. — Tautų Sąjungos Tary
bos spaudimas ir asmeninė di
plomatų, kaip Franci jos už
sienio reikalų ministerio Brian- 
do, intervencija paveikė tiek, 
kadvlietuvių lenkų-ginčas pa
sidarė nebe taip įtempta^.

Sutiko derėtis iš naujo

Lietuviai ir lenkai sutiko 
pradėti iš naujo tiesiogines de-

(Atimtie and Pacific Pimtbj ■

Taip atrodė Smitho farma netoli nuo Eliott, Iowa, po to, kai praūžė tornadas. Viesulas pa
darė valstijai už $1,000,000 nuostolių.

Lietuvos Žinios
Dar’apie sulaikytuosius 

Latvijos pasieny
Sulaikytuosius siuntęs 

Vikonis

KAUNAS. — Rugpiučio 17 
d. Latvijos policija sulaikė 
pereinančius sieną L. Petrai
tį ir VI. Butkų. Petraitis, pa
sirodė, yra pabėgęs iš kalė
jimo. .Jis buvo nuleistas 5 me
tams sunkiųjų d^rbų Ikalėji- 
mo už Tauragės pučų. Pas su
imtuosius esą rasta 3 grana
tos ir brauningai. .Inos siun
tęs Vikonis, gyv. Latvijoj, kad 
jie Lietuvoj platintų Plečkai
čio literatūrą.

Sovietai žada “apra- 
vėti” perpildytus 
savo kalėjimus

Sekmadienio poilsio 
įstatymas nebus 

pakeistas
KAUNAS. — Vidaus Reika

lų Ministerija buvo sumaniu
si įnešti kai kuriuos pakeiti
mus į sekmadienio poilsio 
įstatymą. Tie pakeitimai la
biausioj liete leidimų prekiau
ti šventadieniais.. Atatinkamai 
paruoštas projektas buvo vi
daus reikalų ministerijos įneš
tas į ministerių kabinetų svar
styti.

Besvarstant šį projektų Mi
nisterių Kabinete bendras nu
sistatymas buvo toks, jog šiuo 
metu sekmadienio poilsio įsta
tymo pakeitimas esąs per ank
styvas. To dėliai ministerių 
kabinetas nutarė šio klausimo 
svarstymą atidėti neribotam 
laikui.

rybas Karaliaučiuje, Vokieti-

Amerikiečiai apvogę 
Japonų šventyklas ir 

senovės pilis
Iškraustę į .Jungtines Valsty

bes milionus dolerių retų 
brąngenyfrių, kurių japonai 
dabar ieško

BETHLEHEM, Pa., rūgs. 
11. — Japonų Meiji draugi
ja, kuri Jungtinėse Valstybė
se atstovauja Japbm] Nacio- 
nalei Draugijai Senovės Tur
tams ir Dokumentams Išlaiky
ti, ir kuri čia turi savo cen
trą, sako, kad per pastarus 
trejus imtus iš šinto ir bud- 
distų šventyklų ir senų feo
dalinių pilių ir rūmų Japoni
joje buvo išvogta įvairių se
novės brangenybių nemažiau 

kaip už 5 milionus dolerių.

Daugiausiai tų vogtų turtų 
iškraustyta į Ameriką ir pa
teko į privatines Amerikos mi- 
lionierių kolekcijas ir į pri
vatinius bei viešuosius muzie
jus.

Amerikos vagys Japonijoje 
paprastai daro taip: jie atvyk
sta į buddistų šventyklas ir 
senovės pilis, prisistato kaip 
“viršininkai” kokio nors ne
samo muziejaus ar mokslo 
įstaigos, parodo dirbtinius do
kumentus, ir iš japonų turtų 
globėjų išprašo “paskolinti” 
pasirinktas brangenybes neva 
“tyrinėjimo” tikslams, palik

dami “užstato” kelis šimtus, 
o kartais dagi ir kelis tuk
siančius dolerių, parodyti, kad 
reikalas yra “grynas”.

Tuo budu buvo apvogtos 
jajM>nų šventyklos ir pilys Ky- 
oto, Tokio, Osaka, Sendai, Na- 
goya ir kitur. Iš vienos šven
tyklos buvo pavogtas bran
gus rankraštis, rašytas prieš 
tūkstantį metų. Pavogta kele
tas labai brangių ir retų auk
sinių Ruddos stovylaičių; daug 
žemčiūgų, rubynų, smaragdų 
ir kitokių brangakmenių; auk
šti ir sidabro taurių; daug is
torinių dailiojo meno — ta
pybos, skulptūros — kurinių; 
feodaflin(ių viešpačių brangių 
kardų, šarvų, dagi šilkų rū
bų, ctc.

Bukliausias vagių buvo vie
nas Berkeley, Gal., “Califor- 
nia Scientific Museum and In
stitute of Oriental Research, 
Ine.,” “viršininkas,” Kuris, pa
sak Meiji draugijos vadų, “pa
siskolino” apie $500,000 ver
tės senovės japonų brangeny
bių, prižadėdamas grąžinti jas

Rusija.

per tris mėnesius. Brangeny
bės niekados nebebuvo grą
žintos, ir “muziejaus viršinin
ko” atstovautos mokslo įstai
gos Californijoj, pasirodė, vi
sai nėra.

Japonijos vyriausybė siun
čia į Ameriką specialius agen
tus vogtų turtų ieškoti. Pati 
Meiji draugija taipjau yra 
tam reikalui paskyrus paty
rusius detektivus.

Paryžiaus-Budapeš- 
to ekspreso trauki

nio katastrofa
VIENA, Austrija, rūgs. 11. 

— Pranešimai iš Prabos sa
ko, kad lies Saitz stotim, ne
toli nuo Lundenburgo, čecho- 
slovakijoj, greitasis Paryžiaus- 
Budapešlo traukinys susidūrė 
su prekių traukiniu ir kad 
katastrofoje buvo užmušti 20 
žmonių. Daugiau kaip 70 pa- 
sažierių sužeisti.

Nelaimė atsitikus dėl klai
dingo signalo.

Čechoslovaki jos susisiekimo 
ministeris aeroplanu išvyko 
į nelaimės vietą.

Rockfordo lakūnai 
grįžta iš Grenla 

dijos namo
Prof. W. II. llobbs, Michi- 

gano Universiteto .Mokslinės 
Ekspedicijos į Grenlandiją va
das, per Louisburgų, Nova 
Scotia, bevieliniu iš garlaivio 
Disko praneša, kad Rockfordo 
lakomis Birią Hassellį, Par
kęrą Cramerą, keturis Michi- 
gano Universiteto Ekspedici
jos į Grenlandiją narius ir jį 
patį kelionėje iš Mount Evan
so kliudžius nelaimė: rugsėjo 
5 dienų, vos auštant, Grenlan
dijos pakraštėj sudužus į po
vandenines uolas jų motorinė 
valtis, kuri netrukus pasken
dus. Visi jie sugebėję pasiek
ti krantą. Rugsėjo 7 dienų 
po pietų jie buvę kitos mo
torinės valties išgelbėti ir at
gabenti į garlaivį Disko. Vi
si esą sveiki.

Associated Press praneša, 
kad Rorkfordo lakūnai ir Mi- 
c h įgano Universiteto Ekspedi
cijos nariai plaukių į Ivigtu- 
tą, iš kur jie išplauks į Jung
tines Valstybes.

TIRANA, Albanija, rūgs. 11. 
— Parlamentas pareiškė pa
sitikėjimą naujuoju premjero 
Kotta kabinetu.

Kelloggas įspėja se
natą neliest amžinos 

taikos pakto
Nenori taipjau kad paktas 

butų keliamas rinkimų kam
panijoj kaip republikonų 

administracijos nuopelnas

WASHINGTONAS, rūgs. 11. 
— Grįžęs iš Europos valsty
bės sekretorius, Frank B. Kel
logg, davė žinot, kad jis bu
siąs priešingas bet kurioms re
zervacijoms, jeigu senatas ban
dytų tokių daryti jo pasira
šytoj Paryžiuje amžinos tai
kos sutarty.

Kelk)gg taipjau pareiškė, 
kad jo karų atsižadėjimo pak
tas nesąs nė koks partijos da
lykas, o lodei neturįs būt var
tojamas dabartinėj politinėj 
prezidento rinkimų kampani

joj. Paktas esąs tarptautinis, 
visa pasaulinės svarbos, daly
kas. Tarptautinės laikos kėli
mas, tai esanti bendra viso 
civilizuoto pasaulio idėja. Tai 
nesanti kurios nors vienos 
valstybės, ar kurios nors vie
nos /partijos, prerogativa.

Valstybės sekretorius sako, 
kad be pasirašiusių penkioli
kos originalių valstybių, jau 
Trisdešimt kitų valstybių pa
reiškusius noro tų paktų pa
sirašyti, ir jis tikįs, kad galų 
gale nekariavimo paktas bu- 
siąsi visų pasaulio valstybių 
priimtas.

Komunistai skelbiasi 
suorganizavę “ang

liakasiu uniją”
---------- K—.

PITTSBURiGH, Pa., rūgs. 
11. “Save the union” va
dai šiandie paskelbė, kad ta
pus įsteigta “National Miners” 
unija [komunistinė skobų uni
ja nacionalei United Mine 
Workers of America unijai 
griauti]. Ta National Miners 
unija išrinkus jau ir savo vir
šininkus, būtent: John J. 
Watt — prezidentu; William 
Royce, Indianos negrą, — 
viceprezidentu; Pat Toohey — 
sekretoitiunv|iŽ4diniinku. Toohey 
buvo “Save the union” komi
teto sekretorius.

KOPENHAGA, Danija, rūgs. 
11. — Karo departamentas iš
leido įsakymų, l^ad nuo spa
lių 1 dienos visi Danijos ka
ro aeroplanai butų aprūpinti 
parašiutais ir kad’ nė vienas 
aviatorius nebandytų skristi 
be parašiuto.

Amerikos legioninkų 
konvencija Wauke- 

gane
\VAUKEGAN, 111., rūgs. 11. 

— Vakar čia prasidėjo dešim
ta metinė Illinois departamen
to ligioninkų konvencija.

Miestas patvinęs legionin- 
kais, kurių suvažiavo apie 
dvidešimt tūkstančių iš visos 
valstijos, nors delegatų, turin
čių balso teisės konvencijoje, 
skaitoma ne daugiau kaip
I, 000.

I

Komunistų bandy
mas laikyti konven

ciją nepavyko
PITTSBURGH, Pa., rūgs.

II. — Komunistai, kurių sek
madienį bandyta laikyti Pills- 
burghe konvencija tikslu or
ganizuoti opozicinę angliaka
sių unijų prieš United Mine 
VVorkers of America uniją, 
ne neatsidarius, pasibaigė muš
tynėmis su lojaliais angliaka
sių unijos nariais ir, paga

liau, areštais, ant rytojaus, tai 
yra pirmadienį, , bandė antrų 
karta tokią konvencijų laiky
ti slaptai ir kitoj vietoj. Jie 
buvo susirinkę vienoj salėj 
East Pittsburglve, bei ir čia 
neturėjo pasisekimo: sužinoję 
apie slaptą komunistų mitin
gų, deputy šerifai atvyko sa- 
lėn ir liepė susirinkusiems iš
siskirstyti.

.. J.-- .I... .......

Du milionai žydų Ukrai
noj badu mirštą

LONDONAS, rūgs. 11. — 
Laikomoje čia metinėj žydų 
šelpimo organizacijų sąjungos 
konferencijoj išklausyta pra

nešimas, kuriame- sovietų vy
riausybė sako, kad du milio
nai žydų Ukrainoj badu mir
štą.

Chicagai Ir apieliūkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Nenusistojęs oras; gali būt 
lietaus su perkūnijomis; nedi
delė temperatūros atmaina; 
vidutinis mainąsis vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 69° ir 75° F.

šiandie saulė teka 6:26, lei
džiasi 7:07. Mėnuo teka 4:38 
ryto.

Persija, Ispanija ir 
Venezuela išrinktos

T. Lygos Tarybon
Ispanija turės pusiau nuolati

nę vietą; Kinams nepavyko 
patekti vėl Tarybon

GENEVA, rūgs. 11. — Ne
nuolatiniais Tautų Sąjungos 
Tarybos nariais tapo išrink
tos Ispanija, Persija ir Vene
zuela.

IspaiiijaV . suteikta , pusiau 
nuolatinė vieta Taryboje tuo, 
kad jai duota privilegija bū
ti vėl išrinktai, kai jos termi
nas pasibaigs.

Kinija, kurios terminas kaip 
Tarybos nario dabar buvo pa
sibaigęs, nežiūrint jos pastan
gų būti vėl išrinktai, vietos 
'Taryboje nebegavo ir savo 
kandidatūrų galės statyti tik 
po' trejų metų.

Illinois angliakasiai bal
suoja naują algų 

sutartį
SPRJNGFIELD, Ilk, rūgs. 

11. — šiandie ir rytoj eina 
visuotinis Illinois kasyklų dar
bininkų unijos narių balsavi
mas dėl naujos algų sutar
ties, kuri buvo padaryta tarp 
United Mine Workers vadų ir 
Illinois kasyklų savininkų at
stovų.

Unijos vadai mano, kad .su
tartis, bus angliakasių patvir
tinta milžiniška balsų dau
guma. U

Rockefellerio dovana 
kovai su raupsais

NEW YOKKAS, ,rugs. 11.
John D. Rockefeller Jr. pa

aukojo Leonardo Woodo At
mintines įstaigai $100,000 
raupsų' ligai naikinti Filipi
nuose.

Didelis gaisras Brad 
docke; septyni sužeisti

RRADDOCK, Pa., rūgs. 11.
Užpcreitų naktį čia siautė 

didelis gaisras, sunaikinęs du 
biznio bloku. Padaryti nuosto
liai siekia $132,000. Ugnį ge
sinant buvo sužeisti septyni 
gaisrininkai.

----------------- ; tui prasidedant j organizuotas
SOFIJA, Bulgarija, rūgs.' visokio laipsnio mokyklas 

11. — Karalius/ Borisas pave- Jungtinėse Valstijose įsiregis- 
dė buvusiam tarybos pirmi- travo bendrai (daugiau kaip
ninkui, Liapčevu^ aidaryti 29,675,000 asmenų kaip mo
linųjų ministerių kabinetų. [kinių.

RYGA, rūgs. 11. — Žinio
mis iš Maskvos, sovietų vy
riausybė ntitarė šiek tiek “ap- 
ravėti” Rusijos kalėjimus, ku
rie dabar yra be galo perpil
dyti.

Numatyta šfitoks “ravėji
mo” būda.?: paleisti tuojau vi
sus tuos kalinius, kurie yra 
nuteisti ne daugiau kaip pen
kiems mėnesiams; nuteistus 
ilgesniems terminams, bet sa
vo elgesiu gerai kalėjime pa- 
sirekomendavusius, taipjau pa
keisti. Nusikaltėliams, nuteis
tiems ilgiems metams kalėji
mo, antrųjų kalėjimo baus
mės pusę pakeisti ištrėmimu 
j tolimas vietas.

Vyskupas įsako ku
nigams nesimaišti 

į politiką
SPR1NGFIELD, 11J., rūgs.

11. — Springfieldo katalikų 
vyskupas James A. Griffin iš
leido savo diecezijos kuni
gams aplinkraštį, įsakydamas 
jiems nesimaišyti į politiką šių 
prezidento rinkimų kampani
jos metu.

Savo aplinkrašty vyskupas 
sako, kad kunigai turi žiūrė
ti bažnyčios,- rūpintis žmonių 
dvasios ir sielos reikalais, o 
politinių partijų kovas palik
ti tų partijų žmonėms už ka
talikų bažnyčios sienų.

Kenoshoj vėl sprogo 
bomba; žmonių nie

ko neužgavo
• --

KENOSHA, Wis„ rūgs. 11. 
— Vakar vakarų Kenoshoj 
Mėli sprogo bomba, kuri a|>- 
draske Wisconsin Gas and 
Electric kompanijos tarnauto
jo, Alfredo Gemmellio, namus. 
Žmonių niekas nebuvo už
gautas.

Tai jau keturioliktas lx>m- 
bos sprogimas Kenoshoj, ku
rį policija vėl riša su Allen 
A kompanijos darbininkų strei
ku, juo kad gyvenus pas Al
fredų Gemmellį jo brolis, 
Wiilliamas, streiklaužiauja.

29 milionai mokinių
WASH1NGTONAS, rūgs. 11.

— National Home Study 
Council direktoriaus, praneši
mu, šio rudens mokslo me-

Automobilio ir vežimo 
katastrofa

KAUNAS. — Rugpiučio 18 
d. 7 vai. vakare plentu nuo 
Pala'ngos netoli Nemecatės va
žiavo arkliais viena moteriške 
kairiąja plento puse. 'Ino tar
pu taip pat nuo Palangos smar
kiai važiavo automobilis. Jis 
norėjo pro dešinę vežimo pu
sę prasukti. Tuo pat laiku ar
kliai pasuko dešinėn. A u tomo* 

i bilis užkliudė vežimą, suardė, 
visu smarkumu ištraukė iš ve
žimo moteriškę, kuri pataikė 
ant plento veidu. Jai labai 
sužal i!as veidas ir galva. Gu
lėjo be sąmonės. Buvo mano
ma, ka’d visai užmušta, nes jo
kio gyvybės ženklo nerodė.

Tuo pat automobiliu buvo 
nugabenta Palangon pas gjf- 
dytojų, o iš ten Kretingos li
goninėn.

“Plečkaičio karveliai” 
Lietuvoj

KAUNAS. — Kriminalės po
licijos žiniomis, šiomis dieno
mis 'Tauragės apskr. sugauti 
du lenkų karines žvalgybos 
kalveliai su ženklais ir pri- 

, taisymais raštams paslėpti. 
l£sųs sugautas gyvas tik vie
nas karvelis. Jis buvęs labai 
išbadėjęs ir suvargęs. Toks 
pat karvelis esąs sugautas ir 
Kukoraičiuos. Vienų panašų 
karvelį nesenai nušovė med
žiotojas prie Šiaulių.

Kai kas spėja, kad šiais kar
veliais naudojasi ir Plečkaičio 
šalininkai.

Panevėžio mokytojų se
minarija veiks

PANEVĖŽYS. — Jau buvo 
rašyta, kad Panevėžio moky
tojų seminarija uždaroma. Mo
kiniai perkelialmi fvalstybinėn 
giminazįjon. (Faktiniai semina
rija neuždaroma. Mokytojų 
seminarijos mokiniai tęs mok
slą berniukų ir mergaičių gim
nazijų Įpedagoginėse klasėse. 
Egzaminai ir pataisos bus se
na tvarka: gimnazistams — 
gimnazijoj, senijiHaristains — 
mokytojų seminarijoj.

Afera Lietuvos Banke• f

KAUNAS. — Kaip prane
ša “Rytas” ir “Id. štimme”, 
sąryšy su Gikniaus afera Lie
tuvos Rauke padaryta 275,000 
litų 'nuostolių. Suimti Lands
bergis ir Kalinauskas.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ką mate ir nugirdo 
Reporteris

(Daktaro kabinete)

—Daktare, kiek yra lietuvių 
daktarų, medikų ir dentistų, 
Chicagoje?

—Viso, manau, bus apie 30.
—Ar jie gyvena praktika iš 

lietuvių?
—Ne visai, bet man rodosi, 

kad dauguma jų klijentai yra 
lietuviai.

Bet ve ką galiu pasakyti: 
tur būt tik kokis dvidešimtas 
nuošimtis (20% ) lietuvių telan
ko lietuvių daktarus. Kiti 80 
nuošimčių eina gydytis pas sve
timtaučius.

Tenka betgi nurodyti, kad 
šiandien lietuviai ligoniai pasi
tiki labiau savais daktarais, ne
gu praeity. Jeigu visi arba bent 
didžiuma Chicagos lietuvių pa
tronuotų savuosius daktarus, 
tai Chicagai reikėtų daugiau 
lietuvių daktarų.

—Kuo aiškinsite tą faktą, 
kad lietuviai eina gydytis pas 
kitataučius daktarus?

—Anketų tuo klausimu tur 
būt nedaryta. Ir, sunku pasa
kyti, kodėl tas ar kitas asmuo * • 
kreipėsi ne pas lietuvį, bet pas 
svetimtautį pagalbos ieškoda- 

’ mas.
Abelnai, man rodosi, kad lie

tuvio psichologija yra tokia: 
juo jis mažiau susikalba su ko
kia ypata, tuo aukščiau ją sta
to ir tuo didesnį įspūdį ta “ne
sukalbama” ypata į jį padaro.

Ne vien lietuviai daktarai, 
bet ir kiti profesionalai turi pa
mato nusiskųsti, kad ne visi 
lietuviai juos patronuoja. Tik 
kunigams ir graboriams ytin 
retai pasitaiko, kad jų “klijen
tai” patektų kitataučiams.

Dar, man rodosi, viena svar
bi priežastis, kodėl lietuviai ei
na pas kitataučius daktarus, 
bus ta, kad lietuviai daktarai 
Chicagoj yra kuone visi visuo
menės darbuotojai. Matai, kuo 
lietuvis daktaras mažiau daly
vauja visuomenės gyvenime, 
tuo jis didesnę praktiką turi.

—Daviau porą dienų atgal 
klausima advokatui, dabar duo
siu jums, daktare: ar, bendrai 
imant, lietuviai daktarai savo 
profesijoj yra lygus kitatau
čiams? Turiu omenėj, taip sa
kyti, vidutinišką (average) lie
tuvį daktarą ir kitatautį.

—Averagę, lygus. Ne pras
tesni. Vidutinis lietuvis dakta
ras daugiau prasilavinęs. Jis 
daugiau skaito savo šakoje, tė- 
mija. Yra lietuvių daktarų ir 
tikrai deramai savo specialu- 
mus žinančių.

Abelnai imant, man rodosi, 
kad lietuviai daktarai geriau 
patarnauja, ne kad kitataučiai. 
Jie priversti geriau patarnauti. 
Kiekvieną savo daktarą ' lietu
viai pažįsta. Tegul tas ar kitas 
daktaras pradeda žiūrėti į sa
vo užduotis per pirštus. Kas 
atsitiks? Jis greitai gali netek
ti praktikos, o lietuviai dakta
rai visgi didžiąją dalį savo 
praktikos turi iš lietuvių.

Ar dideli yra lietuvių dak
tarų uždarbiai ?

—Well, savo uždarbius žmo
gus žinai. Apie kito daktaro 
uždarbius sunku kalbėti.

Vienok galiu nurodyti ve ką. 
Su v. Valstijose esama apie 
2(f0,000 daktarų — tarnaujan
čių pramonei, sveikatos depar
tamentams, kaip rinternai ligo
ninėse, užsiimančių x prjvate 
praktika, etc. 1926 metų cen
zas rodo, jei pamenu tei
singai, kad vidutinis daktarų 
uždarbis tais metais buvęs $275 
mėnesiui.

Reikia betgi žinoti, kad esa
ma apie 50,000 internų, dir
bančių ligoninėse, kurie,' gali
ma sakyti, nieko negauna. Kai 

kurie tarnaujantys už algą 
daktarai gauna mažiau, negu 
$275 mėnesiui. Taigi privatę 
praktiką turintys daktarai, 
bendrai imant, veikiausia uždir
ba daugiau, negu $275 mėnesy
je. Manau, kad lietuviškų dak
tarų uždarbiai taipgi yra aukš- 

^tesni, negu $275 mėnesyj, nes, 
išskyrus ką tik baigusius mo
kyklą, veik visi jie turi privatę 
praktiką.

—Visgi ne blogai.
—Ne taip jau- ir gerai. Turiu 

pasakyti, kad ofiso renda, tele
fonas, šviesa, ofiso priežiūra, 
instrumentai, taipgi reikalas 
turėti ir tą patį automobilių,— 
kad ofiso išlaidos siekia, labai 
konservatyviai skaitant, $150 
mėnesy. Matai, gyvenimui pa
silieka ne kažin kaip daug pi
nigų.

Jau ne vienas daktaras yra 
viešai pareiškęs, pakartosiu ir 
aš, kad iš praktikos turtų lie
tuviai daktarai nesukrovė. Jei 
kuris jų pinigų padarė, tai pra
lobo kitokiais budais.

—Ar pasitaiko, kad pacien
tai neužmoka daktarams?

—Dingsta daktarams apie 15 
nuošimčių, dėl to, kad pacien
tai užmiršta sumokėti ar neturi 
iš ko. Bet tai normalis nuošim
tis. Tokis daug maž nuošimtis 
žūva kitoms profesijoms ir 
bizniams. Lietuviai betgi yra 
daug padoresni su užmokesniu, 
negu, sakysim, airiai, italionai. 
Tuos tai “dėl visko prižiūrėk”, 
kad atsilygintų, žinoma, visų 
tautų yra gerų ir blogesnių 
žmonių.

—Ar yra ligų, kurioms lietu
viai butų ypatingai linkę?

—Aiškiai numatyti negalima. 
Munšainas tečiaus žymiaj pri
sidėjo prie inkstų, • širdies ir 
vadinamos “alcoholic insanity” 
išsiplatinimo. Viena munšainą 
geria ne vien lietuviai. Veneri-. 
nių ligų tarp lietuvių, well, tur 
būt bus toks pat nuošimtis, 
kaip ir ir kitataučių tarpe. Man 
rodosi, kad ypatingų “lietuviš
kų” ligų nėra.

O kaip su profesijos bėdo
mis?

—Didžiausią skriaudą lietu
viams daktarams, o ypač ligo
niams daro visokie šundakta
riai. Pas tokius šundaktarius 
lietuvių eina daug, šundakta
riai—ne lietuviai. lietuvių šun
daktarių visai mažai.

—Kaip šundaktariai pasigau
na pacientus?

—Daugiausia garsinimais, ži
nai, garsinasi ir geri daktarai. 
Bet kaip jie garsinasi? Paduo
da savo vardą, pavardę, pažymi 
priėmimo valandas, praneša 
apie savo specialumą. Tuo tarpu 
šundaktaris garsinime išpasakos 
visą litaniją: kad ir nuo tokios, 
ir nuo kitokios ligos jis tave iš
gelbės; paskelbia “padėkavo- 
nes” neva išgydytų pacientų, 
kurių nei sviete nėra; prižada 
kuone prikelti iš numirusių.

—Reporteris.

Bridgeportas
Jaunų Lietuvių ‘Amerikoj 

Tautiškas Kliubas laikė susi
rinkimą rugsėjo 7 d. Chica
go Lietuvių Auditorijoj. Pir- 
nŲninįkas atidarė suš|irinkimą 
8 vai. vakare. Buvo užklau
sta, ar yra norinčių įstoti į 
Kliubą. Naujų narių nesirado. 
Perskaitytas protokolas. Jis 
priimtas vienu balsu. Ligo
nių lankytojai išdavė rapor
tus. Pasirodė, kad du* ligoniai 
alsi maldavo.' Išmokėta pašal
pa. Paskiau buvo rinkimas 
darbininkų sekančiam baliui, 
kuris įvyks rugsėjo 30 dieną, 
Chicagos Lietuvių Auditori
joj-

Šiam Limbui gerai sekasi. 
Jis yra gerai tvarkomas ir 
turtingas. J. G.

West Side
Lillian Arronas, 8 metų mer

gaitę, 2035 West 18th st., su
žeidė autas ties namais, ku
riuose ji gyveno.

NAUJIENOS, Chicago. I1L

Aulu važiavo smarkiai du'Jie laimėjo du b

buvo

jauni vyrai.
Sužeistoji mergaitė buvo 

nugalinta ligoninėn. Ten ir 
mirė rugsėjo 10 dieną.

Šoferis to auto areštuotas. 
Koronerio tyrinėjimais 
vakar pas pp. Sudeikius, 1605 
So. Ikrinitage avė. Policija 
dar nepaleidžia šoferio.

Laidotuvės įvyks trečiadicr 
nyje, St. Mary kapinėse. Lai
dotuvėse patarnauja p. Eudei- 
kis.' Kep.

Lietuvių .bylos teis
muose

Flora Gouvas prieš Michael 
Gouvas, bylos No. 483895, Su- 
perior crt., divorsas.

Northwestern Terra Cotta 
Co. prieš Alex Jovaras, bylos 
No. B. 168283, Circuit crt., by
la dėl notos sumoj $2,820.

Michael Lewandowski prieš 
Chicago Surface Lines, bylos 
No. 483944, Superior crt., byla 
dėl $20,000.

Magdalina Bloshis prieš An- 
ton Bloshis, bylos No. B. 168,- 
376, Circuit crt., divorsas.

Marcelia Spingis prieš John 
Spingis ir Univ. St. Bank, by
los No. B. 168,372, Circuit crt., 
divorsas. .

Helen Ulaskis prieš Stella 
Macejevvski, bylos No. 483,975, 
Superior crt., byla dėl $10,000.

John Karasievicz prieš Marie 
ir Sanley Wielgus ir Victoria 
Kioską ir kitus, bylos No. B. 
168,456, Circuit crt., byla už- 
daryt trust deed’ą sumoj 
$1,000.

Rose Drejus prieš Joseph 
Drejus, bylos No. 484079, Su
perior crt., divorsas.

Sportas

John Sloger
John Sloger — gimęs Ame

rikoj lietuvis. Jis yra pasižy
mėjęs lošiuose, kuriuos ame
rikiečiai vadina “bowling”. Lo
šia jis Arclier-Jvedzie Kecrc- 
alion Center, 4300-04 So. Ked- 
zie avė. Dabar p. Sloger yra 
kapitonas jaukto, žinomo var
du “John Oberta Boosters”.

Pirmasis šio jaukto susikir
timas su Midland National 
Bank jauktu išėjo p. Slogerio 
vadovaujamo jaukto naudai.

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR!

Laike gegužio mėnesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai!

Visas darbas užsakytas gegužio mėne
syj bus atliktas pi k lomi t kainomis. Tai 
yra perstatoma VIENODŲ KAiNŲ • Siste
ma musu apieiinkių Dental Ofisu.tnuaų apieiinkių Dental Ofisų.

SKYRIAUS OFISAS 
1800 8'. Halsted St. 

Dantų Betas oi H 
>12.50 
>7.50 

♦5
325 
*16 
JS10

netM 
actas 
setas

VEIDAS 
PRIPIL

DOMAS— 
JIE TURI 

TIKTI

95 
$5 
$5 
S2 
#1 _____
livalyman dantų 

Šių ' 
ofise. 1 
tai atri
THE

DR.

Geriausios AukslnOs Orowns _ $2.50 
Oeriausi Auksiniai Fillings _ $2.50 
Goriausi Auksiniai Tilteliai _ $2.50 
Alloy Fillinjs __ $1
Sidabrinal Flllngs______ —____ 50c

----------- 50c 
kainų nukausite mųsų didžiamjam 

DIDYSIS OFISAS Įsteigtas 28 me
rai.
HAYES DENTAL OFFICES 

Ine.
T. T. WOOLLENS, Pres. 

326 South State St. 
Phone Harrtson 0751

Lūšių daviniai

853
901
895

tošių iš trijų.
buvo tokie:

M. N. B.
820
915
876

Tai yra gera pradžia 
mani sezono lūšiui. Ateity 
daugiau tokių rungtynių.

pir-
bus

Golden Star Baseball 
jauktas laimėjo čem

pionatą
Paskutinis sprendžiamasis lo

šia su gana stipriu Dahborg 
Boosters jauktu turėjo įvykt 
rugsėjo 2 d. Palmer Parke, bet 
kadangi tą dieną apie trečią 
vai- po pietų pradėjo varvėt be 
atlaidos, tai lošimą pertraukus 
minios skirstėsi su nekantru
mu laukdamos ateinančio ne- 
dėldienio.

Štai jau ir ta laukiama die
na! Tai diena, kuri buvo ro- 
selandiečiams ir kenshigtonie- 
čiams sporto šventė. Trečią 
valandą .po pietų minių minios 
jau užpildė Palmer Park lygu
mą. Saulutė kaitina be pasi
gailėjimo, vėjalis nurimo, mi
nios šįla, prakaitą braukia, bet 
kantriai*laukia. O musų žvai
gždės—jaunuoliai tiktai marga 
mirga, tartum, karžygiai į karę 
rengiasi. Penkiolika minutų po 
trijų prasideda imtynės.

Supoškėjo keletą kartų, ir 
kiekvieną kartą girdėjo griaus
mingas ūžesys: hurej! Golden 
Star! hurej!..

Iš pirmo susikirtimo musų 
žvaigždės padarė gerą žinksnį! 
Bet priešai buvo smarkus, ir 
kova ėjo atkakli. Vienok musų 
žvaigždės laikėsi gerai ir kovo
jo narsiai su entuziamu kol, 
pagalios, laimėjo su didele per
gale. Pasibaigus lošimui, Gul
dei! Star lošėjai susirenka vi
dury aikštės su direktorium 
P. Sadula priešaky ir akyvaiz- 
doje šešių tūkstančių minios— 
kaip parko vyriausybė nuspren
dė—priima čempionato vardą. 
9-to wardo komitemenas įteikė 
sidabrinę trofėjų. O brolyti 
mano, minios šauksmo negalima 
nė apsakyt; Taip ta‘minia 
šaukė-simpatizavo dėl to, kad 
tenai buvo daugiausia lietuviai. 
Taigi nuo dabar Golden Star 
kliubas lieka žymiu ir populia
riu tarp kitų „ vietinių tautų. 
Puiku. Golden Star Kliubą ži
no visi Chicagos lietuviai. Kliu
bas priklauso prie Federacijos 
Kliubų. Jis yra skaitlingas na
riais ir turtingas kapitalu. Ti

PYKA kokia nors svarbi 
priežastis tokiam dideliam 

Budweiser Malt pirkinėjimui. Negalima apgauti 
milijonus žmonių ant rūšies ir pasekmių.

Budweiser Malt Syrup pataiso skonį ir priduoda maitsingumo 
duonai, kėksams, pyragaičiams ir doughnutams. Grosernin- 
kai ir krautuvninkai parduoda jį visur. Reikalauk jį pa
gal vardo.

ANHEUSER-BUSCH, ST. LOUIS

Budweiser Malt Syrup
HOP FLAVORED OR PLAIN

\ *
WESTERN SALES CORPORATION 

1525 Newberry Avė.
Distributort Phone Canal 7051 Chicago; Illinois

kslas kliubo yra ugdyt lietuvių 
tarpe sportą, organizuot jauni
mą ir kaipo lietuviams daugiau 
pakilt kultūroje tarp amerikie
čių.

Gerbiami jaunuoliai, prigulė- 
lami prie Golden Star Kliubo 
turėsit savo gyvenime smagumą 
ir sykiu jūsų tėvučiai tuomi 
tiktai džiauksis. Jus suaugesni 
iki 40 metų esant nuoširdžiai 
kviečiami į kliubą. Kaip jau
niems, taip ir vyresniems mu
sų kliube yra mokama aukš
čiausia pašalpa ligoje ir didžiau
sia parama mirus, mokant tik
tai 50c menesiui. Ateinantis 
susirinkimas įvyks spalių 5 d. 
8 vai. vakaro Strumilo svet. 
Kviečiu narius, o taip pat ir 
tuos, kurie nori į kliubą įstoti, 
skaitlingai atsilankyti.

—Pirm. J. Grybas.

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

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

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

(L——— Jl
Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų ligų. Jei kiti 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas ižeg- 
zaininavitnas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur h* kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino iiegzamina. 
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. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po piety.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

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

Illllllllllllllll
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Ten ir iš

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

Su musų populiariais laivais

BBSOLUTK, ML1ANGI,
* CLKVKLANJ), 

VMTH1AL1A, THURINOIA
Puikus patarnavimas visose

klesose

Pradedu Biznį
1) REAL ĖST ATE, 2) Visokios 
rųšies: Apdraudą (INSURANCE): 
Nuo Ugnies, Langų, Automobilių, 
Gyvasties ir kitų, 3) Surandu 
PASKOIjĄ ant Pirmų Morgičių.

Vesiu bizni per dideles, tvirtas 
ir teisingas kompanijos.

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

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Rooscvtlt 8500

Šonois new yor” /II <K° IKI KAU- L VU NO IR ATGAL
Trečia Kletih

Plūs V. S. Revenue taksai

Kelionė greita ir pigia kaina 
Del permito ir kitų informa

cijų kreipkitės prie vieti
nių agentų arba prie

Hamburg-American Line
177 N. Michigan Avė. Chicago

For Cnt* and Wonndi
Apsisaigokit užsikrėtimo!
Gydykit kožną žaizdą ar- • 

. ba įs įbrėžimą su šiuo ne
nuodijančiu antiseptiku 

į Zonite užmu&a bakterijas. 
I Ir išgydo.

25'
— yra tinkama 
kaina mokėti

už gerą 
dantų 
mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Large Tube

25f

MOKYKLOS NORS®, 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURĖ

TU ŽINOTI AITĄ

KALBĖDAMA uukAtean&i mo
kyk lot merginom* apie anrno- 
ninfl higieną, patyrusi diatrlk- 
to uurhl nasnkfe:

"Viena pagrindinių taisyk
lių dėl merginų sveikatos, rei
kia utlaikyti sistemą norma
liame stovyje. Normalia rnank- 
itinimas ir dieta turi būt var
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, nes jis 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto
jamas. Paimk laukėtą kiek- 

{vieną vakarą. Jos nepadarys 
t nesmagumo."

1
 Nujol galit vartoti nežiū
rint kaip Jus jaučiat**. Kiek
viena moteris privalo turėti 
buteli namie.

« __

IŠNAIKINA
Kandis, Tarakonus,
Blakes, Muses Ir

Kitus Vabalus

RM 92 
— J

You, too, 
can have 
cleaner, 
brighter 

and 
prettier
Furniture
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

r 1 i ■ ■■

Kai kas apie Lietuvą

jie jį išgirdau taipjau įdomią pa
saką. Esą, senovėje, kai švedai 
atplaukdavę terioti lietuvių, tai 
juos lietuviai pamatydavę, kai 
jie pasirodydavę iš už Naglio 
kalno. Taigi, ar tik neturės ry
šio su Naglio kalnu žodžiai gies
mės: “Nuo noglos smerties ap
saugok mus Viešpatie”?

—Gavau pakvietimų kaip 
ekskursijos palydovas. Vakarie
nė buvo puiki. Prezidentas pa
sakė spyčių. Kunigui Garmui 
priėmimas ypatingai patiko. Jis 
ten pat vakarienėje davė įneši
mą nupirkti p. Smetonai vaini
ką. Padaryta mesliava. Paimtas 
taksi kabas. Nuvažiuota pas

SEMKITE ŽINOJIMĄ IŠ KNYGŲ

Iš pasikalbėjimo su dail. M. J. 
šileikiu, palydovu “Naujienų” 
ekskursijos Lietuvon, šiomis 
dienomis sugrįžusiu į Chicagą

Kaip su dailininku, tai kalba 
prasidėjo apie dailininkus.

čiurlionies paveikslai, tai di
delio dailininko kuriniai. Kiti 
Lietuvos dailininkai menkesni. 
Bimša stovi atskirai. Varnas ko 
tai ieško, matyti, Sezanne’o įta
koj. Šileika, Žemaitis ir kiti pro- 
fesorauja. Bengia parodas. Sa
vo parodas įkainuoja gan aukš
tai. Esą, Vieno lietuvio dailinin
ko paveikslas, išstatytas Bygos 
parodoj, sudomėjęs publiką, ypa
tingai kaina $2,(MM). Girdi, su
stoja būriai žmonių ties paveiks
lu ir teiraujasi vienas kito, kas 
tame paveiksle yra tokio bran
gaus, kad jo kaina padėta 2,000 
dolerių.

Tekę nugirsti kalbų ir apie 
“naujos ir tyros tikybos” skel- 

.bėją, p. Visuomį. Girdi, kažin- 
kaip prasitaręs apie p. Visuomį, 
tai ir palinksmėjo visa kompa
nija. Iš tolesnio pasikalbėjimo 
p. Šileikis suprato, kad į p. Vi
suomį Lietuvoj žiūrima kaip į 
“džioką.”

—Išjuokti žmogų nesunku — 
pastebėjau šileikiui. Bet jis į 
šią mano pastabą atsakė:

—Vienok yra žmonių, kuriuos 
negalima imti rimtai. Mačiau, 
pavyzdžiui, Kaune, vieną Ame
rikos lietuvių laikraščių bendra
darbį. Pažiūrėsi į jį ir bus aiš
ku, kad jis nori “išsiskirti” iš 
publikos, atkreipti į save publi
kos dėmesį. Ir tokių žmonių 
Lietuvoje yra ne mažai, štai 
jaunas vyrukas. Apsiželdęs ba
kenbardais lyg Armouro ar 
Svifto butleris (tarnų viršinin
kas), lazdelę ant rankos pasika
binęs, kaklaraištė kažkokį keis
ta. Kįšeniuje pluoštas popierų. 
Tai “literatas”. Ir lanko jis vie
ną po kitos redakciją siūlyda
mas savo išminties “žiedus...” 
Tai yra tipas, kokių Amerikoj 
ne daug surasi.

—Kaip darbo našumas Lietu
voj ? Sakysim, kad ir kontore — 
ar darbas bus taip įtemptas, 
kaip Amerikoj ?

—Na, jau ne. Valdininkui ar
ba banko tarnautojui tur būt 
kuone kas pusvalandis atnešama 
arbatos išsigerti. O prie arba
tos reikia ir užsirūkyti. Gi dvie
jų ‘'darbų” kartu negalima dirb
ti. Taigi “nukenčia” darbas, o 
ne arbatos gėrimas. Jei nekly
stu, naktimis tai Lietuvos pilie
čiai, ypač aukštesnio “stono,” 
dirba gan sunkiai: čia pokeris, 
čia balius, o čia draugiška puo- 
tą,

--.Kaip Laisvės Alėja patiko?
—Alėja patiko. Bet kur neisi 

Kaune, tai vis rusiškai ir rusiš-

—O kaip Lietuvos piliečių po
litinis supratimas — ar aukš
tas?

—Žiūrint kaip kokių. Pavyz
džiui teko kalbėtis su ūkininku 
Ežerėnų paviete, Degučių vals
čiuje. Prezidentą Smetoną — ži
no, t. y. žino vardą. Voldemaro 
— tokio paukščio jis nežino.*

šitam ūkininkui patinka caro 
laikai. Ot, kai caro valdžia vieš
patavusi, tai buvęs “parėtkas,” 
o dabar, girdi, atsiradę visokių 
“makratų,” kad nė neatskirsi jų 
vieno nuo kito.

Ir ne tik politine Lietuvos u- 
kininko išmintim tenka kartais 
paabejoti, bet ir dėl jo ūkio tvar
kos. Štai pavyzdis. I tą patį De
gučių valsčių buvo pasiųsta ag
ronomai, kad suteiktų ūkinin
kams patarimų. Tai šie išvijo 
agronomus basliais.

—Ar ir jaunesnieji ūkininkai 
yra tokie,skaip seniai?

Man rodosi, kad eina kaip 
ir koki kova tarp jaunųjų ir se
nųjų. Ve pavyzdis. Kaip žinai, 
šiemet Lietuvoj buvo litinga va
sara? Viename kaime, arti tos 
vietos, iš kur aš esu kįlęs, jau
nas ūkininkas mėgino džiovinti 
nuplautą šieną sekmadienyje. 
Mat, sekmadienis pasirodė gied
rus. į pavakarį ėmė vėl niauk
tis, tai tas ūkininkas parsivežė 
šieną namo. Už “šitokią” nuo
dėmę seniai ūkininkai kuone nu- 
linčiavo savo jauną kaimyną.

Norėdami kuo nors atsilyginti 
Dievui už šitokį “išnevožijimą” 
jo garbės, kiti ūkininkai įskun- 
džia tą jauną vaikiną valdžiai 
bolševiku esant. Abelnai, skun
dai, pavydas — labai madoj pas 
ūkininkus.

—Ar teko matytis su “opozi
cijos” žmonėmis?

—Kaip ir neteko. Tik su vie
no laikraščio redaktoriumi ma
žiaus. Bėdavojo, kad dėl cenzū
ros laikraščių vertė puolanti. 
Esą, išbraukys cenzorius tas ar 
kitas mintis, o skaitytojai skai
to ir negali suprasti, kokia čia 
mali-malienė rašoma. Na, ir 
liaujasi skaitę laikraštį. Pasak 
to laikraštininko, dabar Lietuvo
je visiems laikraščiams esąs tik 
vienas vyriausias redaktorius — 
tai cenzorius.

Kaip žmonės žiuri į Gri- 
niaus-šleževičiaus valdžią?

—Yra *visokių nuomonių. Bet 
ve karakteringa nuomonė pa
žystamo man komunisto: esą, 
Griniaus valdžia davus perdaug 
laisvės žmonėms!

—O kaip žmonės žiuri į Gri
nių?

Jį gerbia. Eirm Grinius gat
ve. Sutiks žydelį arTiehivį, tie 
pakels kepurę ar skrybėlę.

—Kaip su Vilniaus klausi
mu? . '

—Del Vilniaus varoma Liettaę 
voj smarkiausia agitacija. Vil-

; kvietkių ir nupirktas vainikas 
'• pasirodė toj pačioj vakarienėj’. 
| Amerikonai, mat, “Veikia” grei
tai.

—Koks tikslas šių vaišių?
Man rodos, viena, patrauk

ti daugiau amerikiečių atosto
goms į Lietuvą, o, antra, gauti 
valdžiai užuojautos. —Rep. ,

Nekentėk galvos skaudėjimų arba 
kitokių gėlimų, kuriuos Bayer As- 
pirin tuoj pašalina. Daktarai pri
rašo ji ir užgiria jo vartojimų, nes 
jis neliečia širdies. Kiekvienoj ap- 
tiekoj jų yra, bet nepamiršk aptieki- 
ninkui pasakyti duoti Bayer. Imkit 
tik tok,, ant kurio dėžės parašyta 
Bayer su raudonai parašytu žodžiu 
genuine.

firmos ženklas Bayerio 
išdirbystės Monoaceticaci- 

dester of Salicylicacid.

I

MŪRINIS arba MEDINIS
Geros rųšies pastatyti paražai 

$10 (mokėti
24 mėnesiams išmokėjimui

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

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

Garažas
Į Į PorČius
Į Į Namo pakėlimas
”"Į Cementinis pamatas

Abelnas pertaisymas
Naujas namas ir finansavimas

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

Quality Construction Co. 
North Shore ofisas ir Yardai 

4538 W. Addison St. 
Telephone Avenua 4718

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 įvairaus turinio knygų pasirinkti sau 
reikalingiausių. Visos čia esamos knygos yra musų gau
tos iš Lietuvos. Perkantiems ne mažesne suma $5.00 pilna 
vertė tiems nuleidžiama 40 centų nuo dolerio—reiškia už 
$5.00 vertės knygųmokėsite tiktai $8.00. Pertat nepraleis
kite progos—darykite pasirinkimą iš čia esamų knygų tuoj.

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

Brėkšta—M. Vaitkaus, pusi. 38........................................ 25
žiežirbos—Liudos Giros, pusi. 109 .....................................50
Cit, Paklausykite, pusi.' 190........................................... - .75
Didvyriai—Mikuckio, pusi. 32 ............................................ 20
Šviesus Krislai—Vaitkaus, pusi. 111 ....i.......................... w.5O
Prano Vaičaičio dainos, pusi. 190 ........................................ 75
Musų Vargai—Maironio, pusi. 151 ........................... T....... 75
Jaunoji Lietuva—Maironio, pusi. 31.................................. 75
Ks. Vanagėlio raštai—dainos, eilės, pusi. 188..................90
Lietuva pavasarį, vasarą ir rudenį, Liudos Giros, p. 144 .60 
Eilaraščiai—Kazio Binkio, pusi, 50............................. «.<. .25
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. lljL............................ 50
Vainikai—telpa eilės visų gerųjų musų poetų ir sykiu

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

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

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

240 ........J.................................................... '........ :....  1.25
Fizika—Šakenio, pusi. 472, apdaryta ........L...................... 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 .....................................  3.75
Lietuvos Įstatymai, pusi. 1031 .....................................  4.00
Vienuolio Raštai, pusi. 348 ...... ..................................«... 2.00
Dainavos Senų žmonių padavimai—Krėvės, pusi. 152 .... 1.25 
Dykumose ir giriose—H. Sinkevičiaus, pusi. 419 (2

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

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

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

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

naudingų knygų šiame sąraše.

kai kalba, arba lenkiškai. Ame
rikiečiams tikrai nemalonu klau
sytis. Jie, mat, važiavo Lietu
von, o pasijunta esantys Mask
voj.

Vienok, jei palyginsime Lietu
vos gyvenimą ir Amerikos, Lie^ 
tuvių ir Amerikos lietuvių, tai 
reikės pasakyti, kad Lietuvoj 
gyvenimas malonesnis, žmonės 
švelnesni, įdomesni, gyvenantys 
pilnesnį gyvenimą, negu Ame
rikoj.

—Ar buvote Palangoj?
—Taip. Palanga nepaprastai 

graži vieta. Vasaros laiku suva
žiuoja čia daug žmonių. Bet va-' 
samamiai, vilos užima labai di
delį plotą žemės, tai gi susigrū
dimo nematysi. ,

Palangon atvykau švento Ro
ko dienoj, rugpiučio 19 d. At
lankiau Birutės kalną. Ir ką ma
nytum: būriai žemaičių taip jau 
atlanko tą kalną. Nusiima ke
pures, pasimeldžia... “pagonei” 
Birutei! Ar ne įdomu? Sakoma, 
kad žemaičiai skhito savo parei
ga nors vieną kartą į metus at
lankyti Birutės kulną.

Mačiau ir Naglio kalną. A-

iius ir Vilniuj, “Liustame nete
kę Vilniaus, džiaugsimės atga
vę jį” — tokiais ir panašiais 
plakatais aplipintos gelžkelių 
stočių sienos, garsinimams len
tos, stulpai etc. Tur būt nėra 
Lietuvoje žmogaus, kuris neži
notų, kad Vilnius priklauso Lie
tuvai, kad lenkai smurttf pasi
grobė jį. z

Agitacija dėl Vilniaus nesi
liauja. Pavyzdžiui, kareivių bu
veinėj, kai saulė kyla iškelia
ma Lietuvos vėliava, skambina-* 
ma Laisvės varpas, kurį ameri
kiečiai dovanojo, užkitriama au
kuras ir sakoma kalbos apie 
Vilnių. Susirenka po 2—8 tūks
tančiai žmonių tam įvykiui. Va
kare, saulei leidžiantis, pakar
tojama ta pati ceremonija.

—Na, o su generolais ar ne
teko susipažinti?

—Ne. Bet žmonės mėgia gen. 
Žukauską. Jisai rezignavęs to
dėl, kad nepritaręs- dabartinei 
valdžiai. Nemėgia Plechavi
čiaus.

—Kokiu budu patekai vaka- 
rienėn pas p. Smetoną?

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 vyro koks buvote pir
miau. Ten yra tik vienas pasto
vus ir tikras gydymas ir jis 
vartoja jį.

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

Suite 1615,
" Phone Harrison 0150

Valandos nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 8 iki 4:30 po pietų., nedėlioj 
nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų

V _ ‘ I r- - , .1

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

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

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

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

paveikslais) .....................................  75
Lietuvos žemės Valdymo istorija—Klimo, pusi. 65 .......40
Gimdymo Slėpiniai—Vydūno, pusi. 101...... r............... 1.00
Mt»ąvjevo Laikmetis—Klimo, pusi. 27 .............................25 "
šiltiejFhųšaltieji kraštai. Su paveikslais, pusi .67..........70
Kaip gyventa musų senelių prosenelių—Linkevičiaus.

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

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

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

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

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

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

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

• 63............. :...............................................«..........  40
Visumos Sąranga—Vydūno, pusi. 32 «...............................30
Dainų atsiminimai—Biržiškos, pusi. 142 ................. _.......50
Kelią tiesiant į Lietuvos Nepriklausomybę, pusi. 40..........80
Tarp pietų Amerikos gyvulių iš Darvino raštų. Paveiks

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

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

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

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

su paveikslais .........................................................— .20
žiema ir Vasara—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 31..........20
Mano Dovanelė—Mašioto. Su paveik-slais, pusi. 20 .............. 25
Medelis Plačiašakis—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 50. .40 
Krislai, puslapių 59...............................................................30
Lakštingala—šalčius. Su pavejkslais, pusi. 28 ................. 30
Iš Prūsų Lietuvos Gyvenimo—Gudaičio. Su paveikslais,

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

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 ....... 3.00
Vaikų Darbymečiui—Murkos. Su paveikslais, dalis I,

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

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

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

lapių 177........«..........    «„ 1.00
Aritmetika—Busilo. 5 dalys, pusi. 525 ......................  2.50
Aritmetikos Teoriją—Smetonos, pusi. 139........................75
ABC Skaitymo ir Rašy/no Pradžiamokslis—Elemento

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

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

N A U J IE N O S, 1 739 So. Halsted St., CRicago. III.



Trečiadienis, rūgs. 12, 1928

NAUJIENOS
The Lithaanian Daily Nesn! 

PubHshed Daily Excent Sunday by 
the Lithuanian Newa Pub. Co. Ine.

1739 3onth Halated Street 
| h .Chicafo, UL

Kalephonc KooMvelt 85M

tHiIiakymd kalusi
CHicagoJa —• paltui 

Metama - ■ T - <r
Pusei meti.................. ~
Trims minariama -

* Dviem mineaiam ■ — «
Vienam jntneaiui . ..........—

Chicagoja per lineitotojuMl # 
Viena kopija *—*,.. 

Savaitei --- ■ i i r -

tyje, kokioje šiandie, sakysime, randasi plieno dirbtuvių 
- - j darbininkai arba kokioje kitąsyk buvo neorganizuotieji 

’i’oo rubsiuviai. Ar nuostabu, kad angliakasius paėmė ap- 
1.50 maudas, kuomet jie pamatė šitą pavojų prieš savo akis?

*75

tyvų įstaiga. Tos įstaigos virši-

Sditor P. «RI6AITIS

Subflcriptlofi Kates!
18.00 per year in Canada.
$7.00 per year outaiae of Chieago.
$8.00 per year in Chicato, 
8c. per cooy.

Entered ai Second Claii Mattar 
Mprch 7th, 1914, at the Port Office 
of Chicago, IU., andai tha Mt of 
March 8rd. 1879.

Naujienos tina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidiia Naujiani 3an- 
droii, 1789 So. Halstad St, Chicago, 
111. — Telefonas i Roosevelt ISlKL

|8.oe

rubja ir tokiu budu oras kam
bariuose pasidaro pusėtinai 
drėgnas.—K. A.

Komunistams tas įvykis parodė, kad United Mine 
Workers of America tebėra gyva, ir da kaip!

18c 
71c

Suvienytose Valitijoae, M Chfcago- 
jc. paltai

PumI meti — 
Trinu minetiami 
Dviem mineaiams 
Vienam mincaiui

feietvvon Ir kitai ulrisBiuoMi 
[Atpigintai!

Metanui ■ 
Pumd meti — 
Trima minėdama
Pinigus reikia ai<«ti palte Money 

Orderiu kartu n uiaakymu.

>7.00
8.50
1.75
1.25

>8.00 
100

TOLSTOJAUS “PAGERBIMAS”

Apžvalga
VISUOMIŠKA “DOROVĖ”.

palaikančioms socializmą ir 
laisvamanybę pramonės sume
timais ‘Naujienoms’ net de
nunciacijos nėra svetimas da
lykas.” 

i

Jeigu šitaip rašytų Jokubynas 
ar kitas koks 4amsunėlis, kuris 
mažai beatskiria laikraštį nuo 
toilet popieros, tai sakytum, ko 
iš durno norėt. Bet Visuomis y- 
ra inteligentas, protenduojąs da
gi į tikybos ir tautos mokyto
jus; ir kai jis šitaip rašo, tai 
tenka pareikšti, kad toks jo el-

Neradęs jokio pritarimo či- 
kagiečiuose savo liguistoms “vi- 
suomiškoms” fantazijoms apie 
polygamiją, p. Šidlauskas prieš 
Įdek laiko, atidėjęs į šalį savo 
“naują tyrą tikybą”, pasiskel
bė tautos gelbėjimo misionie
rium ir ėmė urmu ir padieniai ^es^s ?ra sąmoninga niekšybė! 
niekinti Amerikos lietuvių in- 

„ •>«•«. ,.,v. . n •• iteligentus, o taip pat ir tuos
“kultunngumą , surengė įskilmirigą didžiojo Rusijos; Lictuvos policinių partijų at
rašytojo Levo Tolstojaus šimto metų gimimo sukaktu-;stovus, kurie pirm jo buvo lan- 
vių paminėjimą. Besirengiant prie tos iškilmės, kiloikęsi Amerikoje. Kada “Naujic- 
mintis pakviesti dalyvauti jose nabašninko Tolstojaus nos Sduos p. Šidlausko klie- 

’ - - 'dėjimus me tik atsisakė skelb
ti, bet ir pasmerkė, tai jisai 
šoko varinėti kerštus.

Clevelando fašistuojančiam 
organe jisai mėgina mus įkąs
ti

Sovietų valdžia, norėdama parodyti pasauliui savo MARGUMYNAI
Savižudybė Rusijoj. Sovietų 

Rusijoj savižudybių skaičius 
nuolat didėja. Centralinis sta
tistikos biuras praneša, kad
1923 m. nusižudė 4265 žmonės;
1924 m.—5,058, 1925 m. —6,- 
338; 1926 m.—6,417.

Už 1927 m. skaitlinės nepa
duodama. Vienok visi tyrinėto
jai pabrėžia tą faktą, jog savi
žudybių tais metais buvo dar 
daugiau. /

Daugiau nei pusė visų 
žudybių tenka moterims, 
giausia žudosi jaunimas, 
užregistruota 396 saužudžiai 
kurie neturėjo nei penkiolikos 
me-tų amžiaus.

Kritišku savižudybes amžių 
sovietų “mokslininkas”, Dr. 
Bruchanskis, pripažįsta nuo 15 
iki 30 metų.

Komunistai bando savotišku 
budu kovoti su savižudybėmis. 
Vieni jų rekomenduoja platin
ti tarp jaunimo komunistiškas 
idėjas. Girdi, bolševikiška 
ideologija apsaugoja žmogų nuo 
nusiminimo.

Kiti sovietų specialistai yra 
labiau griežti. Privat-docentas, 
Dr. Bruchanskis, neseniai iš
dėstė 'tokią “geniališką teori
ją”: “Iš tiesų, kurių velnių dėl 
tų durnių susirūpinti? Saužu
džiai yra bereikalingi žmonės, 
psichopotai, dvasiniai ųialiegė- 
liai. Saužudybė—naturalė at
ranka, sulig Darvinu. Silpnieji 

skymus” įsisk- pasišalina, tvirtieji pasilieka, 
verbti “Tėvynės” redaktoriaus, Tikras komunistas nepasiduoda, 
p. Vitaičio, vieton su. pagalba sa- Neprisitaikę prie gyvenimo tė
vo vadovaujamų “37 delegatų”. ’ gul pasišalina, nuo to liku- 

Mes nematome nė mažiausio s*€ms bu^erdviau gyventi .
’ «...-i.-nsi—klausimo

insinuacijų melagingumą, Hes nė j išspręndimas net iš komunistų 
Kada pirmą kartą buvo nurodyta, kad tokioms be- vienas sveiko proto žmogus, ku- pusės susilaukė 

sąmoniškoms “rezoliucijoms”, kokias paskelbė Marijo
nų laikraštis, yra daroma gėda visiems lietuviams, tai

buvusį sekretorių ir artimiausią jo draugą, p. Bulgako
vą, kuris dabar gyvena užsieniuose. Šituo reikalu rūpi
nosi Maskvos Tolstojaus vardo muzejaus vedėjai, val
stybinė Mokslo Akademija ir kitos įstaigos, bet G. P. U. 
viršininkai pareiškė, kad Bulgakovas nėra “ištikimas” 
sovietų valdžiai, ir leidimas įvažiuot į Rusiją jam nebu
vo duotas.

Vadinasi, bolševikai “pagerbė” Tolstojaus atmintį, j 
nejsileisdami į Rusiją žmogaus, kuris buvo geriausias jo 
draugas iki jo mirties! Aišku, kaip jie pasielgtų su pa
čiu Tolstojum, jeigu jisai šiandie butų gyvas.

TIKRAI J DOMU

I
Vakar “Draugo” redakcija prisipažino perdirbusi 

ir iškraipiusi tą anglišką rezoliuciją dėl Vilniaus, kurią, 
anot jos pranešimo, buvo priėmęs ir nutaręs pasiųsti į 
keletą vietų R. K. Federacijos seimas.

Toje rezoliucijoje, kaip musų skaitytojai žino, vie
na labai keista vieta skambėjo taip:

“It is hereby resolved that the League of Na- 
tions as A medium of peace and a stronghold of 
justice should not permit the Lithuanian nation to 
gi ve up her rights to Vilnius.”
Dabar Marijonų organas sako, kad Federacijos 

zoliucija skambėjusi kitaip, negu “Drauge” buvo 
spausdinta, būtent:

“Rezoliucijoj vietoj neleisti yra neversti.”
Reiškia, rezoliucijoje nebuvo parašyta “should not

re-

šitokiais šmeižtais:

Ji
Artej-unč imiie Seime

“Apie tai, kad p. Grigaitis 
turėjo mintį virsti ‘Tėvynės’ 
redaktorium ir aš girdėjau 
bent trejetą savaičių prieš S. 
L. A. seimą. ‘Naujienų’ tira
žas vis mažta ir gali suban- 
krutyt. Ko tuomet jis imsis, 
kad nors menką duoną uždir
bus. Kas kita ‘Tėvynė’ 
amžina.
jis vadovausiąs bene 37 dele
gatams ir galėsiąs sprendžia
mąjį vaidmenį vaidint: katrą 
sparną — bolševikų ar tauti
ninkų — jis palaikysiąs, tas 
ir viršų imsiąs. Taigi iš anks
to nurodęs Pildoma j ai Tary
bai savo galę gausiąs ‘Tėvy
nę’ redaguot; ta kombinacija 
tuom labiau pateisinanti, kad 
prisieis mainyt Vitaičio tak
tiką dabartinės Lietuvos val
džios atžvilgiu...”
Tai šitaip tas misijonierius

at-; rašo. Apart begėdiško noro pa
kenkti “Naujienų” kreditui, ku
rių tiražas buk einąs mažyn 
(!), jisai mėgina parodyt kokio 

i tai besąžiniško intriganto ręlė- 
permit”. Jeigu taip, tai kokiu budu šitie žodžiai pateko je Grigaitį, kuris, matai, esąs 
į tą tekstą, kurį paskelbė savo špaltose “Draugas”? susirūpinęs savo “menka duona” 

Kitaip negalėjo būt, kaip tiktai “D.” redakcija tą ir todėl darąs “i
rezoliuciją savotiškai perdirbo ir iškraipė, — jeigu ji 
sako tiesą, kad originale rezoliucija skambėjusi kitaip, 
negu laikraščio paduotoje formoje! Gražus tai yra dar
belis, nėra ko ir bekalbėti. Taip, vadinasi, elgiamasi to- reikalo įrodinėti šitų idiotiškų! Toks “moksliškas 
je redakcijoje su oficialiais dokumentais.

savi-
Dau-
Tapo

klausimo

griežčiausio 
ris turi bent šiokios-tokios nuo- pasmerkimo. Mat, dalykas 
vokos apie musų viešąjį gyveni-; toį^s, kad tarp savižudžių yra 
--—f, 3-"—- ____ • cr.“„z.zr. '*

jisai teisinosi, jogei j ją įsiskverbę tik “zeceriškų Jr ko- jr milionas tokių Šidlauskų šauk- lų (jaunųjų komunistų), 
lektūroj klaidų“, o šiaip esą viskas tvarkoje. Gi dabar ktų, ant stogų užsilipę! Iš to, “Molodaja Gvardija” nurodo

mą, jomis nepasitikės — nors daugiausia komunistų ir komso-

atsakė, jog jo keli detektyvai 
bėgiu vienos savaitės apvalytų 
Chicagą nuo kriminalistų. Esą,

............ _______ % - pereitais metais Anglijoj buvo 
ninkas į Hugheso pareiškimą papildyta 27 žmogžudystės. Ir

Scotland Yard detektyvai paga
vo visus iki vienam žmogžu
džius. —K.

vairius

Blogas oras ir tvan 
kūmas

Pavasario karštis. —Blogai vė
dinamų mokyklų pasėkos. — 
Mokslininkų komisija. — Ko
misijos raportas. — Blogas 
oras.—Kas pagimdo tvanku
mą? — Eksperimentai. — 
Temperatūros įtaka. — Oro 
drėgmė.

GALVĄ SKAUDA?
Nervinius, aitrius ar pe
riodinius galvos skaudė
jimus greitai sustabdo 
ORANGEINE Milteliai. 
Formula ant kiekvieno 
pakelio. Neturi nar- 
kotp ar opiatų.

Visose aptiekose 10c, ir 25c.

ORANGEINE
POVVDERS-TABLETb

Tik jų apetitas kiek 
suvalgydavo 

negu pa-

buvo pa- 
kambario

Nauji Modeliai
Radios

o šiaip esą viskas tvarkoje. Gi dabar ktų, ant stogų užsilipę! Iš to, 
matome, kad tai buvo bailus ir nevykęs išsisukinėjimas, M tose savo haliucinacijose “vi- 

suomybės” apaštalas pliauškia tą, kad Kazdniuj prieš 40 me- 
apie Grigaitį, musų visuomenė,tų kėsinosi nusižudyti Maksim 

_____ . Nejaugi jis buvo taip 
pat bereikalingas žmogus?

“Junyj komunist” (“Jauna
sis komunistas”) rašo: “Kuomet 
ant laivo pasigirsta šauksmas 
“žmogus vandenyj’, tai visi 
skubinasi jį kelbėti. O pas mus 
desėtkai žmonių krinta nuo gy
venimo laivo, 
žiau dėmesio, 
katinėlis”.

*
50,000 pelių. Anglijos kaime 

Essex randasi pelių ūkis. Tai 
vienintelis tos rųšies ūkis visoj 
Anglijoj.. Ūkį prižiūri A. Tuck. 
Pelės, kurių randasi apie 50,000, 
gyvena narveliuose. Ima apie 
penkias valandas, kad jas pape
nėti.

Pelės iš ūkio yra siunčiamos 
į įvairius universitetus, kur su 
jomis yra daromi visokie 
perimentai. 

* * *
Bėgiu savaitės apvalytų 

cagą. Prieš kiek laiko buvusis 
Chicagos policijos viršininkas 
Hughes pareiškė, jog nei Scot- 
land Yard detektyvai čia nie
ko negalėtų padaryti.

č^otland Yard, kaip žinia, 
yra pagarsėjusi Anglijos detek-

“Molodaja Gvardija” nurodo 
draugui Bruchanskiui į tą fak-

o ne zecerio suklupimas.
įdomu matyt, kaip uz svetimos nugaros bando pa- padarys Uni tikrų išvadų apie!(£rkig

sislėpt drąsuolis, kuris mėgsta sakyt kitiems pamoks- patį šmėižtų autorių. Mums čia 
lūs apie “gerą” ir “piktą” valią. pakaks pabrėžti tiktai vieną da-

------------------------------- lyką. /
Savo beprotiškus išmislus, ko

kių dar nė pikčiausi priešai iki 
šiol nedrįso prieš “Naujienų” re- 

„ , * .. . . ... .. , . ,, daktorių skleisti, p. Visuomis sa-
munistų sušaukta angliakasių “konvencija” Pittsburgh e kosi remiąs tuo, kad “ir aš 
tapo išsklaidyta, neturėjus progos nė atsidaryti. girdėjau”. Kur jisai “girdėjo”,

Tūkstantinė ištikimų unijai mainierių minia, atėju- k° “girdėjo” ir kas tie kiti, 
si i “konvencijos” vietą, susirėmė su komunistais ir po- ,<urie su ^uo “8’irdėjo , jisai 

tvarku suimdama daugel) žmonių is vie-ldo8i_ kJ pareiksti> jo_ 
gei jisai “girdėjo”, ir tuomet 
jau jisai turįs teisę kokiais tik 
jam pAtinka purvais drapstyti 
žmogaus reputaciją. Iš kur ji
sai pasiėųnė šitokią “dorovę”? 
Ar tai gal jo “visuomybos” pa
grindais suorganizuotoje busi
moje “bažnyčioje” žmonės bus

SKEBŲ ORGANIZATORIAMS NEPASISEKĖ

Kaip jau buvo pranešta vakar “Naujienose”, ko-

atkreipdami ma- 
negu skęstantis

licija padarė “1 
nos ir antros pusės. Muštynes pradėjo apsiginklavusieji 
lazdomis komunistų “konvencijos” dalyviai, bet dabar 
veikiausia nukentės ne vienas ir visai nekaltų darbinin
kų, kuriems niekas daugiaus nerūpėjo, kaip tiktai už- 
protestuot prieš unijos ardytojus.

Muštynės Pittsburgh’e tai — typingas reiškinys 
kovoje tarpe susipratusių darbininkų, ginančių savo rei
kalus, ir skebų. Žiaurus ir nekultūringas tai yra daly- mokinami kits kitą visaip inkri- 
kas, bet neišvengiamas, kuomet iš pačių darbininkų tar- minu°t ir j uodint, pasiremiant 
po atsiranda elementai, kurie kėsinasi paveržti duonos jotame p^uMelitoki,S 

kąsnį savo klasės draugams arba pastatyti pavojun jų rovę” praktikuoja tiktai tie, ku- 
ateitį. Kas butų nukentėjęs, jeigu komunistų humbugie- ; riems trūksta sąžinės, 
riams butų pavykę atitraukt nuo unijos žymią dalį ang
liakasių ir juos suorganizuot į atskirą, priešingą sena
jai unijai, sąjungą? Niekas kitasį tik angliakasiai, nes

.. • Vi • • • pupcvivj VA UW1

greitu laiku kasyklų kompanijos sutriuškintų ir vieną šitokią šlykštybę:
uniją ir antrą, ir mainieriai atsidurtų tokioje pat pade- “Iš p. G. girdėjau (!), kad

įtuo, kad “ir aš girdėjau”? Civi
lizuotame pasaulyje šitokią “do-

Vadovaudamasis savo visuo- 
miška “dorove”, p. Šidlauskas 

j turėjo drąsos, pagaliau, per tą 
Clevelando šlamštą pasakyti dar

eks-

Chi-

žiemai besibaigiant, žmonės 
paprastai pasidaro neramus, su-, 
tingsta. Jie įgauna taip vadi
namą “spring fever” —pavasa
rio karštį. Laimei ta reakcija 
greit praeina ir mes vėl įeina
me į normales vėžes.

Bet yra ir kita pavasario 
karščio rųšis, kuri tęsiasi per 
visus metus. Ji pasireiškia 
blogai vėdinamose mokyklose ir 
sudaro rimtą problemą moky
tojams. Nieko nėra blogesnio, 
negu mokinių nerangumas ir 
neatidumas. Del -blogai vėdina
mų mokyklų mokiniai tankiai 
serga sloga ir neateina į mo
kyklą, O tai, suprantamas daik
tas labai atsiliepiu į mokyklos 
darbą, kuris nebėra tiek našus, 
kaip turėtų būti.

Prieš penkioliką metų p-nia 
Elizabeth M. Anderson sukurė 
fondą iš $85,000. Fondo vyriau
sias tikslas buvo tirti mokyklų 
ir kitų įstaigų ventiliacijos 
problemą. New Yorko guber
natorius Sul-sz paskyrė komisi
ją iš šešių mokslininkų, kuriems 
tapo pavesta tyrimo darbas. 
Į komisiją įėjo prof. Frederick 
S. Lee, prof. Earle B. Phelps, 
Dr. James A. Miller, prof. C. 
E. A. Winslow, inž. D. D. Kim- 
ball ir prof. E. L. Thorndike.

1923 m. komisija paskelbė 
savo tyrimo rezultatus, o dabar 
ji yra užimta praktišku darbu: 
padeda mokykloms įvesti tinka
mą ventiliacijos sistemą.

Kas yra “blogas oras”? Kuo
met radio imtuvas pradeda 
.“girgždėti”, tai mes žinome, 
jog kas nors su juo yra nege
rai. Girgždėjimas gali paeiti 
nuo silpnos baterijos, pasiliuo- 
savusių sujungimų ar ko kito. 
Blogai vėdinamų kambarių ne
malonumas taip pat gali paeiti 
nuo kelių priežasčių.

Paprastai manoma, jog tvan
kumą prisigrūdusiuose kamba
riuose’ pagimdo sumažėjimas 
degnomies (oksigeno) ir padi
dėjimas anglies dvidegio. Ta
čiau taip nėra. Tyro oro net ir 
į mažai vėdinamus kambarius 
įsigauna pakankamai. Sakysime, 
mokyklos kambaryj deguonies 
yra daugiau nei Šveicarijos 
kalnuose. Anglies dvidegio kam
baryj taip pat nėra daug. •

Pri^igrudusio kambario troš
kumas, pasak komisijos, parei
na nuo aukštos temperatūros. 
Jeigu kambarys yra vėsus, tai 
troškumo nejaučiama, nežiūrint 
į tai, kad žmonių jame yra ir 
daug. O jeigu temperatūra 
kambaryj yra aukštą, tai tvan
kumas visvien pasireiškia, nors 
oras jame yra tiek jau tyras, 
kaip ir lauke.

New Yorko kolegijoj komisk.utyi,ą orą ir nebandoma regu- 
ja darė eksperimentus su stu
dentais. Tam tikslui ji įrengė 
kambarį kur temperatūra visą 
laiką buvo apie 68 laipsniai. 
Vieną dieną kambarys buvo 
ventiliuojamas taip, jog jo oras 
buvo toks, kaip ir lauke. Kįtą 
dieną kambarys visai nebuvo 
vedinamas. Tuo budu studen
tai turėjo kvėpuoti blogu oru. 
Eksperimentai tęsėsi keletą sa
vaičių ir su keliomis studentų 
grupėmis. Kartais chemišku

kyklose, kur ventiliacijos siste
ma yra visiškai netikusi.

Ar toks netikęs oras pakenkė 
studentų darbštumui? Visai ne. 
Studentai jautėsi gerai. Jų dar
be nebuvo pastebėta jokio apsi
leidimo.
sumažėjo — jie 
maisto 7% mažiau, 
prastai.

Po to apystovos 
keisto: vieną dieną
temperatūra siekė 86 laipsnių, 
o kitą—68. Taip viename, kaip 
ir kitame atsitikime oro tyru
mas pasiliko vienodas. Komisija 
tačiu tuoj pastebėjo skirtumą.

Šiltame kambaryj studentai 
nesijautė gerai. Kūno tempe
ratūra pakilo; širdis pradėjo 
smarkiau plakti; kraujo spau
dimas sumažėjo^ Fiziško darbo 
našumas sumažėjo net ant 37%. 
Tas pats atsitiko, ir prie 75 lai
psnių temperatūros. O kaip ži
nia, daugelio mokyklų tempera
tūra to skaičiaus siekia.

Atrodo, jog 75 laispniai šili
mos neturėtų sudaryti nesma
gumų žmogui. Vasaros metu 
juk vargiai kas skundžiasi ši
lima, kuomet' termometras už
registruoja 75 laipsnius. Tai 
tiesa. Vienok reikli* neužmirš

ti to fakto, jog vasarą žmogus 
mažiau tevalgo ir plonesniais 
drabužiais dėviT Be to, jį at
gaivina švelnus vėjelis. Kas ki
ta esti žiemą, kuomet žmogus 
daugiau valgo. O juo žmogus 
daugiau valgo, tuo jo kūnas 
pagamino daugiau šilimos. Už
darytame ir šiltame kambaryj 
kūnas neturi progos pakanka
mai greit pasiliuosuoti nuo ši
limos perviršio.

Daug visokių blogumų buvo 
priskaitoma sausam kambario 
orui. Girdi, toks oras pagim
do nervingumą, odos aižėjimą, 
galvos skaudėjimą ir daug kitų 
nesmagumų. Komisija betgi 
surado, jog visi tie tvirtinimai 
yra be pagrindo. Kambarys, 
kurio oras turėjo 30 ar 35% 
drėgmės, pasirodė esąs tinka
mesnis darbui, negu tas kurio 
ore buvo 50% drėgmės.

Oro drėgmės eksperimentui 
komisija panaudojo moteris. 
Tai buvo daroma todėl, kad mo
terys yra labiau jautrios. Tem
peratūra kambaryj buvo palai
koma iki 75 laipsnių. Keičiama 
buvo tik oro drėgmė. Vieną die
ną oras kambaryj buvo palygi
namai sausas, o kitą—drėgnes- 
nis. Pasirodė, jog geriausias 
oras yra tas, kuris turi apie 
30% drėgnumo.

Komisija taip pat surado, jog 
tvankumą pagimdo nosies kau
liukai, kurie yra žinomi kaipo 
turbinatai. Kuomet tempera
tūra yra aukšta, tai tie 'kauliu
kai prisipildo krauju ir apsun
kina kvėpavimą. Tąsyk* mes 
sakome, kad oras yra tvankus. 
Kai oras atvėsta, tai kraujas 
atslūgsta ir turbinatai susitrau
kia ir nebekliudo kvėpavimui.

Eksperimentai įtikino komi
siją, jog tinkamiausi kamba
riams temperatūra yra tarp 65 
ir 70 laipsnių.

Mokyklose, sako komisiją 
per daug dėmesio kreipiama rį

Pirm negu pirksi radio, 
pamatyk pas Budriką, 
kur yra pilnas pasirinki-1 
mas ir užtikrinta vertė.

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

Tel. Boulevard 4705

GYVENIMAS
Mlnerinia žurnalai

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

Prenumerata metams >1.50
Pusei meta
Kopija

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

Stok!
Kada jums reikia pa
sitaisyti byle kokį šil
dymo aparatą eik pas

NORTIIWESTERN 
STOVE REPAIR 

COMPANY

Pataisymai dėl

VISOKIU PEČIU 
FURNASŲ 
BOILERIŲ 

ir
GAZO PEČIŲ

liuoti temperatūra. Tuo tarpu 
eksperimentai rodo, jog tempe-7 
ratura yra nepaprastai svarbus 
dalykas. - *

Tie komisijos ’ tyrinėjimai 
aiškiai parodo, jog žiemos metu 
nereikia per daug šildyti kam
barių. Taip pat reikia vengti 
per daug didelio nuošimčio 
drėgmės. Kai kurie žmonės, 
kad oras kambariuose butų 
drėgnesnis, pritaiso prie radia
torių tarą tikrus indus, j ku-

atžvilgiu oras kambaryj buvo riuos yra pilamas vanduo. Nuo 
daug blogesnis, negu tose mo-' įkaitusių radiatorių vanduo ga-

5 Krautuvės Chicagoj
662 W. Roosevelt Rd. 
176 West Lake Street 
2355 Milwaukee Avė. 
853 West 63-rd Street 
3209 E. 92-nd Street

NORTHWESTERN 
STOVEJiEPAIR 

COMPANY
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Tarp Chicagos
Lietuvių

---------------------- ---- —

Roseland

Įvairios žinios

tinasi pricsmetinis susirinki
mas. Jis norės patekti į kliu- 
bo pirmininkus sekantiems me
tams. —žvalgas.

Birutės vakarėlis
Pereito šeštadienio vakare, t. 

y. rugsėjo 8 d., Birutė surengė 
Liet. Auditorijos svetainėj šei
mynišką vakarėlį atidarymui 
savo darbuotės sezono ir susi-

vai. prieš pietus ir pasibaigė 
4:30 vai. po pietų.

Kaltinamasis turėjo brangų 
advokatą. Visos advokato pa
stangos nuėjo niekais: George 
Babitz liko nuteistas visam 
amžini kalėti.

Babitzo -bendras, lietuvis 
piktadalris, iki šiol nesuras
tas. Reporteris

Rugsėjo 2 d. buvo rengtas 
Aušros knygyno išvažiavimas, 
su dovanomis,' bet neįvyko iš 
priežasties lietaus. Garsinta, 
jiegu lytų visą dieną, tai išva-į 
žiavimas jvyksiąs ant rytojaus, 
Darbo Dienoje, toje pačioje vie
toje. Darbo Dienoje iš ryto 
buvo apsiniaukus, po pietų pra
siblaivė, bet oras buvo vėsus*; 
atsilankė rengėjai ir keletas 
pašaliniu žmonių. Del tiek žmo
nių išvažiavimas prisiėjo ati
dėti. Rengėjai, pasitarę su ki
tais, buvo manę surengti išva
žiavimą rugsėjo 9 d., bet pasi
rodė, kad tą dieną rengia išva
žiavimą lygiečiai ir žiediečiai, 
kad juos nesuerzinus, buvo 
kreiptas į globėjus, idant, pasi
tarus, bendrai surengti išvažia
vimą.

Globėjai atsisakė rengti bend
rai išvažiavimą su Aušros kny
gynu. Reiškia, jie pasisako,! 
kad Aušros knygyną ignoruoja. 
Klausimas: ar jie kada galės 
išauklėti žiediečius laisvai pro-i 
taujančius, kuomet jie patys 
yra fanatikai?

Rugsėjo 2 d. Strumilos sve
tainėje, kurią dabar valdo ris- 
tikas K. Požėla, buvo surengta 
surprais parė p. Viršilienei, šio
mis dienomis sugrįžusiai iš

pažinimui su naujuoju Birutės 
vedėju, p. Steponavičium. Va
karėliu susirinko gražus būrelis 
birutiečių, Birutės rėmėjų ir 
šiaip Birutei pritariančių žmo
nių.

Susirinkusieji linksminosi 
šokdami įvairius šokius ir da
lindamiesi savo atostogų įspū
džiais. Gerokai ' pasišokus ir 
pasilinksminus p-ia Bižienė pa
kvietė svečius prie »skanių už
kandžių, kuriuos ji pagamino. 
Kiek užkandus, Birutės prezi
dentas Dr. Biežis pakvietė seną 
Birutės darbuotoją Dr. Kliaugą 
ką-nors pasakyti apie Birutę. 
Po jo buvo kviestas kalbėti mu
zikas Petras Sarpalius, bet jis, 
kaip ir visuomet, atsisakė kal
bėti. Po to buvo paprašytas 
pasakyti ką jis mano apie Bi
rutę naujasis Birutės vedėjas 
p. Steponavičius. Jis tikisi 
daug ką nuveikti darbuojantės 
su Birute ir jai vadovaujant. 
Prašė visus, kas ki^o išgali pa
dėti Birutei ir kartu darbuotis 
su ja. P-ts Steponavičius dar 
jaunas, bet gabus ir energingas 
muzikos srity. Iš jo galima 
daug ko tikėtis dėl Birutės. Po 
kalbų ir užkandžių vėl tęsėsi 
šokiai ir pasilinksminimai. Apie 
antrą valandą ryto svečiai su 
linksmais patenkintais veidais 
skirstėsi namo.—V. R-s.

Lietuvos. Parę surengė jos pa
žįstamos draugės ir draugai. 
Surengimui jos ir jie pusėtinai 
pasidarbavo. Sukvietė apie po
rą šimtų svečių. Svečiams buvo 
paruošti stalai su visokiais val
giais. Svečiai užkandžiavo ir 
kalbėjosi apie kasdieninius nuo- 
tikius. P-nią Viršilienė papa
sakojo savo įspūdžius iš Lietu
vos. Svečiams laikas ėjo sma
giai, nepasijuto, kaip nekurie 
svečiai auštant išsiskirstė. Ka
dangi ant rytojaus buvo Darbo 
Diena, tai vietiniai svečiaį pa
baigė parę darbo dienoje. Pa
sakojo, kad parė buvusi labai 
puiki. Viršilienė sakosi dar pir
mą kartą savo gyvenime taip 
smagiai laiką praleidusi, kaip 
kad jai surengtoje parėję.

❖ # ❖ • L

Pusžemaitis rašydavo “Vil
nyje” visokias nesąmones prieš 
Golden Star Kliubą. Bet kuomet 
gavo tinkamą atsakymą iš Gol
den Stąr Kliubo, tai pradėjo 
šmeižti nebe kliubą, bet kores
pondentus, kurie pasirašė po 
atsakymu į jo šmeižtus. Dabar 
jis prisispyręs klausia jų, kada 
jis šmeižęs kliubą. Tur būt jis 
yra ne tuščia galva, kad neat-
simena savo šmeižtus. Jo 
draugai neatsimena kartais, kur 
jie gyvena, tad nėra dyvo, kad 
ir Pusžemaitis neatsimena savo' 
šmeižtų prieš Golden Star kliu
bą. Bet jo pažįstamas, draugas 
vienos partijos, P. J. Petronis, 
gerai atsimena Pusžemaičio • 
šmeižtus. Štai ką jis rašo 
“Vilnyje”, No. 209: ‘Vilnies ko-' 
respondentams patarčiau mesti' 
rašius apie Golden Star kliubo 
finansinius reikalus, nes tai 
kliubo vidujinis dalykas. Jei 
pasirodys kokis netikslumas 
kliubo finansuose, tai patys 
kliubiečiai išris. Gi iki šiol kas 
yra veikiahia kliube ir sporto 
skyriuje, y pi veikiama su visų 
kliubiečių žinia.” Reiškia Pet
ronis duoda patarimą Pusže
maičio šaikai, kaip prisilaikyti 
ateityje link Golden Star kliu
bo. Toliaus jo pageidavimas 
skamba: “nuo dabar ‘Vilnies’ 
korespondentai turėtų mesti 
šalin ginčus”., Įteiškia, Petronis 
pasako, kad “Vilnyje” buvo ve
dami ginčai prieš Golden Sta- 
riečius.

Petronis prielankus pasidarė 
goldenstariečiams. todėl, kad ar-

Marąuette Park

Savo laiku “Naujienose” 
buvo rašyta apie tai,- kad du 
piktadariai apiplėšė p-ną Kri- 
siuną, atėmė iš jo $3,530.

P-nais KrisiunaS parsivežė 
pinigus namo. Čia du vyrai, 
vienas lietuvis, kitas svetim
tautis, padarė holdupą.

Duota žinoti apie holdupą 
policijai. Sujudo detektyvai. 
P-nas Krisiunas buvo pašauk
tas keliais atvejais į policijos 
stoti. Detektyvų biure jam bu
vo parodyti paveikslai įvairių 
kriminalistų. Vienas tų per 

; veikslų pasirodė, lyg butų pa
veikslas žmogaus, kuris jį api- 

j plėšė.
Taip mėnesini laiko pra

slinkus po apiplėšimo, Jaek- 
son parko apielinkėj detekty
vai suėmė žmogų. Vėliau lie
pė p. Krisiunui atvažiuoti į 
biurą.

Tas nuvažiuoja. Pamato, tar
pe kitų, žmogų, ir kad šoks 
prie jo! Tu šioks, tu toks, tu 
mano triūsą suėdei!

Pereitą pirmadienį George 
Babitz, kuris buvo kaltinamas

“Tas, kur lašinių 
ieško”

(Eeljetonukas)
“Amerikonas namo atvažia

vo,” kalba kainiynai ir kai- 
minkos. Žinios apie ameriko
no atvažiavimą aplėkė visą 
apielinkę. Kaimynai ir kaimin- 
kos eina sveikinti amerikono. 
Visi jie nori pamatyt kaip 
amerikonas atrodo. Kiekvienas 
kalba: “amerikonas atsivežė 

maišus aukso; amerikonas at
važiavo skylėtu švarku” ir tt.

Bet dauguma “konstatuoja,” 
kad amerikonas atsivežęs mai
šus aukso, prisikasęs Ameri
koje...

Už poros dienų amerikono 
stubon jau nebetelpa vizitoriai. 
Panelės klausia amerikoną ar 
dar nevedęs, o seniai teirauja
si, kiek sveikas amerikonas do
lerių atsivežęs. Tiktai vienas 
Ramonas užvedė su amerikonu 
kitokią kalbą. Ramonas, iš stuo
mens žmogus, kaip jis pats sa
ko, “kvackas” — kojos trum
pos, pilvas nuo rukštaus pieno- 
kaip maišas nusmukęs ant ke
lių, kaklas kaip silkės, o pe
čiai siauri. Jis yra lenkas, bet 
kalbėt lenkiškai nemoka, o lie
tuviškai kalbėt nenori, sako, 
neponiška kalba.... Jisai mėgs
ta girtis, nes kiti jo negiriu.

Amerikonas sako “alau!”
“Ot, i pan amerikan przyje- 

chal!” Taip, sakau, I am. “Ger
sime šiandieną, gersime už 
amerikono sveikatą!”

Išsigėrome kiek tilpo. Ponas 
Ramonas suvalgė penkis lalo- 
gramus pyrago ir atsidusęs sa
ko:

“Pirog mientki, garla vielka, 
5 kilogramov zjadlem, trošečki 
zakonsilem.”

Toliau užvedėm kalbą apie 
kiaules ir gyvūnus su ausim.

“O gal ponas matei mano ‘Su
siedą’ Kaune, kai pro Kauną 
važiavai ?”

—Neteko matyt, sakau, bet 
pirmiausia paklausiau, ) kokiu 
vardu vadinasi tas jo “Susie
das”.

Jisai sako:
“Nugi, ar nežinai, — tas 

pats, ką anais metais paršą pa
plovė, kai anas į duobę įkrito?

“0 kuom tas tavo ‘susiedas’ 
užsiima Kaune?” paklausiau.

“Jisai zanimojasi načalnin
ku.”

“Kokiu ‘načalninku’?” '
“Jisai yra naealninkas voz- 

dušnoj ablobatorijoj.”
“O kas tai yra ta “vozdušna 

ablobatorija’?”
“Taigi ta, kur laiškus siunčia 

per dratas.”
“Tai gal telegrafas?”
“Na ne,' vozdušna ablobatori

ja.”
“Kas gi, pagalios, yra ta ta

vo ‘ablobatorija’?” paMausiau 
supykęs.

“A čort jego znait. Bet aš 
žinau, kad dirba nakty — kai 
mėnesiena — laipioja po stogus 
ir dirba....”

“Tamsta, turbut, sapnuoji ne
miegodamas?” pareiškiau.

“Nesapnuoju. Peterburge aš 
ir pats buvau tokiu načalninku.”

Akių Gydytojai
Tel. Vlctnrs 6279

DR. G. SERNER

JIS

ta-

“Ar tokiu, kur nakty po sto
gus laipioja?”

“Na, vot!”
“Tai ko jus ten ieškote laipio

dami po stogus?”
“Lašiniu ieško”, pastebėjo 

amerikono tėvas.
“Sakau, kad dirbau vozduš- 

noj ‘ablobatorijoj’, kartoja 
savo meliodiją.

“Mes nesusikalbame.”
Pauža.
“Gal kaminus krečia tas

vo ‘susiedas’ po stogus laipio
damas?”

“Vogt taikosi”, atkirto Ra
mono artimas kaimynas.

Ramonas susiėmė už galvos 
ir sumurmėjo: “Matka boska”.

Taip pasiliko nesužinota “voz- 
dušnos ablobatorijos” paslaptis. 
Tiktai gerokai pasišokus, išsi- 
gerus ir gerokam laikui praė
jus, sužinojome, kai gaspadinė 
pasakė, kad paltis lašinių iš 
virtuvės dingo. —Don Pilotas.

BERNARD PETKA’S
VYRŲ APRĖDALŲ KRAUTUVE 

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

• 4171 Archer Avė.
Arti Richmond St.

Lietuvės Akušeres

. Phono Vfctory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

PRANEŠIMAI

rpiplėšimu Krisiuno, stojo 
teisman. Byla prasidėjo 11

I
A d-A A

PRANCIŠKUS' 
ZAMBACEV1ČIA

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 11 dieną, 1:05 valandą 
ryte, 1928 m., sulaukęs 67 me
tų amžiaus, gimęs Lietuvoj, Su
valkų rėd., Rudos parapijoj. 
Paliko dideliame nuliudime mo
terį Veroniką, 3 sūnūs: Bronis
lovą, Povilą ir Adolfą, 2 duk
teris: Marijoną Bacevičienę ir 
Rozaliją Petrulienę, 2 žentus: 
Joną ir Antaną ir marti Ona. 
Kūnas pašarvotas randasi 2906 
Emerald Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj rug
sėjo 15 dieną, 8 vai. ryto iš na
mų j šv. Jurgio parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, 
o iš ten bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapinėj#.

Visi A. A. Era neiš ko Zamba- 
cevičiaus gimines, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Simai, Dukterys, 
žentai, Marti ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.

Lietuvi* Akiu Specialistas •
8265 So. Halsted St.

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

> ŽMOGAUS 
AKIS

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

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMCTRIST 

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

Phone Kenwood 1752

Lietuviai Daktarai

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

/—J Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai y ak are

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 * 

Re*., 6641 South Aibany Avenue 
TeL Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8. Nedalioj 10-12 d.

JUOZAPAS STASIUL1S

Atyda Mildos Teatro B-vės
* šėrininkams

Extra susirinkimas ščrininkų 
Mildos Teatro Bendrovės atsibus 
rugsėjo 30 d., Mildos bendrovės na
me, 3140 S. Halsted St., 1 vai. po 
pietų.

Propozicija yra paduota pirkti 
namą mokant po $8 už Šerą, šiame 
susirinkime bus jūsų užduotis bal
suoti už šia propoziciją parduoti 
namą ir likviduoti korporacijų, ar
ba prieš šių propoziciją.

Ateidamas susirinkiman būtinai 
atsinešk savo Šėrus. Yra labai rei
kalinga, kad pributumčt į šį susi
rinkimų. šis yra paskutinis susirin- 
kimas.—J. P. Ewald, sekr.

810 W. 33rd St.

Viršui Universal 
State Bank

Motery* ir mergi
no* kreipkitės 
reikalais nuo 
iki 8 vakaro, 
tu laiku pagal 
tarti.

BU

12

■u-

Įvairus Gydytojai
Telephone Yard* 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Arena* 

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

Res. Telenhone Plaza 8200

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirarga* 

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė. 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

ištraukimas
Valandos: 10-12, 2-4 ir 6-9

4930 W. 13 St., CICERO
TeL Cicero 49

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal 

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

’ 1800 So. Ashland Avė, 
Valandos:

Nuo 2 iki_4:3o ir nuo 7 iki lt 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 v. po pietų 

TELEFONAS CANAL 0464

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviam* žinomas per 21 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeri*.

Gydo staigia* ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų phgal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokiu* elek
tros prietaisus.

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

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

Jeigu neatsišauks, tai šauk 
South Shore 2238 arba Rendolph 6800

Re*. Telcphone Plaza 8200 
DR. M. J. SHERMAN 

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
1724 So. Loomis Street 

Kampas 18th St.
d. 2—4 po/piet ir 7—9 vai. vaka 

Telefonas Canal 1912 
JReaidence TeL Fairfax 6368

Phone Armitage 2822 <
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 11 dieną, 3:30 valandą 
po pietų, 1928 m., sulaukęs 43 
metų amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
Kapstačių kaime, Indrejavos 
parapijoj, Kauno rėdybos. Pali
ko dideliame nuliudime moterį 
Mikoliną ir dukterį Juzefą 
Amerikoj, Kazimierą, Antaną 
ir seserį Barborą taipgi Ameri
koj, Lietuvoj motiną ir seserį 
Oną. Kūnas pašarvotas randa
si 1732 So. Union Avė.

Laidotuvės įvyks rugsėjo 15, 
subatoj, 8 vai. iš narnų j Ap- 
veizdos Dievo parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

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

Nubudę liekame, 
Moteris, Duktė, Broliai 
ir Sesuo,

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Butkus, Tel. Canal 3161.

PADftKAVONfi
A. A. M!KOLAS REKŠTIS,

mirė rugsėjo 2 dieną, 1928 m. 
ir tapo palaidotas rugsėjo 7 d., 
1928 m. Tautiškose kapinėse. 
Šiuomi reiškiame gilios padėka- 
vonės žodžius visiems, kurie tei
kėsi dalyvauti mano brolio lai
dotuvėse. Pirmiausia tariame 
ačių p. Silvestrui Beneckiui už 
gražią prakalbos pasakymą, 
namuose ir iškilmingą prakalbą 
ant kapinių. Širdingai dėka- 
vojame draugams, kaimynams^ 
ir biznieriams, kurie aplanke7 
nabašninką namuose ir paly
dėjo į amžiną tėvynę, ir atjau- 
tet musų nuliudimo valandoj. 
Dabar dėkavojame gėlių au
kautojams, grabnešiams, gėlių 
nešėjams ir taipgi draugui 
Venckevičiui už suteikimą gra
žios muzikos, širdingai dėkavo
jame graboriui Eudeikiui už 
mandagų patarnavimą, garbin
gai nelydėjo jį į amžinantį.

Dar kartą tariu ačiū visiems.
Tu brangus mano brolį užge- 

sai kaip gyvenimo žvaigždė. • 
Lai suteikia tau širdingas Die
vas lųnžiną atilsį, ilsėkis ra
mybėj šaltoj žemėje.

Nubudę,
šeimyna Rekščių.

Rūtos Draugystė No. 1 laikys mė
nesinį susirinkimą, seredoj, 7:30 vai. 
vakare, 9-12-1928 m., Lietuvių Audi
torium name, 3133 So. Halsted St.

Rašt. J. Bolevitch.

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

Si mano Daukanto T. J. Kliubo mė
nesinis susirinkimas įvyks pėtnyčioj, 
rugsėjo 14 d., 7:30 vai. vakare. Lietu
vių Auditorium svetainėj. Visi na
riai yra prašomi dalyvauti.

S. H. Dijokas sekr.

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves

Phone Victory 1115 
Baigusi akuše- 

1 rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva-' 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligo
se prieš gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką pa t a r i- 
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir mer 
kreipkitės, d 
aite pagelią. 
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai- vakare.

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

* Tel. Kenwood 5107

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

apart ivontadienio ir ketvirtadienio

Graboriai

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborias ir 

Balzamuoto j m

2314 W, 23rd PL 
Ckicago, III.

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

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

I,
Musų patarnav i ma i 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, 1L U

J, F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
ORABORIUS CHICAGOJ

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

el, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
■Us

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
S K Y R 1 U Si 

3238 S. Halsted St 
Tai. Victory 4088

&

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisą* dabar randa

si naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O. D.

oms,

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi Jifdlvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį,- atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

25 Metų Patyrimo 
Pritaikymo akinių dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D 
OPTOMETRISTAS

Ofiso ir Re*. Tel. Boulevara 5918
DR. A. J. BERTASH 

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

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare 
Rea. 3/!01 South VValiace Street 

------------v ............................ ......

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Res. 2359 S. Leavftt St., Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

Ree. 6GC0 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal *257 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
Chicaro. !U.

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. Brungffick 4983

Namų telefonas Brunswick 9597
Ultravioletui* šviesa ir diathermia

Office BouTevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant ' Zaleskio Aptiekoa 
CHICAGO. ILL.

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

Tel. Lafayettąr 4146 
Valandos

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

Phone Boulevard 1401
DR. V. A SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Ekspertas tyrimo akių ir pritaiklmo 
N akinių

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

Pastebėkit mano iškabas 
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 
karo. Nedaliomis nėra skirtų 

Jandų. Room. 8. 
Phonę Canal 0523

va- 
va-

Ofiso Tel. Victory 7188
1 Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8243 So. Halsted St.

Įvairus Gydytojai
Ofiso Tel. Victory €l398 
Res, Tel. Drevei 919a

DR. A. A. ROTH
Rasa* Gydytojas ir Cbirsrras
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

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

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vakare 
Nedaliomis ir Šventad. 10—12 dieną

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas 
4729 Soath Ashland Ave^ 2 labos 

Chlcago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Advokatai

A. A. OLIS
ADVOKATAS

S. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 

Vakarais \
8241 South Halsted St.

Tel. Victory 0582 
7—9 vai. vak. apart Panedėlio 

Pėtnyčios

ii
9-6

ir

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 !r Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Nedėlioj nud 11 ryto iki 1 v. p. p.
, ,, 1 I ■■■■ . .. ....t

K. GUGIS /
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

N. Dearborn St^ Room 1111 
\ Telefonas Central 4411 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pial 
Gyvenimo vieta 

8323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

Val.i Nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrų* ketvergę 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto

127

105

JOHN B. BORDEN
(John Ragdžiuna* Borden) j 
LIETUVIS ADVOKATAS
West Adam* St. Room 2117
Telephone Randolph 6727

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

Namą Telefonas Repv.blic 9660

A. A. SLAKIS
Ofise s vidurmiestyji 

Room 1502 '
CHICAGO TEMPUS BFDG. 
77 West Washington Street 

Cor, Washington and Clark Sta, 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel.: Hyde Park 8895

J. P- WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė. ,
• TeL Pullman 5950 

Namų TeL Pullman 6377 i



NAUJIENOS, Chicago, III.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Svarbios prakalbos
Sekmadienyje, rugsėjo 

čią dieną, Amalgameitų 
siuvių auditorijoj, prie 
Jluren Street ir Ashland 
Įvyks svarbios prakalbos.

Kalbės Norman 
cialistų partijos 
prezidentus.

Kiti kalbėtojai
Kirkpatrick ir George Koop.

Prakalbos prasidės 2:30 vai.

rub- 
Van 
avė.

Thomas, so- 
kandidatas į

bus: George

Statyba Illinois valsti 
joj sumažėjo

Rugpiučio mėnesį pennitų 
statybai 28-se stambesniuose 
miestuose išduota sumoj $25,- 
487,000. ši suma yra $11,- 
584,000 mažesnė, negu loji, 
kuria buvo išduota permiti, 
liepos mėnesį. Pažymėta aukš
čiau suma yra taipgi $10,815,- 
OOO mažesnė, negu rugpiučio 
mėnesio 1927 metų.

Užsidaro seniausia če 
veriky krautuvė 

Cicagoj
Holdcno kompanijos čevery- 

kų krautuvė, 231-233 So. State, 
likviduoja biznį. Holden atida
rė tą krautuvę dviem metam 
praėjus po civilio karo. Ma
noma, kad tai vra seniausia 
čeverykų krautuvė Vidurmie- 

sty.

Mergina nušoko nuo
aukšto, užsimušė

15

Ethel Rrown, 22 m. moki
nė nursė nušoko ar nupuolė 
nuo 15 ankšto Atlantic vieš
bučio. Dalyvavo puotoj. Poli
cija sulaikė W. \V. \Vi)liams, 
milionieriaus šunų, 5š 

mond, ind.
Rich-

*

Dar vienas stambus val
dininkas pašalintas
Mokyklų tarybos preziden

tas Caldvvell pareikalavo, kad 
rezignuotų John C. Christen- 
sen, 
mos 
irimų 
ma.

CAicagos mokyklų siste- 
architektas. Jokių kalti- 

Christensenui nedaro- 
Caldvell pareiškė, kad

norima perorganizuoti visą 
mokyklų statybos biznį. Nu
žiūrima, kad teks rezignuoti 
ir kai kuriems artimiausiems 
Chrisbenseno padėjėjams.

Crown Point bazaras
Crown Point, Ind., prasidė

jo metinis I^ake pavieto ba
zaras. Tikimasi, kad atlankys 
jj apie 150,000 žmonių. Užsi
darys penktadienio naktį.

Rengiasi uždrausti tro 
kais važinėti

Miesto tarybos komisija tra- 
fiko reikalais rūpintis svarsto 
klausimą, ar negerai butų už
drausti trokams važinėti kai 
kuriomis 
mis tuo 
džiausiąs 
tarp 4:30

vidurmjiesčio gatvfc- 
laiku, kada yra di- 
j udėjimas — būtent 
ir 6 vai. po pietų.

461 N. H.lnted St.
Hziytnark.t 0070—0076

Kloseto outntM tren®- 
tM, >13.60. Pirkit nuo 
mūa® olselio kaioomia. 
Namų apėlldymo Įren
gimai parduodami leng
vai. iimokėjiuiala.
People® Plumbing &

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

PRISIRENNGKITE PRIE ŽIEMOS 
DABAR.

Jus galite daugiau negu padvigu
binti amžių ir gerumą jūsų pečiaus, 
furnaso ar boilerio patys padarydami 
reikalingus pataisinnis. Neatidolio- 
kit iki ateis šalčiai.

Pasaulio didžiausia pečių taisimo 
kifhpanija, Northwestern Stove Re- 
piiMkt’onipany, turinti penkis skyrius 
patogiose vietose, gali parūpinti jums 
už labai žemą kainą visas reikalingas 
dalis pataisimui jūsų pečiaus, furna
so ar boilerio.

Užsirašyki! pilną vardą ir numeri 
pečiaus, furnaso ar boilerio ir išdir
bėjo vardą, o ši didelė kompanija at
liks viską kitą.

Apžiurėįcit savo pečius šiandie. 
Perskaitykit Northvvestern Stove Re
pair Company apgarsinimą kitoj šio 
laikraščio vietoj — ir atlikit visus 
reikalingus pataisimus tuojaus.

f ClASSIFiED «DS
------ ----------T

Educational
Mokyklos

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL 

Mes išmokinsime jus DESIGNING, j 
kirpimo ir siuvimo j trumpą laiką, 
ir pigiai. Mokiname dienomis ir 
vakarais.

7911 So. Halsted St.
Phone Vincennes 3932

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetiko®, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
Gistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą į devynis mėne- 
dus; aukštesnį mokslą į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai^lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jum® 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te a be Inai ir visose mokjflo šakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

AUTOMOBILIŲ AMATO
Praktiškos instrukcijos, darbat 

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

Miscellaneous
(vairus

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

THOMAS, 
Tel. Michigan 2570

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 Radcliff 7573 office 7451 
Vernon Avė.

Business Service
Biznio Patarnavimas

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

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

iai taisome stogus visokios rųšies, 
>ile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
iavimas. Mes atliekame geriausį dar
ią mieste. Kedzie 5111.

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

tfalevojam ir popieruojam. Utlai- 
kom malevą, pop.ierą, įtikiu® ir t. t 

3149 So. Halsted St. 
Phona Victory 7261 

J. S. RAMANflIONIS. Sav.

SKOLŲ TšKO LĖKT AVIMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL CLAIMS 
SERVICE BUREAU * .

Koom 801 
168 W. Washington 

M ai n 4020

CH. SYRTOWT AND
JOS. PAWLOWICZ CO.

LIETUVIAI 
HOT WATER & STEAM HEATING

Darbas garantuotas.
Geriausias patarnavimas 

2032 W. 18 St. Tel. Canal 1269

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per
taisyti katilai ir fumisai, grotos — 
vandenio įtaisos. American 'Stove 
Repair Works, 3110 Wentworth Avė., 
Tel. Victory 9G34.

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

7752 Racine Avė.
Tel. Triangle 5032

24 MENESIAI IŠMO 
KEJIMUI

$4.
vi-

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 Stsi

Trečiadienis, rūgs. 12, 1928
T

Radios
dioa

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Real Estate For Sale 
Namai-žemč Pardavimui

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
Pfaza 7420

po 6 vai. vakare Englewood 2544

Personai 
Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizboženklirt?; 

wrights. Rašyk šiandie, 
reikalais kreipkitės prie manęs 
pilnu užsitikėjimu. Teisingas 
greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

2300 W. Chicago Avė.
Dept. 7

Chicago, III.

Copy- 
Patentų 

su 
ir

Visos Elektrinės
Tiesiai iš dirbtuvės, kainos $75 iki 

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

80f) N. Clark St. 
Room 423 

Deleware 3000

Miscellaneous for Sale
(vairus Pardavimai______

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

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

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

3408 S. Michigan Avė. Victory 4126

PAJIE*šKAU janitoriaus, atvažia
vusio 5 metai atgal iš Brooklyn, N. 
Y. Brooklyne jisai taisydavo laik
rodžius pas BieR, 109 Grand St. 
Prašau atsiliepti į

Naujienas
1739 So. Halsted St. 

Box 1126 
Chicago, III.

Musical Instrumente
Muzikos Instrumentai

PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnonios pančiakos dėl 

vyrų ir moterų. Kainas 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.

GYVENK IR DŽIAUGK1S
6 kambarių medinis namas su ba- 

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

Už cash 
mainais. Ką turite? 

STANKO & CO.
5076 Archer' Avė.

Tel. Lafayette 6036

Financial
Finansai-l’askolos Partners Wanted

Pusininkų Reikia

Ar Jum Reikalingi 
Pinigai?

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

HELBERG BROS.

J IEŠKAU partnerio su mažu kapi
talu j grosernę ir bučernę, patirimo 
nereikia. Biznis geroj vieloj ir ne
šantis neblogą pelną. 10713 * South 
Michigan Avė. Tel. Commadore 1790.

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

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSID DA 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.

NAUJAS MŪRINIS 2 FLATŲ 
APARTMENTAS

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

Room 607
192 N. Clark St.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiai® padaromi ( 24 

valandas. 
Musų išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės pas 
M. J. KIRAS, 
838S So. Hahtod St

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

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

Pinigų 
kaip 

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

Tik 4% komiso
AprūpinimasT

Trumpas
Aiškus
Greitas

Šaukit Roosevelt 5373

Co.

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskolinama jums $100, $201 
arba $800, imama legali nuoiim- 
ti. Pinigu® gausita J 12 valandą. 
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Ava., 
Kampa® Hermitanre Ava.

Paskolos suteikiamai 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL
• INVESTMENT

CORPORATION
Kapitalas $500,000.00

3804 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 6788-6716

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy* 

bių. Perku ir parduodu morgi 
čius.

JUSTIN MACKIEWICH 
2342 So. Leavitt St 

Phone Canal 1678

Mes dirbame ir perka
me 1 ir 2 Morgičius

| 2 diepas

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47 St,

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

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

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 tokias 
žmonės, kurie uždirbo daug pinigų 
pardavinėdami automobilius.

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

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

REIKALINGAS kriaučius į kriau
čių šapą, toks, kad mokėtų prosyti. 
714 N. Broadwey Avė., Melrose 
Park, III. Tel. Melrose Park 4468.

REIKALINGAS senyvas žmogus, 
katras negali dirbtuvėj dirbti, apžiū
rėti apie namus ir pagelbėti krautu
vėj. 2958 W. 38 St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

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

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

REIKALINGA moteris dirbti na
mų darbą prie mažos šeimynos. Val- 
bis ir guolis. 2856 W. 39th PI.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

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

Furnished Rooms
RUIMAS ant rendos dėl inteligen

tiškos ypatos, vaikino ar merginos. 
3826 Emerald Avė. 2 fl. Matykit va
karais.

For Rent
MARQUETTE PARKE

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

2638 W. 69 St. , 
Atsišaukit pas

L. LAPINSKĄ,
6635 So. Sacramento Avė. 

Chicago, III.

įtai

RENDUOJASI keletas gra
žių 4 kamb. flatų, Blue Island 
ir Robey St., rendos labai priei
namos. Kreipkitės James Crea, 
c-o F. J. Lewis Mfg. Co., 2513 
So. Robey St.

RENDUOJASI storai tinkami 
dėl lunch ruimio ir kitokių biz
nių. Randasi prie Blue Island ir 
Robey St. Prieinama kaina. 
Kreipkitės James Crea, c-o F. J. 
Lewis Mfg. Co. 2513 S. Robey st.

_________ Radios_________
TURIU parduoti mano dek- 

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

TURIU PARDUOT 
gražiausi grojiklį Pianą. 
$750. Vėliausi voleliai, 
ir suolas už $100, paimsi 
jmokėt, likusius po $2.00

Kreipkitės 
1418 N. Wood St.

Imos lubos

tuojaus savo 
Verčios 

kabinetas 
viską, $25 
į savaitę.

AUKSINK PROGA
Parsiduoda lunch room, prie dirb

tuvių geito, ant kampo, kur pe
reina kelios dešimtis tūkstančių 
žmonių. Priežastis pardavimo grei
tai ir pigi.

Atsišaukit
4101 S. Ashland Avė.

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

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

J. A. LYNCH, 
40 N. Dearborn St

Central 3654

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

NORAH LEE
3941 Roosevelt Road 

Ist floor

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

Pa-
EXTBA! Pardavimui bučemė ir 

grosernė, geroj vietoj ant kampo. 
Visokių tautų apgyventa ir geras 
biznis. Atsišaukit j Naujienų ofisą 
Boję 1128

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė su narnu, 6600 Morgan St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Ttaisai

PARDAVIMUI bučemė ir groser
nė, geroj vietoj, biznis išdirbtas per 
daug metų, 1503 St. Charles Road, 
Maywood, III.

4 KAMBARIŲ PILNAS (REN
GIMAS — $225 

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

Expertai Perkraustyme 
k 6714 Cottage Grove Avė.

Atdara v. iki 10 v. Pristatome dykai

PARDAVIMUI restauranto fixtu- 
res, nebrangus, 4449 S. Halsted St.

TIK 
VIENAS 

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

MAINYMUI 
KOSTUMERIAI

LAUKIA
Automatiškos — pasekmes — 
Pabandykit — nusiztebėsit

Tel. Roosevelt 5373

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

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

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
me ir koki javai auga.

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

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

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

PARDAVIMUI 5 kambarių rakan
dai, 3 šmotų seklyčios setas/ valgo
mojo setas, lampa, karpetai, siuva
ma mašina, kukiuos setas, viskas kas 
tik reikalinga dėl gyvenimo; 
žastis, apleidžiu šilą šalį.

3223 Auburn Avė. 
3 lubos užpakalyj

Automobiles

prie-

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

5142 So. Albany Avė. 
Chicago, III.

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. • . 4 J

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

JOHN IBACH r 
Real Estate, 

1046 E. 43 St.
Phone Oakland 4681

NAUJI MODELIAI
Nuo 8 dienos Liepos, jau Studeba- 

ker Co. išleido naujus modelius, 
1929 metų, yra daug daugiau įrengti, 
nereikia tepti “gryzuoti”, kas 20 
tūkstančių mylių. Dictator Sedan 
pilnai {rengtas su bumperiais, su 
spare tire ir su parvežimu $1883.00. 
Comander Sedan taipgi su viskuo 

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

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

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

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

D. KUKAITIS ir A. KASULIS 
Savininkai

ŠIMTĄ METŲ NEGYVENŠI- 
ME, TAI GYVENKIME

LINKSMAI
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 j musų naują automobilių pa
lečių, kur rasite naujų ir senų karų 
pirkimui, taipgi parahki gąsdino 
stotis.

Mes taisom, grizinanti ir plaunam 
automobilius.
STANKO CHANDLER SALES

2001-05 So. Cicero Avė.

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

Essex, Fords, 50 kitokių dėl pasi
rinkimo.

McDERMOTT MOTOR SALES 
7136 S. Halsted St.

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

3347 W. 60th St.
Chicago, III.

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda 2 farmos; viena 80 

akerių, o antra 40 akerių, su gerais 
budinkais, laukai apsėti su žiemi
niais javais. Viena nuo kitos ran
dasi toli, negalime apdirbti. Gera 
žemė ir gera vieta, parduosime bile 
kurią iš dviejų; viena $3000 kita 
$2500, duosime ant lengvų išmokėji
mų.

Kreipkitės prie 
WM. DAIN,

Box 1, Irons, Michigan.

Real Estate For Sale 
______N a m aii - žemė Pardtavim u i 

BARGENAI
Aš parduosiu arba mainysiu ma

no sekančius namus:
6328 So. Califomia Avė. 2 flatai 

5-6 kamb. Štymu apšildomas, 2 ma
šinų medinis garadžius.

,2621 W. 71st St. Storas, 5 flatai 
po 3 kamb. ir 2 mašinų garadžius. 
Visi flatai išrenduoti, po $45.00, ga
lima padaryti 2 maži štoriukai. Ne
praleiskit šios progos

• 2547 W. 71st St. 2 vidutinio di
džio Storai, 6 kamb. flatas ir 2 ma- 
šjnų garadžius ,tai yra puiki proga 
pradėti biznį.

3620 So. I>eavit St, 6-6 kamb. 2 
mašinų garadžius, karštu vandeniu 
apšildomas namas ir garadžius, 8 mė
nesių senas.

Taipgi turiu daug bizniavų ir rezi
dencinių lotų ant kurių galiu pasta
tyti dėl tamstų namą kokį tiktai no
rėtumėt.

Matykite

JOHN PAKALNIS
(PAKEL)

2547 W. 71st St.
Hemlock 0367

TEGUL JIE VISI SKAJTLIUOJA 
Paskui mus pamatyk

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

RILEY & KRAUSHAAR 
3121 N. Cicero Avė. 

Palisade 9600

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

MES TURIM GERIAUSIUS IR 
DIDŽIAUSIUS BARGENUS

ANT NORTH SHORE
Nuosavybės čia kila vertėj 

kiekvieną dieną. PIRMOS KLE- 
SOS BIZNIO NUOSAVYBĖS, 
rezidencijų nuosavybės ir tuš
čios akrais žemės. Mes pardįoda- 
me labai pigiai; šauk, rašyk ar 
teleforųiok 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. La Bianca, 2561 Emerald 
avė.

PARDAVIMUI ARBA 
MAINYMUI

Kampinis 2 augščių murinus 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

PARDAVIMUI 12-kos ruimų rezi
dencija garu apšildoma — “steam 
heat” “sun parlor”, užpakalinis por- 
čius stiklinis, 2-jų karų garažius — 
arti krautuvių, x mokyklų ir miesto 
knygyno. Medžiai aplink, visi intai- 
sai, didelis kampinis lotas. Randa
si Roseland arti Michigan Avė. Par
duoda savininkas. Kain a $14,800 
—< parduosiu tik už “Cash”. Kreipki
tės j “Naujienas”, 1739 S. Halsted 
St. Box 1180.

BARGENAS, turiu pigiai parduoti 
3 flatų namą iš priežasties ligos. 
Solk, 5044 N. Savvyer Avė.

FARMERIAI TĖMYKITE
Aš turiu 2 flatų naują mu- 

rinj namą ir dvejų mašinų ga- 
radžių, visas namas ir gara- 
džius karštu vandeniu apšildo
mas. Priimsiu farmą nebran
gesnę kaip $4000 ir $1000 pi
nigais. Farma turi būti Illinois 
valstijoj. Taipgi galiu mainyti 
ant nedidelio biznio arba na
muko. Rašykite arba atvažiuo
kite prie

JOHN PAKALNIS i(Pakel) 
2547 W. 71st St., Chicago




