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Sunkus kaltinimai 
italams aviato

riams
MASKVA, liepos 23. —

Laikraščio “Vakarinė Maskva“ 
korespondentas Mindlin, kuris 
randasi ant ledlaužio laivo 
“Krasin“, išgell/ėjusio italus 
Mariano ir Zappi iŠ nelaimės, 
kurion jie pateko šiaurės le
duose žuvus orlaiviui “Italia“, 
daro tiem dviem italams sun
kių kaltinimų. Esą, Mariano 
ir Zappi palikę norvegų mok
slininką, prof. Malmgreną, ant 
ledo, paėmę visus jo drabu
žius ir maistą.

Kai gella'tojai iš “Krasino“ 
užtikę šiuos du italus, tai Ma
riano gulėjęs ant ledo visai 
bejėgis, menkai pasirėdęs. Zap
pi gi dėvėjęs tris poras pan- 
čiakų, trejus batus ir tris ploš- 
čius, vienas kurių buvęs pro
fesoriaus Malmgreno.

Be to, daktaras nuo laivo 
“Krasin“ suradęs, kad Zappi 
ragavęs maistą ne seniau, kaip 
5 dienos atgal. Delei to, gir
di, išreiškiama abejonės, bene 
buvo suvalgytas prof. Malm- 
gren. Ta abejonė turinti pa
mato dar ir todėl, kad diena 
pirmiau, kai rusų orlaivinin- 
kas čuchnovski pastebėjęs pa
tekusius nelaimėn, tai iš aero
plano matęs tris y patas; vie
na jų gulėjusi ant bedo. Kada 
kitą dieną gelbėtojų partija 
prisiartinusi prie patekusių ne
laimėn, tai jų butą tik dvie
jų-

Morones rezignavo
MEKSIKOS MIESTAS, lie- 

pos 23. — Rezignavo Morones, 
ministeris prekybos, darbo ir 
piamonės. Kartu su juo rezig
navo Eduardo Moneda, virši
ninkas valdžios spaustuvių, ir 
Celestino (<azca, perd*ėtinis 
valstybės amunicijos dirbtuvių. 
Visi trys yra Meksikos Dar
bo Federacijos vadai. Pasak 
Amerikos korespondentų, tarp 
Meksikos Darbo Federacijos, 
vadų ir užmuštojo genero
lo Obregono šalininkų pasi- 
reikšdavę žymių skirtumų. Kai 
Obregon tapo nužudytas, jo 
šalininkai dar labiau pradėję 
pulti darbščius įrodinėdami, 
kad pastarųjų pozicija galėju
si turėti psichologinės įtakos 
Obregono nužudyme. Vadina
mieji Obregono šalininkų va
dai grūmojo, jogei gali kilti 
rimta suirutė, jei darbiečiai 
pasiliks kabinete. Pastarieji ir 
rezignavo iš Calles’o kabineto, 
kad nedavus suirutei kilti.

MEKSIKOS MIESTAS, lie- 
pos 23. — Pasak Amerikos 
korespondentų, Louis Morones, 
buvęs ministeris Calles’o ka
binete, kurio rezignacijos rei
kalavę agrarijų frakcija, slap
stosi, policija ieškanti jo.

Ir rusai ketina dalyvau
ti aliejaus kongrese
MASKVA, liepos 23. — Vy

riausioji ekonominė bolševikų 
taryba nutarė dalyvauti tarp
tautiniame vertelgų aliejumi 

suVažiavime, kuris įvyks Ame
rikoje rugsėjo mėnesį.

600 chiniečių žuvo mū
šy su japonais

LONDON, liepos 23. — Ap- 
laikyta žinių, kad susirėmime 
su japonais prie Tsingta<>-Tsi- 
nafu geležinkelio krito 600 chi
niečių, nacionalistų armijos ka
reivių.

Divorsų advokatai 
nubausti

PARYŽIUS, Francija, liepos 
23. — Atimta teisė praktikuo
ti advokatūrą iš trijų vietos 
advokatų, divorso bylų specia- 
listų. Toji teisė atimta iš jų | 
laikui nuo 2 iki 8 mėnesių.1 
Kitiems trims advokatams jš- j 
reikšta aštrus papeikimas.; 

Francijos advokatai, be to, nu
tarė kreiptis į Amerikos ad
vokatų asociaciją prašymu su
valdyti amerikiečius advoka
tus, kurie atidarė Paryžiuj ofi
sus ir varo nešvarų divorsų 
biznį.

Vokietija reikalau
janti nutildyti 

kaizerį
AMSTERDAM, Holandija, 

liepos 23. —. Laikraštis “liet 
Volk“ praneša, kad vokiečių 
valdžia įteikusi I (Olandijos val
džiai formalį protestą. Vokie
čiai reikalaujantys, idant Ho
landijos valdžia sustabdytų kai
zerio skymus ir agitaciją tik
slu atgriebti sostą. Kaizeris, 
mat, gyvena Islandijoj ir iš 
čia stengiasi diriguoti Vokieti
jos monarkististams.

Hoover kalbėsiąs 
trumpai

PALO ALTO, Cal., liepos 
23. — šeštadienyje, Californi- 
jos laiku 3:30 vai. po pietų, 
o Chicagos laiku 6:30 vai. po 
pietų, republikonų partijos kan
didatas į prezidentus, Herbert 
Hoover, pasakys spyčių kandi
datūros priėmimui. Kalba Ini- 
sianti trumpa. Kalbesius ne il
giau, kaip 45 minutes. Mano
ma, kad susirinks to pareiš
kimo išklausyti ir patį Hoo- 
verį pamatyti apie 100,000 
žmonių; spėjama, kad per ra- 
dio jo kalbos klausysiantys ne 
mažiau, kaip 25,000,000 ypa
tų.

Neramumai Ru- 
manijoj

BUCHAREST, liepos 23. — 
Tuo pačiu laiku, kai ketvirta
dieny susirinks reguliaria Ru
munijos parlamentas, laukiama 
susirinksiant kitą parlamentą. 
Opozicijos valdžiai parlamento 
atstovai paskelbė, kad jie tu
rėsią savo jusirinkimą, kuria
me dalyvausią ūkininkų par
tijos atstovai, šiame susirinki
me dalyvausią taipgi tie ūki
ninkų partijos kandidatai į 
parlamentą, kuriuos rinkimuo
se neteisotomis priemonėmis 
nugalėjo valdžios statytieji kan
didatai.

šis susirinkimas bus kaip ir 
koks Rumanijos ūkininkų par
lamentas. Jame planuojama 
priimti rezoliucijos, pasmer
kiančios valdžią už jos teroris
tinius ir neteisotus žygius, o 
taipgi įstatymų sumanymai re
formoms. Tarpe tų sumanymų 
Reformų busiąs įnešimas pa
keisti taipgi tą įstatymą, ku
riuo Rumanijos karaliumi ta
po pripažintas vaikiščias Mi- 
chael, 6 metų kun. Karolio 
sūnūs.

Traukinys nušoko nuo 
bėgių

FARM1NGTON, N. H., lie- 
pos 23. — Clirko traukinys 
dviejų mylių toly nuo čia nu- ■ 
šoko nuo bėgių. Aštuoni žmo
nės užmušti; keleto nesuran
da.

Vokietijos aviatorius Fritz Bielar (vidury), kuris be sustojimo nuskrido iš Windsor, Ont., 
Kanados i Meksikos sostinę. Kelionę atliko į 30 valandų. 
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Trys buvusieji Por
tugalijos ministe- 

riai areštuoti
LISBON, Portugalija, liepos 

23. — Byšy su ginkluotu pa- 
simojimu nuversti valdžią, ku
ris tapo užslopintas, areštuo
ta daug gyventojų, jų tarpe 
trys buvusieji pirmiau minis- 
terių kabineto nariai. Gclbė- 
damasi nuo arešto pabėgo Is
panijon majoras Sarnento Bei
ręs, garsiausias Portugalijos 
aviatorius, kuris yra pasižy
mėjęs keletu garsiu lėkimų; 

vienas tarpr jų buvo lėkimas 
iš Lisbono į Brazilijr, o kL 
tas — į Chiniją.

Bernard Shaw atlan
kys Ameriką

H()LLYWOOD, Gal., liepos 
23. — čia tapo paskelbta, kad 
garsusis Anglijos rašytojas, 
George Bernard Shaw, pri
ėmęs Douglas Fairbankso ir 
Mary Pickford kvietimą atlan
kyti jų namus, Hollywoode, 
ateinančiais metais. Shaw ke
liais atvejais yra pareiškęs, 
kad jis niekuomet neįkelsiąs 
kojos Amerikon.

Republikonai planuoja 
paveržti iš demokratų 

pietines valstijas

WASHINGT()N, liepos 23. 
— Padrąsinti tuo, kad pieti
nėse valstijose, kur politikoj 
šeimynininkai yra demokratai, 
pasireiškė didelio priešingumo 
demokratų partijos kandidatui 
į prezidentus, Smithui, protes- 
tonų ir prohibicijos šalininkų 
tarpe, republikonų partijos 
manadžeriai rengiasi pradėti 
sistematį rinkimmų vajų Hoo- 
verio naudai. Jie mano, kad 
šiemet republikonams yra ge
resnės sąlygos atsiekti laimė
jimų šiose valstijose, negu kuo
met nors pirmiau.

Garsus kadaise tenoras 
mirė visų užmirštas
BENO, Nevada, liepos 23. 

— Kauntės ligoninėj čia mirė 
Arthur Borrovvs, garsus ka
daise operos dainininkas teno
ras, žinomas kaip Arttiro Šal
vim. Del sveikatos pairimo, 
jis pasitraukė nuo scenos prieš 
daugiau kaip dvidešimt metų, 
atvyko į vakarus ir buvo vi
sų užmirštas.

[Atlantic and Pacific Photo]

♦

Dar vienas aviatorius 
rengiasi lėkti Europon

ROCKFORD, III., liepos 23. 
— Visai pasiruošęs lėkimui iš 
Bockfordo, III., į Stockholmą, 
Švedijos sostinę, yra Bert 
Hassel.

Persijoj ruošiama 
reformos

TEHEBAN, Persija, liepos 
23. — Binkimai parlamento šie
met praėjo ramiai. Laimėjo rin
kimus valdžios kandidatai. 
Valdžia ketinanti, tarpe kita ko 
patiekti sekamų reformų: 1 — 
panaikinti poligamiją (daugpa
tystę) ; reforma tečiaus lei
sianti kai kuriais atvejais vy
rui vesti dvi pačias; 2 — iš
leisti įstatymus, kurie labai 
apsunkintų perskiras; 3 — 
įvesti taksas ant pajamų re
miantis planu, siūlomu. Dr. 
Arthur C. Millspaugh, ameri
kiečio finansų administrato
riaus Persijoj.

Kaltina nusižengimu 
prieš-trustiniam 

įstatymui • z
NEW YORK, liepos 23. — 

Fedcrailės valdžios atstovai 
kreipėsi į teismą reikalavimu 
išduoti indžionkšeną prieš Gen
eral Outdoor Advertising Co. 
ir astuonias kitas kompanijas. 
Kalbamoji kompanija išpildan- 
ti 35,000,000 dolerių sumoj 
kontraktų kas metai iš visos 
tokių kontraktų sumos $75,- 

(MX),000. Valdžios atstovai kal
tina skundžiamuosius laužy
mu prieš-trustinio įstatymo ir 
varžymu prekybos.

Numestas šalin cigare- 
tas užmušė 4 asmenis
VARŠAVA, liepos 23. — 

Numestas šalin neužgesytas 
cigaretas pagimdė eksplioziją, 
kuri sunaikino feijerverkų 
dirbtuvę Varšavoj. Ekspliozi- 

joj žuvo 4 darbininkai; kele
tas kitų sunkiai sužeisti.

Dar viena ekspedicija
MILWAiUKEE, Wis„ liepos 

23. — Iš čia išplaukė trys lai
vai tyrinėtu šiaurinės Superior 
ežero apielinkės vandenis ir sau
sumą. Ekspediciją paruošė 
viešasis Milwaukės muziejus. 
Tarpe kita ko ekspedicija mė
gins surasti toje dalyje seno
vės kasyklas, apie kurias yra 
užsilikusių padavimų. Ekspedi
cija išplaukė į salą Royale.

Areštavo 4, kad ap
saugojus karaliaus 

gyvastį
LONDONAS, liepos 23. — 

Čia gauta žinių, kad Narbon- 
ne mieste, Ispanijoj, areštuo
ta keturi anarchistai. Jie esan
tys kaltinami planavimu nu
žudyti Ispanijos karalių.

Sumušė rekordą
NEW YORK, liepos 23. — 

Pirmadieny, kaip 8:21 vai. vak., 
John Mears, rašytojas, ir ka
pitonas C. B. D. Collyer, avia
torius,, užbaigė kelionę aplink 
žemę. Jie atliko ją aeroplanu, 
laivu ir automobiliu į 23 die
nas, 15 valandų, 21 minutę ir 
3 sekundas. Jie sumušė pir- 
mesnius rekordus keturiomis 
dienomis ir 23 valandomis. Ke
liauninkai apleido New Yorką 
šiai kelionei birželio 29 d., 5:45 
vai. ryto, o sugrįžo liepos 21 
d., 8:21 vai. vak.

Bonka, įmesta jūron 
netoli nuo New Yorko, 

išplauta ant kranto 
Afrikoj

BERLIN, Vokietija, liepos 
23. — Pasažieriai laivo “Pre- 
sident Roosevelt“ ' tą naktį, 
kurią Lindbergh lokė į Pary
žių, įmetė jūron bonką su sa
vo parašais. Tarpe pasi- 
rašusių buvo don tįstas iš Ber- 
lino, Dr. Stephen Hatvani. Jis 
padėjo prierašą, kad užmokė
siąs 10 dolerių tam, kas sura
dęs tą bonką sugrąžins jam. 
Bonka tapo išplauta ant Af
rikos kranto ties Saffi mies
teliu. Rado ją p-nia Berger. 
Bonka tapo pasiųsta dentistui 
Berlinan. Kuone metai laiko 
praslinko iki ji tapo išplauta 
ant kranto.

Traukinys nuvirto 
j balų 

I

NEW| YORK, liepos 23. — 
Dvylika žmonių tapo sužeista, 
kai Long Island elektrikinio 
traukinio pirmieji du vagonai 
nuriedėjo į Jamaica Bay (tik
sliau pasakius — balą) ties 
pakeliamuoju tiltu tarpe Broad 
Channel ir Hammel stočių. 
Pirmutinis vagonas (rūkoma
sis), kuriame važiavo 24 pa
sažieriai, pasinėrė kuone tri
mis ketvirtadaliais vandeny. 
Antrasis gi vagonas pasikorė 
ant tilto krauto.

Lietuvos Žinios
Skrajojantis kino- 

teatras
KAUNAS. — Kūdikių gelbė

jimo draugija rengėsi įtaisyti 
gelžkelių vagone skrajojantį 
kinoteatrr. demonst ravi m u i 
švietimo ir kultūros filmų.

Nužiūrima geras 
derlius Illinois 

valstijoj
ŲUINCY, III., liepos 23. — 

Pastarosios savaites oras žy- 
miai pagerino laukiamą deri ii. 
Illinois valstijos vakarų daly, 
Missouri šiaurryčiuos.. ir Iowa 
valstijos pietryčiuose. Išrodo 
kad kviečiai ir komai čia bu
siantys žymiai geresni, negu 
tikėtasi pirmiaus; avižos ka 
kuriose vietose atnešiančios 60 
bušelių iš akerio. Bet tūlose 
kitose vietose, kaip prie Gran 
ville, Mo., ir Keokuk, la., au 
droš pridariusios ne mažai ža
los kornams.

Reikalauja austrų* 
vokiečių susivie

nijimo
VIENA, liepos 23. — 150,- 

000 vokiečių dainininkų, susi 
rinkusių iš viso pasaulio kam 
pų, dainų iškilmėms, turčji 
paradĄ. Po inaršavimo miest 
gatvėmis, sutraukusio virt 
500,000 žiūrėtojų, įvairių dek 
gacijų vadai dalyvavo vakare 
bankiete, kurį davė svečių pa 
erarbai miestas Viena. Čia pa 
matinis kalbų tonas buvo toks: 
Austrijai ir Vokietijai reiki; 
susijungti; draudimas , šiomt 
dviems valstybėms sušijungt 
esąs paneigimas tautų apsi 
sprendimo teisės. Svečių pra 
syta padėti kovoti austrams ii 
vokiečiams už šį siekį. Aus 
trijos kancleris, pralotas Sei 
pel, bankiete nedalyvavo: tui 
būt nenorėjo nusikalsti Ven
grijai, Francijai, Italijai ir ki
toms valstyl?ėms.

Sunkus bažnyčioms 
laikai

SAN FBANCISCO, Cal., lie
pos 23. — Pirm 18 metų epis- 
kopalai pradėjo statyti čia ka
tedrą. Ji neužbaigta iki šiol 
Paskutiniuoju laiku, kad vei 
kiau pastūmėti darbą pirmyn 
Herbert Hoover, republikoni 

partijos kandidatas į preziden
tus, tapo išrinktas statymo 
komiteto garbes pirmininku 
Dabar išreiškiama viltis, kad 
katedra busianti pastatyta pen 
kių metų l>ėgiu. Katedros pa 
statymas kaštuosiąs $3,240,000 

’) _______

Dešimtis užmušta strei
ke Indijoj

• _______
MADBAS, liepos 23. — Ge- 

neraliame streike Pietinės In
dijos geležinkelio darbininkų 
įvyko kuliose vietose streiki
ninkų susirėmimų su policija 
Mayavaran apielinkėj 1 polici
ninkas užmuštas, 9 sužeisti. 
Tuticorin apielinkėj vienas dar
bininkas užmuštas, 7 sužeisti. 
Rameswarain apielinkėj aštuo
ni užmušti ir 15 sužeistų. Val
džia kaltina dėl šių įvykių 
Maskviečius, kurie buk ne tik 
kurstą betvarkę, bet ir aprū
piną Indijos komunistus pini
gais jų propagandai.

Rado tris puodus senų 
pinigų

PANEVĖŽYS. Milainių 
kaimo (Panevėžio apskr.) lau
kuose ūkininkas rado tris puo
dus senų monetų. Daugiausia 
sidabrinių, bet esą gana daug 
ir varinių. Jų — dalis Ix*nkų, 
dalis švedų. Visas monetas nu
pirko Panevėžio muziejus, ku
ris jau turi surinkęs f gausias 
kolekcijas įvairių monetų.

Kai kas iš Biržų savi
valdybės darbuotės

BIRŽAI. — Birželio 15 die
ną įvyko Biržų Apskrities Ta
rybos posėdis, kuriame revizi
jos komisija davė platų prane
šimą apie Biržų savivaldybės 
darbuotę. Pasirodė, kad savi
valdybė turi "3 aptiekas, davu
sias 1927 m. 25,000 litų pelno; 
palaiko 3 ligonines — Biržuo
se, Joniškėlyj ir Vabalninke; 
pastatyta geležies betono tiltas 
per mušą, kainavęs 100,000 li
tų. Posėdyj taipgi paaiškėjo, 
kad normaliai galėtų dirbti esa
mos mokyklos, tai joms rei
kia 334 suolų, 41 stalo, 75 kė
džių, 16 rašomųjų lentų ir 7 
spintų; tatai kainuotų 20,640 
litų; gi mokslo priemonių rei
kėtų už 10,000 litų.

Estų dainos šventė
‘k- V mįhM-—:-------- . -
Birželio 30 d. Talline prasi

dėjo devinta estų dainos šven
tė. Tam tikroje dainos šven
tėms prirengtoje vietoje, Tal- 
lino priemiesty, ant estrados 
susirinko paskirtu laiku 15,- 
000 dainininkų, žiūrovams pa
ruoštoje vietoje, kurioje telpa 
iki 100,600 žmonių, susirinko 
daugiau kaip 75,000. Progra- 
no išpildymas parodė puikiau
sią chorų sutarimą. Balso su- 
stiprintojai per didelius rupo
rus perdavė dainas toli į vi
sus kraštus didelio lauko, kur 
sėdėjo ir stovėjo klausytojai, 
įspūdis dalyviams ir klausy
tojams liko giliausias.

Radio mėgėjų suva
žiavimas

KAUNAS. — Universiteto 
rūmuose birželio 30 d. ir lie
pos 1 dd. įvyko radio mėgėjų 
sąjungos suvažiavimas.

Nutarta leisti “Radio Mėgė
ją“, kurį pavesti grynai eks
perimentiniams tikslams. Į cen
tro valdybą išrinkti: K. šliu
pas, inž. Garšva, St. Olšaus
kas, Ant. Mildažis ir A. Paš
kevičius. Į revizijos komisiją: 
inž. Pšemeneckis, Pr. šulaitis 
ir Buidokas.

Suvažiavime dalyvavo virš 
65 radio mėgėjų iš įvairių Lie
tuvos vietų.

Nužiūri radio nelaimių 
priežastimi

ROKIŠKIS. — Birželio 17 d. 
po paVialdų senesnieji vyrai ir 
moterj’s pulkavo ant švento
riaus ir tarėsi, kaip išnaikinti 
“radias“. Girdi, radio lietų 
užtraukia ir perkūnas prie jų 
limpa. “Susitarkime, girdi, vy
rai ir daloj visas antenas“. 
Buvo net rimtų grasinimų, kad 
antenos butų nuimtos. Moterė
lės sakė esą reikią duoti pra
šymas prezidentui. Kitos kuni
gus vadino padūkėliais už tai, 
kad jie negina radio.
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Laikrodininkas—
A. Savickas

Persikėliau dirbti pos JOS. F.
BUDRIK, Corp.

Ką pasakojo mergi 
dienoraštisnos
(Tęsinys) 

dievina 
juokinga,

Motutė
BUDRIK, Corp. Taisau viso-! Liūdna ri
kius laikrodėlius ir auksinius pati gražiau rėdos, 
daiktus už žemą kainą, parduo
du Deimantus, šliubinius žie
dus, Rankinius Laikradėlius, 
Sidabrinius Paišelius, Auksines 
Plunksnas daug pigiaus kaip 
kitur:

grapienę. 
kad ir ji 
kada gra-

' man netiko. Jis greitai perme
tė visus akim.

Tėvelis stovėjo prie durų, ku
rių viršutinė dalis buvo stikli
nė.

Motutė protestuoja. Aš užsi
spyriau. Visa iškaitus, kaktų 
suraukus stoviu ir laukiu kol

Elgin laikrodėlį 7 akmenų po 
$6.50 ir aukščiau 
Elgin Rankiniai 
laikrodėliai 
$14.50.
Šliubiniai žiedai 

18K |)o $5 iki $15.

P O

balto aukso
26 šmotai Sidakrinių Peilių Ro- 
gers už $9.00.
Didelis pasirinkimas Jewelry 
Vėliausių madų.
Deimantai parsiduoda ir ant 
lengvų išmokėjimų.

JOS. F. BUDRIK, Ine
3417-21 S. Halsted St.

Chicago
Tel. Boulevard 4705

Dykai Patarimas
Teikiamas Sergantiems žmonėms 

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

im t.j metų pasekmingos pralcti- 
kos gydyme chroniškų ir uisisenė- 
jusių ligų. Kraujo ir privatiškas li
gas, reumatizmą, skilvio triubelius, 
širdies ligas, inkstų, pūslės, šlapi
ni mo ligas išgydo tuojau. Slaptos 
ligos, sifilis ir užkrėčiamos ligos iš
gydomos. Dr. Ross sistema, moks
liniu gydymu. Yra vartojama geriau
si Amerikos ir Europos metodai.
Silpni, nervuoti ir visai
Jums gali būt grą
žinta sveikata ir 
vyriškumas specia
liu gydymu kuris 
sustiprina nervus ir 
teikia stiprumo silp
niems organams. 
Atsilankykit dėl pa
sitarimo dėl bile ko
kios ligos arba silp
numo.

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

Kampas Monroe Street, Chicago, 
Crilly Building

Imkite elevatorių iki penkto aukšto. Vyrų 
priėmimo kambarys 500,—Moterų 508. Of»- 
•o valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 va
kare. Nedėlioinitt nuo 10 ryto iki 1 po 
piet. Panedėiyj. Seredoj ir Subatoj nuo 10 
ryto iki 8 valandai vakare.
Dvidešimtia penki metai tame name

suirę vyrai

DUOKIT 
PATAISYT

kajp

$1 
$7.50 
$1.50

SAVO DANTIS
Sutaupyki! Pusę

Krown taip pigiai kaip $4.50 už 
(lantj

Tiltelių darbas taip, pigiai 
$4 už dantį.

Užpylimas taip pigiai kaip 
Pleitos taip pigiai kaip 
Fleitos pataisomos už

Garantuotas be skausmo
Ištraukimas dantų $1

Duosime jums rašytą garantiją 
už kožną atliktą darbą 

Gas X-Ray
Kogen - System - 

Dentists
1105 West Chicago Avė. 

Kampas Milvvaukee Avenue 
Antras aukštas

Tel. Monroe 4484
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
i nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 

po pietų

Neskaudės ir nenie
žės Kojos!

MAGIŠKAS pauderis prašalina ko
jų skausmus greitai. Puikus iš

gydymui minkštų kornų ir ąutrini- 
inų. Prašalina nuovargi, skausmą ir 
niežicjiiną beveik iŠ sykio. Prašali
na atsidavimą. Ir padaro kojas vė
siomis ir maloniomis, kad jus no
rit šokinėti ir sukauti iš džiaugsmo! 
Parker’s Foot Care šiandie jūsų 
vaistinėj.

FlJOTCARE# 35c

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

pienė dvare. Kodėl?
Dabar irgi ji užsidėjo juosvą 

šilkinę skrybėlę su didelėm 
plunksnom.

Jau keletas dienų musų na
muos kažkas negera. Rodos 
viskas tvarkoje. Niekas nieko 
neištarė, niekas nieko nepada
rė. Bet pačiam ore, musų kam
bariuos, musų palangėje kaž
kokio nerimo gijos draikos. Ir 
man verkt norisi. Be priežas
ties, taip kur nuošaliai atsisėst 
ir verkt. Kažkodėl musų kam
bariuos dabar girdis kaip motu
tės rakinėjamos šėpų spynos 
melodingai ir skurdžiai skam
ba. Ypatingas rakinamų šėpų ir 
senų kamodų spynų skambėji
mas. Šiaip motutė namie nežy
mi. Sėdi, mezga arba aš skai
tau, ji klauso ir dūsauja. Da
bar ji kažin kam pasirengus, 
nerami, vis nežymiai klauso 
kas kituos 1_______________

Bet tėvelis tebežiūri pro du
ris. Ir Mendelis man pataikau
ja.

Pro šalį pravažiavo grapienės 
geltonas didžiuliais laibais ra
tais, lengvutis vežimaitis. Tė
velis išlėto atsigręžė, paskui 
priėjo prie musų ir tarė:

—Tu išsirinkai?
Mano krutinę suspaudė nau

ja kažin kokio vaikiškai pikto 
keršto banga. Ir aš stačiai į j j 
žiūrėdama akiplėšingai atsa
kiau :

—Taip štai šituos.
Negelbėjo motutes protestai. 

Tėvelis nė nepažvelgęs į batu
kus užmokėjo pinigus.

Ir mes visi nū žodžio vienas 
kitam nesakydami išėjom. Ma
ma taip nepatenkinta buvo ma
no elgesiu, kad gatvėje net su
sičiaupus tylėjo. Matyt, ji sten-

Bet neiškenčiau ir pažiurėjau j 
tėvelį. Ir jo veide toks liūdnas, 
vienuoliškas nuovargis spindė
jo, kad aš staiga pamačiau, 
kaip negražu buvo taip keršyt 
tėtušiui — pirkti sau netinka
mus batukus.

Jaučiau, kad akys pilnos aša
rų. Bijojau galvą krusterėti, bi
jojau žodį ištarti. Tuojau bu
čiau papludusi vaikiškose ašar 
rose.

Bet 
naujas 
ėmiau
susijaudinus tariau:

—Teveli, aš visai kvaila. Man 
šie batukai visiškai netinka. 
Bet palauk, nesirūpink. Aš pati 
pakeisiu ir visados, visados bu
siu su tavim.

staiga atsirado manyje 
kietas geismas. Aš pa

te vclį už rankovės ir

Ir aš pabėgau nuo motutės 
staigaus pykčio, o svarbiausia 
nuo tėtušio gilaus ir * liūdno 
žvilgsnio, kuriuo jis mane bė
gančią,

Taip
pasenę

žinau, — palydėjo.
ir liko jie abu gatvėje 
ir liūdni.

(Pabaiga)

Viešoji Vaidilų

NAKTIS
Šeštadienio Vakare

iivojniicn niauov - - - -

kambariuos dedasi, savo pyktį, kaip labai pil-
Atsargiai žvalgosi, padaro du- stiklinę, atsargiai nusinešti
ryse plyšį ir klausos. Dargi tar- namų,
naičių kalba jai įdomi. Dažnai I 
ji kažką pradeda sakyt ir ne-į 
pabaigia.

Tarnaitės 
naujieną: 

—Dvaran 
dėžės.

Tarnaitės 
sakoj a apie tas keistas ištaigas, 
kuriomis grapienč apsupta.

—Grapienės “panele” kur 
kas “madnesnė” negu miestelio 
ponios.

Keletas dienų miestely šlykš
čiais vijokliais patvoriais ėmė 
slinkti, raitytis gandai.... Gra-
pienė dvarą parduoda.

Grapienė viską likviduoja ir 
išvyksta užsienin.

Likvidacija.
Keistas man 

įpratusių lupų
Likvidacija 

skamba. Aš užmerkiu akis ir 
matau keistą, šlykščią, aukštą, 
liesą, senoviškai viršugalvin su
šukuotais ir ten gniužtin su
suktais plaukais, senos mados 
su daugybe mezginių, plačiais, 
gausiai raukšlėtais sijonais mo
terį. Jos sijond mezginiai su-l 
valkioti, jos talija per nelyg 
suveržta, ji daro negražius sa-i 
vo smailais keliais judesius. Ji 
vadinas: 1

Likvidacija....

aukščiau,

praneša

Liepos 28-tąAtgavo Sveikatą po Aštuo 
nių Metų Sirgimo

PanoM Milinio Cooper. Brookhaven, 
kuri turėjo prasta sveikata, parašė 
binėtojanis apie Nuira-Tono sekamai: 
8 metus ai negalėjau atlikti savo 
darbo. ' “ " ' ;
ne ir man pagelbėjo, 
likti savo namų darbi).” 
liomiH žmonių kaip panelfl Coooper, kurie 
yra dėkingi už tai k<) Nuga-Tono jiems yra 
padariusios.

Kai kurio vyrai arba moterys yra silpni, 
nervuoti, turi neveiklius organus, turi ink
stų, kepenų ir pūslės trubelius, prasti) ape
titu, menk:) vlrsklnlmi). galvos skaudėjimų. 
mv.,<kįiU. triibeliu xu c-hroni Aku užkietėjimu. IK-Klllt llli<>K<lti iv viHIlOHH't J III I <*•) |lHinu vargiiMiiiiH. Dnlmr jlo stipri)* ir Hvrikt, 
turi gerą apetitu ir tferai nnktimin miegui. 
Jų nervui ir svarbesni ■ organai yra stiprus, 
turi daugiau jėgos ir džiaugiasi gyveniniu, 
Nuga-Tono pagelbės Ir jums. Nusipirkite 
blltelj ir pastebėki t puikias pasekmes, ku
rios pasirodys Į kelias dienas. Joh yra 
parduodamos pa« visus irydtioli ij vert eigas. 
Jei jūsų vertelga neturi jų šlake, reikalau
kit. .kad jis užsakytų jums iš olselio vais
tinei..

___  :— —

Mo.. 
IMir- 
“Per 

aA negalėjau atlikti huvo namų 
AA iAvartojau vieni) buteli Nmra-To- 

AA <labar galiu at- 
RanilaHl vlrA nil- 

Coooper,

Jos galva truputį 
kaip visados, pakelta. Juodosios 
plunksnos priekaištingai man 

, rodos, nieko 
kas aplinkui dėjosi nematė.

Aš visas tas dienas žiurėjau 
i tėvelio įprastus, tokius savus 
ir artimus veido bruožus. Ir 
pastebėdavau kažin kokį keistą 
šešėlį.

Dabar kurį laiką ėjau pati 
nežinodama kaip keliu kojas.

svarbią linBavo, tėvelis,

• nuvežė kažkokias

seilę vydamos pa-

žodis. Taių). ne- 
pinasi jis, 

keistai man

nav

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

negalėjo jumis išgydyti, atsiiankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavinias atidengs jūsų tikrą ligų ir jei aš ap.siimąfti jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kurią neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzamina- 
vimo — kas jums yra.

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

Kambariai 1012, 1015, 1018. Imkit elevatorių
CHICAGO, ILLINOIS >

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.
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pas tikrų specialistą, kurią neklaus jūsų

Rusiškos ir Turkiškos Vanosfi
12th STREET ,

Tel. Kadžio 8902

3514-16 Roouevelt Rd.
arti St Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

I ♦»

Nuo 8:00 vakaro iki 7:00 ryto

G. Chernausko Darže
79th Archer Avė

JUSTICE PARK
-•

Tai bus naktis, kur kiekvienas asmuo my
lintis smagumą, tyrą orą, muziką, grožį, žvaig
ždes, atvirą dangų, draugų ir draugių sueigą, 
draugingus pasikalbėjimus, juokus ir gerą ūpą 
ras čia savo sielai užganėdinimo.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1 - 2 ir 3 MORGKIAMS

girdė-

tevelis

Juk ji 
— stai- 

mama ir bailiai

Mendelis pasistato laiptukus, 
lipa aukštyn ir savo ranką ere
lio letena pavertęs griebia po
rą baigščių paukščiukų, porą 
pačių gražiųjų batukų.

—Ar ponas daktaras 
jai. Likvidacija.

—Na, žiūrėk, sako 
nuošaliai žvalgydamos.

Fi kokie stori padai! 
neis vandens nešti žžž....
ga užsikirto
žvilgterėjo į Mendelj.

—Ponia, tai ne batukai, o 
viena tik mislis! Jie tokie plo-1 
nučiai — giria Mendelis. — Aš i 
ponas daktare manau apie ka- 
modą. Mano pati ir naktį sap
nuoja. Koks medis, kokia pa
gražinimai. Kaip viskas blizga. 
O rankenos, kur stalčius atida-' 
ryt dvi erelio galvos (Mendelio 
pirštai pamėgdžioja erelio sna
pus) laiko moterišką figūrą. |

Nejaugi, ponia, manai, kad 
ir šitie netiks? Na, gerai, & 
kitus. O! prieš tuos ir pati gra- 
pienė nieko nesakytų.

Tėveliui matyt nuobodu. Jis 
atsistoja.

Aš pažiurėjai j jį. Ir staiga 
sumaniau jam atkeršyt.

- Parodyk tuos, — rodau aš 
Mendeliui.

Mama suriko:
—Bet kam tai. Ir musų tar

naitės tokių nenešiotų. Mende
lis gudriai persikreipė. Jis, ma
tyt, nusprendė, kad tai mano, 
vienatinės daktaro dukters, ei
linis 
Mano

kapryzas. Jis svyravo, 
parinkti batukai aiškiai

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

1618 West 18-ta Gatvė

Apart išlaukinių aplinkybių gerumo ir gra
žumo, apart didelio būrio vaidiliškų žmonių, 
vaidilos visuomet sugeba padaryti savo paren
gimus gyvais ir gerais. Vaidilos yra svetingi, 
vaidilos yra vaišingi, vaidilos užlaiko gerą tvar
ką ir smagumą.

KVIEČIA ŠEIMAS IR PAVIENIUS

LIETUVAITĖS TAUTIŠKUOSE RŪBUOSE

Paskiau

TIKIMĖS PAMATYTI JUS ŠEŠTADIENIO 
NAKTĮ

Prieš

Išrodysit 20 metų jaunesniu į 20 minučių
Mum; specialistui veidą pataiso taip kaip jus matot paveiksle... patem
pia raumenis ir liuosą odą, išlygina raukšles, padarys jus išrodančiu 
daug metų jaunesniu. Be skaus
mo — pasekmes visuomet geros. 
Kainos taip pigios, kad kiekvieną 
moteris ir vaikas gali užsimokėti. 
Mes taipgi ištaisome kreivas akis, 
prašalinant rauplių duobes, per
taisome nosis ir t. t. Visi per
taisymai daromi žinomų plustic 
chirurgų.

Pasitarimai) su musų Medicinos 
Daktarais dykai.

Valandos nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Jei atsiusite savo maži) fotografijų arba 
fotogrufl Joh proof, | tai bus atkreiptu 
speciali atydu. Visi laiškai greit atsukonii. 

American Institute 
of Plustic and Facial Rejuvenation 
Suite 720 State-Lake Bldg. J9o N. State St.

Tchphonc Stato 5156 Chicago, III,

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

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

Iš visų Chicagos kampų ir kolionijų, iš vi- 
sų artimesniųjų priemiesčių, kviečiami yra visi 
jauni ir seni, moterys ir vyrai ir visos šeimos 
Visi ras čia smagumą.

Visos šokikes lietuvaitės prašomos apsirė
dyti, pasipuošti tautiškais rūbais ir pašokti lie
tuviškus šokius. Geriausios šokikės bus apdo
vanotos pinigais iš vaidilų iždo ir garbe.
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Kelionė apie žemę j 
dienas

23

Garsus rašytojas Julės Verne 
keletą desėtkų metų parašė 
knygą “80 dienų apie pasaulį”. 
Joje pasakojama kaip vienas 
anglas yra apkeliavęs apie pa
saulį į 80 dienų. Išėjus iš spau
dos tai knygai daugelis sakė, 
kad tai ne tiesa, kad negalima 
į tokį trumpą laiką apkeliauti 
pasaulį, kad tai tik rašytojo 
svajonė. Tečiaus sekmadieny 
Chicagoje buvo sustoję du la
kūnai, John Henry Mears ir B. 
P. Collyer, kurie apkeliavo apie 
visą pasaulį į 23 dienas! Chi
cagoje buvo nusileidę tik vi
sai trumpam laikui, delei mig
los, kad nustačius kelionės 
kryptį ir ištyrus oro sąlygas.

Minėti du lakūnai iškeliavo iš 
New Yorko birželio 29 d. At- 
lantiką jie perplaukė laivu. Su 
savim jie turėjo ir aeroplaną, 
kuriuo išskrido iš Francijos į 
Vokietiją. Ties Berlinu jie pa
klydo ir sugaišo keletą valan
dų. Kada jie atvyko į Maskvą 
jie buvo pavėlavę 15 valandų. 
Tečiaus beskrisdami per Sibirą, 
jie kaip tik laiku atskrido į To
kio, Japonijoj, iš kur išplaukė1 
į Victoria, Kanadoj, iš kur iš
skrido į New Yorką, sustodami 
Spokane, Wash., Minneapolis, 
Minn., ir Chicago. Chicagoj jie 
buvo priversti nusileisti dėl 
miglos ir už 15 min. išskrido į 
kelionės galą — New Yorką, 
kur tikėjosi būti sekmadieny, 2 
vai. po piet. Tečiaus dėl didelės 
miglos ir netikurio oro jie bu
vo paklydę, turėjo kitur nusi
leisti ir New Yorkan pribuvo 
vėliau savo nustatyto laiko. Jie 
apkeliavo aplink žemę į 23 die
nas, 15 valandų ir 8 minutes.

Nors mažai poilsio jie turė
jo kelionėje, bet jaučiasi gerai, 
kelionė buvusi smagi, net ir 
pavojaus valandose. Pavojin
giausią vietą kelionėj jie turė
jo skrendant į Tokio. Buvo pra
dėjęs pavojingai varvėti alie
jus, buvo vėl paklydę ir vienoj 
vietoj vos nesusidūrė su kulnu. 
Be to kelionėj Collyer buvo sun
kiai susirgęs tonsilų uždegimu. 
Visą laiką miegot tekę tik po 
2—4 valandas į parą.

RUPTURA
IŠGYDOMA 

Be rnnr Be
Peilio U u u Skausmo

Jei jus turite rupturą, tni yra 
daug priežasčių, kodėl jus negalite 
būti išgydytas. Diržai yra brangus 
ir labai nemalonus dėvėti. Ruptura 
sumažina jūsų uždarbi ir jus neži
note kada ji gali pasidaryti pavojin
ga ir pakenkti visam jūsų gy
venimui. Išsigydykit ten kdr tūks
tančiai jau yra išsigydę.

Skaitykit ką P-nas Klich sako:
“Dr. Flint išgydė mano rupturą 

su savo metodu. Jis gydė be peilio 
ir be jokios operacijos. Gydymas 
buvo be skausmo ir man nereikėjo 
išlikti iš darbo.

Toks lengvas gydymas yra labai 
puikus dalykas ir aš busiu labai už
ganėdintas, jei mano žodžių ir kiti 
su ruptura žmonės patikės ir nuva
žiavę pas Dr. Flint lengvai išsigy- 
dys.

Aš nedėviu jokio diržo, esu svei
kas ir dirbtu visą laiką.”

John Klich, 943 N. Crawford Avė.
VERICOSE GYSLOS $25.00

Aš taipgi gydau pasididinusias gy
slas kojose savo nuosavais išradi
mais ir metodais. Be peilio ar skau
smo. Nuo išradimo šituo gydymuo. 
per aštuonis metus neturėjau nei vie 
no negeistino atsitikimo. Kojos pa
lieka taip dailios ir čystos kaip vai
ko.

Specialiai prirengti patogumai 
dėl moterų

PATARIMAI DYKAI

DR. E. N. FLINT
922 So. State St.. 5 fl.

Valandos nuo 9 ryto iki 4:15 pc 
pietų, Panedėly ir Ketverge iki 8:16 
vakare. Nedėlioj nėra skirtų valan 
dų. Imkit elevatorių kurj rasite tar
pe dviejų didelių krautuvės langų.

Garsinkites Naujienose

Teisėjas gina politinius 
sukčius

Sumažino kauciją apkaltin
tiems už politines žmogžu
dystes ir suktybes rinkimuo
se. Smerkia tų suktybių ty
rinėjimus.

20 tvardą valdo Morris Eller, 
miesto kolektorius. Jis pilniau
sias tvardo bosas. Pereitais no
minacijų balsavimais jis kandi
datavo į republikonų tvardo ko- 
mitemanus. Jo priešininkas bu
vo negrų advokatas Granady. 
Balsavimai buvo labai triukš
mingi. Buvo net ir išvogimų 
pilitinių darbuotojų, sumušimų 
ir persišaudymų. Keletas žymių 
politikierių liko išvogti, nuvež
ti į tuščius namus ir ten per 
visą dieną laikomi, kad jie ne
galėtų darbuotis už savo kan
didatus. Balsavimo diena bai
gėsi tuo, kad politikierių mu
šeikos puolė ir nušovė vieną 
kandidatų, advokatą Granady. 
Koronerio teismas ilgai tyrinė
jo tą žmogžudystę, bet žmog
žudžių susekti negalėjo.

Delei tos žmogžudystės, iš
vogimų ir šiaip balsavimų suk
tybių, tapo pašauktas specialia 
grand jury visą 
išnešti
suseks kaltininkus.
tyrinėtoju tapo pakviestas ge-'tyrinėtojų tebėra dar neužbaig- 
neralinis valstijos prokuroras 
Carlstrom, kuris savo pagelbi- 
ninku pasiskyrė Ix>esch, pirmi
ninką paktadarybių komisijos. 
Jis ir vedė visus tyrinėjimus.

Pasekmėje tų tyrinėjimų,

tai ištirti ir 
savo apkaltinimus, jei 

Vyriausiu

Garsiuoju Jūrių Milžinu

Jos. F Budrik,lnc NAUJIENOS
1739 So. Halsted StreetVisiems žinoma krautuvė daugiau kaip 10 metų

CHICAGO, ILL

Q0*» -

Budrikas Kviečia Jus Atsilankyti ir 
Išgirsti apie Tunney-Heeney Kumštynes

Štai yra puikus radio jūsų na
mams! 7 tūbų, vienu dial kon- 
troliojamas, su “Dynamic 
speaker” — didžiausia išradi
mas radio srityje iki šiam lai
kui. Išduoda geriausius bal
sus, rodosi kad jūsų kamba
ryje artistai veikia. Užtikri
nant, kad jus gausit puikiau
sius balsus ar jus iš toli ar iš 
arti pagausite juos. Pirm kol 
jus pirksite, tikrai išgirskite 
MAJESTIC. Tai yra tikrai 
$400 vertas Radio, kuris da
bar parduodamas už $167.50. 
Budriko krautuvė visuomet atsar
giai peržiūri instrumentus pirm 
pasiūlymą publikai. MAJESTIC 
pirmiausiai buvo galutinai išegza
minuotas pirm pardavimo. Mes ži
nome, kad jis yra geriausis radio 
dabar ant marketo ir mes kviečia
me jus atsilankyti ir išgirsti per 
jį Tunney-Heeney kumštynes, ir 
taip aiškiai, taip užganėdinančiai, 
kaip patys būtumėt tenai ant vie
tos.

S. S. LEVIATHAN
Iš New Yorko Rugpiučio 4 d

VELTUI DEMONSTRAVI
MAS JŪSŲ NAMUOSE BE JO
KIOS JUMS ATSAKOMYBĖS.

KRAUTUVĖ ATDARA
VAKARAIS

Išmokėjimais po $2 
į savaitę Del laivakortes ir prisirengimo 

kreipkitės tuojaus

visų 
didelę 

pats

atsi-

grand jury išnešė apkaltinimą 
prieš žinomus mušeikas politi
kierius Sam Kaplan, Harry 
Hochstein, vadą Eller politinės 
organizacijos ir John Arman- 
do, kuriuos apkaltino už nušo
vimą advokato Granady. Kele
tas kitų politikierių-mušeikų li
ko apkaltinta už išvogimus žmo
nių (kidnapping). Iš jų 
pareikalauta užsistatyti 
kauciją, kurią nustatė 
grand jury.

Apkaltintieji tuojr.us 
kreipė prie minėto politinio bo
so Eller sunaus, vyriausio tei
sėjo kriminaliniame teisme, 
Emmanuel Eller, prašydami su
mažinti jų kaucijas. Teisėjas 
Eller tuojaus išpildė jų praši- 
mą ir apkaltintųjų kaucijas 
žymiai sumažino, net buk ne
pranešęs apie tai valstijos pro
kurorui, kaip to reikalaują į- 
statymai.

Delei tokio teisėjo Eller pa
sielgimo, aštriai atsiliepė tyri
nėtojas I/iesch. Teisėjas El
ler nepasiliko skolingas ir irgi 
tiek pat aštriai atsiliepė apie 
l/oesch, visą grand jury tyri
nėjimą, kad buk tas tyrinėji
mas esąs neteisėtai daromas, 
kad mušeikų apkaltinimui stve- 
riamąsi neleistinų priemonių ir

Ginčai tarp teisėjo Eller ir

ti ir gali paAštrėti. į tuos gin
čus jau įsimaišė prokuroras 
Carlstrom pareikšdamas savo 
pasitikėjimą jo paskirtiems ty
rinėtojams, Loesch ir kitiems.

Teisėjas Eller yra vienas išjJis sakosi, kad jo automobi-

arinį MAJESTIC 
$167.50 be tūbų

3417-21 S. Halsted St
Tel. Boulevard 4705

Prityręs U. S. Linijos žmo
gus lydės jumis ir aprūpins visus 
kelionės reikalus.

NAUJIENOS, Chicago, UI ... ............ .. . ......... .......
liūs likęs pavogtas, bet apie 
pavogimą jis pranešė daug vė
liau, negu atsitiko nelaimė.

James Ponios, 5 m., 56h 
Milwauikee Avė., iškrito iš tak- 
sikabo važiuojant su tėvais ir 
užsimušė.

trijų teisėjų, kurių tariamus 
apsileidimus ėjime pareigų ir 
labai švelnų elgimąsi su krimi
nalistais tyrinėjo teisėjų “jury”, 
reikalaujant Loesch ir krimi
nalinei komisijai. Teisėjai sa
vo draugus išteisino^ bet krimi
nalinė komisija nepaliauja ty
rinėjusi tų teisėjų darbuotę, 
nors teisėjai ir veja lauk, iš 
savo teismų tos komisijos re
porterius. •

Septyni žmonės užmušti 
automobilių

Pereitą sekmadienį nelaimė
se su automobiliais žuvo sep
tyni žmonės — keturios mo
terys, trys vyrai ir vienas vai
kas. Abelnai pastaruoju laiku 
kiekvieną sekmadienį, kada tik 
būna gražus oras, labai daug 
žmonių žūsta nelaimėse su au
tomobiliais. Gražų sekmadienį 
visi stengiasi išvažiuoti j lau
kus, visi skubinasi ir važiuo
ja greitai, vieni kitus lenkda
mi. Iželei skubaus važiavimo 
ir pasitaiko susidūrimų ir ki
tokių nelaimių. Ir pereitą sek
madienį susidūrimuose žuvo 
keturi žmonės.

Prie savo namų pirkdama iš 
vežimo vaisius liko užmušta 
Mrs. Mary Signorilla, 42 m., 
1126 Larrabee St. Automobi
listas pabėgo, bet kad jo nu
merį patėmyta, tai tapo areš
tuotas Edward J. Gaughan, 

1674 Hollyvvood Avė., manaže- 
ris departamento John Sexton 
urminėj groserių kompanijoj.

Keturi žmonės prigėrė
karštas 
šimtus 

maudytis.

sekmadienis 
tukstančius 

Chicagos 
kaip ap

arti 400,-

Gana 
paviliojo 
žmonių 
maudyklose ežere, 
skaitoma, maudėsi 
(>(K> žmonių, o miškuose ir par
kuose maudėsi apie 1(M),000 
žmonių. Tokioms minioms be
simaudant, žinoma, pasitaiko 

nelaimių, pasitaiko ir pasken
dimų. Daug skęstančių žmonių 
liko išgelbėta. Bet nė vienas 
nėra prigėręs besimaudant Chi- 
cagos apsaugotose maudyklo

se. Sekmadieny du žmonės pri
gėrė besimaudydami, abu chi- 
cagiečiai, bet jie prigėrė Wis- 
consino ežeruose, kur jie pra- 
leidinėjo atostogas. I^awrence 
Ready, 20 m., De Paul univer
siteto studentas, sūnūs turtin
go kontraktoriaus, prigėrė De- 
lavan ežere, o George Biseley,

Plaukit Lietuvon

Petite ežere.
Chicagoje prigėrė du žmo

nės. Vienas jų, Paul Daiello, 
16 m., iš Indiana Ilarbor, pri
gėrė bežuvaudamas. Jis žuva
vo iš valties ežere, buvo toli 
nuo kranto ir 
denį, neįstengė 
tomis žiniomis, 
simaudydamas, 
sutraukus). Kitas 
dar neidentifikuotas 
Chicagos upėje. Jis, spėjama, 
nepastebėtas iškrito iš kurio 
nors ekskursinio laivo.

Įkritęs į van- 
išplaukti. (Ki- 
jis prigėrė be- 
mešlungiui j j 

žmogus, 
prigėrė

■■■■-JL-1LL2.--------- --- 1

< Moterys * Sako
Severa's Reguliatorius

/ pagelbsti Gamtai. Jos \
S. naudingom apsaugojimui X.
SN. HveikatoH ir HiiHtiprini-

mui. Tūkstantiai giria 
ir vartoja jas apsaugo-

< iimui sistomoH. Reiks- . y 
laukit nuo savo vaiati-

►>>> ninko.

rEGULATOR^<<«

GARS1NKITĖS 
NAUJIENOSE

Price 
for over 35 years 

25 ounces for 25® 
ŪSE LESS 

than of high 
priced branda 

millions of pounds 
USED BY OUR GOVERNMENT

FLIT
IŠNAIKINA

Kandis, Tarakonus, 
Blakes, Muses Ir 

Kitus Vabalus

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS
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TEISMO KLAIDA

Šiomis dienomis buvo paleistas iš Škotijos kalėjimo 
vienas nuteistas už žmogžudystę kalinys. Prieš devy- 
nioliką metų tas žmogus, Oscar Slater vardu, buvo teis
mo pripažintas kaltu užmušęs merginą Marion Gilchrist 
ir pasmerktas mirčiai; bet mirties bausmė jam buvo pa
keista kalėjimu iki gyvos galvos.

Dabar tečiaus teisingumo įstaigos surado, kad Sla
ter nėra atlikęs tos piktadarybės, kuri jam buvo pri
mesta, ir kad kalėjime jisai iki šiol sėdėjo visai nekal
tai.

Devyniolika metų išbūti kalėjime be jokios kaltės! 
Pamanykite, koks tai baisus dalykas. Tečiaus butų dar 
baisiau, jeigu tas nekaltai nuteistasis žmogus butų bu
vęs nugalabintas. Tuomet teismo klaidą nebūtų buvę 
galima nei atitaisyti, nei pataisyti.

Tai yra viena tų priežasčių, dėl kurių civilizuoto
sios žmonijos sąžinė tolyn vis griežčiau kyla prieš mir
ties bausmę. Teisėjai daro klaidas taip pat, kaip ir visi 
kiti žmonės, ir visuomenė ima ant savęs perdaug didelę 
atsakomybę, kuomet ji teisėjo nuožiūrai paveda žmo
gaus gyvybės ir mirties klausimą.

. MEKSIKOS DARBININKŲ VADŲ REZIGNACIJOS

Tik ką rezignavo trys Meksikos darbininkų vadai, 
turėjusieji aukštas vietas valdžioje: Luis Morones, pre
kybos, pramones ir darbo ministeris; Celestino Gazca, 
valdžios amunicijos dirbtuvės direktorius; ir Eduardo 
Moneda, valstybės spaustuvės vedėjas. Morones yra 
Meksikos darbininkų profesinių sąjungų (unijų) vadas, 
o Moneda — darbininkų partijos sekretorius. Preziden
tas Calles jų visų trijų rezignacijas priėmė. *

Traukdamiesi iš savo vietų, tie trys Meksikos dar
bininkų vadai, pareiškė, kad jie taip darą, norėdami 
palaikyti vienybę Meksikos revoliuciniame judėjime. Iš 
to galima suprasti, kad jų buvimas valdžioje nebuvo 
pageidaujamas kai kurioms revoliucinėms partijoms. 
Iš tiesų, yra žinoma, kad prieš darbininkų atstovų da
lyvavimą valdžioje jau seniai yra nusistatę nabašninko 
Obregono šalininkai. Gen. Obregonui dar tebesant gy
vam, buvo viešai pasireiškęs stiprus antagonizmas tarp 
jo ir ministerio Morones; ir jeigu Obregonui butų bu
vę lemta patapti Meksikos prezidentu, tai, kaip buvo iš 
kalno skelbiama spaudoje, unijų vadai ir darbininkų 
partijos atstovai į jo kabinetą nebūtų įėję.

Dalykas tame, kad “obregonistai” tai — valstiečių 
reikalų gynėjai. Meksika yra žemės ūkio šalis, kurioje 
ūkininkai sudaro milžinišką gyventojų daugumą. Te
čiaus, kaip ir daugelyje kitų šalių, ūkininkai Meksikoje 
yra mažai apsišvietę ir nesusiorganizavę, todėl jų įtaka 
politikoje iki šiol buvo daug menkesnė, negu pramonės 
darbininkų, — nežiūrint to, kad pastarųjų skaičius 
Meksikoje yra palyginti nedidelis. Nuo prezidento Car- 
ranzos laikų stovėdami arti prie valdžios, o pastarai
siais ketveriais metais ir dalyvaudami pačioje valdžio
je, darbininkų vadai sugebėjo išgauti visą eilę patogių 
darbininkams įstatymų ir šiaip įvairiais budais pakelti 
visuomeninę ir medžiaginę organizuotųjų Meksikos 
darbininkų padėtį.

Bet juo toliaus, tuo valstiečiai ėmė žiūrėti į šitas 
darbininkų “privilegijas”/ kaip į skriaudą sau, ir gen. 
Obregon, kurio pasekėjai susideda daugumoje iš ūki
ninkų, pradėjo, pagaliau, rodyti atvirai savo nepalan
kumą politinėms darbininkų aspiracijoms. Meksikos 
prezidento rinkimuose šią vasarą, darbininkų partija, 
tiesa, dar savo kandidato nestatė ir rėmė Obregoną, 
bet ministeris Morones jau buvo viešai pasakęs, kad 
nei jisai (Morones), nei jo vienminčiai nepriimsią jokių 
vietų valdžioje, kuomet jos priešakyje atsistosiąs vien
rankis generolas.

Obregono nužudymas, kaip matyt, ne pašalino tą 
nesutikimą tarpe Meksikos “obregonistų” ir “darbiečių”, 
bet greičiaus jį dar paaštrino, kadangi užmuštojo gene
rolo draugai ėmė skleisti gandus (o gal tai buvo strate
giškai klerikalų gudrybė?), kad su sąmokslininkais tu
rėję kokių ten ryšių ir darbininkų partijos vadai.

Ministerio Morones ir dviejų jo draugų rezignacijos
yra atsakymas į tas viešas “obregonistų” atakas ir slap-

tus jų įtarinėjimus, atkreiptus prieš Meksikos darbinin^las yra padaryti 
kų vadus. Ar šitoks jų žinksnis yra tikslingas, sunku 
pasakyti. Bet tenka pripažinti, kad pirmam susirėmime 
politikos arenoje tarpe Meksikos valstiečių ir darbi
ninkų pastarieji pralaimėjo. Meksikos darbininkų vadų 
nuotaika šiandie yra prislėgta, ir daugelis jų atvirai 
kalba, kad darbininkams butų geriausia, bent kai ku
riam laikui, visai pasitraukti iš politikos ir sukoncen
truoti savo jėgas ekonominės kovos dirvoje. Ar ne per
daug jie yra užsikrėtę Amerikos Darbo Federacijos 
“anti-politiška” dvasia? •

kiek galima tam, šmugelis narkotiškais'į 
(vaistais sudaro rimtų problemų.' 

Iš to matyti, kad narkotų 
i yra tarptautiška 

arba bent įvesti aštrių priežiu- problema. Ji bus tinkamai iš-' 
rų. Jungtinės Valstybės beLr;' 
Anglija taip ir pasielgė. Tačiau valstybės _
kitos valstybės kol kas tamejliuos narkotų gamybų, 
reikale nieko nepadarė. Ačiū) —

daugiau pelno.
Bet valdžia juk lengvai galė- ____

tų nusavinti narkotų gamybų'platinimas

spręsta tik tada, kuomet visos 
valstybės atsakančiai kontro-

Sveikatos Dalykai

Rūgštumai Viduriuose
“Phillips Milk of Magnesia” 

Geriau negu Soda

i Apie Įvairius Dalykus :

Karščiausios ir šalčiau
sios dienos. — Narko
tų gamybos kontro
liavimas.

ta, bent ofi- 
nebebuvo į-

Jefara klony,

Sveikata ir kaip ją 
įgyti

Tyrinėjimai 
oro sluoksnių pa- 
sunku buvo tikė-

aviatorius žino,

įdomus daly-
tropikuose 12

temperatūra
laispsnių že-

tik iki 22

to, kad at- 
du sluoks-

tikras siurprizas, 
aukštesniųjų 
rodė tai, ko 
tis.

Kiekvienas
jog juo aukščiau jis kyla, tuo 
oras darosi šaltesnis. Visiems 
taip pat yra žinoma, jog tropi
kuose yra šilčiau, negu žemės 
ašigaliuose. Bet 
kas yra tas, jog 
mylių aukštumoj 
nupuola iki 112
miau nulio, o žemės ašigaliuose 
toj pat aukštumoj 
laipsnių.

Tai pareina nuo 
mosfera dalinasi į
niu. Vidujinis sluoksnis (kur 
temperatūra puola vis dau
giau, juo mes aukščiau kyla
me) yra žinomas kaipo tropos- 
fera. Išlaukiniame sluoksnyj 
arba stratosferoj atsitinka kaip 
tik priešingai—aukščiau kilant 
temperatūra didėja. Tačiau čia 
jau reikia paminėti, jog taip 
yra tik tam tikrose ribose — 
iki dvylikos mylių aukštumo.

Tų žemės ašigaliuose temperatūra

Sveikata yra vienas iš di
džiausių faktorių dabartinėj ci
vilizacijoj. Yra tai pamatinis 
akmuo, ant kurio statoma pro
greso ir laimės trioba. Sveika
tos įgysimas ,• yra (prieinamas 
visiems, kurie tik paklausys 
civilizacijos įstatymų.

Moderniška sanitacija remia
si ant tikrų moksliškų faktų 
ir jos praktiškas pritaikymas 
yra labai atsargiai ir smulk
meniškai išdirbtas. Šių dienų 
sanitacija rišasi ne su teorijo
mis, bet su faktais, ir tinka
mai išpildžius visus reikalavi
mus ves prie panaikinimo dau
gelio ligų, kuriomis žmogus y-, 
ra apsunkintas. Tas netik kad 
sutaupys daug dolerių ir cen
tų, bet atims daug skausmo ir 
liūdesio.

daiktu kiekvienam

putė iš kštumo, o paskui ji pradeda 
įkaitinto kilti. Tuo tarpu prie ekvato-

nepaprastai šaltas, 
ir su šalčiausiomis 

Jos pasitaiko ne 
ašigalių (polių), ale

ratu ra darosi šaltesnė. Aukš
čiau dvylikos mylių temperatū
ra yra beveik visur vienoda. 
Jei kur ir pasireiškia skirtu
mas, tai jis yra visai nežymus.

* * *
Paskutiniais ' keleriais metais 

daug kalbama apie narkotų 
platinimų. Tai geras ženklas. 
Juo daugiau žmonės kalba apie 
pasibaisėtinas narkotų naudoji
mo pasėkas, tuo greičiau bus 
stVertasi griežtų priemonių, 
kad padaryti tam piktui galų. 
Jau šiandien nei viena valstybe 
neproteguoja nelegališką narko
tų prekybų.

Apskaičiuojama, kad vais
tams per metus yra reikalinga 
apie 350 tonų arba 700,000 sva
rų opiumo. Bet, pavyzdžiui, 
1922 m. opiumo ITuvo pagamin
ta 4,250 tonų arba 8,500,000 
svarų! Reiškia, apie 7,800,000 
svarų to nerkoto buvo išparduo
ta šmugelio keliu.

Jungtinėse Valstijose randa
si apie 200,000 žmonių, kurie 
naudoja vienokios ar kitokios

Ligonis tai neišvengiamas 
rūpestis, dažniausiai apsunki
nimas sau, savo šeimynai ir vi
suomenei; jis yra skola, o ne 
turtas. Sveikas kūnas reikalin
gas yra tinkamam vystymui 
proto, ir kad sektųs su kitais 
tuomi 
žmogus 
žiūrėti; 
sveikų 
visuomenė reiškia pasitikėtinų 
darbų, ir nei vienas miestas 
miestelis negali pasiekti 
riausio gerbūvio be sveikų 
linkybių. Dėlto, sveikatos 
jos įstatymų žinojimas 
būti reikalingiausia 
•kiekvieno žmogaus mokslo, ir 
Jaioankščiau įgijamas, tuo ge
riau.

žvilgsniu kompetuoti, 
turi savo sveikatų pri- 
sveiki žmonės reiškia 
kom peticijų, o sveika

nei 
ge- 
ap- 

ir 
turi

dalimi

Sveikatos palaikymui dau
giau negu kokiuose kituose at
sitikimuose, “žmogus yra savo 
brolio globėjas, ir neturi teisės 
apleisti savo šeimynų arba na
mų taip, kad leidus ligai kilti. | 
Vienas iš sveikatos reikalingu
mų yra švarumas. Namai turi 
būti užlaikomi švariai viduj ir 
iš lauko. Reikia žiūrėti, kad 
namuose butų daug tyro oro 
ir kad namas butų taip pasta
tytas, kad gautų daugiausia 
saulės. Saulės šviesa ir tyras 
oras yra ligos didžiausi prie
šai. Turime neperstojančiai 
kariauti su visais gyvūnais net 
ir su žiurkėmis ir palėmis; rei
kia apdengti visus langus sie
tais, kad neįleidus musių ir uo
dų ; laikyti kiemus švariai ir 

kad išmatoms butų

Kada ir kokioj pasaulio dalyj 
galima užtikti šilčiausį orą?

Toks klausimas gali atrodyti 
ne visai tiksliu. Visi juk žino, 
atsakysite jus, kad šilČiausis 
oras yra tropikuose vidurvasa
ry. Bet tikrumoj taip nėra, 
šilčiausi temperatūra buvo už- 
rekorduota rugsėjo 13 d. 1922 
m. Azizijoj italų meteorologinėj 
stoty j. Tą dieną karštis pa- 
uksnyj buvo pasiekęs 136.4 
laipsnių Fahrenlmito. Karštes
nės dienos, negu 
cialiai niekuomet 
rekorduota.

Azizija randasi
dvidešimt penkios mylios į pie
tus nuo Tripoli. Ji stovi 300 
l)ėdų aukščiau nei juros lygmė.

Vidutiniška metinė tempera
tūra toj srityj siekia 70.8 lai
psnių. Karts nuo karto ten 
pasitaiko ir mažų šalnų,
dieną, kuomet karštis pasiekė mažėja tik iki trijų mylių au- 
aukščiausio laipsnio, 
Sacharos dykumos 
smėlio, kaip iš pečiaus, tiesiog riaus juo aukščiau, tuo tempe- 
troškinantis vėjukas. Net Tri
poli apylinkėj, kuri randasi 
prie Viduržemių juros, tempe
ratūra buvo pasiekusi 113 lai
psnių.

Azizijoj užrekorduota tempe
ratūra pralenkia visas karš
čiausias Californijos dienas. 
Liepia 10 d. 1913 m. Mirties 
Klonyj (Californijoj) buvo už
registruota 134.1 laipsniai Fa- 
hrenheito šilimos. Mirties Klo
nis nuo pusiaujo (ekvatoriaus) 
randasi dar toliau, negu Azizi
ja. Kitos karštos dienos buvo 
liepos 17, 1879 m. Wagla oaze 
Alzirijoj ir birželio 13, 1897 m. 
Jakobadade, kuris randasi •šiau
rinėj Indijoj. Pirmame atvėjyj 
temperatūra pasiekė 127.4 lai
psnių Fahrcnheito, o antrame 
—125.9. Tokiu budu šilčiau
sios dienos pasitaiko ne tropi
kuose, bet labiau į šiaurius, kur 
oras yra

Tas pat 
dienomis, 
prie žemes
žymiai arčiau ekvatoriaus.

Žemiausi temperatūra, kokią 
meteorologinėms stotims iki 
šiol teko užregistruoti, buvo 
sausio 15 d. 1885 m. Vercho- 
janske, Sibire. Tą dieną šaltis 
ten siekė 90.4 
Fohrenheito. ' 
tukas pasižymi 
kraštutinybėmis. 
temperatūra ne retai nupuola 
iki 80 laipsnių. Dienos permai- neužsiima tik tas, kuris nenori, 
nos ten irgi yra dideles. Pasi- Tai paprastas dalykas. Visai ki- 
taiko, kad per dieną oras yra taip yra su narkotų gaminimu, 
gan šiltas, o naktį nuo šalčio Narkotus negalima pagaminti 
termometruose sustingsta gyv- bile skiepe, kaip, sakysime, na- 
sidabris. žemė Verchojanske minelę.. Tam tikslui yra reika- 
per visus metus yra įšalusi. Va- lingi fabrikai ir patyrę darbi- 
saros laiku atsileidžia tik iki pus- ninkai. Narkotų gamyba yra 
antros pėdos gilumo. Nežiūrint tiek komplikuota, jog visame 
į tai, ten randasi medžių ir ga- pasaulyj randasi tik apie 50 
linui kai kurie javai auginti. | tos rųšies fabrikų. Dauguma

Žemės ašigalių srityse šaltis tų fabrikų randasi Jungtinėse 
paprastai siekia 80 laispnių že- Valstijose, Anglijoj, Vokietijoj, 
miau nolio. Montanos valsti- Šveicarijoj ir Japonijoj. s 
joj yra buvę dienų, kuomet šal- Jeigu .butų galima kontroliuo- 
tis pasiekė laispnių. White.fi tą fabrikų i gąmybą, tąsyk 
River, Kanadoj, irgi buvo už- klausimas phts savaime išsiriš- 
registruota 58 laipsniai šalčio.' tų. Ir tai yra galimas daiktas.

Kur randasi šalčiausias oras Tiesa, narkotų gamyba dabar 
—viršuj ekvatoriaus, ar viršuj yra privatiškose rankose. Tat 
žemės ašigalių? Meteorologų yra, taip sakant, privatiškas?gas. 
atsakymas į tą klausimą yra biznis, kurio svarbiausias tiks-! Kaip gauname tyrą vande-

(žiūrėti, kad išmatoms butų 
rųšies narkotų. Per metus jie|tam tikras viedras su tinka- 
išleidžia $182,500,000. New 
Yorko mieste narkotikų pris- 
skaitoma iki 20,000. Septynios 
dešimtys penki nuošimčiai jų 
yra kriminalistai. New Yorkas 

maždaug

į žemiau nulio
Tas Sibiro mies-

temperaturos narkotams išleidžia
žiemos laiku $1,687,500 per metus.

šiandien munšaino darymu

mu dangčiu.
Kaipo pagerintų sveikatos 

aplinkybių svarbiausias fakto
rius ateity yra individualis mo
kinimas ir kiekvienas mokyk
los vaikas turi būti mokinamas 
sveikatos ir sanitacijos pama
tinių reikalavimų. Turi būti 
mokinamas kaip apsiginti ko
voje su liga, kaip ir kovoje su 
ištvirkimu ir nedorais papro
čiais.
. Kad geriau supratus viešos 
sveikatos problemą, reikia pa
žymėti keturis reikalingiausius 

.sanitacijos faktorius, būtent: 
i 1. Parupinimas saugaus van
dens,

2. Maisto produktų 
kontrolė,

3. Užkrečiamų ligų
4. Išmatų sanitarė 

ir jų sunaikinimas.
Atsižvelgiant į tai,

nį? Seniau buvo tai sunki ir 
daug kainuojama procedūra, 
bet dabar moderniškas moks
las su filtravimo ir disinfekci- 
jos budais netik kad iškasčius 
sumažino, bet apveikė visus 
sunkumus ir padarė galimu fi
nansiniai
miesteliui turėti užtektinai sa
vo žmonėms tyro vandens. Rei
kia atminti, kad biedniausio 
žmogaus sveikata yra taip pat 
svarbi žmoniškumo ir’ sanitari- 
škumo žvilgsniu, kaip ir turtin
giausio žmogaus, todėl vanduo 
turi būti netik saugus, bet tu
ri pasiekti visus miesto namus.

Maisto produktų sanitarinė 
kontrolė. Tas reiškia, svarbiau
sia, sanitarinis peržiūrėjimas 
visų pieno produktų, nes 90 
nuošimčių visų ligų iš priežas
ties nesanitarinio valgio paeina 
nuo užkrėsto pieno ir jo pro
duktų. Pienas būdamas taip 
svarbus valgis, jo problema y- 
ra svarbiausia iš visų, su ku- 
riuomis visuomenė turi susi
durti. žinoma, gyvuliai mais
tui yra užmušami sanitarinėse 
aplinkybėse, ir vietos kur mė
sa pardavimui laikoma visuo
met švariai užlaikomos, bet vi
sas pienas pardavimui paskir
tas turi būti Sveikatos Virši
ninko peržiūrimas, ir gale, sau
giausias pienas yra tas, kuris 
pašte urizuo j amas.

Pasteurizuotas pienas reiš
kia pienų, kuris laikomas tam 
tikroje šilumoje paskirtų laikų, 
paskui greitai užšaldomas, į 
bonkas supiliamas, ir laikomas 
šaltai kol vartojamas. Nors 
pasteurizavimas neprileid ž i a 
užsikrėtimo, vienok svarbu, 
daug priežasčių dėlei, kad pie
nas pasiektų pasteurizavimo 
vieta švariose aplinkybėse. Šal- 
takošės dirbtuvės priverčiamos 
vartoti pasteurizuotų pienų, ir 
jos dažnai Sveikatos Viršininko 
peržiūrimos, nes, senesniais lai
kais, didesnė dalis įvairių ligų 
•paėjo nuo užkrėsto pieno.

Užkrečiamų ligų kontrolė. 
Tai svarbiausia dalis sveikatos 
srity, ir kad ligas kontroliuoti 
reikia žinoti, kokios dažniau
siai apielinkėj pasirodo. Tai 
galima sužinoti peržiu r i n t 
karts nuo karto mokyklų vai
kų sveikatos stovį, ir nuo gy
dytojo, kuris visas ligas turi 
Sveikatos Viršininkui pranešti. 
Netik kad gydytojas turi pra
nešti užkrečiamas ligas dėlto, 
kad tai įstatymas, bet dėlto, 
kad jis užsiinteresavęs žmoni
ja, jos progresu ir gerbūviu.

Visi vaikai turi būti įčiepi- 
jami kol dar nelanko mokyklos. 
Turi būti vėl įčiepijama tarpe 

ir 20 metų amžiaus. Užau
gusieji turi vėl būti įčiepijami 
tarpe 35 ir 45 metų amžiaus 
ir kada tik raupai pasirodo.

(FLIS.).

Vietoje sodos nuo dabar pra- 
dėkit vartoti po biskį “Phillips 
Milk of Magnesia” su vandeniu 
bile kada nuo-nevirškinimo arba 
rugštumų, acid, gasų viduriose 
ir palengvinimas ateis tuojau.

Per penkiasdešimtį metiį tik
ras “Phillips Milk of Magnesia” 
yra užrašomas gydytojų, nes jis 
prašalina tris sykius daugiau 
acid iš skilvio kaipo saturated 
solution of bicarbonate of soda 
ir palieka skilvį liuosą nuo viso
kių gasų. Jis neutralizuoja gai
žumo rūgimą viduriose ir praša
lina visokius rugštumus iš vidu
rių labai lengvai. Be to dar, jis 
daug malonesnis vartoti negu 
soda. Būtinai reikalaukit “Phil
lips”. Dvidešimtis penki ir pen
kiasdešimtis centų buteliukas, 
bile kokioje aptiekoje. “Milk of 
Magnesia” yra U. S. Užregis
truota Trade Mark per The 
Charles H. Phillips Chemical Co. 
ir jo pirmtakuno Charles H. 
Phillips nuo 1875.

MŪRINIS arba MEDINIS
Geros rųšies pastatyti garažai

$10 įmokėti
24 mėnesiams išmokėjimui

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

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

Garažas
Porčius
Namo pakėlimas
Cementinis pamatas
Abelnas pertaisymas
Naujas namas ir finansą^imas

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

Quality Construction Co.
North Shorc ofisas ir Yardai 

4538 W. Addison St.
Telephone Avenue 4718

Tcl. Boulevard 0214
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai 

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

Ten ir iš 
LIETUVOS

per Bremeną 
Didžiausiu ir greičiau

siu Vokietijos laivu 
COLUMBUS 

Arba kitais šios lini
jos laivais. Tiktai 8 

dienos ant jūrių
Puikus trečios klcsos 

kambariai, tiktai 
staterooms

Prie vietinių agentų 
arba

130 La Šalie StM 
Chicago, III.

NORTH GERMAN

Prenumerata metams $1.50
Pusei metų _______ _ $1
Kopija .........................  10c

Klojėto outfltaa Jrenr- 
tas, $13.60. Pirkit nuo 
m u su oIbcIIo kainomis. 
Namų apšildymo Įren
gimai parduodami lonr- 
vaia IftmokAJimuiB.
Pcoples Plumbing & 
Heating Supply Co.

490 Molwaukee Avė., 
461 N. Halsted Bt.

H marke t 0075—0076 '

LLOYD /

GYVENIMAS
Mėnesinis 1urna lai 

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

sanitarė

kontrolė, 
kontrolė

kad 
karštligės, vaikų ligų, choleros 
ir tam panašių ligų perai gali 
užkrėsti vandenį

jdens apvalymas yra reikalin-
dažnas van-

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

Vesiu biznį per dideles, tvirtas 
ir teisingas kompanijos.

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

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. RoosevtU 8500

Važiuodami atosto
gų, pasiimkit su sa
vim “Gyvenimą” — 
jis bus jums goriau
siu draugu. “Gyve
nimo” kompletas, $3.

White.fi
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CHICAGOS 
ŽINIOS

24 žmonės sužeisti 
traukiniams su

sikūlus
24 pasažieriai liko sužeisti ir 

virš 100 supurtyta, dviems, 
Illinois Central priemiestiniams 
traukiniams susikalus prie Van 
Buren stoties. Sunkiai sužeistų 
nėra. 15 sužeistųjų nugabenta 
ligoninėn, o penkiems ant vie
tos suteikta pirmąją pagelbą. 
nelaimė atsitiko Kensingtono 
traukiniui, gal dėl netikusių 
brekių įvažiavus į stovėjusį 
South Chicago traukinį. Abu 
traukiniai mažai nukentėjo.

Mergina užmušta vog
tame automobiliuje

Prie Harrison ir Canal gat
vių taksikabas susimušė su ki
tu automobiliu, kuris apvirto. 
Pribėgę žmonės ištraukė iš ap
verstojo automobilio vaikinų ir 
sunkiai sužeistą merginų. Ka
da kitas taksikabas pasisiūlė 
nuvežti merginų į ligoninę, tai 
vaikinas atsakė, kad jis mtu 
žai pažystas merginų, nes tik 
valandų atgal ją susitikęs. Jis 
pasiėmė savo švarkų ir kepu
rę ir pabėgo į elę. Kada mer
gina nuvežta į ligoninę, ji bu
vo nebegyva. Mergina, apie 26 
m. amžiaus, gražiai ir turtin
gai pasirėdžiusį, bet šiaip te
bėra neidentifikuota. Automo
bilius gi, kaip pasirodė, buvo 
vogtas.

Rasta mirštančia iš ba
do mergaitę

Prieš penketą dienų 20 me
tų mergaitė pasisamdė kamba
rį pas John Deavill, 16 W. De
ja ware Place. Ji užsidarė kam
bary ir daugiau nebesirodė. 
Per penkias dienas jos nema
tydamas, šeimininkas pašaukė 
policiją, kuri išlaužusi duris, 
rado mergaitę gulinčią ant 
grindų ir mirštančią iš bado, 
nes visą tą laiką išbuvo neval
giusi. Ji pasisakė esanti Vic- 
toria Kaminską, jos tėvai gy
veną 8110 Mackinaw a v., vet ji 
jau penki metai atgal pabėgu
si nuo tėvų. Daugiau žinių a- 
pie save suteikti ji atsisakė. 
Ji tapo nugabenta į psichopa- 
tinę ligoninę.

Suėmė teismo bailiffą
Vyriausias teismų bailiffas 

Mugler suėmė bailiffo pagelbi- 
ninką Joseph Spinello, kuris 
buk suklastavimu teismo re
kordų paliuosavo kalinj James 
Johns, 30 m., kaltinamą vagys
tėje. Spinello gręsia vieni me
tai kalėjimo, jei jis bus rastas 
kaltas.

Kalbama, kad Spinello rengia
si prisipažinti ir įpinti žymius 
politikierius ir advokatus, kurie 
užtikrinę jį, kad jis busiąs ne
paliestas, jei jis paliuosuos ka
linį.

PRANEŠIMAI Įvairus Gydytojai

KAS NAUJO TEATRUOSE

šią savaitę Chicagos 
eina “The Mysterious 
Vadovaujamą rolę lošia Greta 
Garbo. Ateinančią savaitę at-Į 
vyksta Jackie Coogan, i 
bęs kino žvaigždė. Publika tu
rės progos pamatyti jį scenoj; 
gyvą, o ne krutamuosiuose 
veiksluose.

Kituose Balaban ir Katz 
atruose šią savaitę eina šie

Tyrinės suvartojimą au
tomobilistų pinigų

Gimimų skaičius Chica
goje mažėja

Bet užtat mažėja ir vaikų 
mirtingumas.

Miesto tarybos sub-komisija 
adės tyrinėjimus apie tai,

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 

To prašo Lietuvosžmonės r 
Bįp pataria Lietuvos bankai

LIUDVIGA GAJAUSKIENft 
po tėvais Maselunas ir 

JUOZAPAS GAJAUSKUS 
persiskyrė su Šiuo pasauliu ne
laiminga mirtimi liepos 21 d., 
6 vai. vakare, 1928 m., Liud- 
viga sulaukus 44 metų ir Juo
zapas 48 m. amžiaus. Gimę 
Lietuvoje. >

Paliko dideliame nubudime 
dukrelę Adelę ir 5 sūnūs: Juo
zapa, Bronislovą, Petrą, Ber
nardą ir Antaną. Liudvigą pa
liko brolį Joną Masiluną New 
Haven, Conn. Juozapas paliko 
3 pusbrolius: Vincentą, Juoza
pą ir Pranciškų Gajauskius. 
Visi gyvena Benton, III. Kū
nai pašarvoti randasi Masal
skio koplyčioje, 3307 Auburn 
Avė.

Laidotuvės įvyks seredoje, 
liepos 25 d., 8 vai. ryte iš kop
lyčios į 
bažnyčią, 
dulingos 
sielas, o 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Liudvigos ir Juo
zapo Gajauskių giminės, drau
gai ir pažįstami esat nuošir
džiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jiems pa
skutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Vaikui, Broliai, Pusbroliai 

ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra

borius A. Masalskis Tel. Blvd. 
4139.

Roseland. Draugijų Sąryšio dele
gatų nepaprastas susirinkimas įvyks 
liepos 24 d. 7:30 vai. vakare Aušros 
kambariuose, 10900 S. Michigan Avė. 
Šiame susirinkime bus raportas iš iš
važiavimo, bus visokių pranešimų ir 
bus svarstoma nauji reikalai Aušros 
knygyno labo. Visi delegatai ir de
legatės būtinai atsilankykite paskirtu 
laiku. J. Tamašauskas sekr.

Re*. Telephone Plaza 3200
DR. M. J. SHERMAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 So. Loomis Street 

Kampas 18tb St.
Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakar* 

Telefonas Canal 1912 
Residence Tel. Fairfax 6858

Šv. Jurgio parapijos 
kurioje atsibus gė- 

pamaldos už velionių 
iš ten bus nulydėti į

ibi i i ■ ibl. v.-*Biiagjra> •

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 y. vakare. 
Nedčldieniais nuo 10 v. 
ryto iki 2 yaL po piet 

1

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Res. Telephone Plaza 3200

Lietuviai Daktarai

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

Tel. Kenvvood 5107 
Valandos

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. HERZMAN
— IS RUSIJOS —

Gerai lietuviam* žinoma* per 26 
m. kaipo patyręs gydytoja*, chirur
gas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas liga* 
vyrų, męterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir Kitokiu* elek
tros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1025 W. 18th SU netoli Morgan S*. 
Valandos: Nuo 10—12 pietą ir 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakare 
TeL Dieną-: Canal 3110

Naktį So. Shore 2238, Crawford 8283

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 91 9a

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

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

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

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2169 

Nuo 9 iki 12 vai. dieno* ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

Kaip visuose kituose mies
tuose pasireiškia pas gyvento
jus palinkimas turėti mažas 
šeiminas, taip ir Chicagoje. Iš 
tos priežasties gimimų skai
čius mažėja ir Chicagoje. Svei
katos komisionierius Dr. Ar- 
hold H. Kegol paskelbė, kad 
pirmąjį pusmetį šiemet Chica
goje buvo 1,114 gimimų ma
žiau, negu tuo pačiu laiku pe
reitais metais. Šiemet iki lie
pos 20 d. gimimų buvo 31,301, 
o pernai per tą patį laiką gimi
mų buvo 32,415. Pereitą savai
tę gimimų skaičius sumažėjo 
90, palyginus su ta pačia savai
te pereitais metais.

Bet, Dr. Kegel pastebi, nors 
gimimų skaičius ir mažėja, tc- 
čiaus mažėja ir kūdikių mir
tingumas, taip kad faktino su
mažėjimo skaičiaus kūdikių 
veik nėra.

Teatre
I/udy“ I ^ur c’na pinigai, kuriuos su- 

1 moka Chicagos automobilistai 
: už miesto automobilių laisnius. 

"’LiTn IUŽ laisnius miestas surenka pasKii-j , . . . . ,I nemažai pinigų ir tie pinigai 
' turėtų eiti gatvių taisymui. 
! Bet ir pinigai išnyksta, ir girt- 
I vės palieka duobėtos, nes la- 
I bai mažai gatvių pataisoma. 
į Kuomet Illinois valstija yra pa- 
skilbusi kaipo turinti geriau
sius kelius už visas kitas val
stijas, tai miesto gatvės visur 

I yra duobėtos, sunkiai išva- 
į žiu ujamos.

Sub-komisijon įeina alderma- 
nai Arvey, Oscar F. Nclson ir 

I Dorsey II. Cro-.ve.

pa

da-

saRoosevelt teatre jau antrą 
vaitę rodoma “Sunrise” (Sa 
tekis). Ta filmą buvo padary-! 
ta vadovaujant garsiam vokie
čių direktoriui Murman.

McVickers teatre vis dar te-’ 
berodoma “Street Angel“. 
Trumpoj ateityj ten bus rodo
ma “New Yorko šviesos’’ — 
kalbamieji paveikslai. Publika 
matys ekrane ne tik paveikslus, 
bet ir girdės artistų balsus.

Ateinančią savaitę Oriental’

Užmuštas traukinio 
East Chicago

Steve Baksango iš Chicago, 
teatre eis Cairo, susidedantis išliko užmuštas elektriniam 
egiptėnų ir aziatų muzikos. Ek-j traukiniui užgavus jo automo- 

i Cline Avė. kryžkelėj, 
(______ Jo automobi-
1 liūs liko numestas veik 3(X)

rane bus rodoma “The Mating'bilių Gline 
Call”. Vadovaujamas roles vai-j Hast Chicago. 
dino Meighan, Rence Adorce ir ..... ...... .......
Evelyn Brent. pėdų.

A + A
PADĖKAVONĖ

A. A. KAZIMIERAS LIEPA, 
kuris mirė July 15 dieną ir 
palaidotas tapo July 18 d.,
1928, o dabar ilsis šv. Kazi
miero kapinėse, amžinai nuti
lęs ir negalėdamas atsidėkavot 
tiems, kurie suteikė jam pas
kutinį patarnavimą ir palydėjo 
jį į tą neišvengiamą amžinybės 
vietą.

Mes atmindami ir apgailėda
mi jo prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią padė
ką dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms ir suteikusiems vaini
kus draugams. Dėkavojame 
musų dvasiškam tėvUi, Pralotai 
Krušai, kurs atlaikė įspūdin
gas pamaldas už jo sielą; dė
kavojame graboriui S. P. Ma
žeikai kurs savu geru ir man
dagiu patarnavimu garbingai 
nulydėjo jį į amžinastį, o mums 
palengvino perkęsti nuliūdimą 
ir rūpesčius, dėkavojame vi
siems grabnešiams ir visiems 
giminėms, pažįstamiems ir su
si ėda m s kurie palydėjo į kapi
nes padarydami didelį skaitlių 
automobilių ir pagalios dėka
vojame visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse žmonėms; o tau 
musų mylimas tėvas sakome: 
ilsėkis šaltoj žemėje.

Nuliūdę liekame,
Moteris Petronėlė, Sunai, 
Duktė, Žentas ir Marčios.

P. S. Ir dar vieną sykį ta
riam ačiū visiems.

A “F A
JUOZAPAS NORBUTAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 21 dieną, 6:30 valandą 
vakare, 1928 m., sulaukęs 47 
m. amžiaus; gimęs Tauragės 
apskričio, Laukuvos parapijos, 
Dainiškių kaime, palikdamas 
dideliame nuliūdime savo my
limuosius ir mylinčius moterį 
Domicėlę, 2 sūnų: Juozapą ir 
Kazimierą, 3 dukteris: Bronis- 
lavą Amerikoje, o Lietuvoje 
Kazimierą ir Juzefą, 1 brolį 
Petrą, brolienę, pusbrolius Joną 
Mockų, Kazimierą Višniaucką, 
Stanislovą Punkauskį, Wilimą 
Punkauskį ir Mikolą Punkaus- 
kį ir pusesercs, Agnieška ir Ve
roniką ir Julijoną, švogerius: 
Pranciškų Valuckį ir VVilimą 
Žemgulį. Kūnas pašarvotas, 
randasi 1618 S. Union Avė.

Laidotuvės įvyks liepos 26 
dieną, 8 vai. ryto iš namų į 
Dievo Apveizdos parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, 
o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nubudę liekame,
Moteris, Sunai, Dukterys 
ir Visi Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Radžius, Tel. Canal 6174

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠĖRKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės

Phone Victcry 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.

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytoja* ir Chirurgą* 

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

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

Tel. Repubbc 7868 
CHICAGO, ILL.

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai egzamiEacija. Bo skausmo 
ištraukimas

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

Tel. Cicero 49

1 Graboriai

S. D. LACHAVICZ

Phonv Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠĖRKA
3252 South Halsted Street

A + A
ANTANAS DERVAITIS

Persiskyrė šiuo yiiiRavili u
liepos 21 dienų, 11:25 valundų 
ryto, 1928 m., sulaukęs 42 m. 
amžiaus, gimęs Lietuvoj, Bu- 
niškių kaime, Kaimelių vals
čiuje, Šakių apskr. Amerikoj 
išgyveno 26 m. Paliko didelia
me nubudime seserį Salomiją 
Liutkienę, švogerį Benediktą 
Liutkų, o Lietuvoj tėvą, 3 se
seris ir 2 brolius. Kūnas pa
šarvotas randasi 2144 W. 23rd 
Street.

Laidotuvės įvyks seredoj, lie
pos 25 dieną, 2 vai. po pietų iš 
namų bus nulydėtas į Tautiš
kas kapines.

Visi A. A. Antano Dervaitis 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse , ir suteikti ; 
jam paskutinį patarnaviyną’ ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Sesuo ir švogeris.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Butkus, Tel. Canal 3161

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 South Ashland A vena e 
Telefonas Boulevard 7820

Re*., 6641 South Aibany Avenue 
TeL Prospect 1930 

Valandos 2-4, 3-8. Nedėboj 10-12 d.

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

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

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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisą g
4729 South Ashland Avė, 2 labo* 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaiką bgą 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Res. 2359 S. Leavitt St., Canal 2880 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

Advokatai

Balzamuotoj**

2314 W. 23rd PI.
Chicago, III,

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

iiooseyelt 2515-2516

Lietuvis Graborius Ir
Viršui Universal 

State Bank

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalai* nuo 12 

iki 8 vakaro. Ki

tu laiku pagal su
tarti.

Res. 66C0 South Artesian Avenee 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal ©257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
Chicaro. IU.

A. A. OLIS /
ADVOKATAS

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

Vakarais
8241 South Halsted St.

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

Pėtnyčios

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa

si naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O. D.

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

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

Namų telefonas Brunswick 9597 
Ultravioletini šviesa ir diathermia

Musų patarus v imas 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų ildirby- 
■Ms.O IT I S A Si 
668 W. 18th Street 

TeL Canal 6174 
S K Y R I U Si 

3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088

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

J. F. Eudeikis Komp
PAGRAĘŲ VEPfiJAI 

/ , Didysis 'Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė,

Teh Yards 1741 ir 1742
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct„ Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel Blvd. 3201

C

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6270

DR. G. SERNERM

Lietuvis Akių Specialistas

3265 So. Halsted St.
Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 

Nedėlioj nuo 10 iki 1

Jei abejoji apie savo ains, eik pa*

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenue 

ir 805 East 47th Street 
Phone Kemvood 1752 
Praktikuoja 20 metą

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETŪVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenne 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO. ILL.

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Aveąue
Netoli 46th St. Chicago, IU.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiuna* Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St. Room 2117

Telephone Randolph 6727
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7-9 

Telephone Roosevelt 9090
Namų Telefonas Repubbc 96M

John Kuchinskas ir
Balys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p.

Ofiso Tel. Victory 7188
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu

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

TeL Lafayette 4146 
Valandos

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

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwaukee Avenue 

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.
Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal 
Dr. J. W. Beaudette
VIRBUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos: 

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 
Nedėboj nuo 3:30 iki 4:30 v. po pietų 

TELEFONAS CANAL 0464

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pilt 
Gyvenimo vieta 

8823 South Halsted Si.
Tel. Boulevard 1310 *

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

Nediliomis nuo 9 iki 12 ryto

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyji 
Room '1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Purk 8395

J. I\ WAITCHES i 
Advokatas 

10756 So. Michigan Avc.
Tel. Pullman 5950 

eM Namų Tel. Pullman 6377 *' ,



Tarp Chicagos
Lietuvių

Bridgeportas

Lankėsi Dr. Paulonis

Bridgeportiečiams gerai žino
mas biznierius, A. J. Mosgeris, 
3108 S. Halsted St., pasitrau
kia iš biznio. Todėl iš šios, prie- 
žasties visus vyriškų, moteriš
kų ir vaikų aprėdalus dabar 

labai nupigintomis

NAUJIENOS, Chicago, UI Antradienis, liepos 24, 1928

A. J. Mosgevis apleidžia biznį
For Rent Business Chances

Pardavimui Bizniai
Financial 

Finanaai-Paakoloa

Chicagą aplankė Dr. Juozas
F. Paulonis, kuris neseniai ap-1 parduoda 
sivedė su p-le Ona česniute iš kainomis.
Baltimorės. Jaunavedžiai da-į Kiek teko patirti, žmonės

saubar važinėjasi po Ameriką. Pa- naudojasi proga ir perkasi 
keliui j Kanadą jiedu buvo su- naudingų daiktų. —Rep.

Business Service 
Biznio Patarnavimai

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymų arba 

taisymų namo? Jei taip, tai susiži- 
nokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, (skaitant plum
bingų ir apšildymą. Tiktai bisk 

i įmokėti, kitus j du metus išmokėji- 
I mais. Užganėdinlmas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
MR. PARIS

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES darome 2 morgičius ant 

South Improvet Real Estate. $500 
iki $5000. lengvais išmokėjimais.

WINTON AND NARTEN 
6820 S. Halsted St.

FLATAS rendai, 5 šviesus, vande
niu šildyti kambariai, randasi ant 
3034 Lowe Avė. Savininkas. 716 W. 
31 St.

RENI)AI 4 kambarių flatas prie
šai lietuvių bažnyčių, $20.00 j mėne
si. 923 W. 33 SI.

turiu
du

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

stojusiu ir Chicagoj aplankyti 
savo pažįstamus. Jiedu buvo 
užėjusiu ir į “Naujienas”.

Šiandien Dr. Paulonis su sa
vo žmona apleidžia Chicagą iri 
vyksta į Kanadą, o iš ten grjš|

Laiškai Pašte

šie laiškai yra atėję iš Eu-
į New \orką, kur Dr. Paulonis> rOpO8. Kam jie priklauso, tegul 
gyvena. • , nueina į vyriausi;’ paštą (Clark

ir Adams gatvių) atsiimti. Kei
kia klausti prie langelio, kui 

1 padėta iškaba “Advertised Win« 
I ,iow*’ lobėj nuo Adams gat

vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa 
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tam tikrą laiką, o paskui su- 

I naikina.
Abromaitis B 
Aukselis Martin 
Baevsky Mrs J 
Baranauskienei Adulpinai 
Bardauskis Juozapas 
Belskas Povilas 
Begovich Anton 

Hevicini Juozui 
Kisielius Jurgis 
Krasauskas Valentas 
Vitartaite Onai 
Zudikis Jusapa

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

Mes atgausime juos per 
“gamishnient” teismų. įsteig
ta 1912 — 16 metų patyrimo. 
Kolektavimas, be mokesčio. 
Patarimas dykai.

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

8408 S. Michigan Avė.
Victory 4126

PASKOLOS 1 IR 2 
MORGIČIAMS

5% iki 6 nuošimčių. Mdžas komisas 
Atdaras nuo 9 ryto iki 9 vakaro

Capitol Realty & Inv.Co.
3039 Lawrance Avė.

Phone Independence 0440

Musical Instrumento
Mazikoa In!tr*ment*l

PARDUOSIU pigiai aavo grojikl} 
‘ Roleliai, duet ben- 

> kitus 
iki 6 mėnesių išmokėjimui. 
5 kambariams gražus

GAZOLINO STOTIS- GEROJ 
VIETOJ

Parduosiu arba išranduosiu, 
trumpu laiku išleisti, nes turiu
bizniu. Išranduosiu labai pigiai.

Atsišaukit j štorų.
3356 So. Halsted St.

. Telefonas Boulevard 2781

PARDAVIMUI grosernė, pigiai.
Savininkas apleidžia Chicagą. 4610 S.
Marshfield Avė.

Dr. A. J. Karalius kelia! 
savo ofisą naujon 

vieton

Financial
FinanHai-Paakolos

Personai
Asmenų Ieško

REIKALINGAS adresas arba in
formacijų apie Jonų Bagdonų, kuris 
pereitų vasarų dirbo ant farmos ne
toli Hinsdale, Illinois. Charles J. 
MichaI, advokatas, 139 N. Clark St., 
Chicago, III.

Sianų už $100. Roleliai, du 
ius ir cabinet, $25 (mokėti, 

nuo 3 
Taipgi 
kandai.

S. CAMPBELL 
6512 S. Halsted St. 

1 fl.

ra-
PARDAVIMUI grosernė, geras 

biznis, yra 6 kambariai gyvenimui. 
Savininkė priversta apleisti Chica- 
gų. Parduosiu pigiai, 3221 S. Limo 
St. Tel. Victory 6114.

PARDAVIMUI grojiklis pianas su 
rolėm, geram stovyj. Pardavimo 
priežastį — patirsit ant vietos. 4120 
S. Francisco Avė., 2 lubos.

PARSIDUODA barbernė, labai 
' gražioj apielinkėj iš priežasties ne
sveikatos. Labai gera proga kam 
reikalinga pirkti. Parduosiu pigiai. 
Atsišaukit i barbernę. 4178 Montrose 
Avė.

BARGENAS
2 flatai po 5 kambarius, karštu 

vandeniu šildomas, 2 karų garažas, 
lotas 30 pčdų pločio, parduosiu už 
$3,000 pigiau negu vertas, arba pri
imsiu j mainus bile 
(mokėjimo.

WALTED J.
6601 S. Western 
3236 W. 55th St.

kų, kaipo dalį

PAUL
Republic 4170
Hemlock 2889

BUNGALOW BARGENAI — Mo
derniški nauji muro bungalovv, karš
tu vandeniu šildomi, tile vana ir 
stikliniai porčiai, tiktai $2,000 įmo
kėti, kitus kaip rendų po $70 j mė- 
nesj. Mes taipgi galim pastatyti 
ant jūsų loto kokj tik norit bunga- 
low. O. Vandervvars, Bev. 6540.

Tepo patirti, kad Dr. A. J. 
Karalius, kuris iki šiol turėjo 
ofisą prie Morgan ir 33rd Sts.,1 
Įjerkelia savo ofisą į naują vie
tą, būtent, prie 3147 So. Halsted 
St. Naujasis D-ro Karaliaus 

naujam moderniš-i 
kuriame yra visi1 

patogumai. Be toj 
daug šviesesnis ir 

Naujoj vietoj 
žadama atidaryti apie i

2
3

6
ofisas bus 
kam name, 
moderniški 
ofisas esąs
ruimingesnis. 
ofisą 
pradžią ateinančio mėnesio, 
y. rugpiučio 1 d.—R.

8
20
22
24
42
48

North Side LAIŠKAI NAUJIENŲ OFISE

Morning Star Kliubo 
išvažiavimas

j Jef-
diena

Bružas, J 
Bertulis, Wm. 2 
Burogas, J. 
Chevinskas, S. 
Dunikas, Geo. 
Daugirdas, Marie 
Greitjurgis, V.

.Gespeuni, St. 
Grilson, J. 4 
Kazlauskas, J. 
Kudzma, Wm. 
Kudokieni, Zose. 
Smith Martha 
Smitas, John 
Sziuptelis, J. 
Slusz, Thomas 
Šimkus, Chas. 
Si m kaitė, 
Shimbel, 
Tumosai, 
VVashkis,

Nedėlioj, liepos 22 d., Morn
ing Star Kliubas buvo suren
gęs smagų išvažiavimą 
ferson girias. Kadangi
pasitaikė labai graži, tai ir iš
važiavimas pavyko labai pui
kiai. Publikos privažiavo gana 
daug ir visi smagiai praleido 
laiką iki vėlumos, o ypač north- 
sidiečiai. šj sykj nebuvo atsi
lankę neprašyti kalbėtojai, tai
gi publikai niekas nelindo į a- 
kis nė su prakalbomis, nė su i 
aukomis. Tiktai šerifas laiks 
nuo laiko pravažiuodavo su 
motorciklete, bet nieko blogoj 
nematydamas apsisukęs vėl iš-i 
važiuodavo.

Ten pat buvo išvažiavimas ir, 
Northsidės kokios tai katalikų 
draugijos, bet kaip minėjau, kad. 
nebuvo kalbėtojų, tai niekas ne-| 
ardė žmonių ramumo — visi j 
draugiškai sykiu praleido laiką.

Dabar, kaip girdėt, Morning. 
Star Kliubas sykiu su Pirmyn 
Mišriu choru žada rengti šei
mynišką išvažiavimą su troku 
kur tai toliau už Chicagos. La- Malevojam ir popieruojam. 
bai butų pageidaujama, bet 
matysime ar tai pavyks.

Dar turiu priminti, 
Northsidės parengimus visados 
aplanko ir Dr. Margeris. Mat 
kaipo buvęs pirmiau northsi- 
dietis, tai vis nepamiršta savo 
kaimynų. Labai malonu. Bet tik 
ne visi musų profesionalai taip 
daro. Daleiskim, šiemet vienas 
northsidietis užbaigė vienam 
universitete ekonomijos skyrių 
ir net su daktaro laipsniu, ’ bet 
dabar dingo kaip vandenin. 

♦ * ♦
Kaip girdėt, Pirmyn choras 

smarkiai rengiasi prie ateinan
čio sezono. Jau įsitaisė nuosa
vą pianą, tik laukia kada pa- 
gryš iš atostogų jų mokytoja 
p-ia S. čerienč ir visu smarku
mu imsis prie operetes '“Pami
šėlių namas”, šis veikalas yra 
labai juokingas. Taigi northsi- 
diečiai turės progos pamatyti 
tikrą juokudemiją. Lauksime.

Northsidietis.

pa-

kad

H.

Walter.

Business Service
Biznio Patarnavimas

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Uitai- 
kom malev*, popferą, įtikiu* Ir t t 

3149 So. Halsted St.
Phon* Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS, Sat.

10% PIGIAU UŽ VISA DARBA 
CONSUMERS Stogų Darba*. Grei

tai taisome stogus visokio* rūšies, 
bile kada ir bite kur. Dykai apskait- 
liavimas. Kedzie 6111.

5% MAŽIAU Už CASH 
NIEKO NEREIK ĮMOKĖTI — 24 

MĖNESIAI IŠMOKĖJIMUI
Suvedam plumbingų ir namų ap

šildymų, baltas china eloset, $35.
THE AVONDALE PLUMBING 

& HEATING CO.
2701 Fletcher St., 
Independence 2905

SKOLŲ IšKOLEKTAVIMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL CLAIMS 
SERVICE BUREAU

Room 801 
163 W. Washington 

. Main 4020

PLUMBING & HEATING
Geriausias Materiolas — Pigiausios 
Kainos. Greitas patarnavimas — 

Kreditas Visiems
SOL ELLIS & SONS, Ine.
2118-20 S. State St.
4606-08 W. 22nd St

Victory 2454
Cicero 130

G E R B. Naujienų akai------------------------------------
tytojos ir skaitytojai JOS. PAWLOWICZ &

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

SYRT0WT CO.
LIETUVIAI 

HOT WATER AND PLUMBING 
Darbas

Geriausias patarnavimas 
2032 W. 18 St. “ * “

garantuotas.

Tel. Canal 1269

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi j 24 

valandas. 
Musą išlygos bus jums naudingo*. 

Kreipkitės pa* 
M. J. KIRAS, 
MSI So. Halited St

VELTUI
Patentai, Vaizboženklial, Copy- 

vrrighta. Rašyk šiandie. Patentą 
reikalai* kreipkitla prie manę* 
pilnu ušsitikšjimu. Teisingas 
Greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 
/ 28M W. Chicago Avė. 

Dept 7 
Chicago, DL

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

•u 
ir

4 KAMBARIAMS, PILNAI, $185 
Tik $15 cash reikia 

Lengvais išmokėjimais pagal 
jūsų norų

Atdara vakarais utarninke, ketverge 
ir subatoj

Kessel Bros. Furn. Co.
4312 Cottage Grove Avė.

Exchange-~Maiiiai
KĄ TURITE MAINYMUI?

Mes mainom namus visokių kai
nų. Lotus, farmas, biznius, bonus, 
morgičius, automobilius. Kas Jums 
atsibodo, mes parduosime arba 
mainysime.

A. GRIGAS
8114 So. Halsted Street

Tel. Victory 4898

ii-

Ar Jum Reikalingi
Pinigai?

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

HELBERG BROS.
Room 607

Lošt and Found
Kasta Pąrneata

PAMEČIAU rankini laikrodėlj Čer- 
nausko darže ar toje apielinkėje, ne
dėlioj, liepos 22. Kas radot malonėkit 
sugrųžinti. Mrs. O. Kudrauskienė, 
6954 S. Talman Avė.

4 KAMBARIŲ nauji rakandai, 
$180. 4 kambarių neatsišaukusių ra
kandai, $80. Jūsų kreditas yra ge
ras. lengvais išmokėjimais, jūsų 
pasiūlyta kaina. Atdara vakarais. 
Dastatymas bile knr dykai. Ajax 
Furniture Co. 1434 *W. Madison ' St.

KĄ TURI MAINYTI?
3 apt., po 6 kambarius, 4529 N. 

Sawyer Avė.
4 apt. mūrinis, pečium ir furnas 

šildomas, geroj vietoj, mainysiu j
kiekvienas,

BISKĮ VARTOTI

192 N. Clark St.

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

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant 

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

vakaras* * '

BE KOMISO
Mažos Paskolos 

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

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47 St.

Paskolos suteikiama 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716
PASKOLA namų savininkams nuo $100 

iki $600, bo užtraukimo morgičių arba ki
tokio užtikrinimo paskola pataisymams, ap- 
niokOjtniul taksų, assesmentų arba kitokių 
skolų. Greita pagelba. Prieinamos sąlygos. 

CENTRAL F1NANCE CO.
Rooin 614, 

City State Bank Buildlng 
128-180 N. Wells St.

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi- 
čius.

JUSTIN MACKIEWICH 
2342 So. Leavitt St 

Phone Canal 1678

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskolinama jums $100, 8200 
arba $800, imame legali nuošim
ti. Pinigus gausite i 12 valandą. 
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Ava.

Mes dirbame ir perka 
me 1 ir 2 Morgičius

Į 2 dienas

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47 St.

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

1618 W. |8th St.
I. F. Dankowski, pres.
C. T. Dankowski, ižd.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKIA LIETUVIŲ AUTOMOBI
LIŲ PARDAVINĖTOJŲ — PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus paidavinėjot au

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

Jei jus norite bisk; pasimokinti, 
jus galite tikti pelningam bizniui, 
pardavinėti Chevrolet automobilius, 
kurie viršija kitus karus išpardavi
me. Atsišaukit asmeniškai ir pami
nėkit šj skelbimų.

THE CHEVROLET DEALERS 
ASSOCIATION—Salesmen Training 
School, 301 Gossard Bldg. 108 East 
Ohio St., Chicago, 111.

REIKALINGAS geras barberys, 
atsišaukit tuojaus Frank Druktainis, 
Barber Shop, 2354 W. 68th St. prie 
VVestern Avė.

REIKIA shearmėfrų ir darbininkų 
geležies atkarpų jardų, turi būt pa- 
yrę. Atsišaukite. Rubens Metai d: 
ron Co. 1900 Carroll Avė.

REIKIA salesmenų ir kolektorių. 
Alga ir komisas. 357 W. 63rd St. 
Room 301-303. Klauskit Mr. Schopp.

REIKALINGAS janitoriaus pagel- 
lininkas. Turi būti patyręs tame 
darbe ir turi priklausyt prie unijos. 
Atsišaukite. 4601 S. Paulina St.

RPHKALINGAS žmogus dirbti j 
gasolino steišiną, kreipkitės pas 
C. P. SUROMSKI, 3352 S. Halsted 
St. Tel. Yards 6751.

REIKALINGAS barberys ant va- 
carų. Subatoj visa dieną. Gerai 
jutų, kad galėtų kalbėti lenkiškai ir 
>utų astakantis barberys. L. Evalda. 

3813 So. Kedzie Avė.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia ,

REIKALINGA veiterka restaura
cijom Patyrimas nereikalingas. Tu
ri kalbėti lietuviškai, rusiškai arba 
enkiškai. 1400 S. Jefferson St.

REIKIA patyrusių moterų popierių 
sortuotojų. Nuolat darbas, gera mo- 
cestis. Aetna Waste Paper Co. 2355 
So. La Šalie St.

lelp Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia 

REIKIA patyrusio kukoriaus arba 
cukorkos, vakarais. 3457 S. Halsted 
Street.

PINIGAI BE PINIGŲ
Uždirbti pinigų lengvai gali kož- 

nas vienas vyras arba moteris drau
gaudami su mumis, Kaip tik dasi- 
-inote kur kokj bargenų ir patys ne
galite nupirkti, kreipkitės pas mus. 
tfes turime pinigų pirkimui ir nu
pirkę užmokėsim jums už parody
mų bargenų. Taipgi kokiam atsi
likime esate priversti skubai kų par
duoti, nedaleiskite kad atimtų už 
skolų, o pasimatykite su mumis, 
tas reikalaus, mes užlaikysime

ką absoliutiškoj paslaptyj.

STANKO & CO
REAL ESTATE

5076 Archer Avė.
Tel. Lafayette 6036

*
Furnished Rooms

vis-

KAMBARYS rendon, šviesus, garų 
dildomas. Vienas blokas nuo gatve- 
karių. 4141 So. California Avė.

$380 puikus mohalr seklyčios setas $'
$400 Friez.o seklyčios eotaH . ...--------$l$600 ’ . ...

setas -................. —...... '
$160 Gražus valnus valgomo kamba-

barlo setas ..... I
$76, 9x12 VVllton kaurai-----------------I
$26, 6 Arnotų pusryčiams setas ------

63.60 
___ ,___ ____ ?87.60 

4 Arnotu walnut mlegrulmlo
*88.60

_____ ______________$68.50 
$76, 9x12 VVHton kaurai ___,$22.60
Z o mnuių puBrjrčimiiB .—— $8.50

Available Fireproof Storage
7728-32 Stony Island Avė 

Atdara kamlio iki 10 vai. vakare. 
NedSltoj iki o.

bungalovv arba lotų.
8 apt. po 4 kambarius 

4700-10 Belden Avė.
Cash nereikia turėti 

šiuos namus.
Taipgi 2 nepaprastai 

North West Side, 8 ir 10 kambarių 
namai. Tinkamas dėl rooming house.

MR. LINDMAN, 
Verną Real Estate Co. 

5007’/6 Irving Park Blvd.

$500 CASH, $25 Į MĖNESĮ
5 ir 6 kambarių mūriniai bunga- 

low. musų restrieted subdivizijoj. 
Seeley Avė., tarpe 77 ir 78 St. Gra
žiai dekoruoti, grįsti viškai, dideli už
pakaliniai porčiai, plieninis Quaker 
furnas. Elė cementuota ir apmokėta, 
gatvė irgi. Kaina $8700. 1 blokas nuo 
karų, netoli mokyklų ir bažnyčių.

AK JUS TLIKIT LOTĄ?
Mes pabudavosim namų ant jūsų 

loto be (mokėjimo pinigų, bungalow 
arba 2-3 flatų namų. Visi musų 
namai yra insulated ir sienos pleis- 
teriotos, ant metalinių lath, vėliau
sia plumbingas ir apšildymas. Ma
tykit musų planus ir kainas prieš 
pirkimų. Pašaukit telefonu arba 
atlankykit musų ofisų.
STOLTZNER, CONSTRUCTION CO.

7403 So. Halsted St. 
Triangle 8704-10301 
134 N. La šalie St.

Central 5901-2-3

mainant j

bargenai,

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

$250 CASH, PO $35 Į MENESĮ IR 
daugiau, nauji 4-5-6 kambarių bun- 
galow, mediniai ir mūriniai, porčiai, 
tile vanos, skiepai, furnas šildomi, 
netoli mokyklos ir transportacijos, 
kaina $3600 iki $6500, matykit vaka
rais ir dienomis. Pirkit tiesiai nuo 
budavotojo. CONRAD P. SAWIAK, 
7181 W. Grand Avė. Merrimac 9552.

DIDELIS išpardavimas valgomų 
kambarių setų,, $5 ir daugiau, ledau- 
nes, $3, 2 šmotų parloro setai, $25, 
dreseriai, rašymui stalai, lova, $2, 
virtuvės kabinet, $7 ir daugiau, bu
fetai, kaurai, pastatomos liampos, 
$3.00.

SCHWARTZ BROS. STORAGE 
640 E. 61st Street

Automobiles
NAUJI MODELIAI

Nuo 8 dienos Liepos, jau Studeba- 
ker Co. išleido naujus modelius, 
1929 metų, yra daug daugiau (rengti, 
nereikia tepti “gryzuoti”, kas 20 
tūkstančių mylių. Dictator Sedan 
pilnai (rengtas su bumperiais, su 
spare tire ir su parvežimu $1383.00. 
Comander Sedan taipgi su viskuo 

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

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

mus, nes 
parduolam 

Studebakers karus, ir jums užtikri
name teisingą patarnavimą.

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

D. KURAITIS ir A. KABULIS 
Savininkai

MODERNIŠKA 210 AKRŲ PIE
NININKYSTĖS FARMA

Puikus budinkai ir padargai, 
moderniška 10 kambarių stuba, 
gasas, elektra ir vanduo, certi- 
fikuotos karvės, bargenas už 
$75,000.

J. H. SCHAEFER & CO.
803 Ridge Avė., Wilmette 

Phone 364

90 AKRŲ vištų ir javų auginimo 
farma. Taipgi turime ir kitų labai 
gerų farmų. Atsišaukit ir reikalau
kit pilno surašo.
F. H. MAYNE FARM AGENCY 

749 Broadway.
GARY, INDIANA

Manantys pirkti arba 
seno, meldžiu pamatyti 
mes jau 5 metai kai

M & K Motor Sales
Chicagos seniausi ir atsakančlausl vartotų 

karų pardavinėtojai. 100 garantuotų vartotų 
karų, pilnai įrengti, gerame mechaniškame 
stovyje, 
$2000. 
šokiems 
mainais.

karai parduodami nuo $180 iki 
Mes turimo karą kuris tinka vi- 
reikalame. Cash, ifimokSjimais,

0811-18 So. Halsted 8i.

Nash, 1927, advanced 6, važinė
tas tik 4300 mylių ........... $645

Dodge, 1927, sedan, važinėtas 
2600 mylių, bargenas ....... $495

Buick, 1926, Masetr 6 sedan, 5 
pasažierių, tik ................... $550

Chrysler, 1927 “70” coupe, su 
ruiųble sėdynė, tik ........... $550

Peerless, 1927, sedan, kaip nau
jas ........................................... $750

Chrysler, 1927 “58” sedan, be
veik naujas ........................... $425

Lengvais išmokėjimais
Visi karai pilnai (rengti, naujų 

rų garantija, išrodo kaip nauji, 
dara iki 10 vakaro.

HALSTED AUTO SALES 
2560 So. Halsted St.

ka-
At-

Dodge sedan perfect, 1927 ....... $425
Oldsmobile coupe, kaip naujas, 

1927 ......................................
Ford tudor sedan, 1925 ........... !
Nash spec. Sedan, 1927 ...........
Steevens Knight, 1926, 7 pas. 
Essex sedan ir Coupes 1928.

Didelis atpiginimas.
Nauji Fordai 1928 

Penkios dešimts kitų pasirinkimui 
McDERMOTT MOTOR SALES 

7136 S. Halsted £t. Triangle 9330

$450
$100
$550
$695

Business Chances
Pardavimui .Įyzniai 

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė, cash business išdirbtas per ilgus 
metus. Parduosiu su namu. Taip
gi parsiduoda Hupmobile sedan 4 
cylinderių — 1925 metų. Parduosiu 
pigiai.

3225 Auburn Avė.
Yards 6466

KENDŽIŲ, cigarų ir smulkmenų 
krautuvė, parduosiu nebrangiai. Ge
ra vieta, geras biznis lietuviams. 
2957 Wallace St.

PARDAVIMUI barbernė 3 kėdžių, 
senas ir geras biznis, pigiai. Yra 
geras lysas. 10722 S. Michigan Avė.

Aš turiu dar likusių keletu farmų 
kurias parduosiu pigiai. Atsišaukit, 
rašykit arba telefonuokit. F. Mayne, 
509 East Ridge Road, Gary, Indiana.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui *

GERAI PASTATYTAS MEDINIS 
namas, mūriniu pamatu, furnas šil
domas, penkį kambariai pirmame 
aukšte ir du miegojimui kambariai 
ant antro aukšto. Puikioj vietoj, 
netoli bažnyčių, transportacijos ir ne
toli Marquette Parko.

Nebrangiai
Pamatykit,

6629 S. Oakley Avė.
TURIU PARDUOTI savo 4 lotus 

už “Cash” arba mainysiu j bunga- 
low bei j nebrangu dviejų flatų na
mukų, 2 latai randasi prie 58-tos 
gatvės prie pat So. Harlem _ Avė. 
Visi (rengimai; kiti 2 lotai prie 69 
Place, tarp Central Park Avė. ir 
Crawford Avė. — vienas blokas nuo 
Marquette Parko — čia tiktai yra 
šalygatvhai ir vanduo. Visi lotai po 
80 pėdų. Kreipkitės tiesiai prie lotų 
savininko

MICKEVIČIUS 
1739 So. Halsted St.

REIKIA loto, Chicagoj arba prie
miesčiuose, ne j mainus. Greitas veiki
mas užtikrintas. Matykit mus tuo
jau. Suite 503, McCormick BIdg., 332 
So. Michigan Avė.

MŪRINIS namas 2 flatai po 4 
kambarius, moderniškas, parduosiu 
arba mainysiu į grosernę ir buČer- 
nę. 4440 S. Campbell Avė.

EXTRA MAINAI
Ant išmainymo bizniavas namas 

su bizniu, parduohiu arba mainysiu 
ant privatiško namo, nepaisant apie- 
linkės.

Taippat išsimaino 3 flatų mūrinis 
namas, 2-5 ir 1-3, parduosiu už 
$6,700, arba mainysiu ant lotų, bu- 
černės arba ant nedidelios farmos.

Išsimaino 4 flatų puikus namas, 
mainysiu ant farmos nepasant val
stijos, arba bizniavo namo.

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Lafayette 5107
PARDAVIMUI 4-4 mūrinis na

mas, 2 karų garadŽius. Prieš lietu
viškų bažnyčių. Rendos $85.00 j 
mėnesj. Parduosiu už $8,000. 923 
W. 33 St.

LIETUVIŲ ATYDAI. Mes pa
statysim ant jūsų loto bile kokj 
bungalow kokj nomt. Plieno kons
trukcijos, murinj, įrengtų modemiš
kai ir jvesim plumbingų. Atsišaukit 
šiandie dėl apskaitliavimo ir planų.

F. P. FURLOTT
2300 N. Sayer Avė., Merrimac 9076

DIDELIS BARGENAS. Pardavi
mui mūrinis namas, 2 flatai po 4 
kambarius, 2 karų garažas. Parduo
siu už $4900. 3619 So. Lowe Avė.

$500.00
Kodėl negyvent savo locname na

me? Mokėti j savo kišenių tuos 
pačius pinigus kuriuos mokate už 
rendų. Mes turime likusių keletu 
mūrinių bungalow kuruios galit pirk
ti $500 jmokėjus, kitus išmokėjimais. 
Randasi gražioje vietoje. Atsišaukit 
šianrie dėl pasikalbėjimo. O jei tu
rit lotų, mes jums galim pastatyti 
bile kokj namų, lengvais išmokėjimais. 
Tik veikit greit. Matykit Mr. Traut. 
B. CIMAGLIO & CO. Home Builders 

7168 and 7039 W. Grand Avė.

SPECIALIAI. 5 kamb. bungalow 
su octagon frontu. Vienas gražiau
sių namų Marquette Manor. Savi
ninkas turi parduoti ir numažins 
kainų nuo $9700 iki $8500. Tiktai 
$1000 cash reikia.

4 flatų mūrinis, visi po 5 kamb. 
apt. aržuolo trimas, garu šildomas, 
netoli Marųuette Parko, savininkui 
kainavo $32,000, parduosiu už $27,000. 
Tik ne j mainus. Atsišaukit. 2521 W. 
63rd St. Telephone Prospect 8760.

2 AUKŠTŲ medinis namas, 5-4 
kambarių flatai, su mažu cementiniu 
skiepu, 47 St. ir Talman Avė., mai
nysiu | grosernę arba bučemę. Piet- 
kevvicz & Co., 2608 W. 47 St.

PARDAVIMUI 1 akras žemės, 
mūrinis bungalow 6 kambarių, yra 
elektra, vanduo, barnė ir garažas. 
Yra ančių, vištų ir daržovių. Kaina 
$13,000. 10620 S. Hamlin Avė.

PARDAVIMUI 4 kambarių medi
nė cottage, 50 pėdų frontas. 7227 S. 
Rockvvell St.

Dešimts Stanko & Co.
Mainų

1. Gasolino Stotis su garadžiumi ir 
salesrumiu.

2. šešių flatų muro namas Marųuet- 
te Park.

3. šešių kambarių medinis vasarna
mis su nedideliu plotu žemės, 
prie gražios leikos, visiems lietu
viams žinomam Woodboro, Wis. 
miestelyj.

4. Trys muro krautuvės ant Kedzie 
prie pat dirbtuvių, dvi krautuvės 
išnuomuotos, o trečioje yra gro- 
sernės rakandai. Kas nori vie
nų biznį atskirai, taipgi galima 
parduoti ar išnomuoti.

5. Dviejų flatų muro namas po 4 
kambarius ant Bridgeporto. 
Keturių flatų muro namas po 6 
kambarius su pečiais šildomas, 
Southsidėj.
Trijų flatų naujas muro namas, 
Ciceroj.

8. Bizniavas namas su krautuve 
Archer Avė.

9. Du lotai ant Archer Avė.
10. Vienas lotas ant Cicero Avė. 

ceros mieste.
Visus vfršminėtus dalykus mainy

sime ant didesnių arba mažesnių na
mų, farmų, lotų, biznių, gerų auto
mobilių ar kų turite Chicagoje arba 
kituose miestuose.

STANKO CO.

6.

7.

ant

Ci-

5076 Archer Avė.
Tel. Lafayette 6036


