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Vokietijos komunisto veikėjai 
traukiasi iš komunisto partijos
Smerkia komunistus dėl skaldymo darbi

ninkų unijų ir dėl jų vartojamų kovos 
metodų prieš kitaip manančius. — Nu
traukę ryšius su komunistais, jie jstoja 
i socialdemokratų partiją

BERLYNAS, rūgs. 25. — 
Vokiečiuose didelės sensacijos 
padarė pasitraukimas iš komu
nistų partijos dviejų žymių 
darbuotojų, Kronenbergo ir Al
brechto, komunistinių Leipcigo 
miesto tarybos narių.

Atbrecht buvo Vokietijos 
Raudonosios Buvusių Kareivių 
Sąjungos pirmininkas, ir dabar, 
išstodamas iš komunistų parti
jos, jis išleido šitokį pareiški
mų:

“Aš pasitraukiu iš komunistų 
partijos. Sąžinė nebeleidžia 
man ilgiau pasilikti partijoje, 
kuri paskendo korupcijoje ir 
kuri smurto priemonėmis ir 
teroru kovoja prieš kitaip ma
nančius, kaip kad pasireiškė 
|xr pastarąjį Vokietijos darbo 
unijų kongresų Hamburge. Nuo 
šio laiko aš pereinu į socialde
mokratų partijų, kuri yra išti
kimiausia, didžiausia ir Įtakin
giausia politinė Vokietijos pro
letariato kovos organizacija.”

šis pareiškimas buvo didelis 
smūgis vokiečių komunistams,

Badaujantieji kinie
čiai pardavinėja sa

vo dukteris
5,000 ketvirtainių mylių plote 

žmonės, bado spaudžiami, 
maitinasi daugiausiai skėriais

ŠANCHAJUS, Kinai, rūgs. 
25. — 1 Ta neša, kad šiaurinės 
Šantungo provincijos dalyse, iš
tisu Cihli provincijos pasieniu, 
siaučia toks badas, kad kinie
čiai pardavinėja savo jaunas 
dukteris šansi provincijon, ka
me yra didelė stoka moterų, pa
sireiškusi ten nuo 1920-21 bad
mečio.

Šansi provincijos kiniečiai, 
bado verčiami, savo moteris 
tuomet pardavinėjo į kitas, 
laimingesnes provincijas, lygiai 
taip, kaip kad dabar badau
jantieji šantungo ir Cihli pro
vincijų žmonės pardavinėja sa
vas dukteris.

Pasak pranešimų, žmonės 
badą kenčia plote per 5,000 
ketvirtainių mylių. Vyriausias 
jų maistas tai — skėriai, bet 
užėjus žiemai padėtis bus dar 
blogesnė.

Kad kokia, Kelloggas 
dar gali gaut Nobelio 

prizų
OSLO, Norvegija, rūgs. 25.— 

Vietos laikraščiai pranašauja, 
kad Nobelio dovana už nuopel
nus pasaulio taikai šiemet be
ne busianti paskirta Jungtinių 
Valstybių sekretoriui Kellogg.

Pavogė milioną dolerių 
vertybių popieriais

BOSTON, Mass., rūgs. 25. —- 
Nežinomi plėšikai, įsilaužę į fi
nansininko Howardo Clarke 
Daviso ofisą, pavogė iš seifo 
$1,000,000 vertybių popierių.

Kaina 3c.

tarp kurių Albrechtas buvo la
bai populerus kaip geras orga
nizatorius ir komunistinės bu
vusių kareivių sąjungos vadas.

Laikraščiai praneša, kad Hin- 
denburge, Aukštojoj Silezijoj, 
komunistų atstovas miesto ta
ryboje, Zwoka, taipjau nutrau
kė ryšius su komunistais ir su
sidėjo su socialdemokratais.

Niurcnberge tų pati padarė 
du komunistų vadai, vietos dar
bininkų tarybos nariai, Firma 
ir Bach. Mesdami komunistus 
ir pereidami į socialdemokratų 
partijų, jie išleido tam tikrą 
pareiškimų, kuriame be kita 
sako: •4

“Komunistai savo kovos me
todais tik skaldo darbininkų 
sąjungas (unijas). Mes žiūri
me į tai kaip į kriminalinį nu
sikaltimų visai Vokietijos dar
bininkų klasei ir todėl atsišau
kiame į visus savo komunisti
nius- draugus, graudendami 
juos kovoti prieš tokių darbi
ninkų sąjungų ardymo lakti- 
ką.” ! ;

Kiek yra laikraščių 
Vokietijoje

BERLYNAS, rūgs. 25. —Pa
skelbtais statistikos duomeni
mis, 1927 metais Vokietijoje 
ėjo 3,390 laikraščių. To skai
čiaus 1,876 ėjo Prusnose, 1,- 
514 — visoj kitoj vokiečių že
mėj.

Bendrai imant, visoj Vokie
tijoj vienius laikraštis parėjo 
18,219 gyventojų. Kai kurios 
vokiečių valstybės ypačiai tur
tingos laikraščiais. Pavyzdžiui, 
Lippe valstybėje vienas laik
raštis pareina 4,367 gyvento
jams, o Meklenburge vienas 
laikraštis 10,197 gyventojams.

Katastrofingi pot
vyniai Meksikoje

■ ■ —

Ciahuila valstijoj penki kaimai 
vandens nušluoti; daug žmo
nių ir gyvulių žuvo

MEKSIKOS MIESTAS, rūgs. 
25. — Del smarkių lietų, kurie 
be paliovos pylė per pastaras 
penkias dienas, Coahuila valsti
joje kilo dideli potvyniai. Pa
sak pranešimų, penki kaimai 
buvo tvanų nunešti ir daug 
žmonių bei gyvulių žlugo.

Susisiekimas tarp Guadalaja- 
ros, Meksikos Miesto ir Coli-- 
mos nutrukęs. Nutrukęs taip- - 
jau susisiekimas, tarp Meksi
kos Miesto ir Vera Cruz.

Sovietų kavaleristas 
per 23 valandas nu

jojo 155 mylias
VARŽA VA, nigs. 25. — Vy- 

riausias sovietų raitelių in
struktorius, Michail Čerkasky, 
padarė jojimo rekordą. Savo 
jojamuoju arkliu Lordu jis per 
23 valandas atjojo 155 mylias 
į Varšavą dalyvauti tarptauti
nėje arklių parodoje.

Chicago, III., Trečiadienis, Rugsėjo-September 26 d., 1928
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Lake Court viešbutis Floridoj (Palm Beach) uraganui praėjus. Viešbutis tapo gerokai ap
griautas, bet niekas nebuvo užmuštas.

Belgijos kareiviai 
netrukus visai ap

leistą Reiną
BRIUSELIS, Belgija, rūgs. 

25. — Liberalų laikraštis L’In- 
dependence Belge praneša, J<ad 
netrukus iš Reino krašto busią 
ištraukti paskutiniai Belgijos 
kareiviai. Vyriausybe jau esan
ti paruošusi planus paskutinei 
belgų kariuomenės divizijai iš
traukti iš santarvininkų vis dar 
okupuoto Vokietijos krašto.

Dagi sovietai turi 
vargo su moterims

Ilgomis eilėmis laukdamos duo
nos, jos mitinguoja ir keikia 
sovietų valdžią 

\ -----------------

RYGA, rūgs. 25. — Sovietų 
Ge-Pe-U [politinė policija]/ po
licijos šnipais pastatė moteris, 
persirėdži usias paprastomis 
moterėlėmis šeimininkėmis, 
kad jos žvalgautų duonos lau
kiančiųjų eiles Maskvoje ir 
Leningrade. Tikslas — naikin
ti “kramola.” I

Leningrado laikraštis Prav- 
da skundžiasi, kad policija tu
rinti didelio vargo su ilgiau
siomis žmonių, daugiausiai mo
terų eilėmis, jau 6 valandą ry
to pasidarančiomis ties valdžios 
duonos krautuvėmis, nes, girdi, 
dažnai ilgai belaukdamos, mo
terys ima ir pradeda mitinguo
ti, o praeiviams vaizdingai, bet 
nespausdinamais žodžiais, pasa
koti, ką jos manančios apie ko
munistų partiją, apie sovietų 
valdžia ir apie maisto stoką.

Moterų nepasitenkinimu užsi
krečia ir Leningrado fabrikų 
darbininkai. Fabrikų sovietai, 
užuot diskusavę, kaip dera, 
tartpau’tinės politikos proble
mas, ima jau diskusuoti duonos 
klausimą, kortų sistemą, nuola
tinį maisto reikmenų ir rūbų 
brangėjimą.

Moterys, kurios nebesuvaldo 
liežuvio ir pakeikia sovietų val
džią ir tvarką, areštuojamos 
pakeliui namo ir tempiamos j 
policijos nuovadą. Ten joms 
prigraudenama, kad jei jos ne
siliausiančios varinėj tįsios poli
tiką, tai jų vyrai busią atstaty
ti iš darbo.

Du lakūnai užsimušė 
aeroplanui .nukritus
MILĖS CITY, Mont., nigs. 

25. — Jų aeroplanui nukritus 
ž mėn ir sudužus, užsimušė pi
lotai John Nockels ir Robert 
Moore.

Lenkų katalikų kunigų 
muštynės,

Amsterdame (N. Y.) vikaras
Miskovvicz baisiai sumušė
klebeną Pinciureką

AMSTEBDAM, N. Y., rūgs. 
25. — Vėlai vakare į vietos 
lenkų Šv. Stanislovo bažnyčios 
kleboniją buvo pašaukta poli
cija. Atvykę policininkai rado 
kleboną, kunigą Antaną Pin
ciureką, skaudžiai sumuštą ir 
sužalotą. Jo nosis buvo sutriuš
kinta, galvoj buvo keletas gi
lių žaizdų. Sumuštasis buvo 
tuojau nugabentas į ligoninę.

Kleboną Pinciureką sumušė 
jo vikaras, kunigas Povilas 
Miskoyvicz, kuris tapo suimtas. 
Muštynių liudininkė buvo kle
bono giminaitė, ėjusi kleboni
joj šeimininkės pareigas.

Del ko kilo tarp jų mušty
nės, dar neišaiškinta. Šeiminin
kė atsisakė duoti bet kurių lin
dynių, o abudu kunigai taip 
pat atsisakė aiškintis, pareiškę, 
kad pirma jie turį pasitarti su 
vyskupu. >

1,500 prohibicijos 
agentų greitai ne

teks darbo
-tr—

WASHINGTONASn rūgs. 25.
— Prohibicijos biuras sako, 

kad per ateinančias trisdešimt 
dienų busią iš tarnybos paša
linta apie 1,500 federalinių pro
hibicijos agentų, kadangi jie 
pasirodė netikę toms parei
goms eiti. Jų vietos busią už
pildytos kitais, parinktais iš 
civilinės tarnybos sąrašų.

TEGUCIGALPOJE, Hondura- 
se, mirė maj. Edward A. Bur- 
ke, prieš 40 metų pabėgęs j 
ten iš Louisianos. Buvęs tuomet 
Lousianos valstijos iždininku, 
maj. Burke buvo apkaltintas 
dėl išaikvojimo valstijos pinigų.

Chicagai Ir apieiinkei fede
ralinis oro, biuras šiai dienai 
pranašauja:

Iš viso gražu, bet nešilta; vi
dutinis, daugiausiai žiemių va
karų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 40® ir 50° F.

Šiandie saulė teka 6:40, lei
džiasi 6:43. Mėnuo leidžiasi 
3:01 ryto.

Amerikiečiai aukoja 
Anglijai pinigų karo 

skolai atmokėti
LONDONAS, rūgs. 25. — 

Iždo ministeris Churchill pra
nešė, kad “anonymųs amerikie
čiai” aukoją Anglijai pinigų jos 
karo skolų Jungtinėms Valsty
bėms procentams sumokėti.

Vienas toks “nežinomas’’ a- 
merikietis pirmiau paaukojęs 
$100, dabar kitas amerikietis 
dovanojęs $15,000 vertes United 
States Steel korporacijos bonų.

Brazilijos studentai 
uja Mussolini ir 

fašistus
BIO DE JANEIRO, Brazilija, 

rūgs. 25. — Sao Paulo mieste 
studentai puolė italų laikraščio 
11 Piccolo įstaigą ir Italijos 
konsulatą. Ties konsulatu jie 
padarė demonstraciją, šaukda
mi: “šalin Mussolini! šalin fa
šistus!”

Policija demonstrantus išgai
niojo.

Dauguma Sao Paulo valsti
jos gyventojų yra italų kolonis
tai. -

Surinko $1,500,000 dėl 
uragano nukentėju

siems šelpti
WASHINGTONAS, rūgs. 25. 

— Raudonasis Kryžius skelbia, 
kad aukų dėl uragano nukentė- 
j tįsiems Floridoj ir Porto Rikoj 
šelpti iki šiol jau surinkta arti 
IV2 miliono dolerių.

Raudonasis Kryžius nori su
rinkti minimum 5 mrlionus do
lerių.

Paryžiuj suimta tarp
tautinių vagių banda
PARYŽIUS, rūgs. 25. — Pa- 

vyžiaus policija suėmė vienos 
tarptautinių plėšikų bandos na
rius, kartu su jos vadu Milanu 
Dzioriču, serbu.

Džiorič, sako, prisipažinęs, 
kad jis su savo žmonėmis pa
daręs daugybę vagysčių ir pasi- 
plėšęs apie $100,000 grobio Pa
ryžiuje ir kituose Franci jos re- 
zortuose.

SEMINARIJOS AUKLĖTINIS
PRIGĖRĖ PLAUKYKLOJE

SPRINGFIELD, III., rūgs.
25. — Besimaudydamas Y. M. 
C. A. įstaigis plaukykloj prigė
rė Otto Faas, 25 metų, Con- 
cordia seminarijos auklėtinis, ų
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Lietuvos Žinios
Nubaudė “Sekmadieni” Vilniui Vaduoti Sąjun-

------- ; gos skyrių atstovų su-
KAUNAS. — Kauno karo važiavimas

komendantas nubaudė atsako
mą “Sekmadienio“ redaktorių 
St. Sadauską 200 litų arba 2 
savaitėm arešto už nesilaikymą 
privalomų redakcij ms taisyk
lių paragrafo 1 be cenzūros 
žinios įdėjo sensaciją apie krik
ščionių skilimą ir derybas su 
tautininkais.

Rusą Vengrų genero
lai Vokiečių armijos 

manievruose
Manievruose, kurie buvo laiko

mi palei Lenkijos siena, rei- 
chswehras gerai pasižymėjęs

BERLYNAS, nigs. 25. — Si
lezijoj, netoli nuo Lenkijos sie
nos, įvyko Vokietijos armijos 
— reichswehro—manievrai, ku
rių žiūrėti buvo atvykęs pats 
respublikos prezidentas Hin- 
denburgas.

Manievrai parodė, kad reichs- 
wehras yra nepaprastai gerai 
išlavintas — geriau, turi būt, 
negu kurio kito krašto kariuo
menė.

Įdomu, kad tuose manievruo
se dalyvavo dviejų svetimų val
stybių karininkų grupės, bū
tent, Vengrijos ir sovietų Ru
sijos. Vyriausias vengrų ka
riuomenės vadas, gen. Yanki, 
dalyvavo su visu savo štabu.

Tarp ankstų sovietų Rusijoj 
karininkų, kurių vardus spau
dos atstovams buvo užginta 
minėti, vienas buvo generolas, 
kuris, jei atsitiktų karas, butų 
vyriausias rusų karo vadas 
Lenkijos fronte.

Ginklų konferencija, 
neprisirengus, butų 
“Babelio bokštas”

GENEVA, Šveicarija, rūgs. 
25. — Paul Boncour, Franci jos 
atstovas Tautų Sąjungos susi
rinkime, šiandie jspęjo, kad bet 
kuri tarptautinė, nusiginklavi
mo konferencija, kuri butų su
šaukta be tinkamo prisirengi
mo, virstų tik “baisiu Babelio 
bokštu.” .

Kalbėdamas Sąjungos susi
rinkime Boncour gyrė Franci- 
jos Anglijos laivynų sutartį 
kaip nuoširdžias pastangas su
sitarti dėl jūrių ginkluotės su
mažinimo metodų.

SUKONEVEIKĖ VYRĄ, KU
RIS LINDĘS PRIE SVETIMOS 

MOTERIŠKĖS

AURORA, 111., rūgs. 25.— 
Čia tapo areštuoti John Deres- 
ki, ir jo pati, kaltinami dėl su- 
koneveikimoi vieno George Ko- 
vatono, kuriam jie žirklėmis 

i nukirpo ausis ir kitus galus.
Sako, kad jie taip žiauriai 

sužalojo Kovatoną dėl to, kaci 
jis, ateidamas į jų namus, lin
dęs prie Dcreskienės, nors ji 
jo nekentus. Kovaton guli4igo- 
ninėje.

y,
ŽEMĖS DREBĖJIMAS CALI 

FORNIJOJE

CALEXICO, Cal., rūgs. 25.— 
čia ir kitose pietų Californijos 
vietose buvo jaustas stiprus že
mės drebėjimas.

LENINGRADAS, rūgs. 25.— 
Sovietų vyriausybė apdovanojo 
žinomą šachmatistą A. A. Troi- 
ckj “liaudies artįsto“ titulu.

No. 228

KAUNAS. — Vilniui Vaduo
ti Sąjunga, iki bus Vilnius at
vaduotas, laiko spalių mėnesio 
devintąją dieną, lietuvių tau
tos gedulo dieną. Tą dieną da
roma visuotinė apžvalga atlik
tų darbų Vilniui vaduoti ir nu
statoma gairės^teičiai — dar
bui. Todėl sąjunga spalių mėn. 
9-tą dieną paskyrė savo papra
stą metinį visuotinį sąjungos 
susirinkimą, taip pat ir savo 
skyrių atstovų suvažiavimą.

Žydų pogromas Lydoj
Pogromui vadovavo vice- 

burmistras

KAUNAS. — Laikraščių 
pranešimu iš Vilniaus. Lydoj 
šiomis dienomis įvyko smarkus 
susirėmimas tarp vietos žydų 
ir lenkų. “Kurjer Ilustrowany 
Codzienny” praneša, kad per 
žydų trupės vaidinimą “Nir
vana” kino teatre tarp to ki
no direktoriaus ir trupės va
dovų kilo ginčas dėl neva ne- 
sutvarkytos sąskaitos už salės 
išnuomojimą. Tuo pat momen
tu 15-ai minučių užgeso kine 
elektra ir žydų publika atsi
dūrė tamsoje. Publikoj kilo 
triukšmas. Pradėta mušti lan
gai, lempos, baldai ir muzikos 
instrumentai. Visiškai sunai
kinta 65 kėdės. Pasak “llustro- 
wany Kurjer Codzienny”, einą 
gandai, kad pogromas kine bu
vęs iš anksto apgalvotas.. Mie
ste tai buvusi vieriintelė salė, 
kuria lenkai plačiai naudojosi 
įvairioms pramogoms.
“Rzeczpospolita” praneša, kad 

salės naikinimas prasidėjęs, da
vus ženklą miesto viceburmis- 
trui PupkeL Naikinimas trukęs 
apie valandą. Artimųjų namų 
gyventojai manydami, kad ki
ne gaisras, panikoj iš namų 
pabėgo.

Pasisamdė vežiką už 
1780 litų

KAUNAS. — Pil. Lcvandau- 
skas Mykolas, Šančių gyvento
jas, būdamas kiek kauštelėjęs, 
Lukšio g-vėj pasisamdė veži
ką važiuoti namo. Įlipus jam į 
vežimą, priėjo nepažįstamas 
žmogus ir atsiradęs greta, pa- - 
prašė vežiko taip pat pavėžė
ti į Šančius. Pakeliui visa tre
jukė sustojo“ keliose smuklėse 
pasistiprinti. Pasistiprinę dro
žė toliau. Beįvažiuojant į Šan
čius nepažįstamasis, sėdėjęs 
greta I>evandausko, jį išmetė 
iš vežimo ir greit su vežiku 
nudumė toliau.

Levandauskas pasijuto esąs 
apiplėštas: dingo 1780 litų. 
Kriminalės policijos pastango
mis sulaikytas vežikas Kapla- 
nas ir nepažįstamasis štarka 
Kostas. '

Sulaikytieji kaltino vienas 
kitą, pagaliau paaiškėjo, kad 
vagystę .padarė štarka, iš ku
rio 1000 litų atimta ir grąžin
ta nukentėjusiam.

Vilkų gastrolės
KAUNAS. — šiomis dieno

mis Kulautuvos apylinkėse ga
stroliavo keli vilkai, kurie vie
tiniams gyventojams ganyklo
se papiovė kelius gyvulius.

Vienas vilkas buvo įsisukęs 
į vasarotojų apgyventą rajoną, 
kurių tarpe sukėlė nemažą pa
niką. Vilkų “gastrolės” buvo 
trumpos, nes padarius medžio
klę jų nesurasta.
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Medicinos Žinios
Proto ligoniai daugėja

Ne\v York valstijoj 1922 m. 
priimta j šešiolika valstijos li
goninių 7,218 ligonių, 1927 m. 
8,473. Taigi, kiekvienam šim
tui tūkstančių gyventojų 1922 
m. išpuolė 67.2 proto ligoniai, 
tačiaus 1927 m. jau 74.2. Ir 
proto ligonių nuolatinis daugė
jimas jau eina nuo 1910 metų, 
kuomet New York valstijoj bu
vo 30,151 proto ligonis, kadan
gi šiemet jau yra 45,131.

Nejauku pastebėti, kad labai 
panaši statistika gaunama ir 
kitose valstijose, kas ne juo1 
kais rodo, kad silpnapročiai 
sparčiai daugėja.

Ir tokio daugėjimo priežas
tys aiškios. Pavyzdžiui, ar ma
ža proto ligonių padarė pasau
linis karas? Be gana daug jų 
padaro ir tas be galo skubus, 
rūpestingas ir ambicingas ame
rikoniškas gyvenimas, žinoma, 
kas ateina į šį svietą su dide
liu proto kapitalo rezervu, tam 
niekas nepakenks, bet kas su 
mažu, tam ar ankščiau ar vė
liau tenka proto ligoniu tapti. 
Ir kaip gi ne, kad va ir su 
menku proto kapitalu žmogus 
bando lenktyniuoti net ir su 
tais, kurie itin didelį proto ka
pitalą turi. Pagalios, bene tik 
pačia vyriausia proto liginių 
pasidauginimo priežastimi yra 
eugenikos mokslo praktikoj ne
vartojimas. Tiesa, apie euge
niką labai daug šnekama teo
rijoj, bet praktikoj, tai reikia 
tiesa sakyti, kad tarsi visai ne
paisoma jo. Silpnapročiai vi
siškai paliekama naturalės at
rankos valiai, kada iš tikrųjų 
jie turėtų būti kibai atsargiai

MŪRINIS arba MEDINIS
Geros rųštos pastatyti garažai

persisojami per dirbtinės at
rankos sietą. Tajgi, anaiptol 
nereikėtų leisti silpnapročiam^ 
vestis, na, ir veistis. O tada 
jų skaičius nedaugėtų, bet 
sparčiai mažėtų.

Bet tai sakysite, kad žmo
gaus laisvė bus varžoma, da 
daugiau, stačiai mindžiojama. 
Tiesa. Vis dėlto, jeigu sveiki, 
geri ir draugijai naudingi žmo
nės turi nesvaikus, niekam ti
kusius užlaikyti ir dėl jų nu
kentėti, tai juk ir jų (sveikų
jų) laisvė yra varžoma? Ir tai 
akivaizdoje to, kad sveikųjų y- 
ra didelė dauguma. Rodos, kad 
giliau ir širdingiau tampa įkai
nuota ir pagerbta laisvė tada, 
kada saujalė netikusių žmo
nių tampa suvaržyta, o milijo
nai tikusių paliuosuota nuo vi
sai nereikalingo pasiaukojimo, 
kad ve leidus veistis, daugin
tis silpnapročiams, paskui juos 
užlaikyti ir, pagalios, gana 
daug dėl jų nukentėti

\
Trijų kartų čiepijimas vaikų 

busiąs privalomas Japonijoj.
Nuo sausio mėnesio Japoni

jos sostinėj Tokyo susirgo rau
plėmis suvirsimi septyniasde
šimt žmonių. Daugiausia susir
go vaikų nuo vienų iki dešimt 
metų amžiaus, šituos vaikus 
tyrinėjant pasirodė, kad neku- 
rie iš jų, nors dar nė dešimties 
metų neturį, ir jau du kartu 
čiepyti, vis “dėlto rauplėmis ap
sirgo. Sveikatos biuras tuomi 
labai susirūpino, ir jis žada 
paduoti parliamentui bilių, kad 
juo einant, vos tik baigusių 
pradžios mokyklą vaikų trety
sis įčiepijimas butų privalomu.

Japonai yra labai praktiški 
žmonės, štai, ptw., kadir čia, 
jeigu jie mato, kad neužtenka 
vieno čiepijimo, tai jie čiepija 
du kartu, o jeigu ir dviejų ne
pakanka,' tai tris. O kiek yra 
lietuviuose vaikų, kurie jau 
įfors ir gerokai paaugę, o vis 
dėlto dar nė karto nečiepyti. 
Tai tėvų apsileidimas. Kūdi
kius geriausia čiepyti huo 2 iki

$10 jmokėti
24 mėnesiams išmokėjimui

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

Jei jus turite Ibtą ir norite pasi
statyti namą, mes pastatysime ir fi
nansuosime jį. Del tolimesnių in
formacijų šaukite, rašykite arba at
siųskite kuponą už toki darbą kurj 
jus interesuoiatės.

j Namo pakėlimas

Cementinis pamatas

6 mėnesių jų amžiaus. Tada 
jie .čiepus lengvai priima ir jų 
kūno čiepams pasipriešinimas 
jotai pasitaiko. Vaikus gi ga
lima čiepyti bile kada. Tik ve 
jeigu kūdikis ar vaikas turi ko
kią nors odos ligą ir šiaip jau 
yra silpnas, tai geriau palauk
ti iki sustiprės ir pasveiks, ži
noma, jeigu rauplės siaučia, 
tada jau laukti nereikia, bet 
jčiepyti kuogreičiausiai.

Patžudystės Japonijoj
Į Į Abelnas pertaisymas

J Naujas namas ir finansavimas
Vardas ..................................................-

Adresas ..................-........ -..... —.........-

QuaKty Construction Co. 
North Shore ofisas ir Yardai 

4538 W. Addison St. 
Teleth^e Avenua 4713

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 v5enas pasto
vus ir tikras gydymas ir jis 
vartoja jį.

Dr. C.C. Singley M.D.
20 VV. Jackson Bsuf.

Su i te 1615, 
Phone Harrison 0150 

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

Nors japonai ir yr labai 
praktiški, žvalus ir stoikiški 
žmonės, vis dėlto prietarai ir 
juose šilumos suranda. štai, 
kai dėl patžudysčių, japonai ti
ki, kad žmogaus gyvenime tik
rai yra du kritiški amžiai, bū
tent, dėl vyrų, kada jie sulau
kia dvidešimt penktų ir ketu
riasdešimt •‘■antrų metų, o dėl 
moterų tai devynioliktuose ir 
tridešimtuose metuose jų am
žiaus. Išėmus šiuos japonų am
žiaus metus, tai kituose me
tuose retai patžudystės pasitai
ko. Bet dar tikima, kad ir ki
tokio nevykusio ar blogo am
žiaus esama. Pavyzdžiui, tiki
ma, kad užgimusios taip vadi
name “Senesnio-Ugio-ArkliO” 
mete, kursai pasitaiko kas še
šios dešimtys metų, taps labai 
blogomis pačiomis, na, ir net 
nužudys savo vyrus. Tokių ga
na daug ir nusižudo, manyda
mos, kad jos nėra vertos gy
venti. Vis tiek daugiau nusi
žudo vyrų, negu moterį), štai, 
Tokyo ir jo priemiesčiuose pa
daryta statistika rodo, jog iš 
520 nusižudusių, 275 buvo vy
rai ir 245 moterys.

—Dr. Margelis.
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G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

k'.___________ ________—------------ N *....... . ..

Svetimžemių/ pro
blemos•

Gimimo metrikai ir užsiregis
travimas

Klausimas: Mano vaikas, še
šių metų senumo, ką tik pra
dėjo lankyti mokyklą ir moky
toja nuo jo reikalauja gimimo 
metrikų. Ir kad nors jis gimė 
čionais, Suv. Valstijose, nega
liu gauti gimimo metrikų. Ką 
turiu daryti?

K. P. Chicago, 111.

Atsakymas: Turi pristatyti 
Sveikatos Departamentui arba 
Biurui savo miesto pilnas in
formacijas, duodant vaiko gi
mimo dieną, vardą po kuriuo 
buvo užregistruotas, gimimo 
vietą, tėvų vardus ir adresus, 
kuriame atsitikime už dyką 
oficiališkas užregistravimo cer- 
tifikatas bus išduotas. Jeigu 
vaiko gimimas neužrekorduotas 
dėl nekuriu nors priežasčių, tai 
gali būti dabar užregistruotas, 
įteikiant raštą, kuriame užra
šyta vaiko gimimo vieta ir die
na. Ir tuo pačiu laiku išgauk 
kopiją rekordo įteikti mokyklai.

Klausimas: Mano tėvai gimė 
Europoje, o aš gimiau šioje ša
lyje. Ketinu važiuoti Europon, 
bet turiu užtektinai bėdos ir 
vargo darodyti, kad aš čionais 
gimiau, nes mano gimimas ne
buvo užregistruotas. Kaip galiu 
išgauti gimimo metrikus?

R. N. South Boston, Mass.
Atsakymas: Kuomet gimimo 

metrikai reikalaujami darodyti 
Amerikos pilietystę, krikšto 
certifikatas su afidavitais dvie
jų liudininkų, kurie gali prisiek
ti, kad vaikas gimė Suv. Vals
tijose, turi būti pristatyta. Ga
lima gauti gydytojo, slaugės, 
akušerkos arba krikšto tėvų pa
liudijimą.

Lioterijos draudžiamos šioje 
šalyje

Klausimas: Girdėjau, kad lio
terijos draudžiamos šioje šaly
je. Ar tai liečia pardavimą bi
lietų lioterijoms svetimose ša
lyse ?

P. L. Philadelphia, Pa.
Atsakymas: Taip. Suv. Vals

tijų Baudžiamų įstatymų dalis 
213, draudžia siuntinėjimą per 
paštą visos medžiagos, kuri lie
čia lioterijas. Pereitais metais, 
“apgavystės” įsakymai išleisti 
prieš 36 svetimas kompanijas, 
kurios' siuntė savo garsinimus 
žmonėms šioje šalyje. Visi laiš
kai buvo sugrąžinti siuntėjams.

Ligonbučiai ir dispensarai

Klausimas: Ar galite man 
pranešti klinikos vardą ir ad
resą, kur gydo veneriškas ligas?

L. D. San Francisco, Cal.

Atsakymas: Gali kreiptis prie 
sekančių klinikų, kur galėsi g$-| 
dytis už dyką, jeigu neturi pi
nigų. College of Physicians 
and Surgeons, 344 Fourteenth 
Street; Mt. Zion Ilospital\Dis- 
pensary, Scott <& Post Streets; 
San Francisco Health Depart
ment Clinic, 1083 Mission St.; 
Stanford University Clinic, 
Sacramento and Webster St., 
University of California Hos- 
pital, Parnasus Avė. and 3-rd 
St.

Beveik kiekvienas Suv. Vals
tijų miestas užlaiko klinikas 
arba ligonbučius įvairioms li
goms, inimant lytiškas ligas.
Pasportai naturalizuotiems pi

liečiams
Klausimas: Esu Amerikos na- 

turalizuotas pilietis ir manau 
vykti Europon. Kaip galiu iš
gauti Amerikos pasportą, ir 
kaip ilgai turiu laukti pakol 
man jį išduos?

J. K. Clinton, Iowa.
Atsakymas: Turi afideivito 

formoj pasiųsti raštą Valstybės 
Sekretoriui. Šitą afideivitą tu
ri išpildyti prieš Federalio Teis
mo raitininko, arba valstiška- 
me teisme, kuris autorizuotas 
naturalizuoti ateivius,

prieš Valstybės Departamento 
agentą. Tavo natūralizacijos 
certifikatas, arba tam tikra cer- 
tifikuota Ttopija teismo rekordo 
tavo natūralizacijos, turi būti 
pasiųsta su aplikacija—tau at
gal sugrąžins po peržiūrėjimo.

Su aplikacija turi pasiųsti 
dvi fotografijas (savo) ant plo
nos popieros, trijų colių didu
mo, ir afideivitą vieno liudinin
ko. Pasporto kaina yra $9.00 
ir reikia užmokėti $1.00 už ap
likaciją. Gali mokestį siųsti 
pinigais arba piniglaiškiu.

Kuomet aplikacija tinkamai 
išpildyta, pasportas bus Vals
tybės Departamento išduotas, į 
vieną arba dvi dienas. Bet pa
tartina prašyti pasporto nors 
savaitę prieš išvažiavimo.

{^gališkos rezidencijos 
da rodymas

Klausimas: Buvau legališkai 
įleistas į Suv. Valstijas nuola
tiniam apsigyvenimui. Aš pa
siunčiau savo šeimynai Europo
je užlaikymo afidavitą, kad ji 
galėtų išgauti pirmenybės vi
zas kvotoje, sulig nauja įstaty
mo. Mano žmona ką tik pra
nešė, kad kuomet ji nuvyko pas 
konsulą prašyti vizų, jis atsisa
kė išduoti. Jis jai pasakė, lad 
jis nežino ar legališkai buvau 
įleistas į Suv. Valstijas. Jis 
reikalauja nuo jos tokį įrody
mą. Kur galiu gauti tokį daro- 
dymą?”

F. J. Pittsburgh, Pa.
Atsakymas: Informacijos,

kad “legališkos rezidencijos da- 
rodymas” turi būti paduotas iš
gauti pirmenybės viszą kvotoje, 
yra' klaidingos informacijos.

Kai kurie Europos laikraščiai 
skelbė tokias informacijas, bet 
jos nėra teisingos.

Privatiškas asmuo negali iš
gauti legališko atvažiavimo ofi- 
ciališka certifikata. v *
Kuomet Foreign Languoge In
formation Service nesenai krei
pėsi prie Valstybės Departa
mento šiame reikale, gavo se
kantį atsakymą i

“Ateivis vyras arba tėvas, 
neturi išpildyti peticiją žmonai 
arba neištekėjusiems vaikams, 
neturintiems dvidešimts pirmų 
metų; bet prieš išduodant vizą 
ateiviui, kuris priguli prie pir
menybės kiasės, konsulas turi 
persitikrini, kad giminė buvo le
gališkai įleista į Suv. Valstijas. 
Geriau, jeigu aplikantas arba 
ateivis, kuris ketina vykti Ame
rikon, pristatytų smulkiai iš
dėstytą pranešimą apie giminės 
legališką įleidimą į Suv. Valsti
jas. Tai yra ant kokio laivo 

■ atvažiavo, uostą, į kurį atvažia
vo, ir atvažiavimo dieną. Atsi
tikime, kur konsulinis oficie- 
rius priimdamas aplikaciją neti
ki, kad teisybė jąm buvo pri
statyta, arba dėl nekuriu prie
žasčių, jam suteiktos informa
cijos nepilnos, susineš tiesiog 
su Imigracijos Komisionierium 
tame uoste, kur ateivio giminė 
įėjo į Suv. Valstijas. Ta komu
nikacija gali būti pasiųsta paš
tu arba kablegramu aplikanto 
išlaidomis, jeigu jis taip nori”.

Tavo atsitikime pagamink ki
tą “affidavit of support”, paduo
dant visus faktus apie tavo le
gališką įleidimą į Suv. Valsti
ja^ nuolatiniui apsigyvenimui, 
inimant atvykimo dieną ir var
dą laivo* Dauginus informacijų 
nereik. Tegul tavo žmona ta
da prašo pirmenybės vizą kvo
toje. Konsulas gali savo nuo
žiūra, priimti afidavite paduo
tus faktus, ir tuoj išduoti vi
zą, arba jis kreipsis prie imi
gracijos viršininko uoste, kur 
ateivis sako, kad legališkai at
važiavo.

Suv. Valstijų biudžetas
Klausimas: Ar man galite 

paduoti įeigas ir išlaidas Fede- 
ralės valdžios? Kiek kainuoja 
užlaikyti armiją, laivyną, ap- 
svietą, žemdirbystę ir t. t.?

M. K. Phila., IJa.
Atsakymas: Rokuojama, kad 

1928 m. įplaukė suvirs $4,075,-

< JUOKAI
Prie bilijardo.

Petras: Na, mane partija, 
duokš pinigus.

Jokūbas (dėdamas kišenėn
pinigus): Ar nenutilsi.., žinai, 

l'ederalč valdžia kad dabar jokių partijų Lietu
voje nėra.

314,000, liko apie 454,284,000.
Daugiausia išleista Veteranų 

Biurui, $565,256,000. Apie $402,- 
677,000 praleista Karo Depar
tamentui, inimant Panamos Ka
nale. ir $341,335,000 laivynui. 
Kadangi apšvieta pasilieka vals
tijų rankose,
tik užlaiko savo Apšvietos Biu
rą ir paskiria tik specialius pa-į 
skyrimus valstijoms. Agrikul
tūros Departamento paskyri
mas dasiekė suvirš $143,000,- 
000. Iždo Departamento beveik 
$328,000,000 ir Vidaus Depar
tamento apie $229,000,000.

(FLIS).

Pas medicinos gydytoją.
Ligonis (iš didelio nutukimo 

stenėdamas) — Ponas gydyto
jau! Esu drūtas, kaip dramblys. 
Duok man patarimą, ką turiu 
daryti?

Gydytojas: Tai kreipkis tam
sta pas veterinorių.

arba 598,000 ir išleista apie $3,621,-

Išpažintis Ylakiuose.
Kunigas: Nuodėmi n g a s i s 

žmogau, muškis į krutinę ir 
gailėkis už griekus; be to pri
žadėk daugiau nekeikti.

Griešnykas: Mat anon velns, 
nebkeiksiu daugiau.

Kada Galvą Skauda
Jums nėra reikalo išlikti 
iš darbo arba gulti lovon. 
Vienas ar du ORANGEINE 
Milteliai sustabdys skaudė
jimą. Moterys kasmet su
vartoja milionus tų milte
lių. Daktaro Receptas.

Visose Aptiekose.

ORANGEINE
POVVDERS - TABLETJ

Jus negalite peryiršinti Budveiser — Jus nega
lite net pamėgdžioti jį ant rųšies, užganedinimo 
bei pasekmių, štai kodėl ši didelė raudona blė- 
kinė yra Amerikos mėgiamas naminis pakietas 
šiandie... Parduodamas visur.

Norint priduoti maistingumo duonai, keksams, pyragai
čiams ir “doughnuts”, vartok Budweiser Malt Syrup 
savo kepimui.

o

Budvveiser Malt Syrup
HOP FLAVORED OR PLAIN

WESTERN SALES CORPORATION 
1525 Nevvberry Avė.

Distributors Phone Canal 7051 Chicago, Illinois
. S BM-88
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NAUJIENOS
JAU EINA 1 LIETUVĄ

Lietuvos žmonės su pasigerėjimu skaito “Nau
jienas”, nes “Naujienose” jie randa Amerikos 
lietuvių gyvenimo atvaizdą ir neįkainuojamo 
dvasiško peno dėl savęs.

Bet sunku. Daugelis žmonių Lietuvoje neturi 
lėšų užsiprenumeruoti sau “Naujienų” - pagel- 
bekime jiems!

LAIKINAS PRENUMERATOS NUPIGINIMAS

TIK IKI SPALIO DEŠIMTOS 
M

“Naujienų” prenumerata į Lietuvą metams $7.00

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St Chicago, III.
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Vinča nugalėjo Rytų' 
Vokietijos bokso 
čempioną Hincmanų 

---------------------- T----  «
(Musų sporto korespondento)

I). S. 5-kių metų sukaktuvių 
šventė.— Sunkumų kilnotojai. 
—Naujas Lietuvos rekordas. 
—Dviračių lenktynės. —čem
pionas .Juozas Šimkus prieš* 
B r. Malkevičių. — Boksas.— 
Vinča prieš Hincmanų.

Kaunas.
Rugsėjo 8 d. Lietuvos Dvira

tininkų Sąjunga (LDS) šventė 
savo penkmetines sukaktuves, 
į tų sąjungų susispietę ne tik 
dviratininkai, bet ir daugybė 
kitų sportininkų, daugiausia 
sunkiojo spurto.

Buvo išpildyta daug įdomių 
numerių, iš kurių aprašysiu tik 
svarbiausius, šventės pradžioje 
buvo sunkumų kilnojimas, da
lyvavo virš 10 sunkumų kilno
tojų, 
vienas,
sunkumų kilnojimo čempionas 
Rimas (LDS Šiauliai) pastatė 
naują rekordų dviem rankom iš
keldamas į aukštį. 100 kilogra
mų. Pussunkio svorio Lietuvos 
čempionas ir Amsterdamo daly
vis Vitonis šį kartą buvo blo- 

tik 100 
daugiau

Rekordas pasiektas tik
Lietuvos lengvo svorio

ti vi ričių

goję formoje ir iškėlė 
klgr. Vitonis paprastai 
iškeldavo.

Gana įdomios buvo
lenktynės R. Prezidento tadrei 
laimėti. Tą taurę jau per du 
metu buvo laimėjęs Kauno dvi
ratininkas Nirkovas. Bet šį kar
tą jis turėjo rimtų konkuren
tų iš Klaipėdos “Radsport’o. Be 
to, jam likimas nepadėjo. Il
gai jis važiavo pirmuoju (iš 
viso distancija buvo 24 kilm.), 
bet sulužo dviratis. Lenktynes 
laimėjo klaipėdietis Jurgis 
Brusdeilinas. Jo brolis Jonas 
Brusdelinis pasiliko tik ant pu
sės dviračio rato. Geri broliai 
dviratininkai !

Taipgi visus lab^i įdomavo 
ristynės tarp čempiono ameri
kiečio ristiko Juozo Šimkaus ir 
Lietuvos čempiono Bronio Mal
kevičiaus. Malkevičius norėjo 
atsirevanšuoti Šimkui. Apie 
penkias minutes abu ristikai 
ėmėsi lygiai. Šimkui Malkevi
čius buvo sudarę pavojingų si
tuacijų. Bet Šimkaus vikru
mas padėjo paimti viršų. 11 mi
nučių 36 sek. Šimkus prispaudė 
Milkevičių ir buvo paskelbtas 
nugalėtu. Malkevičius turi dau
giau fizinės jėgos už Šimkų, 
bet Šimkus savo narsumu ir ge
ra technika nugalėjo, 

liet labiausiai visi interesa- 
vosi bokso rungtynėmis. Tūks
tantinė publika susirinko pažiū
rėti, kaip musų Vinča mušis su 
Rytų Vokietijos čempionu.

Rungtynės prasidėjo nuo 
lengvesnio svorio. Pusviduti-
niam svory boksavosi Markevi-, “Liet. Aidas 
čius (Liet. pus. vid. svorio čem
pionas) ir jaunas boksininkas 
Raila. Laimėjo punktais Mar
kevičius.

Tačiau galinta spręsti, kad 
ankščiau ar vėliau šį savo ti
tulą jis turės perleisti Railai. 
Raila yra dar visai jaunas bok
sininkas, bet be galo ištvermin
gas ir stiprus. Jis ’frralaimėjo 
dėl to, kad turi mažą techniką. 
Tuo tarpu Markevičius turi gal

'geriausią techniką iš’visų Lie
tuvos sportininkų. Pussunkiam 
svory čempionas Kaminskas 
nugalėjo naują boksininką Eid- 
rigeviėių. Kaminskas buvo taip 
saulės nudegtas ir turi tokią 
tamsią odą, kad jis atrodė kaip 
tikras negras. Jis laimėjo už
tarnautai.

štai “smulkiosios” rungtynės 
pasibaigė. Pasirodė Rytų Vo
kietijos čempionas Hincman. 
Jis sveria 82 kilgr. aukšto ūgio 
ir iš išvaizdos atrodo labai stip- 

I rus. Hincman yra labai rimtas 
Vokietijos boksininkas ir kan
didatas į visos Vokietijos čem
pionus. Visi laukė, kad Vincai 
bus labai sunkaus darbo, ir spė
liojo. kad butų gerai, jeigu Vin
cą sugebėtų baigti lygiomis.

Tačiau musų Vinča parodė, 
kad jis yra tikrai Lietuvos 
sunkaus svorio čempionas ir 
taipgi čempionas visų Pa baltės 
valstybių (Latvijos, 
Rytų Prūsijos...), 
jaunas vyras, 
Bet jau nuo 
laiko Lietuvos 
šiemet vasarą 
terdamo Olimpijadoje. Prieš tai 
treniravosi Paryžiuje, kur su
liesėjo ir dabar svėrė tik 82 
kilogr., lygiai su Hincmanų. 
Taipgi abiejų boksininkų ūgiai 
vienodi. Amsterdamo Olimpi- 
jadoj Vinča nugalėjo žymų fran 
cuzų boksininką Toųuet. Bet 
neteisingai pralaimėjo Pietų 
Afrikos čempionui Corkendali- 
ni. Pirmam rounde Vinča nu
galėjo Corkendalį. Antram 
rounde šis Vinča smarkiai puo
lė ir sužeidė į veidą. Bet Vinča 
net ant žemės nebuvo pargriu
vęs. Jis norėjo toliau boksuo
tis, bet teisėjas pripažino nu
galėtoju Corkendalį. Taip ne
teisingai pralaimėjus, Vinča la
bai pyko ir pasiryžo smarkiai 
treniruotis, kad su laiku išdau
žytų visus Europos boksininkus.

šiandien punktais jis nugalėjo 
Rytų Vokietijos čempioną Hinc- 
maną, 14:10 Vinčos naudai. 
Pirmas roundas prasidėjo smar
kiu puolimu Vinčos persvaroje. 
Antras taip pat. O trečiam 
rounde Vinča taip smagiai ėmė 
vokietį mušti, kad visi laukė 
knock out’o. 
atsilaikė, 
puldamas, 
ketvirtam 
persvarą 
penktam musų Juozas taip pa
sistengė, kad rungtynes laimė
jo. Vokietis buvo priverstas 
dažnai klinčuoti. Vinča laimėjo 
ir gavo Kauno notaro brangių 
dovanų.

Tūkstantine publika musų 

Juozui Vincai iškėlė didžiausias 
ovacijas. Tuo labiau, kad Vin
ča tuoj arba netrukus išvažiuo
ja į Jungtines Valstybes ke
liems metams. Tai buvo jo pas
kutinės rungtynės Europoje.

praneša, kad į 
Amerikų jį pasikvietė musų 
Jack Sharkey menadžeris Buk- 
ley. Lietuviai visam pasauliui 
parodė, kad jie turi vienų ge
riausių boksininkų Jack Shar
key asmeny, o dabar tikimės, 
kad ir Juozas Vinča nepadarys 
lietuvi 
silaukl 
nešančių* apie 
narsius žygius.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

So. Englewood
Vaikų vakaras ir tėvų balius.

Estijos, 
Vinča dar 

turi 22 metus. 
19-kos metų jis 
čempiono titulų, 
dalyvavo Ams-

Pereitam šeštadieny vietos lie
tuviai turėjo nepaprastų vakarų 

atidarymų vaikų mokyklos 
sezono, p. Petroko svetainėj.

Tokiuose parengimuose visa
da esti daug gyvumo ir aš neap
sirikau atsilankęs į šį. Žinoma, 
svarbiausių* publikų sudarė pa
tys vaikučiai, busimi “studen* 
tai.” Jie linksminos, žaidė, šo
ko ir užbaigė pramoga vakarie
ne. Tėvai ir svečiai buvo su jais 
Muzikantai nesigailėjo muzikos 
nei vienam.

Kaipo dvasios vadas šiame pa
rengime buvo P. V. Gaubia, mu
zikos ir dainų mokytojas. Jam 
prigelbėjo surengime šios puo
tos tėvų būrys iš p. Barzdos, p. 
Drasutienės, p. žižiunienės ir ki
tų. Atsilankė pora atstovų ir 
iš SLA. 36 kp., kurie nors ir 
per trumpų laika įsigyjo gražių 
įspūdžių iš šio linksmaus jauni
mo būrelio ir darbščių tėvų.O. K.

kad jam pavykę suorganizuoti 
Lietuvos žydų sąjungą Detroi-, 
te, kuriai šiuo laiku priklauso 
apie 200 narių.

Chicagon jisai atvažiavo sek
madienyje, o sugrįžo atgal j 
Detroitu pirmadienyje.

Išreiškė mintj, jogei butų ge-t 
rai, jei butų parengiamos ben-1 
droš artimesnių ir tolimesnių 
lietuvių kolonijų iškilmės arba 
suvažiavimai ne tik tam, kad 
apsvarsčius opius Amerikos 
lietuviams klausimai, ale ir 
tam, kad vienas su kitu susipa
žintų. —Reporteris. l

Laiškai Pašte.
šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina j vyriausi;; paštų (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Kei
kia klausti prie langelio, kui 
padėta iškaba “Advertised Win- 
iow” lobėj nuo Adams gat< 
vės, pasakant laiško NUME
RI, kaip kad šiame surašė pa 
žymėta.. Laiškus paštas laiko 
tam tikrų laika, o paskui 
naikina.

au

9
10

Atlankė “Nau 
jienas”

Pirmadienyj aplankė “Nau
jienų” redakciją p. Kacenelen-

12
13
14

18

Roselando ir apielinkės lietuviams

Dr. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

perkėlė savo dentisterijos ofisą naujon vieton, 
j nuosavą namą

30 East lllth St., kampas Wabash Av.
Telefonas Pullman 0856

Bus teikiamas kuopilniausias patarnavimas: gasas 
X-Ray ir t. t.

Valandos: nuo 9 ryto iki 8 v. vakare,
Seredomis nuo 9 ryto iki 12 vai. dienos

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

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
J*AI yra piuku jeigu gali taip 
1 ‘ padaryt, io^ kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, Jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
kurs istikro šveičia nedrasky
damas dantų ernales — tas sun
kus uždavinis pagalios tapo ii- 
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Lo«is, U. S. A.

Liuosuotoją 
Jys kramtysit 
Kaip Gumą 
Soknis Tik 

Mėtos _

Abazaris Petras 
Bernotaitis Jonas 
Brazauckas V. 
Bumblienė Uršule 
Bukauskieni Petroneli 
Chepules K. 
Cuplis Mrs. Betty 
Curschellas Michael A. 
Depas William 
Drgelas Frank 2 
Donevich Kosth, 
Dovidaiciui Joniui 
Genini Jonui 
G ribas George 
Jakukovich Frank 
Jaselskis Kleopą 
Lubaucini Juozui 
Jurinas Tonia 
Kranjalis M. z 
Lapinskas A. 
Margevice Valei* 
Navičkenė S. 
Pajazchos Janos 
Petrovich Louer 
Pietras Adam 
Pustelninka Vincentas 
Kieliatiene Petronėle 
Shonouckos E. 

\ G. 
onas 

Sl/nksniu Stanly 

 

Stulpelis Kazimier 
Makys Stefan and Son 
Urban Emily 
Venckus Tedis 
VVasnones Barbora 

Zodonis Mykolas

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

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

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

, Kambariai 1012, 101b, 1016. Imkit elevatorių 
CHICAGO, ILLINOIS

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

"jįsnik
For Cnt* and Wounds

Apsisaagokit ■žsikritimol 
Gydyki t koiną žaizdą ar
ba įaibrėžimą sa šiuo ne
nuodijančių antiseptiku. 
Zonite ižmuia bakteriįaa. 
Ir iigydo.

bogen. Jisai papasakojo kai ką jg 
įdomaus apie Detroitą ir apie 20 

P-as Kacen- 23 
elenbogenas turėjo progos susi- 24 
tikti su Detroito lietuviais ir 
kalbėti vietos lietuvių susirinki
me, kuris šaukta Vilniaus rei
kalu.

Susirinkime dalyvavo atsto
vai visų vietos lietuvių organi
zacijų. P-nas Kacenelebogenas,' 43 
kaip vilnietis patsai, kalbėjo, 45 
jogei Vilniaus apielinkcse gy- 47 
vena lietuviai ir baltgudžiai, o į 49 
pačiame Vilniuje didžiumoje žy-į50 
dai. žydai ekonominiai ir isto- 
riniai yra sujungti su apielin- 
kių gyventojais, t. y. su lietu- 
vinis ir baltgudžiais, o ne su 
lenkais. >

Tame susirinkime 
kun. Baraitis. Kunigas padaręs 
puikaus įspūdžio į 1_______
sius, kalbėjęs kaip apšiįvietęs 
inteligentas. x-

Detroite, pasate p. Kacenelen- 
bogeno, esama poros lietuvių 
mokyklų, bet, žinoma, ne vis
kas atsiekta toje srityje.

Gaila, kad Detroitas neteko 
p. Miko Petrausko, kuris išvy
ko Philadelphijon.

Detroite p. Kacenelenboge- 
nas susitikdhvo su žinomu vie-, 
tos veikėju, daktaru Jonikai- 
čiu, kuris suteikė įdomių infor
macijų apie vietos lietuvius. 
Nužiūrima, kad apie 70 nuošim
čių vietos lietuvių dirba pas 
Fordų. Darbai dabar einu ge-l 
rai, bet darbas yra sunkus ir 
įtemptas, o uždarbiai ne kažin- 
kaip dideli.

P-as Kacenelebogen pasipaži
no su vietos inteligentija, kuri 
įdomauja Lietuva. Lietuvių vi
suomeninis judėjimas iki šiol 
buvo kaip ir apmiręs, bet ti
kimasi, kad ateityje, kai dar
bai pagerės, jis atgys.

Achiles. I Pranešė p. Kacenelenbogenas,

Vokietis šiaip taip 
Bet Vincą smarkiai 

matyt, nuvargo, ir 
rounde turėjo maža 
Hincmanas. Tačiau

Detroito lietuvius.

28
29
30
31

38

60
61

kalbėjo,
- . 168.. -T |7() 

susirinku*,

74
78

83

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

Vieną Minutę Prie Telefono-Ar Visą Dieną Prie Katilo?

NUODUGNUS tyrimai parodė, kad skalbimo diena suvartoja daug daugiau moteries energijos, negu 
visos kiton jos šeiminifikos pareigos, karto paimtos. Be to tai yra nemalonus darbus _---- purvinas
ir vargingas. Modernine moteris siunčia viską i skalbykla.

WET WASH

Išplauti mink štame 
muiliname vandenyje 
ir išimti beveik sausi.

Seredomis, Ketvertais 
ir Pėtnyčiomis

HYDRO
Visi “flat” skalbiniai 
gražiai išprosyti ir su
dėti, 
ktai 
gni.

Nešiojamieji dai- 
sugrąžinami drė-

ROUGH DRY
(Ore išdžiovinti)

Visi “flat” skalbiniai 
išprosyti ir sudėti. 
Nešiojamieji daiktai 
sugražinami sausi.

ALL-PREST
Pilnas skalbyklos pa
tarnavimas. Viskas 
gražiai išplauta ir iš- 
prosyta, prirengta var
tojimui. Iškrakmolyta 
kur reikalinga. Pil
niausias ir geriausias 
patarnavimas.

Delicious
00d

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

cheese ar^found 
in Kraft Cheese.

KRAFT CHEESE

20 svarų $1.00 20 svarų $1.50

KODĖL NEIMTI GERIAUSI?”“KUR KAINA YRA TA PATI,

TUBBY

THE Ei AME SMAO.TIES?
I’LL SUtMLM VOHAT 

THEh"LL GET FOOlT^OO' 
“I H AT KIMDA STUFF OtJ

HE. I'LL SIAOLO 'EM'

Seredomis, Ketvertais 
ir Pėtnyčiomis. KRAFT-PHENIK 

CHEESE COMPANY

s gėdos. Tikėsimės su- 
rpierikiečių laiškų, pra

muši; tautiečio

15 svarų $1.60
Kiekvienas prfedinis 

svaras t)c

5 sv. nešiojamų daiktų
5 sv. “flat” daiktų 

$1.67

Jul'jblktllhJafi K
, r ' • .

IŠNAIKINA
Kandis, Tarakonus, 
Blakes, Muses Ir 

Kitus Vabalus

Archer WetWash Laundry
3857-3867 Archer Avenue Visi telefonai Lafayette 9211

Have a Care There, Smarties

LI5TERINE 
THROAT 
TABLETE

ANTISEP
TIKAS 

Apeaugoįa 
ir Prašali
na Gerk-

mą. Skau- 
diįhną ir 
Koeijimą.

SO LUCV 3O\)E-S 
(SAVE ME THE HOPOOeC 
Ak)' iŠ SvOEET 0/0 
T HAT OLE STUCK UP 
SlSSV SMITĄ, E.A? 
V)ELL, i BET I'LL SHOu) 
HEO. SHE CAM’T GIVE 
ME A)O AIGI4-HAT 
<STDFF LIKĘ TIAAT

by

FLIT

I
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TROCKIS NORĖJO SUGRJŽTI PARTIJON

Komunistų Internacionalo kongrese, kuris tęsėsi 
beveik septynias savaites (!) ir neseniai pasibaigė, buvo 
svarstomu tarp kitų dalykų ir išmestųjų iš partijos bol
ševikų šulų — Trickio, Radeko, Sapronovo ir k. — pra
šymas priimti juos atgal į partiją. Kongresas jų prašy
mą atmetė. Atmetė taip pat ir Vokietijos opozicininkų, 
Maslovo ir Ruth Ęišeriutės, prašymą.

Turbut prašytojai nepakankamai nusižemino Sta
linui.

Nepartinė’^ Mokykla
(Musų Lietuvos korespondento)

Sena giesmelė.— Nauja moky
tojų sąjunga. — Vietas gaus 
tik mokytojai tautininkai.— 
Rekomendacijos. — Biauri po
litinė netolerancija. —Fašiz
mas ir liaudies švietimas.

mokytojas atsiminė apie vietų. 
O tautininkų lyderis žinojo jį 
esant neturtingą. Nuvyko pas 
mokyklų inspektorių. Lyderis 
pristatė:

—čia yra musų žmogus, Ba
sanavičiaus sąjungos narys, ir

Kaunas, 6 d. rugsėjo, 1928. jam reikia duoti vietų Kaune, T • A A A* • 1 1 I 1 1 • -Į *A 4 1-1 1 ] i •

jai nefašistiškai lavintis. Juk 
fašizmas labai artintas monar- 
chizmui, o monarchai nelabai 
pakenčia liaudies švietimą. Liau
dis geriau tebūna tamsi, bet 
“monarchiška” ir akla jų norų 
vykdytoja.

Ne, su tokia švietimo politi
ka negalima toli važiuoti!

—Radix.

Naujienos eina kasdien, ilskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8600.

— - n -

Apžvalga
KATALIKŲ SUSIVIENIJIMO 

BYLA.
ĮSTEIGĖ “VALSTYBĖS TARYBĄ”

po-

nes 
kur

Sulig Smetonos paskelbta “nauja konstitucija”, gre
ta Seimo turi būt sudaryta dar vienas įstatymų leidi
mo organas — “valstybės taryba”. Pamatinė mintis šito 
plano yra įsteigti panašią valdžios sistemą, kaip kad 
yra Anglijoje, kur gyvuoja “paprastų” žmonių rūmai 
ir “lordų” rūmai. Į žemesniuosius rumus atstovai yra 
renkami, o lordų (senobinių dvarininkų) rūmuose sėdi 
aukštosios bajorijos šeimynų galvos. Lordų rūmai Ang
lijoje yra tam, kad liaudies išrinktieji atstovai negalė
tų leisti perdaug gerus žmonėms ir kenksmingus 
nams įstatymus.

Lietuva savo bajorijos šiandie beveik neturi, 
kuone visi jos bajorai nuėjo pas lenkus, gudus ar
kitur. O ir tie bajorai, kurių Lietuvoje dar yra šiek-tiek 
išlikę, nėra mėgiami žmonių. Kada kūrėsi nepriklauso
ma Lietuva, tai visis bajorų privilegijos tapo panaikin
tos ir jų dvarai nutarta suskaldyti** ir išdalinti beže
miams ir mažažemiams. Bajorišką parlamentą todėl 
Lietuvoje sudaryti nebūtų galima. Vietoje jo Smetona 
su Voldemaru sugalvojo įsteigti minėtąją “valstybės 
tarybą”, į kurią įeitų mokyti ir šiaip “pavožni” žmonės, 
buk tai nusimaną apie valstybės reikalus daugiaus, ne
gu paprasti mužikai. Cariškoje Rusijoje irgi buvo toks 
organas — “gosudarstvennyi soviet”, sudarytas iš senų 
valdininkų ir panašių kerėplų.

Kaip vakar “Naujienose” buvo pranešta, tokią “val

stybės tarybą” Smetona jau savo dekretu įsteigė. Šiek- 
tiek nauja tame pranešime yra tai, kad ši “valstybės 
taryba” turėsianti vien “juridinės (?) galios” ir padė
sianti Voldemarui pagaminti įstatymų kodeksą. Butų 
aiškiau, jeigu butų pasakyta, kad ji susidės iš juristų 
(teisių mokslą išėjusių žmonių). Bet kaip ji gali “padė
ti” Voldemarui kodifikuoti įstatymus, kuomet pats Vol
demaras nėra juristas? Jisai baigė tik istorijos-filosofi
jos skyrių universitete, todėl įstatymų rašytojas iš jo 
gali būt negut toks, kaip tas muzikantas, ką grajina 
“nuo ausies”.

Bet jeigu Smetonos dekretu įsteigtoji “valstybės ta
ryba”- užsiims tiktai įstatymų kodifikavimu, tai ji bus 
teisininkų komisija, o ne įstatymų leidimo įstaiga, — 
vadinasi, visai ne tas, kas buvo numatyta “naujojoje 
konstitucijoje”. Argi Smetona jau ir savosios “konstitu
cijos” atsižada?

VOKIETIJOS MILITARISTŲ SVEČIAI

Vokietijos armijos manievruose Silezijoje dalyvau
ja, kaip svečiai, ir du aukšti sovietų armijos karininkai, 
kurių vardus Vokietijos generalis štabas atsisakė skelb
ti.

Jau* vakar “Naujienose” bu
vo minėta, kad Lietuvių Romos 
Katalikų Susivienijimas Ameri
koje atsidūrė dideliam pavoju
je dėl bylos, kurią prieš jį už
vedė viena jo kuopa. Jo esan
tis New Yorko valstijoje tur
tas, virš $500,000, yra užareš- 
tuotas, ir teisėjas, kurio ranko
se yra byla, pareiškė, kad jisai 
neįeisiąs tą turtą iškelti iš val
stijos.

Nežiūrint visų Pildomojo Ko
miteto pasamdytų advokatų pa
stangų, teisėjas Strong atsisa
ko panaikinti bylą ir atšaukti 
“receiver’į”, kuris tą turtą da
bar prižiūri, gaudamas po 5% 
nuo visų, per rankas einančių 
sąskaitų. Teisėjas dar davė Su
sivienijimo advokatams 30 die
nų laiko jįregistruot katalikų 
Susivienijimą New Yorko valsti
joje. Bet jeigu per tą laiką ji
sai nebus įregistruotas, tai, kaip 
rašo p. J. P. Mačiulis, Susivie
nijimui gali ateiti galas:

“Pasiteiravus pas skundžia- 
mosius pusės adv. p. Wenčių 
(Wentz), kokios išvados nu
matomos paskui, jeigu čarte- 
ris paskii'tu laiku nebus įre
gistruotas, p. advokatas pasa
kė, kad tuomet turės būt pa
daryta ‘ėųuitable distribution’ 
(teisingas išdalinimas). Reiš
kia, kad LRKSA. turtas turės 
būt išdalintas proporcionaliai 
visiems nariams, nežiūrint re
gistruotoje ar neregistruotoje 
valstybėje jie gyventų. Pas
kui, esą, kurie nariai norėtų, 
tie galėtų savo dalį grąžinti 
Centran ir tuo budu galėtų 
pasilikt nariais senos organi
zacijos ; o kurie nenorės gryž- 
ti prie senosios organizacijos, 
tie galės savo dalis sudėję 
kurti naują.”
Teisėjo nuspręstas “teisingas 

išdalinimas” tuo budu faktinai 
reikštų katalikų Susivienijimo 
likvidavimą ne tik New Yorko 
valstijoje, bet ir visoje Ameri
koje.

Bet jeigu teisėjas Strong su
tiktų pašalinti “receiver’į” ir iš
mesti bylą iš teismo, tai pasek
mės, anot minėtojo advokato, 
butų tokios pat.

“Užklausas, kaip dalykas 
baigtųsi”, rašo p. Mačiulis, 
“jeigu teisėjas nuspręs recei- 
verį atšaukti ir skundo teis
man nepriimti — tąsyk, sako, 
reikalas atsidurtų į Attorney 
General rankas ir tuomet In
surance Departament’as be jo
kių ceremonijų išpildytų virš 
nurodytą padalinimą. Kadan
gi Susiv. turtas yra veik vi
sas įvestintas, tai bondsai ir 
mortgage’lai galėsią būt par
duoti geriausia gaunama kai
na, kad tuo budu butų galima 
pravesti sakytą padalinimą. 
(Parduodant bondsus — re- 
ceiveris gautų 5% komiso.)”
IJiKSA viršininkai, šito pavo

jaus, girdi, nesuprantą. Jie nia- 
i ną, kad bloginusiame atsitikime 
reikėsią sugrąžinti įmokėtus pi- 

' nigus skundėjui Lukoševičiui ur-

sivienymas butų atsidūręs to
kios skaudžios aplinkybėse ir 
nepasitikėjimo nuožiūroj ? Gal 
sugrįžtų seni ir ligoti nariai, 
bet jie Susi v. ateities neuž
tikrintų. Taigi L. R. K. S. A. 
randasi rimtam pavojuj, kurio 
galima išvengti tik susitaiky
mo keliu — ir tai labai grei
tai, nes reikalui atsidūrus į 
‘Insurance Department’ ran
kas — bus per vėlu.”
O visi šitie “trobeliai” kilo tik 

dėl to, kad katalikų Susiv. vir
šininkai suspendavo vieną kuopą 
Brooklyne, kuri nenorėjo mokėti 
kokios ten senos (teisingos ar 
neteisingos) skolos.

Tečiaus, žinoma, katalikų Su- 
sivienymui šiandien nereikėtų 
bijoti teismo ir Insurance depar
tamento, jeigu jisai butų buvęs 
užregistruotas New Yorko vals
tijoje. Kuo išaiškinti jo viršinin
kų apsileidimą, mes nežinome.

FAŠISTINĖ PROVOKACIJA 
. AUSTRIJOJE.

Lietuvos tautininkų spaudos 
organai nuo seno turi švelnių 
ir nuvalkiotų giesmelę: mes 
visiem, kas moka ir nori, duo
dam valstybės darbų, dirbti. Bet 
kadangi ta giesmelė niekada nė
ra pildoma, o yra tik priedan- 
galas, tai visiems jau be galo 
įkyrėjo toks nuolatinis veid
mainiavimas.

Imkim pavyzdin mokyklas ir 
kitas švietimo įstaigas. Visi 
sutinka, kad mokykla negali bū
ti partinė ir kad valdančioji 
partija neturi teisės terorizuoti 
mokytojų dėl jų politinio nusi
statymo, o mokytojai negali te
rorizuoti savo mokinių dėl jų 
linkimų šiokiai ar tokiai pasau
lėžiūrai—mokytojai visomis iš
galėmis turi padėti mokiniui iš
dirbti pasaulėžiūrų, kokia ji be
būtų. Teorijoje su tuo ir tau
tininkai sutinka.

Tarpe Vokietijos kariuomenės viršininkų ir sovie
tų Rusijos karininkų, tuo budu, yra artimi draugiškumo 
ryšiai. Bolševikų “raudonieji” armijos vadai mokinasi 
iš Vokietijos militaristų karinio amato. Kadangi vokie
čių generalis štabas leidžia bolševikų karininkams žiū
rėti armijos manievrus, tai reikia manyt, kad Vokieti
jos kariuomenės vadai turi ir kokią nors sutartį su 
Maskva. <

Prieš kokius dvejus metus buvo iškelta aikštėn Vo
kietijos parlamente ir spaudoje, kad Vokietijos karo 
ministerija ir generalis štabas yra padarę slaptą sutartį 
su Rusijos sovietų valdžia dėl nuodingųjų gazų, kanuo- 
lių ir kitokios karo amunicijos gaminimo. Einant tąja 
sutartim, buvo įsteigta Rusijoje su Maskvos komisarų 
žinia vokiečių pinigais amunicijos dirbtuvės Rusijos te- 
ritorijoje, ir daugiaus kaip per trejetą metų bolševikai! 
šitaip aprūpindavo karo pabūklais vokiečių armiją.

Ir tuo pačiu laiku, kai rusai gamino Vokietijos ka-^ba ir visai 135 kuopai. Bet tai 
riuomenei kanuoles, granatas ir nuodinguosius gazus, I usant*!T^^: 
tai bolševikų agitatoriai kurstė Vokietijos darbininkus į 
prie ginkluotų sukilimų prieš valdžią!

Šitokią dviveidę politiką bolševikai, matyt, veda da 
ir dabar. Jie rėkia, kaip už liežuvio pakarti, kad Vokie- 
tijis socialdemokratai esą militarizmo tarnai, ir kartu 
jie siunčia savo karininkus dalyvauti Vokietijos armi
jas manievruose!

sulig advokato 
tvirtinimų, taip nebus: turės 
būt padaryta visų narių Sąs
kaita ir Susiv. turtas išdalin
tas kiekvienam nariui atski
rai. čia tuoj kyla klausimas, 
ar daug narių panorės grįžti 
Susivienyman — gavę savo 
pinigus atgal — kuomet Su-

Jau kokie metai laiko atgal 
Austrijos klerikalai ėmė organi
zuoti sodžiuje ginkluotą “namų 
gynimo” sąjunga—“Ileimvvchr”, 
kurios tikslas yra kovoti prieš 
socialistus. Tos sąjungos nusi
statymas yra grynai fašistinis. 
Ji yra pasiryžusi smurtu pasi
priešinti organizuotam darbinin
kų judėjimui, jeigu pastarasis 
tiek sustiprėtų, kad valdžia pa
tektų į jo rankas.

Neseniai ta klerikaliniai-fašis- 
tinė milicija paskelbė rengsianti 
spalių m. 7 d. didelę demonstra
ciją Vienos priemiestyje, Neu- 
stadt’e, kur beveik visi suaugę 
gyventojai priklauso socialdemo
kratų partijai. Austrijos socia
listai negalėjo į šitą “Heimwehr” 
paskelbimą pažvelgti kitaip, kaip 
į provokaciją, ir jie pareiškė, 
kad tą pačią dieną Neustadt’e 
bus surengta “respublikos sar
gybos” (Schutzbund”) kontr-de- 
monstracija.

Bet jeigu tame pačiame mies
te įvyks kartu dviejų viena ki
tai priešingų sąjungų demons
tracijos, tai labai galimas daik
tas, kad nebus išvengta tarp jų 
ginkluoto susirėmimo. Social
demokratai pasiūlė valdžiai, kad 
ji uždraustų fašistams rengti 
savo provokatorišką demonstra
ciją, sutikdami iš savo pusės at
šaukti ir “Schutzbundo” marša- 
vimą. Bet valdžia iki šiol dar 
nė piršto nepajudino pašalini
mui to pavojingo konflikto. Aus
trijos premjeras, pralotas Sei- 
pel’is, mat, simpatizuoja fašiz
mui. Nežiūrint to, kad jisai ku
nigas, jisai nepaisytų, jeigu ir 
kraujas butų pralietas, bilc tik 
fašistai suduotų smūgį socialde
mokratams.

Anglijos liberalų laikraštis 
“The Manchester Guardian”, ra
šydamas apie tai, pastebi:

“Visviena, kas atsitiks spa
lių 7 d., socialistai jau turi 
vieną moralį laimėjimą prieš 
Seipelį šitoje kovoje. Socia
listas ex-kancleris, ponas Ren- 
ner, savo kalboje pernai me
tais, neužilgio po liepos mė
nesio riaušių, pasiūlė Dr. Sei- 
pel’iui koaliciją savo partijos 
su krikščionims socialistais. 
Šitos koalięijos tikslas buvo 
nuginkluoti ir paleisti vadina
mąsias apsigynimo organiza
cijas, neišimant fašistinės ūki
ninkų milicijos ir socialistinės 
respublikos sargybos. Į šį iš
mintingą pasiūlymą tečiaus 
nebuvo net duota atsakymo,
Taigi atrodo, kad Austrijos 

klerikalai nori ginkluotos kovos. 
Taikiu ir teisėtu budu jie nepa
jėgia nugalėti socialistus, nes 
kiekvienuose rinkimuose sočia-

Bet mes turime labai išmin
tingų patarlę: teorija skiriasi 
nuo praktikos tiek, kiek dan
gus nuo žemės, šiuo atžvil
giu tiesa patarlės pusėje.

Parodysim keletu faktų. Se
niau Lietuvoje buvo dvi moky
tojų sąjungos: Liet. Mokyt. 
Profesinė Sųjunga ir L. M. Ka
talikų Sųjunga. Pirmoji suba
rusi daugelį įvairių kairiojo 
nusistatymo žmonių ir šiaipjau 
bepartyvių, bet kovojančių už
savo profesines teises ir sten-; giesmelės 
giahčių savo būvį gerinti. Ant
roji---- grynai klerikaline \r aiš
kioj krikdemų įtakoj.

O tautininkai, tie “beparty- 
viai” visuomenės gyvenime, tuoj 
po perversmo ėmė rodytis, jog 
ir mokyklų ir mokytojų reika
luose jie “bepartyviai”. Tuoj 
įsteigė nauja mokytojų sąjun
gų “Dr. Basanavičiaus vardo 
mokytojų sąjungą”. Panaudo
ję šio žymaus ir brangaus Lie
tuvai žmogaus vardą, tautinin
kai tikėjosi ką nors patrauksią 
į savo pusę. Dabar toji mo
kytojų tautininkų sąjunga yra 
aiškioje valdžios malonėje, jo
je susibūrė visi tautininkų nu
sistatymo mokytojai, kuriems 
duodamos net aukštos vietos 
nežiūrint į kvalifikacijas ir s.u- 
gebėjimą būti pedagogu.

Štai aiškus faktas, kuris ro
do tautininkų “bepartyvišku- 
mą”. Prieš perversmą tauti
ninkai buvo visiškai nežymus ir 
nepopuliarus, jokios rolės kul
tūriniame Lietuvos gyvenime 
nevaidino, bet kai ginklu įgijo 
valdžią, tai tuoj pradėjo tepti 
girgždančius ratus valstybiniu 
sviestu, ir vežimas pradėjo šiaip 
taip važiuoti—įkūrė aiškiai par
tinę ir valdžios privilegijuotą 
mokytojų sąjungą.

Įrodymui paimsiu dar vienų 
labai ryškų ir tipingą faktą.

Šiemet vasarą teko daug va
žinėti po provinciją ir kalbėtis 
su vietiniais inteligentais. Tarpo 
jų teko sutikti vieną vyrą, bai
gusį mokytojų seminariją labai 
gerai (visais penketukais) ir 
nuo seno žinoma, kaip rimtą ir 
gabų mokinį. Baigus seminari
ją, tokiems paprastai duodamos 
vidurinių mokyklų mokytojų 
vietos arba labai gera vieta 
px*adedamoje mokykloje.

Šio busimojo mokytojo kar
jeros tokia istorija. Per paro
dą jis nuvažiavo Kaunan ir čia 
sutiko savo pažįstamą, vieno 
apskrities tautininkų partijos 
skyriaus pirmininką. Busimas

kad universitetų galėtų lankyti. 
Busimas mokytojas nustebo. 

Jis visiškai nebuvo tos sųjun- 
gos narys.

—Pažiūrėsim, gal būt bus,— 
atsakė inspektorius.

—Tikrai bus,— paskiau 
tvirtino tautininkas.

—Bet aš ne narys.
—Tai nieko. Galėsi tuoj į- 

stoti. Aš parašysiu rekomenda
cijų.

Grįžęs iš parodos jis gavo 
tautininko rekomendacijų, bet 
nenorėdamas veidmainiauti, ja 
nepasinaudojo. Kai vėl susitiko 
su lyderiu, sužinojo, kad tuoj 
gausius labai gerų vietų, tik 
paskiau turėsiąs įkurti kaime 
tautininkų “Jaunosios Lietuvos” 
skyrių irz sumušti priešingų 
jaunimo organizacijų veikimų.

Besimas mokytojas atsakė, 
kad jis to nesutinkąs daryti ir 
gražino rekomendacijas. Tas 
užpykino tautininkų lyderį, ir 
šis sušuko:

—Tai niekur negausi vietos. 
Pamatysi!..

Istorija, žinoma, čia dar ne
sibaigia. Bet nėra vietos ra
šyti. Pažymėsiu, kad dar 3 d. 
rugsėjo šis mokytojas neturėjo 
paskyrimo, o seminarijoje buvo 
valstybes stlpendijatas.

Taigi visiem šiandien aiškus 
veidmainingumas, 

kad visi, kas moka ir nori, ga
li valstybes darbij dirbti. Ne, 
gali ramiai tų darbų dirbti tik 
tautininkų partijos žmones. Ir 
drąsiai galima tvirtinti, kad 
politinė netolerancija niekada 
nebuvo taip įsigalėjus, kaip da
bar. Visi ne fašistiško nusista
tymo mokytojai ne tikri dėl sa
vo rytdienos. Daug pašalina
ma, net klerikalų mokytojų 
tarpe.

Mokyklose slopinamos kitos 
srovinės organizacijos, o visur 
steigiami tautininkų “‘Neo-Lith- 
uanijos” būreliai. Tokių būre
lių steigėjai ir nariai glostomi, 
jiem padedama dirbti. Tai toks 
“neitraliosios”, “nepartinės” 
mokyklos vaizdas.

Iš mokytojo tereikalaujama 
vienų, kad jis butų atsidavęs 
tautininkų rėžimui valdininkas. 
Nereikia nė kalbėti, kiek toki 
reiškiniai ir nepedagogiški ir 
tiesiog žalingi švietimo darbui.

Bendrai imant, neaukštai dar 
buvo pastatytos Lietuvos mo
kyklos, o tautininkų politikos 
dėka bus, matyt, visiškai nu
smukdytos. Galima spręsti, kad 
jiems geriau visiškai tamsoje 
palikti jaunuomenę, negu leisti

pa-

Ten ir iš

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

Su musu populiariais laivais 
NIW TOkK, ALBKRT BALUN, 

> KAMBURG, DKUTSCHLANDe 
RKSOLUTK, RKLIANCK,

Puikus patarnavimas visose 
klesose

tono1* new yor- */ii.iKo ,ki kau- LVŲno ir atgal
Trečia Kičas

Plūs U.. S. Revenue taksai

listų balsai vis auga ir auga. 
Šiandie Austrijos parlamente so
cialdemokratai jau turi daugiau 
kaip 40% atstovų; o Austrijos 
sostinę Vienų senai valdo social
demokratinė adiuinistraci j a.

Kelionė greita ir pigia kaina 
Del pefmito ir kitu informa

cijų kreipkitės prie vieti
niu agentu arba prie

Hamburg-American Line
177 N. Midiigan Avė. Ciningo

Kiek Vokietijoj išeina 
laikraščiu ir knygų?
1927 m. Vokietijoj pasirodė 

31,026 knygos, 24,866 iš jų bu
vo naujai išėjusių ir 6,160 naujų 
laidų. (1926 m. pasirodė 30,024 
knygos). Pinigais jos kainavo: 
1927 m. 166,916.66 markių ir 
1926 m. 149,360.28 markės. 1927 
m. pasirodė 34 svetimomis kal
bomis 1,144 knykos, 25 Europos, 
6 Azijos ir viena Afrikos kalba. 
Knygininkų ir bibliotekistų su
sirinkime draugijos pirmininkas 
Koder pareiškė, kad knygų rin
koj esanti hiperprodukcija. Tai 
atsitikę dėl dviejų priežasčių: 1) 
dėl mažo užsienių vertinimo po 
did. karo vokiečių kultūros, 2) 
dėl mažo knygų naudojimo vi
duj, kas atsitiko dėl mažo inte- 
resavimosi intelektualiniu gyve
nimu. Laikraščių Vokietijoj yra 
3,356, kurie išeina 1,894 vietose. 
1,318 vietų turi po laikraštį, 394 
po du, 94 po tris, 88 po ketu- 
rius ir daugiau. Daugiausia tų 
vietų randasi mažuose miestuose 
su 4,0000—20,000 gyventojų. 
1,861 laikraščių išeiną Prūsijoje, 
460 Bavarijoje, 234 Saksonijoje,
182 Wurttemburge, 163 Badene,
132 Turingine, 86 Ilessene, 81 
Mechlenburge, 35 Oldenburge, 30 
Brauschvveige, 40 Hansos vals
tybėse, 25 Ansalte; 12 Lipi, 6 
Waldeeke. Iš visų (3,356) laik
raščių 1,804 yra bepartiniai, 172 
socialdemokratų, 59 liberalų, 57 
vokiečių — tautos partijos, 143 
valdininkų, 374 vokiečių nacijo- 
nalistų, 1277 centrui palankių, 
106 bavarų ---- tautos partijom,
183 pilietinių, 88 demokratų, 90 
tautinių, 15 respublikonų, 35 ko
munistinių, 20 palankių agrono
mų reikalams, 4 svetimų kraštų, 
9 priklauso mažoms grupėms.

Nauji Modeliai 
Radios

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

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

Tel. Boulevard 4705

G------------ -G
GYVENIMAS

Mlnesinis Žurnalai

900 W. 52nd Street
CHICAGO

Prenumerata metama $1.50
Pusei metą-------------- $1
Kopija ~...............  10c

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

O------------- g
Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį
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Iškilmės ryšyj su ati 
darymu dviejų 

mokyklų
Ateinančio penktadienio va

karą rengiama didelės iškilmės 
ryšyje su atidarymu dviejų nau-

Pietums kambarys tu- 
> kėdžių. Mokykloje 
kambariai k lėšom s ir 

didžiausia biblioteka mieste, 
taipgi kambariai muzikos pamo
koms ir amatų mokyklai, kur 
namų rakandus, reikalaujančius 
pataisos, mokiniai galės atga
benti ir pataisyti, šviesos ir 
ventiliacija viskas įtaisyta su- 
lyg moderniškiausiais reikala
vimais.

Kita mokykla, kaip jau buvo 
minėta, yra Spalding mokykla 
paliegėliams kūdikiams. Nauja
sis trobėsis turi visus įtaisy-

Reikalaus deportuoti 
kriminalistus

I Kviečia miesto advoka 
tą pasiaiškinti

jų mokyklų. Iškilmės prasidės mU3( įdant |)agerinus uplinkybt>s
kaip 7 vai. vak.

Viena tų mokyklų yra Man- 
ley Junior High School. Ji ran-

ir suteikus juo daugiausia pato
gumų, kokių gali reikalauti šios 

' mokyklos mokiniai ir mokinės, 
dasi piie Aithington St. ii Sa- j mokiniai ir mokinės galės 
eramento blvd. Kita-Spalding I d-ti patį prudinj moks|a įr 
mokykla paliegėliams kudi- ■ lnokintis visų keturių metų au. 
“lams‘ kštesnėsės mokyklos (high

Programas prasidės Spalding school) kursą. Čia yra basei-Programas prasidės Spalding school) kursą, 
mokykloje. Čia bus 
trumpas prakalbos, o po to pa-! nėms, kurių sveikata reikalauja 
rado formoje procesija pa-. maudimų, čia yra įtaisytos aš- | 
trauks Manley mokyklos linkui.' tuonios ultra violetinių spindu- 
Čia iškurnės užsibaigs. ‘ lių mašinos su slenkančiu kori-

Programą rušia West Town dorių, kuriame gali išsitekti lo-, 
pirklybos butas. į va. Šičia galės būti gydomi tie

Tarpe kitų įžymių kalbėtojų mokinių, kurie negali vaikščio- 
bus miesto meras Thompson, 
apšvietos tarybos prezidentas 
H. Wallace Caldwell ir Chica
gos mokyklų superintendentas j

J. Bogan.
Keletas benų gros iškilmėms, 

parodoje dalyvaus 1,200 kadetų 
uniformose, keturi šimtai mo
kyklų vaikų tvarkys trafiką lai-1 
ke parodos, kūno kultūros (phy- 
sical education) 
grupė maršuos 
kostiumuose; bus 
grupių.

Keletas 
mokyklas, 
mokykloj

Chicagos valdininkai, kurie 
veda kovą su kriminalistais, 
reikalaus deportuoti svetimša
lius kriminalistus, o ypatingai 
italų juodrankių organizacijos 
Mafia narius. Ir kada dabar 
tapo įtarti (edieted) pavogimu 
italo Banieri vaiko du asmenys, 
Angelo Petitti ir Pasųuale Ca- 
postosti, tai ir jiems dviems 
grūmoja deportavimas.

Specialė grand džiute, kaip 
šiandie, šaukia pasiaiškinti mie
sto advokatą Samuelį Ettelsoną. 
Klausinės jo, kodėl buvo moka
mos algos iš miesto iždo žmo
nėms, kurie visai nedirbo mies
to darbo arba, jei dirbo, tai 
mažai. O tokių žmonių, tyrinė
jimas parodė, buvo daug.

Mergina — 
vadas

banditų

Įdomi byla
prohibicijos agentai ap-Dll 

skundė teismui Earlą Lofgre- 
ną, savininką užeigos, kuri 
randasi 3106 Sheffield avė. Jie 
sako, kad matę kartą devynis 
asmenis išeinant iš Lofgreno 
užeigos girtus. Kitą kartą ma-

laikomos nas tiems mokiniams ir moki- tę žmogų įeinant įstaigon ne
girtą, o už 10 minučių jį išei
siant girtą. Agentai stovėjo ki
toj gatves pusėj nuo užeigos, 
ši byla yra įdomi todėl, kad 
teismas turės išspręsti, ar užr 
tenka tik prohibicijos agentams 
matyt iš kitos gatvės pusės, 
jog žmonės išeina girti iš už
eigos, kad tą užeigą uždarius, 
ar reikia dar sugauti užeigos 
savininką parduodant svaigi
nantį gėrimą.

ti. Spalding mokykla yra pir
ma mokykla Chicagoje, kuri tu
ri kūdikiams žaismių vietas

vietas tenisui lošti ir vieną bes- 
bolui.

Spalding mokyklos pastaty
mas kainavo miestui $1,500,000;

pastatymas Manley mokyk- 
kainavo $2,500,000.

I gi 
los

departamento 
gimnastikos j 

daug kitokių 1

apie šias dvižodžių
Manley High School 

bus vietos 3,000 mo-

Kalėdų ženklai
Einamieji metai rodo žymiau- 
darbą mokyklose sveikatos 

žvilgsniu, kaip kad rekomen
duoja Chicagos Tuberkuliozio 
Institutas. Metodos užlaiky
mui sveikatos, kaip to mokina 
asociacijos kovai su tuberkulio
zių visoj šalyj, tapo priimtos 
parapijinėse katalikų mokyk-

SI

Taip, Boal’s Rolls 
yra tik paprastas, senovinis dakta
ro receptas iš vaisių, lapu, žievės 
ir atitaisytojų, padarytas formoje 
liuosuojančių saldainių. Jie tinka 
suaugusiems, vaikams ir visai šei-■ lose, taipgi Cicero viešose mo-
mynai. Rolykė gulant iki ryto pa-' , .. *• . ♦ o.riinpų pu:taisys pairusius vidurius. Gaukit • J KlOSC. S1OS d!V1 grupes Cnl 
Boai’s Rolls bile aptiekoj, 15 centų. ■ cagoje ir jos apielinkėse vienos 

! davė šiemet 52,500 mokinių 
priedo prie to ^skaičiaus, kuris 
apėmė jau pirmiau kitus moki
nius ir mokines. Surinkti pini
gai už Kalėdų ženklus (Christ- 
rnas Seals) eis kovai su tuber
kuliozių.

Gads Hill Center
Gads Hill Center pamokos kū

dikių priežiūros įstaigų dar
bininkėms ir motinų padėjė
joms.

Traukinys užmušė 
žmogų

Kunigas Lumsden, superin
tendentas metodistų episkopatų 
bažnyčios, važiavo aulu per 
Hinckley kryžkelę. Burlington 
geležinkelio pasažierinis trauki
nys užbėgo ant aulo. Kunigas 
užmuštas. '

Dar šešis metus turi 
kalėti

Illinois valstijos susimy Įėji
mo tarybos pirmininkas, Hin- 
ton (i. Clabaugr, pareiškė, kad 
Leopold ir Loeb, du jauni gal
važudžiai, kurie nužudė Rober
tą Franka, turės kalėti dar še
šis metus, pirm negu galės pra
šyti paliuosuoti juos iš kalėji
mo ant garbūs žodžio, kad jie 
gyvens deramai. Jie lapo įkalin
ti ketveri melai atfcal.

Warantas areštuoti 
Šaltį

New Yorko gubernatorius, , 
Alfred Smilb, demokratų kan- ų 
didatas j prezidentus, bus Chi
cagoje ir kalbės čia 16-tą ar 17 
d. spalių mėnesio.

Graboriai

Dalgelis žmonių pažysta šias 
geras gyduoles nuo skausmų, bet ar 
i'ųs tikrai primenat vardą Byer 

uomet perkal jas? Ir ar visuomet 
pažiurit parašo Bayer ant bakselio ir 
žodj genuine atspausdintą raudonai. 
Nėra tikras Bayer Aspirin be tų žo
džių! Vaistynėse visuomet turi Bay
er, su patvirtintais nurodymais kiek
vienoje dėžutėje:

firmos ženklas Bayerio 
išdirbystės Monoaceticaci-

dester of Salicylicacid.

šioje įstaigoje duodama pa
mokos prižiūrėti kūdikius pri
vačiuose namuose, kūdikių 
priežiūros 
vietose, 
kūdikių priežiūra.

Į mokslą geros algos, 
ti dalinis darbas 
Baigusioms išduodami

; mai (certifikatai).
Center randasi 1919 West Cul- 
lerton St., Tel. Canal 0963.

namuose, 
įstaigose ir 'kitose 

kuriose reikalaujama 
Baigusioms 

galima gau- 
mokinantia. 

diplo-
Gad Hill

Federalis teisėjas VVilkerson 
išdavė waranlą ir įsake Suv. 
Valst. maršalui suimti Joe šal-. 
tisą ir atgabenti į teismą. Mar- i 
salas turi teisės areštuoti bet 
kurioj valstijoj.

PRANEŠIMAI

SUTAUPYK PUSĘ?
DABAR!

Laike gegužio mėnesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai!

VIrm darban užsakytas į etai žl o mfne- 
•yj bua atliktas pifiorula kainomis. Tat 
yra perstatoma VIENODŲ KAINŲ State-
iua

>12.50 
>7.50 

>5

Medžiojo antis, pašovė 
žmogų

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 paduotą pirkti 
namą mokant po $8 už šėrą. šiame 
susirinkime bus jūsų užduotis bal
suoti už šia propoziciją parduoti 
namą ir likviduoti korporaciją, ar
ba prieš šių propoziciją.

Ateidamas susirinkiman būtinai 
atsinešk savo šėrus. Yra labai rei
kalinga, kad pributumėt į šį susi
rinkimą. Šis yra paskutinis susirin- 
kimas.--J. P. Evvald, sekr.

840 W. 33rd St.

>20 
>15 
>10

setan 
■etas
H'Ul

perstatoma VIENODŲ KAINŲ 
tuu»u aptcllnkių Dental Ofisų.

SKYRIAUS OFISAS 
1800 S’. Halsted St 

Dantų Setas ai V4

>5 
>6 
>5 
>3 
>1 
lAvalyma* dantų

Šių k alui, 
ofiso. --------

VEIDAS 
PRIPIL-
DOMAS- 
JIETURI

TIKTI
(IrrlKtialH eukalnh darhaa nž H 
Geriausios Auksines Crowns __ >2.00
Geriausi Auksiniai Fillinv* __ $2.00
Girtausi A u kalniai Tilteliai __ >2.00
Allęy Fillinse _________ ,, >1
Siilubrlnai Filius*0Oc 

__________ OOc 
ų kalnų negaukite musų didžiauijunj 
I. DIDYSIS OFISAS įsteigus 23 me

tai alsai?
THE lIAYEb DĖNTAL OFFICE8 

Ine. 
DR. T. T. WOOLLENS, Pre*. 

89* South State St. 
• Pbone tlurrlson O7S1

Peter Griswold, 1822 So. 
Jloyne avė., išėjo medžioti an
čių Bangs ežere, arti Wauke- 
gan, III. Būrys ančių nulupo 
ežere. Pasitaikė taip, kad į an-

' lis taikė Gris\void vienoj ežero 
■ pusėj, o kitas medėjas — kitoj. 
Antras medėjas nepataikė an
tims, bet pataikė Grisvvoldui 
veidan. (iriswokl apako.

Kitas įvykis. Verhet Ronipf, 
25 m., mirė ligoninėj. Jis ėjo 
medžioti ant ančių. Jam teko 
listi per spigliotų vielų tvorą. 
Viela užk^iino šautuvo gaidu
ką. šautuvas iššovė, šratai pa
taikė pilvan.

Sugavo galvažudį

. Northside Pirmyn Mišraus Choro 
dainų painokos atsibus seredoj, rug
sėjo 26 d., Liuosybes svetainėj, 1822 
Wabansia Avė., 7:30 vai. vak. Vi
si dainininkai malonėkite susirink
ti laiku, nes turime tinkamai pri
sirengti prie operetės. Taipgi kvie
čiame atsilankyti kurie mylite dai
nas, kad padidinus choro nariais.

— Valdyba

Roseiand. — Ateinančią savaitę, 
rugsėjo 27 d., 7:30 vai. vakare, mi
rusio šedvilo svetainėje, 341 Ken- 
sington avė. įvyks Lietuvių lm- 
provement and Benefit Kliubo i? 
Lietuvių Politiškos ir Pašelpos Kliu-, 
bo bendras susirinkimas dėl susi-; 
vieniji|no abiejų kliubų. Visi nariai 
būtinai atsilankykite. Kurie nega
lėsite atsilankyti dėl kokių priežas
čių j susirinkimą, lai praneškite.

— J. Tamašauskas, seki-.
Policija suėmė Čalį Stanley. 

Jisai, sakoma, jau prisipažinęs, 
kad dalyvavo daugiau, kaip 100 
plėšimų per paskutines keletą 
savaičių. Jis, be to, yra kalti
namas užmušęs du įmones.

Pirmyn Mišrus Choras perkeitė 
dieną savo praktikų, vietoj antra
dieniais, praktikos atsibus sąvado
mis, Liuosybės svetainėje, 1822 Wa- 
bansia Avė. Seredojo, Rugsėjo 26 
d., seni ir nauji dainininkai malo
nėsite susirinkti laiku.

-r- Komitetas

Areijiuota Nadine Milling, 
Emerson avė. Pernai ji baigė 
Englevvood High School. Ji yra 
kaltinama tuo, kad vadovavusi 
plėšikų gengei. šie plėšikai pri
sipažino atėmę pinigus iš 21 
taksi kabo šoferio. Pati Madi
ne užsigina dėl primetamos 
jai kaltes. Bet jos draugės, trys 
merginos areštuotos kartu su 
ja, tvirtina, jog Nadine buvusi 
gengės vadas ir planavusi plė
šimus. Jos paliuosavimui rei
kalaujama $225,000 bondso, o 
jos draugei paliuoąuoti reika
laujama bondso $100,000.

J. F. BADŽIUS
ILGIAUSIAS LIETUVIS 
ORABORIUS CHICAGOJ 

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

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
S K Y R I U Si 

. 8238 S. Halsted St. 
Tai. Victorv 4088

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graboriai Ir 

BataameotojM

2314 W. 23rd PI.

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

i'T

JONAS VALINGUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Rugsėjo 22 dieną, 6:30 valan
dą ryto, 1928 m., sulaukęs 51 
metų amžiaus, gimęs Kauno 
rėdyboj, Raseinių apskr., Ku
tulių kaimo. Paliko dideliame 
nuliudime moterį Elzbieta Lie
tuvoj, sūnų Kazimierą, 2 bro
liu: Juozapą ir 
Amerikoj. Kūnas 
randasi Mažeikos 
3319 Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks 
Rugsėjo 27 dieną, 
ryto iš koplyčios į 
parapijos bažnyčių 
sibus gedulingos pamaldos už 
vėlionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Jono Valinčiaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suleikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Hunus ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra
belius S'. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.

Kazimierų 
pašarvotas, 

koplyčioj,
Ketverge, 

S valandų 
šv. Jurgio 
kurioje at-

jC.

AI A
JONAS PETRUL1ONIS

su šiuo pasauliu 
dienų, 7:15 valan-

Persiskyrė 
Rugsėjo 23 
dų ryte, 1928 m., sulaukęs 34 
metų amžiaus, gimęs Kurta- 
venose, Šiaulių apskr. Lietu
voj. Išgyveno Cicero 15 me
tų. Paliko dideliame nuliūdi
me dukterj Florence 9 metų, 
brolį Antaną, 3 seseris: Kos- 
tanciją Genitienę ir švogerj, 
Genovaitė Korsak ir švogerj 
ir Zofiją, Lietuvoj tėvelius ir 
seserį Stefaniją. Kūnas pašar
votas, randasi 1516 W. Grand Avenue.

Laidotuvės Įvyks Ketverge, 
Rugsėjo 27 dieną, 1:00 valan
dą po pietų iš namų į Tau
tiškas kapines.

Visi A. A. Jono Petrulionio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Duktė, Brolis, Seserys, 
švogeriai ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Rudžius, Tel. Canal 
6174.

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patarr.av 1 m a a 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, tode] kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Auburn Ave<
CHICAGO, ILa>.

Lietuvės Akušerės
Phone Victory 4952 

MRS. A. JARUSH-KAUSHILI.AS 
AKUŠERKA 

3252 South Halsted Street

Viriui Universal 
State Bank

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

12

su-

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

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

Akių Gydyto jai
Tel. Vieton 6279

DR. G. SERNĖR

Smith /kalbės Chicagoj Akių Gydytojai

ŽMOGAUS 
AKIS

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

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRI8T

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

Phone Kenwood 1752
st.

Pastaba: Mano ofisas dabar randa
si naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių (tempimą, kuri* 

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7586

Lietuviai Daktarai

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

Tel. Calumet 8294
Nuo 9 iki 12 vai. dionos h 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenee 
Telefonas Boulevard 7820

Rea^ 6$41 South Aibany Avenue 
Tek Prospect 1980 

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

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytoja* ir Chirargas 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

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 
Re*. 8201 South Wallace Street

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

5107Tol. Kenwood 
Valandos 

nuo 2 iki 
nuo 6 iki 

apart ivontadienio ir
8 vai. vakare 
ketvirtadienio

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedalioj paga| sutarti

Res. 6660 South Arteslan Avenne 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 6267
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicaco. ’U.

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

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

Namų telefoną* Brunsivick 9597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

AR JIESKAI 
DARBO?

----- --------- SKAITYK KASDIEN-------- - •

NAUJIENASTtMYK SKILTIS —--------- S

REIKIA OIUSIKINKU
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS

Lietuvis Akių Specialistu
3265 So. Halsted St.

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

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D 
OPTOMETRISTAS

it o

Ekspertą* tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

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

Pastebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30

Ncdėliomis nėra skirtų va
landų. Room. 8 
PhMue Canal 0523

4 va-

1189 Sinti Hilstil Slreel. CHICAGO. UI.
karo.

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenne
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

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

Tel. Lafayette 4146 
t n d o s 

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

v

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.

Ofiso Tel. Vieton/ 7188
Rez. Tel. HemlocK 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8243 So. Hahted St.

Įvairus Gydytojai
Ofiso Tel. Victory 6898 

Rez. Tai. Drexel 919a

DR. A. A. ROTH
Rasa* Gydytoja* ir Chintraa*
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisaat 8102 S. Halsted St, Chicaga 

arti 81st Street
Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vakare 
Nedaliomis ir šventoj. 10—12 dienų

Telephone Yards 0994

DR. M AURICE KAHN 
4631 South Ashland Ave*aa 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų 
7 iki K ’ak. Nedėl. nuo 10 iki 12 dien. 

R*i. TMenhone Plaza 8200

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal 

Dr. J. W. Beaudetie
VIRIUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė, 
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 18 
Nedžlioj nuo 2:30 iki 4:80 v. po pietų 

TELEFONAS CANAL D464

DR. HERZMAN
— IŠ RUSUOS —

Gerai lietuviam* žinomas per 2* 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas Ir skuteris. /

Gydo staigia* Ir chroniika* lifM

tros prietaisus.
Ofisas ir Laboratorija t 

1025 W. 18th St., netoli Morgan Si, 
Valandos: Nuo 10—12 pietų 11 

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

Jeigu neatsišauks, tai šauk 
South Shore 2238 arba Rcndolph 6800

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Milvraukee Avenue
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. 14, 

Seredos vakare uždaryta 
Nedalioj pagal sutarti

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 Soath Ashland Ave^ 2 laboų 

Chicago, IMinoi*
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. dienų 

Phone Midway 2880

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 So. Loomis Street 

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

Telefonas Canal 1912 
Reaidence Tel. Fairfax 6853

Advokatai

A. A. 0L1S
ADVOKATAS

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

Vakarais
8241 South Halsted St 

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

Pitnyčios

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St 
Telefonas Canal 2552

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

Nedalioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

N. Dearborn St, Room 1111
Telefonas Central 4411

127

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pini
Gyvenimo vieta

8323 South Halsted St 
Tel. Boalevard 1310 

Val.i Nuo 6 iki 8 vai. kiekvienų 
vakarų, išskyrus ketvergą 

Vadiliomi* nuo 9 iki 12 ryto

105

JOHN B. BORDEN 
(Johv Bagdžiana* Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 
West Adam* St. Room 2117 
Telephone Randolph 6727

Vakarai* 2151 W. 22nd St. nao 7-9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Repiblic MM

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas viduriniestyji 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 We»t Washington Street 

Cor. Waslu?.gton and Clark St*.
Ofiso Tel. Central 2978 

Karnų Tai.: Lydė Park 8895

J. P- WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.
TeL Pullm-in 5950 

Mainu TeL Palliuun 6377
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Town of Lake

ir geni darbu Dr. P. P. Zallys 
yra Įgyjęs visų prielankumą ir 
plačią praktiką netik tarp vie
tos ir apielinkės lietuvių, liet ir 
tarp svetimtaučių. Naujoj vie
toj, be abejonės, susilauks dar 
didesnio i>asisekinio. nes galės 
dar geriau ir pilniau patarnau
ti savo pacientams. — Bk.

Mirė Petras Sabutis SPORTAS

Zaravvski Auto Sales Totai
597Slagar 212 214 171

Leitz 168 155 207 530
Dodgale 182 170 150 502
Meyera 158 209 194 561
Anderson 226 127 208 561

lst game 946
2nd ganu? 875
8rd game 930
Geriausia bowleris O’Bertas

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Business Service

Biznio Patarnavimas

Petras Sabutis, gyv. 4513 So. 
Hermitage Avė., sekmadienio, 
vakare krito ant žemės ir per- 
siskėle galvą. Buvo jis nuga
bentas i pavieto ligoninę. Pir
madienyje, apie 4 valandą po 
pietų, Sabutis mirt" ligoninėje.

Petras Sabutis gyveno vie
nas. Koronerio tyrinėjimą po
licija atidėjo iki ateinančio 
penktadienio. Tyrinėjimas bus 
Cook pavieto lavoninėj (mor
gui’).

Chicagos golfistų 
muštynės

ale

tame buvo Kaminski su 594 ir 
Sloger su 593. W. Lavvrence tu
rėjo prastą vakarą su 483.

Zaravvski Auto Sales turėjo 
geriausj žaidimą su score 226.

—Fritzie.

24 MENESIAI IŠMO
KĖJIMUI

PLUMBINGAS, APŠILDYMAS,
APROKAVIMAS DOVANAI

Pašauk Monroe 0455
Musų Inžinierius ateis pas jus. Mes 

parduodam tik materijolą arba 
įtaisysime viską dėl jus.

A. BLACKSTONE 
807 W. Lake St.

Kampas Lake ir Halsted Sts

Personai
Asmenų ieško

' VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, 

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

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

2300 \V. Chicago Avė.
Dept. 7

Chicago, 111.

Copy- 
Patentų 

su 
ir

Sewing Machines
Siuvant os M a šinos

S1NGERTO ir WHITE’O siuvamos 
mašinos $9.00 ir aukščiau, sudėda
mas elektrinės mašinos $20.00.

4251 CottaK© Grove Avė.

Automobiles

i

Aa. Petro Sabučio laidotuvės 
įvyks ketvirtadienyje, rugsėjo 
27 d., 8 v. ryto iš pp. Eudei- 
kių koplyčios, 4605 So. Hermi- 
tage Avė., į šv. Kryžiaus baž
nyčią, o iš ten j šv. Kazimiero 
kapines.

Laidotuvėmis rūpinasi p. Ma
rijona Bubinienė, o laidotuvėse 
patarnauja pp. Sudeikių laido
tuvių įstaiga.—Reporteris.

Educational 
____________ Mokyklos 

AGLYS
DHESSMAKING SCHOOL 

Mes išmokinsime jus DESIGNING, 
kirpimo ir siuvimo į trumpą laiką 
ir pigiai. I._______  ____
vakarais.

7911 So. Halsted St. 
Phone Vincennes 3932

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

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

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

8408 S. Michigan Avė. Victory 4126

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 “Nao’’pnoms”. Tel. 
Roosevelt 8500

1926
1927
1928
1928
1927
1928
1927 ,

Essex, Fords, 50 kitokių dėl pasi
rinkimo.

McDERMOTT MOTOR SALES
7136 S. Halsted St.

Lincoln Sport Phaeton.... 
Buick sedan 5 pas..............
Oakland sedan naujas .... 
Pontiac sedan naujas .......
Chandler luke nauias ........ 
Essex sedan, kaip naujas 

Pontiac Roadster ..........

$950 
$775 
$895 
$750 
$700 
$700 
$495

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

NAUJAS MŪRINIS 2 FLATŲ 
APARTMENTAS

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

sve-

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba

PROGA lietuviams su plačiomis 
pažintimis. Gero budo, gerų papro
čių, užimti gerą vietą. NAUJIENOS 
Box ‘739 So. Halsted St.

“MARGUČIO” SKAITYTO
JAMS!

Mokiname dienomis ir taisymą namo? Jeigu taip, tai susi- 
žinokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, įskaitant phim- 
bingą ir apšildymą. Tiktai bisk| 
įmokėti, kitus į du metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotas. 

ABBOTT CONSTKUCTIOrN CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
MH. PAKIS

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

Financial
Finansai-Paskolos

Kas norite toliau 
“Margutį”, malonėkite prisiųs
ti prenumeratą 1 dolerį. Kas 
neprisiųs iki 5 spalių (October) 
savo prenumeratą, tas daugiau 
nematys ir neskaitys “Margu
čio”. Pirmas pusmetis jau pasi
baigė.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą į devynis mėne
sius; aukštesni mokslą j vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje

Nuo spalių mėn. “Margutis” 
apsivelka “overkočiu”. Turės 
gražius viršelius ir gaidų dėl. 
piano mažiems pianistams, l o
kiu budu “Margutis” išeina pa
gerintas ii* paįvairintas. Kas 
mylite juoką ir dainas, tas už
sisakykite “Marguti” ir savo 
draugams, pažįstamus prikal
binkite užsisakyti.

Kaina metams 1 doleris. 21 j 
puslapių. Kiekvienam No. telpa 
po 2 dainas chorams, viena —! 
pianui ir daug visokią juokingų 
aprašymų. Pavienis No. —

Adresas: “Margutis”
3241 So. Halsted St., 

Chicago, Illinois.

Suvažiuos kas kuo gali, 
visi keturiais ratais, šeštadieny 
(29 september) anksti iš ryto 
daryti mankštinimus kaip sek
madieny (30 september), su
daužyti lxiles taip, kad jos iki 
kitų metų nemėgintų raičiotis 
po pievutę. Tos daužynės arba 
muštynės Įvyksta Tabor Far-
moj (Sodus, Mich.), pas vi
siems žinomą rezorto savininką, 
J. J. Bočiuną. Kas buvo apsi
lankęs Tabor Farmoj, tas išsi
vežė gražius Įspūdžius. Neku
riu net po nuosavybę: pav. Dr. 
S. Naikelis parsivežė čerepoką, 
kurį maitina, norėdamas išau
ginti į duonos kepalą....

Dovanų gerbiamiems
čiams p. Bočiunas nesigailės. 
Duos visko, ko turi. Sidabro 
puodus nupirko net čielus du. 
Užkvietė ir gerb. artistus: J. 
Babravičių, A. Vanagaitį, J. 01-

skaityti * šauską (iš Detroito), M. Juozą- 
vitą ir dar kitus. Svečius pa
linksmins juokais ir dainomis. • t .„i:. • i_-a i • ■ tus. AineriKOB lietuvių iyivm.vk.iujvVynuogių, obuolių n kitokią jau tūkstančiai lietuvių jgijo mokslus, 
f rūktų galės valgyti kiek norės. Ateikite įsirašyti šiandien ir jums

T»i npnnnrnstną wmnžtv 1 Pa(16sime jsigyti abelną mokslą. Saku bus nf.papi aslos imi. t\ vo t>uvj žymiai pagerinsite, kai buri
nės”, kokių lietuviai golfistai te abelnai ir visose mokslo šakose 
dar neturėjo. Gerb. J. Bočiunas aPsi8'’iet^- .

Amerikos Lietuviu 
Mokykla

J. P. Olekas, Mokytojas
So. Halnted St.. Chicago, III

nori su savo draugais linksmai 
linksmintis ir teikti viską, kad1 
butų patenkinti.

Atsibus nepaprasta švente 
arba, tikriau sakant, šv. Myko
lo atpuskas. “Mikams” teks vi
sus vaišinti, nes kaip tik išpuo
la jų vardadienis. “Naujienų” 
reporteriai irgi bus. Viskas bus 
aprašyta “N.” Sekite sekančios 
savaites “Naujienas”.

Svečiai renkasi penktadienio 
vakare. —V.

8106

Miscelianeous
įvairus

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

THOMAS, 
Tel. Michigan 2570

SENI įtaisymai Storų padaromi 
kaip nauji; “show cases” pertaiso
mi, aprokojam uždyką. Liberališkas 
nuošimtis ant senų fixčerių, jeigu 
mainomi čia ant naujų. 722 Taylor 
St., Tel. Monroe 0528.

15c. Bowlinff

Klaidos pataisymas
Vakarikštės dienos “Naujie

nose” buvo pranešta, kad “Nau
jienas” atlankęs p. Pronckus — 
“Sandaros” redaktorius. šiuo 
atitaisau klaidą: p. Pronckus 
jau nebėra “S.” redaktorius.

— Reporteris.

arawski
Kedzie

turėjo 
ketverge, 

kada jie pasi- 
Auto Sales 
Recreation

žaidimą
pralošė
Mac k pradėjo mesti

Zurawski

O’Bertas 
dėl to, kad

Koseland
Dentistas Dr. P. P. Zallys 

nuosavan naman 
lllth St.

sikėlė
30 E.

per-

lietuvis dentistas, Dr.

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.

Mes dirbame ir perka 
me 1 ir 2 Morgičius

j 2 dienas

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47 St.

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

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

Paskolos suteikiama 
į vienų dienų

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 6798-6716

REIKIA LIETUVIŲ AUTOMOBI
LIŲ PARDAVINĖTOJŲ — PATY 

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

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

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

REIKALINGAS patyręs siuvėjas 
ant naujų ir senų drapanų. 5748 W. 
Division St., Tel. Mansfield 2949.

Help VVanted—Femaie
Darbininkių Reikia

REIKALINGA mergina prie kriau
čių. Turi žinoti rankų darbą. 3106 
So. Halsted St., Victory 3147.

REIKIA 50 moterų prie' valymo 
naujo bildingo dirbti naktims. Nuo
latinis darbas, gera mokestis. GRA
BAM EMPLOYMENT AGENCY, 
833 Mihvaukee Avė.

REIKALINGA mergina lengvam 
namų darbui, geras namas gyveni
mui ir geras užmokestis. 3349 
Greenshavv St., Tel. Van Buren 7467.

REIKALINGA patyrusiij operato
rių prie dresių.

LIPSON BROS.
325 W. Adams St.

Partners Wanted

NAUJI MODELIAI
Nuo 8 dienos Liepos, jau Studeba- 

ker Co. išleido naujus modelius, 
1929 metų, yra daug daugiau įrengti, 
nereikia tepti “gryzuoti”, kas 20 
tūkstančių mylių. Dictator Sedan 
pilnai įrengtas su bumperiais, su 
spare tire ir su parvežimu $1388.00. 
Comander Sedan taipgi su viskuo 

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

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

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

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

D. KURAITIS ir A. KASUIJS 
Savininkai

Miscelianeous for Sale
Įvairus Pardavimai

PRANEŠIMAS
Parsiduoda vilnonios pančiakos dėl 

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

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

Chicago, III.

PIETINĖS Illinojaus mainos tu
ri dideliais šmotais anglis, $6.50 už 
vežimą su pristatymu. Del kainų 
ant kitų anglių šauk Boulevard 
1036.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

ANGLIŲ BIZNIS SMULK
MENIŠKAS

UŽDĖTAS 4 METAI

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

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

Central 3654

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

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

JOHN IBACH 
Real

154C E- 43 St.
Phor.o Oakland 4681

PARDAVIMUI 12-kos ruimų rezi
dencija garu apšildoma — “steam 
heat” “sun parlor”, užpakalinis pur
čius stiklinis, 2-jų karų garažius — 
arti krautuvių, 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 į “Nauiienas”, 1739 S. Halsted 
St. Box 1130. . ..a!

Vietos
P. P. Zallys, nuo daugelio metų 
turėjęs ofisą prie 10801 Michi
gan avė., šiomis dienomis per
sikėlė į naują nuosavą namą 
prie 30 East lllth st., kampas 
\Vabash avė., skersai Wabasb 
avė. nuo Y. M. C. A. salės.

Naujoj vietoj Dr. P. P. Zal
lys pasistatė gražų dviejų aug- 
štų namą su dviem sankrovom 
ir keliais ofisais, taipjau pato
gią vietą gyventi. Savo gi den- 
tisterijos kabinetą įrengė netik 
gražiai, bet ir labai patogiai, 
taip kad galės teikti savo paci
entams kuogeriausį patarnavi
mą. Kabinetas yra su moder- 
niškiausiais, vėliausiais mokslui 
žinomais patobulinimais, k. a. 
gaso įtaisais, X-Ray egzamina
vimui ir fotografavimui ir t. 
t. Net ir palaukiamasis kamba
rys yra taip įrengtas, kad butų 
pacientams kuopatogiausia.

Mažai kas turi taip patogiai 
ir pilnai įrengtą dentisterijos 
kabinetą, bet užtai ir ne kiek
vienas turi tokią gerą prakti
ką: savo širdingu patarnavimu

O’Bertas Boosteriai 
triukšmingą vakarą 
rugsėjo 20 d 
rodė su / 
boileriais 
Center.

Pirmą 
Boostepai 
kuomet C.
bolę, tai kapitonas 
Auto Sales sušuko ir sugadino 
jo energiją.

Antras žaidimas buvo su lie
psna; pradėta nuo penkto 
“frame”, kada F. Lawrence 
ėmė “straikintr” ir Sloger sekė 
jo pavyzdį, o galop ir Kamins
ki. Jie išlošė tą žaidimą su 37 
pins.

Trečią žaidimą O’Bertas 
Boosteriai pralošė nelaimingai, 
pradedami su klaidomis ir pa
imant kelius “cherries”. Tai da
vė Zaravvski bowleriams gerą 
pradžią ir į tą žaidimą buvo 
daug jėgų įdėta iki paskutinio 
“frame” reikalinga buvo, kad 
Slogeris ir Kaminski pridėtų 
paskutinį “touch”, idant galė
jus išleisti. Sloger stengės pa
daryti “strike”, bet jis nuriti
no i>er daug aukštai ant di
džiausio “pin” ir gavo “‘rail- 
road” 9-7; tai prisidėjo prie 
žaidimo pralošimo su 18 pins.

O’Bertas Boosters 
C. Mack 
W. Lavvrence

Lawrence
J. Sloger 
F. Kaminski

Ist game
2nd game 
3rd game

Business Service
Biznio jPatarnavimaa

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

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

Bridgeport Painting 
& Hardvvare Co.

Malevojam ir popieruojam. Ulai
kom malė va, popierą, stiklui ir t t 

3149 So. Halsted St 
Phona Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

SKULŲ IŠKOLEKTAVIMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL CLAIMS 
SERVICE BUREAU

Room 801
163 W. Was.hington 

Main 4020

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai per
taisyti katilai furnisai, grotos — 
vandenio įtaisęs. American Stove 
Repair Works, 8110 Wentworth Avė., 
Tel. Victory 9634.

CH. SYRT0WT AND'
JOS. PAWLOWICZ CO.

LIETUVIAI
HOT WATER 4 STEAM HEATING 

Darbas garantuotas. 
Geriausias patarnavimas 

2032 W. 18 St. Tel. Canal 1269

F.

178
193
170
211
192

204
135
187
192
199

171
155
193
190
204

Totai
553 
483 
550 
593 
594 
944
917 
912

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

7752 Racine Avė. x- 
Tel. Triangle 5032

Vi-

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

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
Stevvart 2992

po 6 vai. vakare Englewood 2544

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi | 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,
8386 So. Halsted St

REIKALINGAS partneris į ga
ražo biznį, garažas didelio biznio 
gatvės, gera proga kas turi $5000 
pinigų. Atsišaukite į NAUJIENAS, 
Box 1119 arba Tol. Englewood 1203.

Gera vieta, sandėlio ofisai, ir 
trekės, pilnas įrengimas, su 3 
trokais, sąrašas Štedavų kos- 
tumerių ir t. t.
VISO KAINA $2,000 MOKANT 

ANT SYKIO
Tel. Palisade 7231

For Rent
RENDAI 5 .kambarių flatas nau

jame budinke. 2831 Lowe avė.
PARDAVIMUI cigarų, kendžių ir 

kitų reikmenų ' krautuvė.
225 W. 39th Street

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskolinama jums $100, $206 
arba $800, Imama legali nuoširo 
Ū. Pinigus gausite i 12 valandų. 
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Ava., 
Kampas Hermitage Av®.

MORGIOIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi
čius.

JUSTIN MACKIEWIGH
2342 So. Leavitt St.

Phone Canal 1678

BE KOMISO
Mažos Paskolos 

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

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47 St.

4
4
5
6

RENDOS NUPIGINTOS 
kamb. šviesa iš visų pusių .... 
kamb. su “indoor bed” apšild. 
kamb. nauja bung. gera vieta 
kamb. apšild. prie Jackson Pk.
Visi apt. randasi gerose vietose 

ir prie geros transportacijos. 
, J. SINKUS & CO.

6959 S. Halsted St., Normai

$30
$50
$55
$70

RENDAI 6 kambarių flatas 
i menesį, 1825 So. Halsted St. 
tolesnių informacijų šauk

Prospect 0580

Radios

4400

$23
Del

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

5y2% fr 6% nuošimčiai 
ant Imu morgičių paskolos. 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko
linant privačiai pinigus/ 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas.

HELBERG BROS,
Room 607

192 N. Clark St.

frjusical Instrumento
Muzikos Instrumentai

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

Kreipkitės
1418 N. Wood St, 

lmos lubos

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

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

NORAH LEE 
3941 Roosevelt Road 

lst floor

Pa-

KRIAUČIŲ ir valymo Storas, pui
kiai įtaisytas Hoffman prosas. Vis
ką parduosiu už $375.00.

4390 Archer Avenue

PARDAVIMUI grosernė, kaina 
$750.00. 3058 W. 44th St., kampas 
Albany Avė.

CIGARAI, saldainiai delikatessen. 
Turim parduot šią savaitę, sutvar
kymui dalykų. Geriausioj apielinkėj 
krautuvė, gyviausia apielinkė, kitče- 
netų ir flatų apielinkėj North Si- 
dėj. Nėra jokios opozicijos ir nėra 
progos dėl opozicijos. Be rubežiaus 
didelis biznis čia. Geriausios rųšies 
įtaisos, daug tavoro; dėl greito pir
kėjo parduosiu už $1,800, renda pi
gi. ‘ 
rėk

dėl gyvenimo kambariai. Apžiu- 
del savęs Store.

1345 Foster Avenue 
(Tarpe Broadvvay ir Clark)

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

40 AKERIŲ ūkė ant mainymo 
arba pardavimo ant greitųjų. Ku
rie norite puikios vietukės arti mie
sto ir marketo, meldžiu atsiliepti, 
nieko nelankant.

JOSEPH GERYBO 
Scottville, Mich.

Real Estate For Sale
Nainai-žeini Pardavimui

DARBININKO žmogaus namas— 
6 kambarių namelis. Kaina $2500. 
$200 įmokėti, likusius pagal sutari
mą. 2031 W. 35th St. Tel. Lafayette 
0909.

PARDAVIMUI kampinis, 3 augš- 
čių mūrinis namas su 3 krautuvėm. 
Visos išnomuotos. Rendos $400.00 
mėnesiui. Turiu pigiai parduoti; 
važiuoju Europon.

1012 W. 18th Street 
3-čios lubos iš priekio 

Tel. Roosevelt 4693

iš-

PARDAVIMUI naujas muro na
mas 2 flatų, 6 ir 6 kambariai Mar- 3 u e t te Parke. Karštu vandeniu šil- 

omas. Su mažu išmokėjimu arba 
mainysiu į bučernę ir grosernę ar
ba restorano.

Prospect 7232
i

STOLTZNERIO 
BUDAVOTI 

NAMAI
IŠTAISYTOS GATVĖS IR ELĖS 

NĖRA ASSESMENTŲ
Buk neprigulmingas nuo namų 
savininkų. Veik šiandien, tik 
aprubežiuotas skaitlius yra tokia 
kainą. ,

$8,700 — įmokėti 
$500

$25 l (MĖNESI IR NUOŠIMTIS
5 KAMBARIŲ BUNGALOWS 

Dideli užpakaliniai porčiai 
“Quaker” plieninis fumisas, 
įmūrytos maudynės, ant kojos 
prausykla. Pilnos mieros žiursto 
sinku. Pastogė su grindims. Vi
dus gražiausia dekoruotas.

ŠITIE BUDINKAI RANDASI 
ANT SEELEY AVĖ.

tarpe 77tos ir 78tos gatvės. 
Vienas blokas nuo 79-tos gatvės 
karų linijos, 2 blokai nuo publiš- 
kos mokyklos ir bažnyčios. čia 
yra greitai auganti apielinkė, 
pietų daly miesto, kur verčia 
nuosavybių greitai kyla.
ARBA JEIGU JUS TURITE 
SAVO LOTA NEREIKIA NEI 
PINIGU PABUDAVOTI PAGAL 

Stoltzner systemos 
BUNGALOWS — 2 FLAČIAI 

IR 3 FLAČIAI.
šauk musų arčiausią ofisą, pa
matyk musų įvairias spesifikaci- 
jas ir planus, taipgi kainas.
Stoltzner Constr. Co.

7403 So. Halsted St. 
Triangle 870T-10301 
3826 N. Cicero Avė.

Palaside 6270-1-2 
134 N. La Šalie St. 

Central 5901-2-3

TEGUL JIE VISI SKAITLIUOJA 
Paskui mus pamatyk

Nereikia pinigų, kad pagražinti ju
totą su tinkamu jums namu ar- 
apartmentiniu namu.

RILEY & KRAUSHAAR 
8121 N. Cicero Avė.

Palisade 9600

SU 
ba

Namai šiaurinėj pusėj 
PASIRINKITE SAU MUSŲ 

VISAI NAUJĄ 
5-6 KAMBARIŲ BUNGAL0W 

$9,350 iki $9,950
$1000 įmokėtu — $65 į mėnesį. 
Apžiūrėk musų pavyzdžius, 
2800 blokų ant Mobile Avė. 
Paimk karus ant Diversey avė. 
Važiuok iki 6300 į vakarus. Vis
kas yra, ką tik norite matyti 
namuose. Viskas moderniška.
Watson Bond & Mortgage Co., 

5624 Irving Park Blvd.
Phone Pennsicola 5900—8200 

Avenue 4336

PARDAVIMUI ar mainymui biz
niavus lotas ant 79-tos. AŠ mainy
siu ant bile ko. Jeigu jums reikia 
pinigų, tai aš turiu.

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

PARDUOSIU arba mainysiu savo 
“eąuity” ant namo šiaur-vakarinėj 
miesto daly, arti bažnyčios ir mo
kyklos, Northwestcrn gclžkelio ir 
Milv/aukee ir Lawrence gatvekarių. 
7 kambariai, muzikos kambarys, 2 
aukštų namas, garu šildomas Va- 
por Heat, gražios dekoracijos. 4 di
deli miegami kambariai, gražus 
įrengimas. Maudynės abiejuose pa
gyvenimuose. 2 karų garažas. Mažas 
įmokėjimas, likusi ant išmokėjimo. 
5120 Winuemac Avė.




