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Latvijoj keturi nu
teisti mirti, kiti ke
turi visam 

kalėti
amžiui

liepos 24. 
nagrinėjo 
tarnau to

ru-

Rusijai 
buvusio 
Rusijoj,
Iš Ru-

REGHITZ, Latviu,
— Karės teismas 
čia bylą 28 valstybės 
jų, kaltintų šnipinėjimu
sams. Keturi kaltinamųjų nu
teisti mirti ant kartuvių, ketu
ri kalėti iki gyvos galvos, vie
nuolika sunkiems darbams nuo 
5 iki 15 metų. Devyni buvo iš
teisinti. Kadangi kaltinamieji 
teisme prisipažino esantys kal
ti ir kadangi didžiuma jų teisi
nosi tuo, kad jie nusisamdę šni
pinėti rusams negalėdami gy
venti iš menkų algų, kurias 
jiems mokėjusi Latvijos val
džia, tai tikimasi, jog preziden
tas sumažinsiąs jų bausmes.

Latvijos valdžia patyrė apie 
kaltinamųjų tarnavimą 
iš kapitono Nikitino, 
“čekos” tarnautojo 
kuris pabėgo Latvijon,
sijos jis išvežė dokumentus, 
įrodančius, kad Latvijoj esanti 
Rusijos šnipų organizacija. Tais 
dokumentais remiantis ir buvo 
areštuoti ir atiduoti teismui 
minėti valstybės tarnautojai. 
Rusų pasiuntinys Rygoje pa
siūlijo latviams išmainyti nu
teistuosius ant latvių, areštuo
tų Rusijoj.

Kitas skandalas dėl Rusijos 
šnipų darbuotės I^atvijoj kilo 
tokis: Latvijos valdžia arešta
vo bolševikų kariškąjį atašė 
Rygoj. Jį policija užtikusi na
muose tūlos moteriškės, kuri 
“mokindavo“ merginas ir vėliau 
siųsdavo jas į kariškių buvei
nes kaip prostitutes, kad jos 
čia išgautų kariuomenės paslap
čių iš karininkų (oficierių).

Smarkiausias repub
likonų ir demokratų 
prezidento rinkimų 

vajus rytuose

•y*

[Atlantic and Pacific Photo 1

Taip atrodė I/enxingtono (Ky.) gatvė liepos 1 d., kuomet vanduo apsėmė miestą.

Tikisi, kad Amerikos Mussolinio progra 
Darbo Federacija i mas šiems metams 

• i • r* • 11 •remsianti Smith’ą
WASIHNGTON, 1). C., lie

pos 24. — Demokratų ir re
publikonų prezidento rinkimų 
kampanijos 
giasi gauti 
Federacijos 
didatams

Nužiūrima,
deracijos taryba busianti 
čiau prielankesnė Smith’o 
didaturai.

manadžeriai sten- 
Amerikos Darbo 

užgirimo jų kan- 
prezidento vietai, 
kad pildančioji Fe- 

grei- 
kan-

Tyrinės orlaivio 
“Italia” kata

strofą
ROMA, liepos 24. — Beni

to Mussolini pareiškė, kad Ita
lijos valdžia padarysianti nuo
dugnų tyrinėjimą, dėl kokios 
priežasties žuvo orlaivis ‘ 
Ha“, ir kas toliau atsitiko su 
lėkusiais tuo orlaiviu žmonė
mis. šiuo laiku kai kuriems 
“Italia“ aviatoriams daroma 
sunkių kaltinimų. Pasklydo ži
nių, kad surasta norvegų mok
slininko, prof. Malmgreno, ku- 
nas. Gandai tečiaus nepatvir-

Ita-

Kellogo paktas ka- Mėgins paveržti is
rams baigti

Telefono susisiekimas 
su Estija, Danija ir 

Čekoslovakija

KAUNAS. — Nuo š. m. lie
pos mėn. 1 d. turėjo būti įves
ta su Estija, tranzitu per Lat
vija ir su Čekoslovakija ir Da
nija, tranzitu per Vokietijų, 
telefono susisiekimas.

Su Estija ir Danija įveda
ma ištisomis dienomis visų ru
sių pasikalbėjimai, išskyrus 
žaibo pasikalbėjimus su Dani
ja, o su Čekoslovakija įveda
ma tik paprasti pasikalbėjimai 
ir tik mažo judėjimo valan
domis, t. y. nuo 19 iki 8 vai.

Sunkus metai Lietuvoj
K. Ralys rašo liepos 3 d.

mėnuo, o 
dar nepa-

daugelis
tur

dirvos papludu-
kick prabrinkti

žemesnėse 
būt ir vi-

— su- 
pagel-

“šiandien kaime blogos nau
jienos. šventas Petras praėjo 
— baigiasi birželio 
Vasarojaus žmonės 
sėjo...

Tiesa
vietose jo jau 
sai neįsės, nes 
sios. Nespėja 
ir vėl pripila.

Bulvės supuvo nedygusios. 
Miežiai taip pat. O jei kurie 
anksčiau sėti ir sudygo, tai ir 
iš tų naudos nedaugiau

i mirko vandeny; miežiai
1 to, o avižos bei žirniai parau- 

Mokesnis už 3 min. papras- d° ir stovi nuskurdę 
to pasikalbėjimo nustatytas! ai,8a* 
šis: 1) Su Estija, kalbant per Bendrai, žmonės kalba, 
Kauną — Ryga — Valką —81si^ hlogd metai, nos taip šal-
lit. 50 et. ir, kalbant per Pa-i to> toki() lietingo ir vasarojui 
lango — Lienoia — Rvjra — kenksmingo pavasario ir seni 
Vaikį - 9 H. 70 et. 2) Danį- “s nepamena, 
ja pasikalbėjimams padalinta

ir ne-

bu-

3 — naujų paskolų 
šiemet neieškosianti 

neieškosianti

WASHINGT(>N, D. C., lie
pos 24. — Suvienytų Valstijų 
užsienio reikalų sekretoriaus, 1 
Kellogo, pakto karams baig
ti pirmas straipsnis yra tokio 
turinio: Pasirašiusios šią su
tartį valstybės savo žmonių 
vardu iškilrųingai pareiškia, 
kad jos pasmerkia karus kaip 
priemonė tarptautiniams gin
čams spręsti ir atsižada karų 
kaip įnagio nusakymui politi
nių santykių su kitomis šali
mis. Antro paragrafo turinys 
yra tokis: Pasirašiusios šią su
tartį valstybes sutinka, kad vi
si nesusipratimai, galintys kil
ti tarp įvairių valstybių, turi 
būti mėginami išrišti taikos

La Follette sena 
toriaus vietą

VVISCONSIN! RAPlIkS, Wis., 
liepos 24. — Wiscon»in Bnpids 
meras, George W. Meade, sta
to savo kandidatūrą į Suvie
nytų Valstijų senatą. Jis bus 
konkurentas dabartiniam sena
toriui Robertui M. 
Meade kandidatuos 
Haris republikonas, 
lette yra žinomas
gresistų republikonų vadas.

LaFokttui. 
kaip regu- 

o LaFol- 
kaip pro-

Norima panaikinti
162 radio stoti

Musų apskrityje (Raseinių),
į dvi zonas ir, kalbant su mie- galima sakyt, dauguma paso- 
stais, esančiais pirmoje zono-1 dintų bulvių supuvo, beveik 
je, mokesnis nustatytas 17 lit. taip pat miežiai. Kurie užplak
to et., o su miestais, -esančiais ti lietaus ir nesupuvo, tai vil- 
antroje zonoje — 18 litų 30 ties maža, kad iš jų bent “3“ 
et. ir 3) su Čekoslovakija nu- grūdas grįžtų, 
statytas vienas mokesnis 16 
litų 60 et.

Mažo judėjimo valandomis! l,akelia- Avižos ir žirniai> kaiP 
(nuo 10 iki X vai.) šis mo- j 
kesnis sumažinamas 40$, o i 
abonentinams (mėnesiniams)

Mat žemė bai
siai vandens suleista kaip as
la, o tokios dirvos miežiai ne-

Kur

, gero der- 
' liaus nėra ko laukti. Linai ne

žinia. Dygimas nenusisekė. 
Užplakė lietus. Visa viltis — 

į žiemkenčiai.
Rugių apie 10% sunaikino 

Vi-1 d. sniegas. Paskiau jie 
šiek tiek pasitaisė, bet ne vi
sai. šiaudas į normalų aukštį 
neišauga. Iki birželio 27 d. 
giai dar neperžydėjo, nes 
nos daugiausiai lietingos, 

_  tos ir ūkanotos.

padėti 200,006 
bedarbiųWASHlNGTON, I). C., lie

pos 21. — Inžinieriai rekomen
davo fęderalei radio komisijai i 
atimti laisnius bent iš 162 da-1 
bartinių radio stočių, kad ga
lėjus pritaikyti gyvenimui nau
ją įstatymų, liečiantį radio sto
čių operavimą.

ru- 
die- 
šal-

ROMA, liepos 24. 
lijos diktatoriaus. Mussolinio ir 
jo valdžios svarbiausios užduo
tys šiemet vidaus reikalais bu
siančios tokios: 1 — palaiky
ti liros verte tarptautinėje rin
koje tokia, koki ji yra; 2 — 
didesnių taksų nei us dedama 
piliečiams, bet bus vedama 
smarki kova su tais, kurie mė
gina išsisukti nuo taksų mo
kėjimo: 
valdžia
užsieniuose; 4 
paskolų nė šalies viduje; 5 — 
sumažinimas valstybės išlaidų 
iki nusakyto valstybės pajamų 
ir išlaidų sąmato, ekonomija 
valdžios išlaidose vi tos reika
lams; 6 — aiškumas sudary-, keliu, 
me valdžios biudžeto, kad pa-; Na, o jei kuri pasirašiusių 
prasti piliečiai galėtų jj su- šią sutartį valstybių sulaužys 

'. duotus sutarties pasirašymu 
prižadus — kas tada bus? Į 
tą klausimą atsako sutarties 
įžanga taip: tokia valstybė ne
teksianti naudos, kurią sutei
kianti jai ši sutartis, šis pa
aiškinimas reiškia, kad vienai 
pasirašiusių sutartį valstybių 

sulaužius duotus prižadus, ki
tos valstybės bus skaitomos 
liuosos nesilaikyti jos. Be to, 
Kellogo siūloma sutartis leid
žia pasirašiusioms ją valsty

bėms stoti apsigynimo karau;
kiekviena valstybė pati viena 
spręs klausimą, kokis karas 
bus

i prasti; 7 — apsaugų taupinių 
“Ita- • privačių piliečių.

iLindbergho įplaukos
1927 m. $204,000

NDW YORK, liepos 24.
Politikieriai numato, kad 
kabliausia prezidento rinkimų Gnti. 
kampanija ir smarkiausi “mu- ~ ~
šiai“ tarp republikonų ir do- 65,000 Indijos darbi- 
mokratų jvyiksiantyi. lytinėse „f

valstijose — New Yorko, Ma- ImIUUJ SllVinuujd
ryland, Hhode Island ir Dela-, LONIM)!^ Anglija, liepos 
ware “užkariavimui. Supranta- 24

kitos valstijos irgi nebus gelžkelio darbininkų palietė 
65,000 žmonių. Prasidėjo jis 

 kaip manifestacija prieš tai, 
‘ • kad kompanija paleido 3,000 

Išbuvo vandeny 54 va- darbininkų, šiandien gi 
landas, atsidūrė li

goninėj

ma, 
užmirštos.

WASI1INGT()N, D. C., lie
pos 24. — Paskilbusis avia
torius, Charles Lindbergh, su
mokėjo federalių taksų 1927 
metais daugiau kaip $30,000. 
Sulyg tomis taksomis suskai
toma, kad jo pajamos tais me
tais viršijusios $204,000. Lė- 

! kimas iš New Yorko Paryžiun 
— Streikas pietų Indijos ^avęs jam $25,000; jo turni- 

ras po Suvienytas Valstijas 
Guggenheim Foundation ini

ciatyva davęs po kas
dien.

Ekspedicija Amund 
seno ieškoti

LONDON, liepos 
“Mums . lankantys 
distriktuose, niekas 
taip liūdnai, kaip 
be užsiėmimo ir be jėgos, c; sniego. F' 
jų tėvai pasiduodantys despe-^ą jie duos _
racijai, kad jie negali išaugin-į Daržovių 
1 • • 1 V _ . • Y1

strei-

vald-

stotys

Lukšų taksos džiovi 
ninkams gydyti

apsiginimu.

Prapuolė penki 
studentai

OLSO, Norvegija, liepos 24. 
— Norvegijoj organizuojama 
ekspedicija ieškoti pagarsėju
sio norvegų keliauninko, Ro- 
aldo Amundseno ir penkių jo 
draugų, kurie prapuolė su 
franeuzų hidroplanu (seaplane). 
Apie juos 
jau nuo 8 
ma k skėti 
vegijos* ir 
nors Bear

nebegaunama žinių 
d. birželio. Mana- 
jų kely tarp Nor- 
Spitsbergeno, kur 

salos apielinkėse.

kas grūmoja rimtomis 
nėmds komplikacijomis 
žiai.

NEW YORK, liepos 24. | Keturios geležinkelio
P-nia M. Hudleston, išbuvusi ir 150 mylių geležinkelio pata-
vandeny ir nepaliaudama plau- lo yra streikininkų rankose, 
kusi 54 valandas ir 28 minu- . Kai kuriose vietose streikinin- 
tes, sumušė savo pačios pir-B kai užpuolę stotis. Ypač nu- 
miau padarytus rekordus. Ji 
taipgi dėl to susirgo ir atsi
dūrė ligoninėj.

Nužiūrima naują milži
nišką aliejaus kom- 

binuotę
NEW YORK, liepos 24. — 

laikraštis “New York World” 
atkreipia savo skaitytojų dė
mesį į tai, kad esama ženklų, 
jogei galima laukti suvieniji
mo Standard Oil Co. of In
diana ir Sinclair Oil Corpora
tion. Suvienijimas, jei j vyk
siąs, palies keleto šimtų mi- 
lionų dolerių kapitalų.

stebinęs gelžkelio viršininkus 
tas faktas, kad daugelis puo
likų buvo apsiginklavę mo
derniniais giniklais. Vienoj-ki- 
toj vietoj streikininkai sulaikę 
traukinius ir išvarę iš vago
nų pasažierius. ‘ Įvykę kruvinų 
streikininkų 
rėmimų, 
palietęs 
gelžkelį. 
kad jis

ir policijos 
Kolei kas 

tik pietinės 
Prisibijoma 

gali išsiplėsti.

susi- 
streikas 
Indijos 

tečiaus,

WASHINGTON, D. C., lie
pos 24. — Kuboje įėjo galion 
specialia įstatymas, sulyg ku
riuo uždedama vadinamos luk- 
sų (hixury) taksos automobi
lių savininkams, cigaretų rū
kytojams, geriantiems impor- 
tuotus likerius ir t. p. šios 
taksos eis palaikymui ligoni
nių džiovininkams ir kitoms 
naudingoms visuomenei įstai
goms.

WASHINGTON, liepos 24.
— Darbo biuro surinktos skait-< 
linės rodo, kad 1924 metais 
Philipinuose buvo 151 darbi
ninkų unija, kurioms priklau-

SUPERIOR, Wis., liepos 24.
— Admirolas D. F. Sellers 
pranešė prezidentui Coolidge’-
ui, kad gen. Sandino liovėsi sė 90,000 narių. Pereitais, t. y. 
puldinėjęs amerikiečius |Nica- 1927 metais, unijų čia buvę 
raguoj; girdi, išrodo, kad San-’100, o jų narių skaičius — 
dino pabėgęs iš Nicaraguos. 60,000.

KEOKUK, liepos 24. — 
ris lailkas atgal penki Io\va 
universiteto studentai išvyko 

Kanadon tyrinėti Hudson Bay 
apielinkes. Iš jų negaunama jo
kių žinių. Manoma, kad jie pa
klydo. Studentų giminės ren
gia ekspedicijų ieškoti jų. Vie
nas studentų paeina iš Crystal 
Lake — C. Boldum, 24 m.

Ku- Katalikų skaičius Su
vienytose Valstijose 

didėja
WASHINOTON, D. C., lie

pos 24. Cenzo bitiro skait
linės rodo, kad 1926 m. Su-

Angliakasių ir kasyklų 
komapnijų derybos

CHICAGO, III., liepos 24. 
— Illinois angliakasių unijos 
ir anglių kasyklų kompanijų 
atstovai sutiko laikyti dery
bas sutarties atnaujinimui. 
Derybos prasidės liepos 31 die
nų. Kompanijų atstovai sutikę 
deryboms su unijos atstovais 
ta sąlyga, kad unijistai ne
skaitys savęs suvaržytais Jack- 
sonvillės sutartimi, t. y. nu
statymu tų darbo sąlygų, ku
riomis dirbta iki šiol.

604,850 katalikų. Ši skaitlinė 
rodo padidėjimų katalikų skai
čiaus šaly 20 nuošimčių į 10 
metų, kuomet jų buvę 15,721,- 
815. Katalikų bažnyčių 1926 
m. buvo 18,939. Metodistai 
episkopalai 1926 m. turėję 4,- 
080,777 narius ir 26,130 baž
nyčių. Metodistai episkopalai 

pietinėse valstijose turėję 2,- 
4X7,604 narius 1926 m.; pres- 
byterionai — 1,894,030; bap
tistai — 1,290,438 narius; neg
rai baptistai — 3,196,823 na
rių; Christaus mokiniai'— 1,- 
377,595 narius; kitos protesto- 
nų bažnyčios turėjo 1926 m. 
po kiek mažesnį narių skai
čių, ne kad suminėtos aukš
čiau.

24.
pramonė; Kviečiai šiemet iki šiol 
luūšrodt ro(jo geriausiai iš visų pase-* 

jaunuoliai jjų, mat jje nenukentėjo nuo 
~ > c | sniego. Bet dar neišplaukę ir

■ nežinia.
j ir sodnų vaisių 

ti savo vaikų žmoniškam gy- j taip pa( nėra, nes ankstybes- 
venimui. laip kalba rapor-j nįeji nušalo, vėlyvesnieji tebė- 
tas komisijos, kurią Anglijos ra nedygę arba jei ir sudygę, 
valdžia buvo skirusi bedarbių §altam orui esant, neauga.

Dobilų palyginus su pernykš
čiais metais, šiemet tėra tikIr kalba šitaip raportas ne

socialistų, ne Darbo Partijos trečioji dalis, 
narių pagamintas. Šį raportą 
pagamino komisija, 

įėjo stambus biznieriai 
konservatorių partijos 
o tretysis nešimaišąs

at-

apviL.t Dirvos ir ganyklos neželia 
kurion : *r todėl su gyvuliais labai sun- 

i ku. Užtai gyvulių kainus la
bai puolė. Pasiūlymas viršija 
reikalavimą.

Javų kainos kyla. Rugių vi
dutinių centneris 30—32 litai, 
miežiai ir avižos arti tiek. Tik 
kiaušiniai ir - sviestas (nami
nis) “nieko vietoj“. Kiaušinių 
10 1 lt. — 1,20 cnt., o sviesto 
kilogr. 3,50 et.

Suvedus visas a| 
ūkininkas turi rimto 
do nusiskųsti sunkiais 
Turint dėmesy, kad 
skaitoma žemės ūkio 
ir kad nuo ūkininko 
priklauso viso musų 
pajamų kiekis, reikėtų rimtai 
susidomėti susidariusia padėti
mi.“

du jų 
nariai, 
politi-

koj.
Pasak raporto, vien 

pramonėj esama 200,000 be
darbių, kurie niekuomet nebe
gaus joje darbo.

Kur gi tų bedarbių išeitis? 
Atsakymas: perkėlimas tūk
stančių ir tūkstančių darbinin
kų į tokias vietas, kur galima 
rasti darbo — pačioj Didžio
joj Britanijoj, o taipgi į ko
lonijas — Australiją, Kanadą 
ir kitas Britų imperijos da
lis.

O tai reiškia, kad lakstan
čių ir tūkstančių 
namų turėtų 
griauti. Iki 
išgyvenusieji 
gvntkartėmis, 
kiek didesniu
ir kolonijos nerodo noro pri
imti didesnių imigrantų kie
kį.

Komisijos raportas tečiaus 
nemato geresnės bedarbiams 
išeities, kaip kėlimasi į kolo
nijas. Raportas prašo paleng
vinti emigravimo formalumus 
ir parūpinti fondų norintiems 
emigruoti.

anglių

pagrin- 
metais. 
Lietuva 
šalimi, 

pajamų 
krašto

darbininkų 
apleisti, su 
darbininkai,
apiclinkčse

būti 
šiol 
savo 
nesi krausto iš jų
skaičium. Be to,

Raskob rezignavęs

NEW YORK, liepos 24. — 
Laikraštis “The New York 
American’’ praneša, kad John 
J. Raskob, General Motors kor
poracijos viršyla, rezignavęs iš 
tos vietos. Kai jis apsiėmęs 
vadovauti rinkimų vajui Smi- 
tho naudai, tai patyręs, kad 
vajus reikalaująs pašvęsti jam 
visą jo laiką.



NAUJIENOS, Chicago, III. Trečiadienis, liepos 25, 1928 .

KORESPONDENCIJOS

lihinelitnder, Wis.
Art. J. Babravičius duos 

koncertą

CHICAGOS 
ŽINIOS

MII IMIIII

573 valandų Šokis

PULLMAN0 VA 
GONŲ DIRBTU

VĖSE

Rivicerių streikas užsibaigė 
pralaimėjimu

Teisėjas rezignavo

Bugpiučio 8 d. art. J. Babra
vičius, kuris dabar leidžia va
sarą Woodboro apylinkėj pas p. 
Budginą, duos koncertą Rhine- 
landeryj.

Rhinelanderiečiai jau turėjo 
progos girdėti art. Bab
ravičių dainuojant. Vie
tos laikraštis “The Rhine- 
lander Daily News” kalba 
su didžiausiu entuziazmu apie 
jį ir ragina visus muzikos my
lėtojus išgirsti jo koncertą.

Tas laikraštis sako, jog to
kio žymaus artisto dainavimą 
turėtų išgirsti kiekvienas. Kon
certas įvyks State teatre. Ti- 
kietai jau parsidavinėja dabar.

Art. Babravičius Rhinelande- 
rio apylinkę, matyti, labai pa
mėgo. Jis ten jau kelias vasa
ras yra praleidęs. Tyras oras, 
miškai, žuvingi ežerai jį ten vi
liote vilioja. Jis ten semiasi 
energijos, kad ateinantį sezoną 
vėl galėtų savo skambiu balsu 
žavėti publiką.—N.

Vakar ryte užsibaigė negrų 
šokių maratonas, šokis tęsėsi 
578 valandas ir 31 minutes, su 
15 min. pailsiu kas valandą. 
Pirmą prizą, $2,500, laimėjo 
Louis LaSalle su savo žmona 
Alice. Jie buvo pasiryžę ir il
giau šokti, bet kita pora po’po
ilsio nebeišėjo šokti. Alice pa
staruoju laiku kentusi didelį 
skausmą kojose ir netekusi 
virš 20 svarų savo svorio. Jos 
vyras nepražudė svorio. Antro-! 
joj poroj, kuri laimėjo antrą 
prizą, $750, mergina Alma Wil- 
son netik nepražudė savo svo-j 
rio, bet dar pasunkėjo 4 sva
rais. Tečiaus vakar ryto po 
pertraukos ji nebeįstengė eiti' 
šokti. Visi jie liko išgabenti li
goninėn gerai išsimiegoti.

Negrų maratonas toli sumu
šė Chicagos Coliseume marato
ną, kur šokiai tęsėsi tik 260 
valandų ir New Yorko marato
ną, kur šokiai tęsėsi, rodos, apie 
480 valandų.

Hamtramck, Mich.
šio miesto lietuviai nerimsta. 

Draugijos ir kliubai rengia pik
nikus ir išvažiavimus ant eže
rų, kurių pas mus yra labai 
daug. Ir dar vienas labai di
delis įvyks piknikas llamtram- 
ko Sandariečių 87-tos kuopos, 
liepos 28 d., Capitol parke. 
Prasidės 7-tą valandą vakare 
ir trauksis ligi pat ryto, 'lodei 
užprašome Detroito jaunimą ir 
sandariečius į naktinį pikniką.

Pikniko Rengėjai.

Philadelphia, Pa.
Paieškai! Barbaros Dambraus

kienės giminių.

Panaikins gasolino pom
pas prie šalygatvių

Miesto tarybos gaso, aliejaus 
ir elektros komitetas įsakė po
licijai nebeleisti daugiau gara
žams statyti gasolino pompas 
prie šalygatvių, taipgi įsa
kyti jau esančias pompas 
išimti, o kur nebūtų klausoma, 
ten pačiai policijai jas sunai
kinti. Tai padaryta einant 
miesto patvarkymu, priimtu 
dar 1923 m., bet kuris ikišiol 
nebuvo pildomas.

Šiomis dienomis pasimirė ma
no motina, Barbora Dambraus
kienė, kilusi iš Tauragės apskri- 
čia, Naumisščio valsčiaus, Bar
tininkų kaimo. Išgyveno Ame
rikoj apie 35 metus.

Ji turėjo Amerikoj daug gi
minių, kuriems pranešti neturiu 
galimybės, nes nežinau jų ad
resų.

Amerikoj aš turiu vieną bro
lį, Juozapą, bet nežinau, kur 
jis randasi. Bučiau dėkingas, 
jei kas jam praneštų apie mo
tinos mirtį.

Barboros Dambrauskienės 
laidotuvės įvyks liepos 25 d. 
Kūnas bus išlydėtas iš 2905 
Annin St.

—Jonas Dambrauskas.

Amerikiečio įspū
džiai Lietuvoje• ___ ___

Jurbarko miestelis žymiai 
nužengęs pirmyn. Tapo išdaly
tas Klišių dvaras. Apie 30 hek
tarų to dvaro priskirta prie 
miestelio. Ant to sklypo jau 
pastatyta .apie 30 trobesių. 
Keletas ir amerikiečių ten ap
sigyveno. Namai statoma ant 
amerikoniško modelio. Eina 
prisirengimas perkelti turga
vietę į naują vietą.

Miestely yra malūnas, lent- 
piovykla, gantų ir odos dirbtu
vės, plytnyčia ir alaus bravū
ras, kuriame dirba apie 40 dar
bininkų.

Birželio 11 d. siautė didelė 
viesulą, kuri padarė daug žalos. 
Labiausia nukentėjo Šimkaičių 
valsčiaus ūkininkai. Išgriauta 
daug trobesių ir žuvo keli žmo
nės. Perkūnas nutrenkė Pra
nę- Karčiauskaitę.

Lietuvą man teko aplankyti 
1925 metais. Turiu pasakyti, 
jog nuo to laiko ji gan spar
čiai pasivarė pirmyn. Progre
sas ypač pastebiamas ūkiuose. 
Matyti, Klaipėda daro Lietuvai 
nemanos įtakos. Ir Lietuvoj 
daugelyj vietų ūkiai bandoma

sutvarkyti Klaipėdos pavyz
džiu. Ypač pradedama kreipti 
dėmesio į ti >besius. Ūkininkai 
tiek trobas, tiek tvartus bando 
statyti tinkamesnius, negu pir
ma. Na, o kai kurie ūkininkai 
gyvena visai moderniškai — 
turi net radio priimtuvus įsi
taisę. Girdėjau buvusius ame
rikiečius kalbant, kad, girdi, 
jeigu mes čia dirbtumėme taip, 
kaip Amerikoj, tai galėtumėme 
nemažai ir turto susikrauti.

Liepos 1 ir 2 teko būti Kau
ne ir susitikti daug amerikie
čių. Kpmitetas amerikiečius 
labai gražiai priėmė. Kadangi 
labai daug žmonių suvažiavo į 
ūkio parodą, tai pasireiškė di
delė butų stoka. Komitetas a- 
merikiečiams pavedė Seimo ra
mus, kur susirinko apie 300 
svečių. Liepos 1 d. mus pasi
tiko benas su Lietuvos ir Ame
rikos vėliavomis. Laisvės alė
ja visi maršavome į šaulių sa
lę, kur mums buvo pagaminti 
pietus. Salėj dainavo Rygos 
latvių choras. Vienas latvis pa
sakė kalbą, tikrindamas, jog lie
tuviai ir latviai yra broliai ir 
privalo gyventi santaikoj ir 
vienybėj.

Pietums besibaigiant, gen. 
Nagevičius pranešė, kad 4 vai. 
Žaliajame kalne įvyks “dainų 
šventė“. Visi numaršavome 
ten. Dainavo choras iš 1,000 
žmonių. Apie 7 vai. programa 
pasibaigė. Vėl visi maršuoja
me atgal į bendrabutį.

Liepos 2 d. prof. Jodelė pa
kvietė mus pas prezidentą ant 
arbatos. Apie 4 vai. po pietų 
nutraukėme į presidento rū
mus. Gėrėme arbatą ir klau
sėmės prezidento kalbos. Pre
zidentas ir prezidentienė pri- 
sagstė amerikiečiams medaliu- 
kus ir padėkojo jiems už su
teiktą Lietuvai paramą.

—Leonas Rudaitis.

“Naujienose“ liepos 21 ir 23 
d.d. tilpusiuose aprašymuose1 ~f 
apie Pullmano darbininkų iš
naudojimą tarp kitko buvo mi
nėta, kad liepos 9 d. sustreika-' 
vo riviceriai.

Strikas tęsėsi dvi savaites ir 
streikiuriai sugryžo atgal į dar-1 
bą nieko nelaimėję. Nekuriems 
dagi prisiėjo prašytis bosų, kad 
duotų atgal darbą. Nors tas jų 
streikas buvo nerimtas, kaip 
kad pirmiau rašiau, bet visgi 
jiems bus šiokia tokia pamoka 
ateičiai, kad neorganizuotai, be 
jokios organizacijos, nėra gali
ma prieš kapitalistus kovoti, j

Dabar jųjų šis pralaimėjimas 
tik bosams ragus paaugino. 
Negrų vis naujų po keletą pri
ima kasdien, ir labai džentel
meniškai bosai su jais apsieina, 
ne taip kaip su baltveidžiais. 
Baltveidis, gavęs darbą, turi 
pats pasidirbti baksą tulšims 
susidėti. Seniaus pusę dienos 
duodavo ir deivorkiu apmokė-! 
davo kol viską susitaisai, bet 
dabar nieko nemoka; o neg
rams gi padaro baksus karpen-Į 
teriai. Iki kol tokį patarnavimą 
jiems duos, tai nežinia. Dabar 
jau tarpe baltųjų prasidėjo di
delis nusiminimas ir visokios 
šnektos — kas bus, ko sulauk
sime. Vieni piktinasi negrais, 
kiti ramina, kad gal jie negalės 
darbo atlikti kaip baltieji ir 
patys apleis šią vergiją, o jei 
ir dirbtų, tai nieko tokio blo
go. j

Čia turėtų būti aišku kiek
vienam, kad vienos rasės kova 
su kita rase nėra žmoniškumas, 
bet parodymas žemiausio su
pratimo. Išeitis yra gana aiški: 
vienintelis būdas laimėti geros-' 
nias darbo sąlygas yra tik su-' 
siorganizavus bendrai, baltie
siems ir juodiesiems.

Plungiškis.

Augščiausio valstijos teismo 
teisėjas Floyd E. Thomson,
demokratų kandidatas į guber
natorius, vakar rezignavo iš
teisėjo vietos. Gubernatorius
turės paskelbti specialinius rin
kimus, galbūt lapkričio mėn., 
kad išrinkti naują teisėją jo 
vieton.

Tol. Boulevard 0214
Phimbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriauslai

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

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR!

Laike gegužio mėnesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai!

Visas darbas užsakytas gegužio minė
tais atliktas pigiomis kainomis. Tai 
m-rstatoma VIENODŲ KAINŲ Blate- munų aplcllnklų Deri tat Ofisų.

SKYRIAUS OFISAS 
1800 S’. Halsted St.

Dantų Setas už % 
setas _........______________ — $12 50

-------  rz.ęo 
-------____ $5
VEIDAS
PRIPIL- 

domas—
JIE TURI 

TIKTI
Gerinusls auksinis darbas už % 
Goriausios Auksinis Crowns __ $2.60
(tariausi Auksiniai Fillings __ $2.50
Geriausi Auksiniai Tilteliai — $2.60
Alloy Fillings ..... $1
Sidabrinai Flltngs_______________ 60c

Ūvalymas dantų .........„........... —..... - 60c
Siu kainų negausi to ntusų didžlamjam 

ofise. DIDYSIS OFISAS Įsteigtas 23 mo
tai atgal.
THE HAYES DENTAL OFFICES 

Ine.
DR. T. T. W()()LLENS, Pres. 

396 South Hiate Ht. 
I*hone Harrlson 0761

•yj 
yra 
ma

920
$15 setas
$10 setas

$5 
$5 
90 
92
$1

n
Ten Ir iš

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

musų populiariais laivaisSu
NIW TORK,~ALBKRT BAlXINe 

HAMBURO, DKUTSCKLAND, 
RMOLUTI, RKLIANCK, 

. CLEVELAND,

A
Klozeto outfitas |renr- 
tas, $13.50. Pirkit nuo 
mušti olselio kainomis. 
Natnq apAildymo Įren
gimai parduodanti leng
vais ilmokėjimuis.
Peoples Plnmbing & 
Hrating Supply Co.
490 Molwaukee Avė., 

401 N. Halsted Nt.
ttiymarket 0076—0070

Kelionė gręita ir iiigia kaina 
Del permito ir kitų informa

cijų kreipkitės prie vieti
nių agentų arba prie

Hamburg-American Line 
177 N. Michigan Avė. Chicago 
ih. i.i-jgga -m* ...t..

Puikus patarnavimas visose 
klesose

i.------------

sonn» new yor- <KO IKI KAU- L VU NO IR ATGAL
Trečia Klema

Plūs V. S. Revenue taksai

■Bik

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

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zatninavimas atidengs jusų tikrą ligą Ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, ’ 
sveikata jums sugrys. Eikit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzamina- 
vimo — kas jums yra.

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

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

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki i po pietų, nuo 6 iki 7:30 vakaro. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

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

1618 West 18-ta Gatve'

Viešoji Vaidilų

NAKTIS
/

Šeštadienio Vakare

Liepos 28-tą
I

Nuo 8:00 vakaro iki 7:00 ryto

G. Chernausko Darže 
79th & Archer Avė. 

JUSTICE P ARK

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 u
ras čia savo sielai užganėdinimo.

Apart išlaukinių aplinkybių gerumo ir gra
žumo, apart didelio būrio vaidiliškų žmonių, 

t

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

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.

LIETUVAITĖS TAUTIŠKUOSE RŪBUOSE

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

TIKIMĖS PAMATYTI JUS ŠEŠTADIENIO 
NAKTĮ. VAIDILOS.
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Trečiadienis, liepos 25, 1928 NAUJIENOS, CHcago, m

Tarp Chicagos
Į| Lietuvių

Bridgeportas
P-lė Aldona Grušaitė

Chicagoj

Panedėly, liepos 23 d. trum
pam laikui parvažiavo atlan
kyti savo tėvus p-lė Al. Gru
šaitė. Jinai per devynius mė
nesius grojo merginų orkestre, 
trumpėtą, smuiką ir bendžio 
įvairiuose rytinių valstijų mie
stuose.

P-lė A. Grušaitė norėtų pa
sitikti visus savo senus drau
gus. Be abejo, kad jai geriau
sia proga bus pažystamus pa
sitikti subatoj, liepos 28 d., 
Chernausko darže, Vaidyty 
Piknike.

.Ji sakė norinti pasišokti, tai 
ir galės, nes orkestras bus vie
nas geriausių. — ž.

So. Chicago
Mirė Marijona Pietalienė

Liepos 21 d. savo namuose 
9237 Paxton Avė., pasimirė 
Marijona Pietalienė, 56 m. am
žiaus, gimusi Sbenandoah, Pa.
Paliko nuliūdime dvi dukte

ris ir du sūnūs, taipgi vyrą 
Liudviką. Laidotuvės bus lie-Į 
pos 27 d., šv. Kazimiero ka
pinėse.

Velionės vyras, L. A. Piete
lis yra seniausias lietuvis kon- 
traktorius Cliicagoje, tuo biz
niu užsiimąs jau 30 metų. Jo 
ofisas yra 9204 Commereial 
Avė. — I).

Kensington
Draugijos DLK. Gedimino 

pusmetinis susirinkimas, bus 
liepos 27 d., 8 v. v., F. Shed- 
villos svet., 311 Kensington Av. 
Pusmetiniuose susirinkimuose 
būna išduoti draugijos valdy
bos ir kompanijų raportai, be 
to būna ir pusės metų apivar- 
tos raportas. Yra narių, ku
rie jau yra ant suspendavimo 
ir kuriems būtinai yra reika
linga užsimokėti duokles. Taip
gi jau keli mėnesiai, kaip yra 
miręs draugijos narys Jonas 
Dobrovolskis. Jau yra laikas 
jojo pomirtinė išmokėti ir visi 
nariai, kurie dar nesumokėjote 
po 1 dol. ]>omirtinės, būtinai 
turite sumokėti pusmetiniame 
susirinkime. Taip ir tie, kurie 
yra iškalno užsimokėję mėnesi
nes mokestis už visus metus ir 
draugijos nariai gyvenantys po 
pasportu kituose miestuose, ir
gi turi sumokėti.

Daugumai narių jau yra ži
noma, kad draugija DLK. Ge
dimino rengia savo metinį išva
žiavimą sekmadieny, liepos 29 
d., kaip 11 v. dieną. Visi va
žiuos į miškelį netoli, upės prie 
127 ir State gatvių, biskį ar
čiau kaip pereitą metą, kad bu
vo išvažiavimas. Nuvažiuoti 
geriausiai State-119-Morgan 
Michigan karais iki 119 St., o 
ten paimti Riverdale karus ir 
važiuoti iki 127 ir Michigan 
gatvių. Iš ten vienas blokas į 
vakarus paeiti.

žolynai šią vasarą yra dide
li, ir laikas bus smagiai pra
leistas.—Rep.

Itching Skili 
Quickly Relfeved
Don’t suffer udth Eczema, Dandrufl, Pim 
plės, Blemishe# and other annoying akio 
irritatione. Žemo antiseptic Uquid b the sale 
aure way to relief Itching often duappeare 
overnight. Splendid for Sunbum and Potooo 
Ivy. Ali druggbts 35c, 60c, $1.00

žemo
FOR BKIN IRRITATIONS

Garsinkitės Naujienose

Roseland
Ausros Knygyne, 10900 Mi- 

chigan Avė., randasi laiškas 
A. Andruliui, iš Passport Di- 
vision Department of State, 

U. S. A. <»al kas pažysta ar
ba žino kur gyvena, tai pra- 

neškite, kad jam yra laiškas.
— Knygius

Golden Star nugalėjo lenkus. 
Laimėjo lošj ir su SLA. 125 
k p. jauktu

Nedėlioj, liepos 22 d., aikš
tėje prie Michigan ir 95 gat
vių, Golden Star jauktas lo
šė besbolą su dviem jauktais 
ir abu jaukius nugalėjo.

Pirmą valandą po piet Gold
en Star jauktas jau buvo savo 
vietoje ir ramiai laukė savo 
priešininkų, su kuriais turės 
grumtis, štai ir atvažiuoja len
kų S. S. Eagles, su kuriais pir
miausia turėjo grumtis. Mel- 
rose Parkiečiai irgi atvažiavo 
1 vai. po piet, nors su jais lo
šimais turėjo- prasidėti 3 vai. 
po piet. Jie atvažiavo ankš
čiau, kad pamatyti Golden 
Star lošimą ir įvertinti savo 
piiešininkų spėkas.

Pagalios prasideda lošimas 
su lenkų Eagles. Iš pat prad
žių darosi aišku, kad lenkai 
jokiu budu neatsilaikys prieš 
lietuvius. Kad nugąsdinti len
kus ir parodyti Koselando lie
tuvių spėką, jau pirmame per
simainyme A. Stankus padarė 
“boine run” — parbėgo na

Budrikas Kviečia Jus Atsilankyti ir 
Išgirsti apie Tunney-Heeney Kumštynes

Rytoj

Liepos 26, per naują A. C. 
elektrinį MAJESTIC 

$167.50 betub’
» ■ ’ * *4 ’ * ? «

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- 
nam, 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.

VELTUI DEMONSTRAVI
MAS JŪSŲ NAMUOSE BE JO
KIOS JUMS ATSAKOMYBĖS.

KRAUTUVĖ ATDARA
VAKARAIS

Jos. F. .rSudrik, lnc
Visiems žinoma krautuvė daugiau kaip 10 metų

3417-21 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 4705

mo. Jį pasekdami ir kiti rose- 
landiečiai pliekia bolę be pasi
gailėjimo — iš dešinės ir iš 
kairės. Taip netikėtai užkluptas 
lenkų Eagles jauktas jau šeš
tame persimainyme pasiduoda 
lietuviams ir pripažysta juos 
laimėtojais.

Pasekmės lošimo pagal per-

simainymus buve tokios;
S. S. Eagles 000 100— 1
Golden Star 562 41x—18

3 vai. po piet prasideda Gold
en Star jaukto lošimas su Mel- 
rose Park SLA. 125 kp. jauk
tu. Abu jauktai yra lietuvių. 
Visi susirinkusieji su didele 
atida seka lošimą. Lošimą pra
deda Melrose Parkiečiai. Pa
čioj pradžioj jie pasirbdo ge
ri besbolo lošėjai ir pirmame 
persimainyme padaro du bėgi
mus. Tai aiškiai parodo, kad 
Golden Star turi prieš save 
rimtą priešininką. Tečiaus ir 
Golden Star pirmame persi
mainyme irgi parodo savo 
spėką ir padaro |x*nkis bėgi
mus. Tolimesnis lošis parodo, 
kad abiejų jauktų yra maž
daug vienodos spėkos ir lošis 
eina sklandžiai ir įdomiai, be 
užgavimų ir be bėgimų. Ir tik 
aštuntame persimainyme Gold
en Star padaro dar vieną bė
gimą.

Pasekmės lošimo buvo to
kios:
Melrose Park 200 000 000—2 
Golden Star 500 000 01x—6

Taigi los j laimėjo Golden 

Star. Bet Melrose Parkiečiai 
sako, kad tai dar nepaskutinis 
lošis ir jie dar sykį susirem- 
sią su Golden Star jauktu, bet 
jau Melrose Parke, kur turės 
įvykti sprendžiamas mušis. 
Boselandiečiai gi niekad neat
sisako nuo pakvietimo, tad iš
rodo, kilti roselandiečiams dur 
kartą teks grumtis su Melrose 
Parkiečiais. Ikt su tokiu jauk
tu smagu yra lošti, o ir pra
laimėti ne sarmata.

Pažiūrėti lošių buvo susirin
kę daug žmonių.

Penktadienio vakare, liepos 
27 d., Golden Star jauktas los 
besbolą Palmer parke, kaip 
6:30 vai. vak., su Up-to-Date 
Laundry jauktu.

Ateinantį sekmadienį, liepos 
29 d., Golden Star loš vėl su 
dviem jauktais. 1 vai. po piet 
loš su Indiana Harbor Moli
ai chs, o 3 vai. po piet su St. 
Eithelreda jauktu. Vieta loši
mo — prie Michigan ir 95 
gatvių. — N.

, Protingas
—Ar tai tiesa, mamyt, žmog

ėdra iš tikro ėda žmones?
—Panašu.
—O mane žogėdra ar ėstų?
—Ach mano vaikeli!—gal...
—Tai tegu mama perka žmog

ėdrą rytoj pietums.
—Tai kam?
—Bo kaip mes jį pirma suval

gysim, tai jis nesuės mumis pas
kui...

Sportas
Meyeris suspenduotas 

visiems metams

Per ištisus metus Johnny 
Meyers, buvęs vidutinio svorio 
čempionas, nebegales ristis. To

kį patvarkymą padarė Illinois 
valstijos bokso komisija savo 
eiliniame susirinkime. Maža to, 
jis prarado du trečdaliu pinigų, 
kuriuos turėjo gauti nuo risty- 
nių.

Komisija tą bausmę Meyer- 
sui paskyrė už nesportiškumą 
ristynėse su Požėla. Kaip jau 
buvo rašyta, Meyers, matyda
mas, jog ristynes pralaimės, 
pradėjo muštis.

Komisija taip pat suspenda
vo neapribotam laikui Lou Ta- 
laber ir Bill Iloneycutt už ne
tikusias ristynes.

Tarp draugių

—Nu, kaip į tave veikia pa
vasaris?

—Kaip į paukštį. Svajoju a- 
pie plunksnų pakeitimą.

Iš New Yorko Rugpjūčio

Plaukit Lietuvon
Garsiuoju Jūrių Milžinu

Del laivakortes ir prisirengimo 
kreipkitės tuojaus

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

1739 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Lietuvių rūpesčiai Lietuvoje 
----- 5-----

Amerikietis lietuvis: Ar ne
žinai tamsta rusų kalbos moky
tojo. Noriu Lietuvoj apsigyven
ti ilgėliau.

Pažįstamas: Bet, gerbiama
sai, kam tamstai toji rusų kal
ba?

Amerikietis: Kaip kam? Kyg 

negirdėjai tamsta: aš noriu sto
ti į Valstybės Teatrą. Juk aš 
visai nesuprantu, ką dirigentai 
ir režisieriai pasakoja, kai]) aiš
kina....

Tuoj nebeskauda

NIEKO kito nėra, kad galėtų už
imti vietą Bayer Aspirin kaipo pa- 
gelbėtojas nuo skausmų. Saugios 
arba gydytojai nevartotų jų ir pri
taria tiems kurie jas vartoja. Tik
rai jos pagelbsti, kitaip keli milionai 
vartotojų vaitotų ką kitą. Bet tik
rai gaukit tikrą Bayer Aspirin (vai
stinėj) su Bayer ant dėžės, ir žodis 
genuine parašytas raudonai.

[ minutę skausmas dingsta tai greitumas 
Dr. Scholl’io Zino-pads. Jie priežastį pra
šalina—spaudimą ir čeverykų trynimą. 
Nepavojingi opiausiai odai.
Ploni, sauganti, gydanti. Visose aptiekose, 
autuvų ir dept. krautuvčse.—35c dčzč.

DZSchoffls
Zino-paas

Uždekite vieną—skausmo nčrl

firmos ženklas Bayerio 
išdirbystės Monoaceticaci- 

dester of Salicylicacid.
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t

ITALŲ “KARŽYGIAMS” PRIKAIŠIOJAMA 
KANIBALIZMAS

Gen. Nobile vadovaujama italų ekspedicija į šiau
rinį poliusą jau iššaukė daug labai aštrios kritikos viso 
pasaulio spaudoje. Aštriausia peikiamas iki šiol buvo 
pats ekspedicijos vadas, kuris pasiskubino išsigelbėti 
pirmiausia save, palikdamas savo draugus žūti poliuso 
leduose. Taip pat yra smerkiama ir artimesnieji gene
rolo Nobile padėjėjai, kap. Zappi ir kap. Mariano, ap- 
leidusieji Švedijos mokslininką, prof. Finn Malmgren’ą, 
kuomet pastarasis buvo taip nusilpęs, kad nebegalėjo 
kartu su jais eiti. Prof. Malmgren yra dingęs ir dėl jo 
likimo daroma visokių spėjimų: vieni mano, kad jisai 
sušalo leduose, kiti — kad jį sudraskė šiaurinio poliuso 
lokiai.

Rusijos laikraščiai iškėlė dabar dar sunkesnių kal
tinimų prieš kai kuriuos tos nelaimingos ekspedicijos 
dalyvius. Sovietų lakūnai ir laivai, kaip žinoma, yra 
daug pasidarbavę, ieškodami ir gelbėdami sudužusio 
dirižablio “Italia” žmones, todėl rusų spauda turi apie 
tuos įvykius ypatingai daug žinių. Ir štai, vienas Mask
vos laikraštis praneša, kad aukščiaus paminėtasai kap. 
Zappi dėvėjęs žuvusiojo prof. Malmgren’o rūbais, kuo
met laivo “Krasin” įgula suradusi ir išgelbėjusi Zappi 
ir Mariano. Reiškia, šituodu Italijos karininku ne tik 
paliko švedų mokslininką vieną mirti poliuso srityje, 
bet dar iš jo buvo atimta ir rūbai!

Maskvos laikraštis duoda, be to, 
lai galėję tą švedų mokslininką ir — 
Mariano pasisakęs išgelbėjusiems jį
vi, kap. Zappi, rusams, kad jisai jau nebesitikėjęs išlik
ti gyvas ir iš anksto davęs kapitonui Zappi leidimą su
valgyti jo kūną. Išgelbėjimo momente rusai užtikę 
Zappi jau apsirengusį kap. Mariano rūbais ir batais, 
taip kad ant Zappi buvę tuomet trys eilės rūbų — savo, 
prof. Malmgreno ir kap. Mariano — ir treji batai, o 
Mariano kojos buvusios apautos tiktai kojinėmis (pan- 
čekomis). Antra, “Krasino” daktaras tvirtina, kad kap. 
Zappi išbuvęs be maisto daugiausia penkias dienas, 
nors Zappi sakėsi, kad jisai badavęs per tryliką dienų.

Na, tai, vadinasi, drąsusis Mussolinio karžygių už
simojimas “užkariauti” šiaurinį poliusą tapo suteptas 
gal būt da ir kanibalizmu! Tai vaisiai negabumo, , ne- 
prisirengimo ir didybės manijos.

suprasti, kad ita- 
suėsti. Viena, kap. 
ir jo bendrakelei-

FAŠIZMUI GRASINA FINANSINĖ KATASTROFA

New Yorko laikraštis, “Herald-Tribune”, yra pasi
žymėjęs savo atžagareiviška kryptim ir savo atviromis 
simpatijomis Italijos fašizmui. Tuo yra įdomiau paste
bėti, kad tas Mussolinio garbintojas šiomis dienomis 
įdėjo savo Paryžiaus korespondento telegramą, kurioje 
labai juodais dažais nupiešiama Italijos finansų stovis.

Reikia žinoti, kad juodmarškinių karalystėje siau
čia aštri cenzūra, taip kad net palankus fašistų diktatū
rai užsienio laikraščiai gali gauti tikrų žinių apie padėtį 
Italijoje tiktai įvairiais aplinkiniais keliais. Tečiaus, 
nežiūrint visų fašizmo pastangų paslėpti tiesą nuo už
sienio akių, pasaulis visgi patiria, kas dedasi Mussolinio 
žemėje.

“Herald-Tribune” korespondentas, Leland Stone, 
telegrafuoja savo laikraščiui, kad Italijoje per paskuti
nius 18 mėnesių labai auga bankrotavimų skaičius. Iki 
1923 m. Italijoje kas mėnesis bankrotuodavo vidutiniš
kai 500 firmų, tuo gi tarpu pernai metais bankrotavi
mų skaičius sausio mėnesyje buvo 794, o rugpiučio me
nesyje pasiekė 1,000.

Tarpe bankrotuojančių biznių žymią vietą užima 
bankai. Nuo 1926 m. esą užsidarę. 52 dideli bankai, ne
skaitant daugelio mažesniųjų; užsidariusiųjų bankų 
kapitalai siekią nuo .$526,000 iki $31,000,000 su viršum.

Šitą finansinę suirutę ne pašalino, bet dar padidino 
liros revaliuacija, kuri buvo atlikta stabilizuojant va
liutą. Prieškarinė liros vertė buvo, taip pat kaip ir 
Francijos franko, 19.3 amerikoniškų centų. Bet ji nu
puolė žemiaus 3 centų vertės. Ažuot stabilizavęs lirą ši
toje aukštumoje, Mussolini užsimanė pakelti jos vertę 
iki 5.26 centų. Tai, žinoma, be galo apsunkino valstybės 
iždą ir bankus.

Kaip visuomenė žiuri į “insani- 
ty defence”. —Nesveiko pro
to kriminalistai. — Kaip by
los yra vedamos. — Liudi
ninkai. — Eksportų liudiji
mai. — Aistros prasikalti
mai. —Teismo procedūra 
virsta spektakliu.

reason of insanity”, tai jis yra 
pasiunčiamas j beprotnamį. Na, 
o faktai rodo, kad beprotnamy j 
žmogžudos labai greit “pasitai
so”, ypatingai jeigu jie esti tur-

iš-

ne-Amerikos teismai pradeda 
tekti žmonių pasitikėjimo, 
tai nėra tuščias tvirtinimas. 
Pastarųjų kelių metų atsiti
kimai įtikino ir optimistus, jog 
teismuose ne viskas dedasi taip, 
kaip turėtų būti. Ypač su pa
šaipa ir cinizmu publika atsi
neša j taip vadinamų “insanity 
defensfe”, t. y. kuomet advoka
tai bando įrodyti, jog prasikal
tėlis atliko piktadarystę būda
mas nenormališkame proto sto
vy].

Tačiau nežiūrint j tokį pub
likos atsinešim^, “insanity de
fence” yra gan tankiai varto
jamas. O tai todėl, kad tarp 
prasikaltėlių, kurie pakliūna į 
policijos rankas, randasi žmo
nių su aiškiais nesveiko proto 
pažymiais. Kai kurie jų yra 
buvę psichiatrinėse ligoninėse, 
iš kur jie tapo paliuosuoti ar
ba pabėgo. Kuomet tie nenor- 
mališko proto žmonės papildo 
mažesnės svarbos prasikaltimus 
ir tampa pagauti, tai jie pa
prastai yra siunčiami atgal į 
beprotnamius.

Bet jeigu prasikaltimas yra 
žmogžūdystė, tai prokuroras 
privalo reikalauti tardymo, ne
žiūrint to, kad dėl prasikaltė
lio beprotybės negali būti jo
kių abejonių. Ekspertui nusi
kaltėlio nenormališkumas gali 
būti visai aiškus, bet paprastas 
pilietis į tai kitaip žiuri. Jis 
bepročiu skaito tik tokį žmoguj 
kuris visiškai nebegali savęs 
kontroliuoti.

“Tėvas” Hans Schmidt, ku
ris supiaustė savo numylėtinę, 
ir prezidento McKinley nužudy
toj as 
buvo 
žmonės.
sentimentas buvo toks, jog juos 
prisiėjo pripažinti paprastais 
kriminalistai ir atatinkamai nu
bausti.

Vienok 
ra. Gan 
sitikimų,
šiems aiški. Ką tokiame atvė- 
jyj turi daryti advokatas? Jis 
negali ginti savo klijentą pasi
remiant vien tik faktais. Tai 
reikštų pralaimėjimą. Lieka 
viena išeitis: praktiškai pripa
žinti, kad jo klijentas papildė 
žmogžudystę būdamas tokiame 
stovy j, kuomet jis negalėjo at
sakyti už savo darbus. Kitais 
žodžiais sakant, advokatas tvir
tina, jog jo klijentas yra pro
tiškai nesveikas žmogus.

Kai byla taip pastatoma, tat 
ne retai prokurorui tenka įro
dyti ne tik kaltę, bet ir tai, jog 
kriminalistas yra sveiko proto 

žmogus. Prasideda ekspertų 
liudijimai, kurie paprastai yra 
labai techniški ir mažai kam 
tesuprantami. Mikliam advo
katui čia atsidaro 
pakreipti byją sau 
vagon. Jis daro 
ėmimus, kurie galėtų paleng
vinti bylos perl^ėlinią į aukštes
nį teismą, jeigu kartais nuos
prendis butų nepalankus.

Bendrai imant, advokatas tu
ri puikios progos bylų laimėti. 
Jei jury išneša nuosprendį, kad 
žmogžuda yra “not guilty by

pamišęs. 
jis mis-

prasikal-

Dažnai tenka nugirsti žmo
nes bėdavoj ant, kad automobi
liai, ypačiai vasarą, taip, girdi, 
užteršia orą, kad toks oras tik
rai esąs žalingas sveikatai. 
Taigi, kad tikrai patyrus, ar 
žmonių nusiskundimai yra pa- 
matingi, Jungtinių Valstijų 
Public Health Service darė ši
ta kryptimi visai tikslius tyri
mus. Pažiūrėkime, todėl, ko
kių davinių gauta.

Tyrimams pasirinkta 14 dide
lių miestų. Oro paimta gatvė
se, kur automobilių itin tirštai 
esama. Ore, žinoma, žiūrėta, 
ar nėra per didelis anglies 
viendegio (carbon monoxide) 
kiekis. Viso paimta 250 sam-

Czolgosz, be abejojimo, 
protiškai nenormalus 

Vienok visuomenės

ne visuomet taip 
tankiai pasitaiko 
kuomet kaltė yra

at-
vi-

Dabar klausimas kyla, kaip 
gali advokatas sudaryti “insa
nity defense”, jeigu pirma nie
kas nepastebėjo, kad su kalti
namojo protu butų kas nors 
netvarkoje? Jis pradeda nuo 
to, jog įtikina save, kad jo kli
jentas turėjo būti 
Kalbėdamas apie bylą, 
teriškai purto galvą:

“Aš nesuprantu N.
timą. Paprastai galima surasti 
kokį nors motyvą, dėl kurio 
buvo papildyta žmogžudystė, bet 
šis aktas atrodo visai idiotiš
kas. Matyti, vyrukas buvo iš- 
sikraustęs iš galvos, kuomet 
jis papilde tą žmogžudystę.”

Paskui advokatas pakviečia 
kaltinamojo draugus ir gimines. 
Jis jiems duoda suprasti, kad 
kaltinamasis nėra sveiko proto 
žmogus. Draugai, žinoma, su
tinka su tuo. Esą jie patys 
buvę tos nuomonės, kad su kal
tinamuoju yra kas nors nege
rai. Jo akyse buvę galima pa
stebėti “pabludimą”, jis kartais 
pats su savimi kalbėdavosi, ir 
išviso tankiai elgdavosi gan 
keistai.

Tokiu budu advokatas visuo
met gali gauti keletą ar kelio- 
liką liudininkų, kurie tvirtins, 
jog kaltinamasis visuomet 
keistai elgėsi. Sekamas daly
kas yra pristatyti ekspertus 
liudininkus — paprastai du ar 
tris. Kiekviename mieste, sa
ko Dr. J. E. Lind,randasi dak
tarų, kurie ne labai švariu bu
du daro sau pragyvenimą. Už 
pinigus tos rųšies daktarai ga
li parsiduoti bile vienam.

Teismuose jie daro gana gerą 
įspūdį: moka kalbėti mikliai ir 
autoritetingai. Prokuroras, jei
gu jis mažai psichiatrijoj te- 
nusivokia ( o taip yra daugu
moj atsitikimų), negali tinka
mai atremti ekspertų liudiji
mus.

Bet tankiai advokatas nusi
samdo ir tikrai gerą ekspertą, 
dėl kurio reputacijos nėra abe
jonių. Toks ekspertas atsidu
ria keblioj padėtyj. Jis žino, 
jog kas moka, tas ir koman
duoja. Liudyti taip, kad pa
kenkti nusamdžiusiam jį advo
katui, jis negali. Todėl jis liu
dija ne taip, kaip norėtų, ale 
taip, kaip advokatui patinka.

Tas pat ir su valstijos eks
pertais. Jų pareiga yra ne tik
rą teisybę pasakyti, bet pagel
bėti prokurorui bylą laimėti.

Taip dalykams 
ekspertų įvyksta
Vieni jų įrodinėja, kad kaltina
masis yra pamišėlis, o kiti už-

1 gina tai. Prisaikintieji teisė
jai (jury) nebegali patirti, kur 
tiesa, o kur ne, ir todėl tan
kiai visai nebekreipia dėmesio 
į ekspertų liudijimus.

“Insanity defence” ne retai 
yra vartojama ir taip vadina
muose “aistros prasikaltimuo
se”. Sakysime, mergina nužu
do savo suvedžiotoją arba vy
ras nušauna savo žmonos mei
lužį. ‘Įstatymai tos rųšies pra
sikaltimą nepateisina. Tad ad
vokatui ir tame atvėjyj prisi
eina stvertis “beprotybės” ar
gumentų—įrądyti, kad kaltina
masis buyb nustojęs p.usiausva- 
ros, kuomet jis papilde žipog- 
žudystę.

Teismo procedūra,* kur yra 
naudojami “beprotybės” argu
mentai, tankiai, sako Dr. Lind, 
virsta tikru spektakliu. Proku-

Net 141 tyrimas pada-t valgysime, 
tinkamai

pelių.
ryta iš oro, kurį 
miestų gatvėse, kada trafika 
būna pati didžiausia. Pasiro
dė, kad iš dešimt tūkstančių 
oro dalių tiktai aštuonios de
šimtinės dalis tebuvo anglies 
viendegio. Taigi gana mažai. 
O iš sampelių, žinoma, paimtų 
gatvėse, tiktai 24 nuošimčiai 
buvo ir tokių, kurie rodė biskį 
daugiau kaip vieną dalį anglies 
viendegio iš dešimt tūkstančių 
dalių oro. Sampelių paimta ir 
iš autobusų. Pasirodė, kad au
tobusuose anglies viendegio yra 
da mažiau. Taigi, apskritai 
imant, pasirodo, kad gatvėse,
kur automobilių net ir visai
tirštai knibžda, oras sveikatai 
visgi nėra žalingas.

Visai kas kita betgi pasirodė

teka gauti

tyrinėjant garažų orą. čia jau 
kur tai kas daugiau anglies 
viendegio surasta. Keturioliko
je didelių miestų tyrinėta 27 
garažai. Viso paimta 102 oro 
sampeliai. Pasirodė, kad gara
žų ore anglies viendegio, aps
kritai imant, yra suviršum dvi 
dalys (2.1) iš dešimt tūkstan
čių oro dalių, o 18 nuošimčių 
visų šitų kampelių . rodė net 
virš keturių dalių anglies vien
degio iš dešimt tūkstančių da
lių oro. Tai jau iš tikrųjų ga
na daug. Juo labiau, kad šitie 
sampeliai buvo paimti iš dide
lių garažų, o juk aišku, kad 
mažuose garažuose oras nepa
lyginamai yra prastesnis. Tai
gi garažų darbininkams noroms 
nenoroms tenka per daug ang
lies viendegio prikvėpuoti. O 
tai sveikatai labai negera. Ga
ražų savininkai, todėl, turėtų 
žiūrėti, kad garažas visados 
butų gerai išvėdintas. O kas 
jau turi mažą garažą ir tenais 
vis dėlto varo taisymo darbą,
tai jau itin turėtų vengti mo-

esant tarp 
konfliktas.

plati dirva 
tinkamon 

visokius iš-

“Kada valgysime?”
“Kada valgysime?” yra labai 

priprastas klausimas. Papra
stai reiškia, kad žmogus yra 
alkanas. Bet ar nebūtų gerai 
apsipažinti su tuo, “ką mes val
gome” ir “kodėl?”

Turime reguliariškai valgyti 
tris valgius į dieną. Pusryčius 
turime pavalgyti prieš einant 
dirbti, nes labai bloga bandyti 
dirbti be jokio užkandžio. Ne
reikia daug valgyti, tik ko 
nors užkąsti. Ir nereik per 
greit nuryti pusryčius. Daug 
geriaus biskį anksčiau atsikelti 
ir ilgiaus pavalgyti, negu pra
dėti dieną be gerų pusryčių. 
Tas greitas rytinis skubėjimas 
nekenks sveikatai iŠ pradžios, 
bet jausime pasekmes už kelių 
metų.

Apseiti be vidurdieninio val
gio ir gi yra prasta ekonomi
ja. Jeigu perdaug vidurdieny

taipgi negalėsime 
atlikti savo darbą, 

įteikia neskubėti, bet atsisėsti 
prie stalo ir povaliai pavalgyti, 
nors valgytume tik sandvičių.

Jeigu dienos maištingiausias 
maistas yra pietus, valgomi vi
durdieny, tai jau turime imti 
laiko pavalgyti gerai ir pova
liai. Bet beveik visi žmonės 
pietus povaliai valgo nepaisant 
ar vidurdieny ar vakare. Giefai, 
kad visa šeimyna susirinktų 
prie pietų ir papasakojant savo 
visus atsitikimus laikas labai 
greitai ir linksmai bėgs. Tas 
pagelbės maisto virškinimą. 
Vaikai turi pietus valgyti vi
durdieny.

Kuomet pietus valgome na
mie, tai šeimininkė viską paga
mina ir mums nereikia atydos 
kreipti į pasirinkimą maisto,

PIANAI, PIANAI, 
PIANAI!

Kimball Player Pianas, vertės 
$700, už $295.

Kimball Upright Pianas už $35.
Macey Kamp Grojiklis, naujas, 

vertės $900 už $395.
Gulbransen 1 Grojiklis vertės 

$600 už $235.
Stark Upright Grand už $75.
Bell Player Baldwin vertės $650 

už $190.

RADIOS, RADIOS!
Radiola 28 su 104 Speakcriu 

vertės $575, — 12 tūbų elec- 
tric su viskuo $195.

Atwater Kent 6 tūbų AC elec- 
tric su viskuo už $58.

Freshman 6 tūbų AC eleetrie 
uk $56.

Bramuntuly 6 tūbų AC eleetrie 
$65.

Brunswick — combinacija 6 tū
bų vertės $600 už $150.

VICTROLAS, PHONOGRAFAI, 
GRAFONOLAS

Nauja Colombia Vivatonal ver
tes $300 už $110.

Sonora vertės $250 už $95.
Victor Orthofonic vertės $200 

už $85.
Brunswick, Edison, Vidicomb— 

Kainos po $24-18-15-12-9 ir 
po $6.

Rekordai 10 colių ant abiejų pu
sių po 12c.

Pianų Roles su žodžiais ir be žo
džių po 15c.

Viskas turi būti greitai 
parduota už storage

Manufacturers 
District Warehouse/
3343 S. Halsted Street

Atdara vakarais ir nedėlioj 
iki pietų

bet kuomet restorane arba kur 
kitur valgome, tai jau turime 
žinoti ką valgyti, turime svar
styti ko musų kūnas daugiau
sia reikalauja. Maistą galime 
padalinti grupėmis. Pirmoje 
grupėje turime kiaušinius, pie
ną (ir jo produktus), tai pieni
ninkystės grupė. Antroj gru
pėj randasi daržovės ir vaisiai. 
Trečia grupė yra grūdinių pro
duktų grupė, kaip tai makaro
nai, duona, grudai ir tt. Rie
bumų grupė įima sviestą, alie
jus, lašinius ir tt. Saldainių 
grupė įima saldainius, medų, 
sirupus, ir tt. ir šešta, arba 
paskutinė grupė, yra mėsos ir 
žuvės grupė.

Normališki žmonės reikalau
ja kokio nors maisto iš pirmų 
trijų grupių kasdien. Neval
gyk per daug ir per daug kiau
šinių, ir jeigu per ilgą laiką 
užmiršime valgyti ’ saldžius 
daiktus, sveikatai tas nekenks. 
Yra lengvinus nepridėti kelius 
svarus prie svarumo, negu pa
mesti juos.

žmogus, kuris atlieka sunkų
torą ilgai leist. Sakoma, kad fizišką darbą sudegina dau- 
30 sekundų tai, girdi, daugiau-j giau kuro, negu vyras ar mote- 
siai ką galima duot inžinui eit ris, kurie per dieną sėdi, šilu
mažame garaže.

Kartas nuo karto tenka laik- viduryje muskulų ir jeigu tie
Paščiuose skaityti, kaip vienur 
ar kitur žmogus savo garaže 
mašinų paleidęs ir paskui jau 
rastas nebegyvas. Tai aišku, 
kad per daug anglies viendegio 
ore įsimaišė, kas žmogų ėmė ir 
užnuodijo. Turėtų, rodos, au
tomobilių savininkai žinoti, kad 
prie uždarytų durių mažame 
garaže motorą “runyti” yra 
baisiai pavojinga.

—Dr. Markeris.

roras niekina kaltinamojo eks
pertų liudijimus; tuo pačiu at
simoka ir kaltinamojo advoka
tas, kuris neretai įtaria val
stijos ekspertus tuo, kad už pi
nigus jie gali bile ką liudyti. 
Na, o visuomenė, matydama, 
kad ekspertų liudijimai galima 
pirkti ir parduoti, į beprotybės 
argumentus pradeda žiūrėti 
kaipo į vieną geriausių būdų 
išsisukti nuo atsakomybės.

—K. A.

ma paeina nuo maisto degimo

muskulai neturi maisto tai pa
tys išsibaigia. Todėl reikalau
jame dauginus maisto per žie
mą, negu vasarą. Taipgi 
žmogus, kuris yra menkas 
arba kuris nešioja mažai dra
bužių, turi dvi porcijas grūdi
nių produktų suvalgyti, arba 
laiks nuo laiko gerti stiklą pie
no. žmogus sendamas turi vis 
mažiau ir mažiau valgyti ir y- 
patingui turi užlaikyti regujia- 
riškas valgymo valandas.

(FLIS.)

Taikos Teisine
—Tai gi, pilieti Jokūbaiti, jus 

kaltinamas tuo, kad iškoliojote 
savo viršininką, pavadindamas 
jį kyšininku ir tinginiu. Ar tu
rite prie to ką nors dar pasaky
ti?

—Jus labai malonus, ponas 
teisėjau, bet nieko aš nebegaliu 
pasakyti, — mano nuomone, po
no viršininko asmuo apibudintas 
aiškiai ir pakankamai.

MŪRINIS arba MEDINIS
Geros rųšies pastatyti garažai

$10 {mokėti
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 jj- Del tolimesnių in
formacijų šaukite, rašykite arba at
siųskite kuponą už tokį darbą kurį 
jus interesuojatčs. •

Garažas
Porčius
Namo pakėlimas
Cementinis pamatas
A beinąs pertaisymas
Naujas namas ir finansavimas

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

Ouality Construction Co.
North Shore ofisas ir Yardai 

4538 W. Addison St.
Telephone Avenue 4718

/'■ _ 111' ' ' 22";" x
Pradedu Biznį

1) REAL ESTATE, 2) Visokios 
rųšies: Arpdraudą (INSURANCE): 
Nuo Ugnies, įrangų, Automobilių, 
Gyvasties ir kitų, 3) Surandu 
PASKOLĄ ant Pirmų Morgičių.

Vesiu biznj per dideles, tvirtas 
ir teisingas kompanijos.

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

V. MISZEIĖA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevtlt 8500

.... .............. ■ i z

GYVENIMAS
Minėsima žurnalas 

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

Prenumerata metams $1.50
Pusei metą _________ $1
Kopija ........................... 10c

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

(Q
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Trečiadienis, liepos 25, 1928 t NAUJIENOS, CHcspJ, UI

CHICAGOS Nori gauti senio' 
$250,000

ŽINIOS
Suėmė pabėgėlį

Seržantas Storm tairų san
krovoj prie 5912 S. State St. 
suėmė Charles Shader, kuris 
pernai kartu su trimis kitais 
buvo paliegęs iš Joliet kalėji
mo, kur jis laukė mirties baus
mės už nužudymą kalėjimo vir
šininko pagelbininko Klein, ka
da septyni kalinių liandė pabėg-1 
t i iš kalėjimo. Shader buvo ap-* 
siginklavęs dviem revolveriais, 
bet neturėjo progos gintis, taip; 
buvo staigiai užkluptas.

Porą metų atgal septyni ka
liniai bandė pabėgti iš Joliet 
kalėjimo. Jie nužudė viršininko 
pagelbininką Klein ir pabėgo 
paėmę jo automobilių. Už po
ros dienų šeši jų liko suimti ir 
nuteisti pakorimui. Septintas, 
James B. Price ir dabar tebė
ra nesugautas.

Pernai keturi nuteistųjų vėl 
bandė pabėgti. Gregorio Rizo 
liko nušautas bėgant. Walter 
Stalesky ir Charles Duchowski

Graži gyvnašlė Anne Eliza- 
beth Livingston, 29 m., iš 'Pul
są, Okla., patraukė teisman 
milionierių Franklin S. Har- 
dinge, 61 m. amžiaus, preziden
tą Hardinge Oil Burner Co., iš 
kurio ji reikalauja $250,000 už 
prižado sulaužymą.

Pernai jie buvo sutarę vesti, 
ji—jauna, graži gyvnašlė, o jis 
—turtingas senis. Vestuvės 
turėjo įvykti sausio mėnesy. 
Bet, girdi, prieš pat vestuves 
jis pranešė, kad jis josios ne- 
bevesiąs. Tai buvęs didelis jos 
paniekinimas ir ji iš gėdos tu
rėjusi apleisti Chicago. Už neiš- 
pildymą prižado ją vesti ji ir 
reikalauja dabar $250,000 atly
ginimo.

Bet vestuvės neįvyko štai dėl 
kokios priežasties. Spiriamas 
giminių, kuriems turi lėkti po 
mirties jo turtas, o ir pats no
rėdamas išbandyti, ar ji tikrai 
myli tiktai j j, o ne jo milionus, 
jis prieš pat apsivedimą pasiu-| 

! lė jai pasirašyti taip vadinamą' 
1 “pre-nuptial” (prieš apsivedi- 
, mo) sutartį, kuriąja ji turi at
sižadėti visų teisių prie savo

Atrado dirbtinį 
alkoholį

Taipgi surado galimybę paga
minti koksus iš Illinois anglių.

ginia krūvon sudėtos, ir tų 
anglių užteks bent 2,(HM) metų, 
lai esą padarys Chicago di
džiausiu industriniu centru 
Jungtinėse Valstijose.

Surado du skenduolius

liko vėliau suimti ir pakarti.' 
Shader ir meksikietis Bernardo1 
Roa išliko nesuimti. Bet dabar, 
ir Shader pakliuvo.

• busiančio vyro turto, už ką ji 
i po jo mirties gaus $100,000. 

•|Tečiaus ji tokią sutartį pasira
šyti griežtai atsisakė ir todėl jų 
vestuvės įvykti negalėjo.

Shader pirmą kartą liko su
imtas 1921 m., kada jis užmu
šė savo tėvą, pasiturintį ang
lių pardavėją. Shader liko iš
teisintas, nes jis teisinosi, kad 
užmušęs tėvą savo motinos ap-| 
gynimui. Metai vėliau jis liko 
suimtas už sesers nužudymą.1 
Bet ir vėl liko išteisintas, nes 
išsiaiškino, kad ji pati nusižu-; 
dė, motinai uždraudus vesti 
negrą Frank Lee. Tais pačiais I 
metais Shader liko nuteistas' 
visam amžiui kalėjimai! už nu-j 
žudymą |x>licisto Busse. žmog-j 
žudystę jis papildęs bendrai su 
minėtuoju Lee.

GARS1NKITĖS 
NAUJIENOSE

Apiplėšimai
Trys plėšikai vakar užpuolė 

Continental Can Co. dirbtuvę 
prie 4606 W. Grand Avė., su
sikrovė $1,500 eilios į troką ir 
išvažiavo.

Penki plėšikai užpuolė Stop 
X Shop sankrovą prie 7 N. Wa- 
bash Avė., išdirbo joje visą 
naktį, nuo 10 v. vak. iki 5 vai. 
ryto, išsprogdino seifą ir paėmę 
nuo $1,000 iki $10,000 pabėgo. 
Bedirbdami jie išalko, tad su-' 
si rado gero valgio ir netik pa
tys pavalgė, bet dar ir sargą 
pavaišino. Jie bandė išsprog-| 
dinti ir antrą seifą, kuriame 
buvo $25,000, bet nespėjo už
baigti darbą.

Gražuolių
KONTESTAS 

> »>>
Daug yra buvę visokių kontestų, bet gražuolių 

I kontestas tarp lietuvių bene bus rengiamas tik pir-
• mą kartą.

Tas kontestas įvyks “Naujienų” piknike, rug- 
[ piueio (August) 26 d.
; Visos tad Chicagos ir kitų kolonijų gražuolės— 
; lietuvaitės yra kviečiamos stoti į kontestą ir laime- 
; ti prizus (dovanas).

! Skiriama yra trys dovanos: $75 gaus gražiausi
! kontestantė, $50 “runner-up” ir $25 antriji “runner-
• up” . < ii

Konteste dalyvauti gali tik nevedusios gražuo- 
! lės-lietuvaitės nuo 18 iki 25 metų amžiaus.

Gražuolės, norinčios dalyvauti konteste, tuoj
• iškirpkite ir išpildykite žemiau telpamą aplikaciją
• ir kartu su savo paveikslu prisiųskite kontesto ren- 
! gimo komitetui.

Ir----------- -----------
Aplikacija

Aš noriu dalyvauti “Naujienų” rengiamame gražiuolių 
konteste ir laimėti skiriamą dovaną. Kartu su šia aplikaciją 
siunčiu savo paveikslą.

Vardas, pavardė ..................................................... —.................... ..

amžins ............... (metų), svoris ............... aukštumas .......... ....

i užsiėmimas .......................................... kur gimus .......................

< Adresas .................................................................................................

Vakar tapo paskelbta sensa
cinga žinia, kad Illinois univer
siteto cheminės laboratorijos y 
ra. visai artį, išradimų, kurie 
re vol i u ei on i z uos i ą dabar t i n es 
industrijas.

Prof. Norman Krase sura
do, kad sumaišius carbon mo- 
noxide gasą, tą nuodingą ga- 
są, kuris išeina per automobi
lių “exhaust pipe”, su suspaus
tu hydrogenu, pasidaro biskis 
ethyl arba grudų alkoholio. Su 
laiku prof. Krase tikisi paga
minti dirbtinį grudų alkoholį 
taip pigiai, kad jis užims vietą 
tikrojo distiliuoto alkoholio, 
kaip kad dirbtinis medinis al
koholis jau yra užėmęs gryno 
medinio alkoholio vietą.

Kadangi alkoholis yra labai 
plačiai vartojamas industrijoje, 
nes apie 300 kasdie vartojamų 
dalykų gaminama su alkoholio 
pagelba, tai tas prof. Krase iš
radimas turi didelės reikšmės. 
Jis pagimdys visai naują išdir- 
bystę, kuri kasmet sutaupys 
nuo $30,(HM),000 iki $50,000,- 
000 kitoms industrijoms.

Tuo pačiu budu prof. Krase 
tikisi surasti pigų kurą auto
mobiliams, kuris butų ir piges
nis už dabar vartojamą gasoli- 
ną ir daug geresnis.

X spindulių laboratorijo j e 
prof. George L. Clark surado 
budus pritaikinti X spindulius 
tyrimui medžiagų, kurias var
toja įvairios industrijos. Jis 
pagelba tų spindulių suranda į- 
vairių medžiagų sąstatą, jų 
charakteristikas, kietumą ir t. 
t., ir paskui tas žinias pritaiko 
industrijai. Nesenai industri
jos paprašė jį surasti lubrikan- 
tą, kuris nebūtų juodas ir ga
lėtų atstoti grafitą. Jis palygi
no medžiagų atomus ir rado, 
kad borinė rukštis galėtų už
vaduoti grafitą. Ir ištikimųjų 
pasirodė, kad ji yra geras pa
vaduotojas.

Kitas svarbus išradimas yra 
prof. Samuel W. Parr, kuris 
nuo 1902 m. kietųjų anglių 
streiko dirbo prie išradimo 
kaip iš Illinois anglių padalyti 
koksą. Jis dabar paskelbė, kad 
už kokių metų laiko bus gali
ma plačioj skalėj gaminti nau
jos rūšies koksą. Koksas jau 
pirmiau buvo plačiai vartoja
mas, bet jis turėjo vieną nepa
rankumą, kad jis greitai užges
davo. Naujasis koksas to ne
parankumo nebeturės. Jis yra 
netik geresnis kuras, bet ir 
duoda daugiau priedinių pro
duktų. Be to jo vartojimas 
reikš, kad miestai nebus tiek 
surukę, kaip kad dabar yra. 
Jau dabar dirbama tą koksą, 
bet daugiausia tik platiems 
bandymams pritaikyti jo pro
cesų plačiai skalei.

Prof. Parr sako, kad Illinois, 
valstija turi daugiau anglių, 
negu Pennsylvania ir W. Vir-

Jauni užmušėjai nuteis
ti visam amžiui ka

lėjiman
Keturi jaunuoliai — Stanley, 

Durmaj, 21 m., Albert Mas, 20 
m., Stanley Thomas, 19 m. ir 
John Tulacz, 21 m., kurie laike 
plėšimo Ritz teatro, Berwyne,l 
nušoyė to teatro patarnautoją 
Pearl, Eggteston, 18 m., užva-1 
kar liko nuteisti visam amžiui 
kalėjiman. Juos nuteisė tei
sėjas Comeford po to, kai jie 
prisipažino prie kaltės ir pasi
davė teismo malonei. Prokuro-: 
ras jiems visiems reikalavo 
mirties bausmes.

PRANEŠIMAI '
VAIKŲ VASARINE MOKYKLA 

Veda Tautiškos parapijos klebonas ir 
vargonininkas, per vasarą kiekvieną 
panedėlį, seredą ir subatą nuo 9 vai. 
ryte iki pietų. Mokinama lietuvių . 
kalbos, dainavimo, teatro lošimų, I 
jeigu kas nori poterių ir prie pirmos I 
Komunijos. Mokinimas už dyką. ' 
Priimame visus kas tik nori. Kreip-1 
kitės, 3509 S. Union Tve. Tel. Yards 
1636. KLEBONAS.

A A
JUOZAPAS NORBUTAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 24 dieną, 6:30 valandą 
vakare, 1928 m., sulaukęs 47 
m. amžiaus; gimęs Tauragės 
apskričio, Laukuvos’ parapijos, 
Dainiškių kaime, palikdamas 
dideliame nuliudimo savo my
limuosius ir mylinčius moterį 
Domicėlę, 2 sūnų: Juozapą ir 
Kazimierą, 3 dukteris: Bronis- 
lavą Amerikoje, o Lietuvoje 
Kazimierą ir Jtizefą, 1 brolį 
Petrą, brolienę, pusbrolius Joną 
Mockų, Kazimierą Višniaucką, 
Stanislovą Punkauskį, Wilimą 
l’unkauskį ir Mikolą Punkaus- 
kj ir puseseres, Agnieška ir Ve
roniką ir Julijoną, ėvogorius: 
Pranciškų Valuckj 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 
giminės, 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- 
borjus Rudžius, Tel. Canal 6174

Graboriai

A + A
MARIJONA PIETALIENĖ

Aplikaciją ir paveikslą siųskite šiuo adresu: 
“Naujienų” Pikniko Komitetas, 1739 S. Halsted St., 
Chicago, III.

Aplikacijos nebus skelbiamos viešai. Jos reikalingos tik Ko
miteto žiniai. Paveikslai priimtų aplikančių bus talpinamos' “Nau
jienose”. v

- . * a*** 0,0 o e sus *** o ę oįo

Policija vakar išėmė iš eže
ro dvieju skenduolių lavonus. 
Abu lavonai tebėra neidentifi
kuoti.

Vienas lavonų liko išimtas iš 
ežero prie 7 gatvės. Jis yra 
apie 30 m. amžiaus, pilnai pasi
rėdęs. Vandeny lavonas išbu
vęs 10 dienų.

Antras lavonas išimtas prie

Lietuvės Akušeres

Walton Pi. Jis apie 27 m. am-j 
žiaus, pasirėdęs maudimos kos
tiumu. Spėjama, kad jis pri
gėrė besimaudant, jį sutraukus' 
mėšlungiui. Lavonas išbuvęs 
vandeny apie savaitę laiko.

Lietuviai Daktarai

Įvairus Gydytojai
Res. Telephone Plaza 8200 

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18tb St.

Va!. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakari 
Telefonas Canal 1912 

Reaidence Tel. Fairfaz G358

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

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

Phon<z Vfctory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSIIILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Viršui Univcrsal 
State Bank

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 
iki 8 vakaro. Ki
tu laiku pagal su
tarti.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa

si naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O. D.

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 atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. N e dėl io j 
10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

S. D. LACHAVICZ !
Lietuvis Graborius ir 

Balzamuotojas

2314 W. 23rd PI.
Chicago, III.

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

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Aubum Avė.
CHICAGO. ILL.

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

Lietuvis Akių Specialistas

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

Nedčlioj nuo 10 iki 1

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos

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

apart tvantadienio ir ketvirtadienio 

DR. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas • 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2166

Nuo 9 iki 12 vai. dienoe ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas Ir Chirergae 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenee 
Telefonas Boulevard 7820 

ResM 6641 South Albany Avenae 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 3-8. Nedėljoj 10-12 d.

Ofiso Ir Res. Tel. Boulevara 5918
DR. A. J. BERTASH 

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

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

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 

Nedalioj pagal sutartj
Res. 6660 South Artesian Avenae 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Phone Canal 6257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
Chicaro. IU.

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

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 28 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija: 
1025 W. 18th St., netoli Morgan St 
Valandos: Nuo 10—12 pietų !r 

mio 6 iki 7:80 vai. vakare
TeL Dieną: Canal 8110

Naktį So. Shore 2238, Grawford 8283

Ofiso Tel. Victory 6SSS 
Rez. Tel. Drexel 919x

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

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 8102 S. Halsted Stn Chicaga 

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

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai egzamiaadja. Be skausmu 
ištraukimas

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

Tel. Cicero 49

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

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

Namų telefonas Brunswick 6597
Ultravioletini šviesa ir diathermia

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Ave^ 2 luhofl 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų Ir Vaiką ligą 
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

Advokatai

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenae 
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 Avenue
Netoli 46th St. Chicago, III.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

i s
8241 South Halsted St 

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

Pėtnyčios

Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos 

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

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 24 dienų, 6:30 valandą 
ryte, 1928 m., sulaukus 56 me
tų amžiaus, gimus Shenandoah, 
Pa. Paliko dideliame nuliūdi
me vyrą Liudviką, 2 dukteris: 
Juzę ir Milangia, 2 sūnūs: 
Liudviką, Ferdinandą ir gimi
nes. Kūnas pašarvotas, randa
si 9237 Paxton Avė.

Laidotuvės jvyks pūtnyčioj, 
liepos 27 dieną, 9:00 vai. ryte 
iš namų j St. Albert parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už vėlionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta j 
šv. Kazimiero kapines.

1 Visi A. A. Marijonos Pieta- 
lienčs giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini* patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterys, Sanai 
ir Giminės.

J, F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

el, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
•Us.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St 
Tel, Viętory 4088 

. m i - j
Tel. Roosevelt 7532

S. M. SKUDAS
GRABORIUS

IR BALSAM UOTO.! AS
Nuliudimo valandoje 
suteikiam goriausi pa
tarnavimą. Palaidoji
mu atliekame rūpes
tingai ir gražiai; bu
site pUnąi patenkinti,

1911 Canalport 
Avė., Chicago.

Jei abejoji apie savo aias, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487 
4649 South Ashland Avenee 

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

------ --------------------------------------------—

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

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

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

landų. Room. 8. 
Pliene Canal 0523

Dr. C. Kasputis
Dantų Gydytojas

Perkėlė savo dantų gydymo 
kabinetų j naują vietą 

antrašu:

3335 So. Halsted St.
Pači j antai priimami kasdien 
nuo lOtos vai. ryto iki 8tos 
vai., išskyrus ketvirtadienius ir 

sekmadienius.
Telefonas Boulevard 9199

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St. Room 2117

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

Telephone Roosevelt 9090
Namą Telefonas Republic 9660

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 FStnyčioj nuo 9 iki 6

Nedėlioj nuo 11 rvtn iki 1 v. p, p<

lva^rWs ffydytyjai,,,
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 sutartj

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal 

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4.30 v. po pietų 

TELEFONAS CANAL U4S<

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St 
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu

K. GUGIS T
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

127 N. Dearbom St^ Room 1111 
Telefonas Central 4411 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pieš 
Gyvenimo vieta 

8323 South Halsted SU 
Tel. Boulevard 1310 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyji 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sts. 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Purk 8895

J. P? WAITCHES~'
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ' 

Namų TeL Pullman 6377
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Mirė Dr. Bažinskis— 
Božinch

Plačiai ir gerai žinomas tar
pe North Saidės lietuvių Dr. 
Bažinski, lietuvis, mirė apie po
rą savaičių atgal. Jis buvo su
lenkėjęs, bet ir lietuviškai kal
bėdavo, nors jo, kaipo senyvo 
žmogaus, ir kalba buvo seno
viška. Buvo jau 67 ar 68 
metų amžiaus. Sako, miręs 
širdies liga. Praeitą žiemą te
ko ir man pasipažint su juo. 
Tada gerai išrodė ir daug jau
nesniu atrodė. Paliko gerą at
mintį ir tarp lietuvių, nes kaip 
teko girdėt, tai priskaitoma 
jam šis tris dorybes: teisingas, 
mielaširdingas, ir sąžinngas. Sa
ko, buvo turtingas, net ir mi- 
lionierius. Buvo įsteigęs ir len
kišką apdraudos kompaniją, bet 
vėliau pardavęs kitoms kom
panijoms. Jo dukterys, sako, 
irgi išėjusios už milionierių. 
Sako, kad jis turėjęs pažinčių 
ir su visais lietuviais gydytojais. 
Paėjęs iš Vilniaus rėdybos.

—Žinios.

North Side
SLA. 226 kp. rengia išva

žiavimą

Nortbsaidės lietuvių organi
zacijos rengia išvažiavimus be
veik kas septintadienis. Kaip 
jau ’ žinoma, iki jsiol visiems 

rai sekdavosi. Jeffersono gi
raitė mums yra patogiausia 
dėl draugiškų ir šeiminiškų 
pasilinksminimų. Lietuvių kal
nelis būna sausas, nežiūrint 
kad ir lyja.

Žinote, kelios organizacijos 
jau savo kvotą atsiėmė, tai da
bar iš eilės SLA. 226-ta kuo
pa rengia išvažiavimą šį sep- 
tintadienį, liepos 29 d., minė
toje girioje.

Musų SLA. 226-ta kuopa
je, kuri, kitoms padedant, Įkū
rė SLA. 6-tą apskritį, šiame 
išvažiavime, northsidiečiai lie
tuviai stengsis visi atvykti ir 
susidraugauti su SLA. nariais

gėjai 
viską

šios pramogos sako, jog 
turėsią dėl svečių.

— Aras

stabdyti. Tame dalyke veikia 
komisija ant komisijos ir Im- 
provement kliubai. Gyventojų 

! bendras veikimas davė labai 
gerų pasekmių, tik reikia, kad 
jis ir toliau neapsistotų, kad 
žmonės vėl nenuleistų rankų. 
Ir reikia daboti, kad visame 
veikime pirmiausion vieton bu
tų statomas visų gyventojų la
bas, o ne keno nors asmeninės 
ambicijos, ar aspiracijos.

Pastaruoju laiku komisija li
ko dapildyta keliais naujais na
riais. Priešaky komisijos atsi
stojo tūlas Ūselis, niekam ne
pažystamas, negirdėtas, bet pa
sirodęs labai smarkiu, nes net 
ir miesto valdininkai jo išsi
gandę ir duodą ką tik jis parei
kalaująs. Ir štai tas smarkuo
lis sumanė sutverti naują or
ganizaciją, kurion visi priklau
sytų ir kuri buk gintų vietos 
gyventojų reikalus. Tam jo su
manymui tūli labai pritaria, 
ypač klebonas su Valenčium.x/

Tie sumanytojai ir pritarėjai 
pasirodo niekintojais vietiniui 
organizacijų, kurios per dau
gelį metų gyvuoja ir veikia. 
Suklaidintas naujokas p. Ūse
lis sako, kad vietiniai Improve- 
ment kliubai esą ne kam verti, 
esą reikia naują tverti. O tai 
dėlto, kad prie esančių ne bet 
kas gali prigulėti — turi būti 
namo arba loto savininkas, nes 
pastarieji daugiausia ir palaiko 
visą apielinkę, kadangi jie il- 
giaus ant vietos gyvena nė tie, 
kurie nieko neturi ir turėti ne
nori.

Trečiadienio vakare, bažnyti
nėj svetainėj, bus didelis susi
rinkimas reikale tvėrimo nau
jos organizacijos. Bet aš sa
kyčiau, kad nereikia jokių nau
jų organizacijų. Mes turime 
užtektinai visokių organizacijų, 
tik reikia visiems priklausyti 
prie jų ir jas gerinti. Tvėrimai 
vis naujų organizacijų nieko 
gero neduos, jei nieko nebus 
veikiama. O jei veikiama, tai 
yra geros ir senosios organiza
cijos, kurios veikia jau per 
daugelį metų ir yra nemažai 
nuveikusios dėl vietos gyven
tojų labo. Prie dabartinių ap
linkybių tvėrimas naujos orga
nizacijos yra niekas daugiau, 
kaip karštas, piktos asmenines 

ambicijos ir net stačiai pasity
čiojimas iš savęs. Ir jei ant ne
laimės, naujoji oi mizacija 
nelaikytų susirinkimų 
tinėj svetainėj,. tai 
su klebonu vėl naują 
ciją turėtų tverti.

—Ciceronas.

bažny- 
Valenčius 
organiza-

Cicero GARSINKITĖS

Business Service
Biznio Patarnavimu

Financial
Finansai-Paakolos

For Rent

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. U Mal
kom malevą, popierą, stiklui ir t. t 

3149 So. Halsted St
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS, S*v.

10% PIGIAU U2 VISA DARBA
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

tai taisome stogui* visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
llavimas. Kedzie 5111.

5% MAŽIAU Už CASH 
NIEKO NEREIK ĮMOKĖTI — 24 

MĖNESIAI IŠMOKĖJIMUI
Suvedam plumbingą ir namų ap

šildymą, baltas china closet, $35.
THE AVONDALE PLUMBING 

& HEATING CO.
2701 Fletcher St., 
Independence 2905

SKOLŲ IšKOLEKTAVIMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL CLAIMS 
SERVICE BUREAU

Room 301 
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

JOS. PAWLOWICZ & 
SYRT0WT CO.' 

LIETUVIAI
HOT WATEK AND PLUMBING 

garantuotas.
i

Tel. Canal 12692032

Darbas 
Geriausias patarnavimas 

W. 18 St.

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

taisymą namo? Jei taip, tai susiži- 
nokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, įskaitant plum
bingą ir apšildymą. Tiktai biskj 
įmokėti, kitus į du metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
MR. PARIS

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

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

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

84 08 S. Mlchigan Avė. 
Victory 4126

Financial
Finansai-Paskolos

Morgrčiai pirmi ir antri 
0 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės

8336 So. Hahted St.

Paskolos suteikiama 
, į vieną dieną
2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

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

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi
čius.

JUSTIN MACKIEWICH 
2342 So. Leavitt St 

Thone Canal 1678

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jums $1.00, $200 
arba $800, imame legali nuošim
ti. Pinigus gausite Į 12 valandą. 
Industrial Loan Service

1726 W. Chlcago Avė., 
Kampas Hennitage Ava.

Mes dirbame ir perka 
me 1 ir 2 Morgičius

į 2 dienas

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47 St

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.

PASKOLOS 1 IR 2 
MORGIČIAMS

5 Vi iki 6 nuošimčių., Mažas komisas 
Atdaras nuo 9 ryto iki 9 vakaro

Capitol Realty & Inv.Co.
3039 Lawrance Avė.

Phone Independence 0440

Personai

VELTUI
Pataatai, Vaizbošenklial, 

wrighU. Rašyk šiandie,
reikalaie kreipkitU prie manęi 
pilnu užsitikėjimu. Teiamgaa 
Greita* patarnavimam

B. Pelechowicz
Regiatered Patent Attornay, 

2860 W. Chicago Are.

Chicago, DU

Copy- 
Patentų 

iu 
ir

Musicai Instrumente
M hzikog lnst ramentai

PARDUOSIU pigiai savo grojikl| 
pianą už $100. Roleliai, duet ben- 
čius ir cabinet, $25 įmokėti, kitus 
nuo 3 jki 6 mėnesių išmokėjimui. 
Taipgi 5 kambariams gražus ra
kandai.

S. CAMPBELL 
6512 S. Halsted St.

1 fl.

Business Chances
^Par^JPlyA*/,

GAZOLINO STOTIS GEROJ 
VIETOJ

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

Atsišaukit į štorą.
3356 So. Halsted St.

Telefonas Boulevard 2781

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

du

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

BARGENAS
2 flatai po 5 kambarius, karštu 

vandeniu Šildomas, 2 karų garažas, 
lotas 30 pėdų pločio, parduosiu už 
$3,000 pigiau negu vertas, arba pri
imsiu į mainus bile ką, kaipo dali 
įmokėjimo.

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

PAUL
Republic 

. Hemlock
4170
2889

Furniture & Fixtures
Rakandai-įtaisai

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

BUNGALOW BARGENAI — Mo
demiški nauji muro bungalow, karš
tu vandeniu šildomi, tile vana ir 
stikliniai porčiai, tiktai $2,000 (mo
kėti, kitus kaip rendą po $70 į mė
nesi. Mes taipgi galim pastatyti 
ant jūsų loto koki tik norit bunga- 
low. O, Vanderwars, Bev. 6540.

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

Lengvais išmokėjimais pagal 
jūsų norą

Atdara vakarais utarninke, ketverge 
ir subatoi

Kessel Bros. Furn. Co.
4312 Cottage Grove 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 kur dykai. Ajax 
Furniture Co. 1434 W. Madison St.

BISKį VARTOTI
$.350 pulku* mohalr seklydio* aeta* 908.80
$400 Frieze gėlelyčio* getag . .......—
$600 4 ftmotų walnut miegruimio 

aetaa________________________ I
$160 Gratua valnua valgomo kamba* 

bario getas------------------------------ Į
$75, 9x12 Wllton kaurai ------ —— I
$25. 5 tmotų pusryčiam! setai - -----

, Available Fireproof Storage 
7728-32 Stony Island Avė 

Atdara kasdie iki 10 vai. vakare.
NodfiUoj iki 0.

J87.M
988.50
$58.60
922.50

98.50

DIDELIS išpardavimas valgomų 
kambarių setų,, $5 ir daugiau, ledau- 
nės, $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. 61 st Street

Automobiles
NAUJI MODELIAI

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

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

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

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

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

D. KURAITIS ir A. KASULIS 
• Savininkai

M & K Motor Sales
Chicagoti scnlauel ir ateakant'iaual vartotų 

karų pardavinėtojai. 1OO garantuotų vartotų 
karų, pilnai įrengti, gerame mechaniškame 
stovyje. karai parduodami nuo $180 iki 
$2000. ‘ ‘ ’ “ " ‘
šokiem* 
mainais.

Mes turimo 
reikalams.

6811-13 So.

gerame mechnnifckame

karą kuria tinka vi-
Cash, ISmokOJimaiB,

Halsted 8v.

PARSIDUODA saliunas, ilgas ly- 
sas, renda nebrangi, 4 rūmai pagyve
nimui. 5137 Wentworth Avė.

PARDAVIMUI gasolino stotis ir 
garage. Biznis senas ir geras. Pel
ninga vieta. Parduosiu pigiai, 3235 
W. 111 St. Tel. Beverly 10045.

PARDUOSIU grosernę ir Bučer- 
nę — labai gerai išdirbtas cash biz
nis. Įplaukų apie $1200.00 savaitėn. 
Svarbi* pardavimo priežastis, patir
site ant vietos. 3932 S. Rockvvell St.

PARSIDUODA pirmos klesos kar- 
čiama priešais dirbtuvių, ant biznia- 
vos gatvės, su pagyvenimo kamba
riais. 4432 S. Weste»n Avė.

PARSIDUODA pigiai pusė, gero 
pelningo biznio. Atvažiuokite pa
matyt pirma 4868 Broadway. Tel. 
Ardmore 10543.

$500 CASH, $25 Į MENESĮ
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 
fumas. Elė cementuota ir apmokėta, 
gatvė irgi. Kaina $8700. 1 blokas nuo 
karų, netoli mokyklų ir bažnyčių.

ab jus Turit lotą?
Mes pabudavosim namą ant jūsų 

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

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

Central 5901-2-3

PARDAVIMUI mažas groseriukas, 
geras biznis. Priežastis — nesu
tikimas šeimynoj. Parduosiu greit ir 
pigiai. 3551 S. Halsted St.

PARDAVIMUI delikatesen geriau
sioj apielinkėj Southsidėj. Senei iš
dirbtas biznis. Savininkas aplei
džia miestą. Phone Republic 6722.

$250 CASH, PO $35 I MĖNESĮ 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.

Exchange—-Mainai
KĄ TURITE MAINYMUI?

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

A. GRIGAS
8114 So. Halsted Street

Tel. Victory 4898

LIETUVIŲ ATYDAI. Mes pa
statysim ant jūsų loto bile kokį 
bungalovv kokį nomt Plieno kons
trukcijos, mūrinį, įrengtą moderniš
kai ir įvesim plumbingą. Atsišaukit 
šiandie dėl apskaitliavimo ir planų.

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

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

Sawyer Avė.
4 apt. mūrinis, pečium ir fumas 

šildomas, geroj vietoj, mainysiu į 
bungalow arba lotą.

8 apt. po 4 kambarius kiekvienas, 
4700-10 Belden Avė.

Cash nereikia turėti 
šiuos namus. )

Taipgi 2 nepaprastai bargenai, 
North West Side, 8 ir 10 kambarių 
namtxi. Tinkamas dėl rooming Louhc. 

MR. IdNDMAN, 
Verną Real Estate Co.

5007% Irving Park Blvd.

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

mainant j

$500.00
Kodėl negyvent savo locname na

me? Mokėti į savo kišenių tuos 
pačius pinigus kuriuos mokate už 
rendą. Mes turime likusių keletą 
mūrinių bungalow kuruios galit pirk
ti $500 įmokėjus, kitus išmokėjimais. 
Randasi gražioje vietoje. Atsišaukit 
šianrie dėl pasikalbėjimo. O jei tu
rit lotą, mes jums galim pastatyti 
bile kokį namą, lengvais išmokėjimais. 
Tik veikit flreit. Matykit M r. Traut. 
B. CIMAgLIO & CO. Home Builders

7168 and 7039 W.- Grand Avė.

Fanus For Sale
Ūkiai Pardavimui

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

daug kartų buvo rašyta

ir priversti valdininkus 
žmonių reikalavimus, 
iki nesenai didžiuma 
spjaudavo ant visko, o

organizaciją nė neužsi-

Jau
ir kalbėta apie vietos gyvento
jų reikalus, apie žmonių neran
gumą, apsileidimą, tiesiog tin
ginystę ir t. t. Vadinamam 
Grant Works didžiumą gyven
tojų sudaro lietuviai. O nuo di
džiumos priklauso apielinkčs 
švarumas, gražumas, gerumas 
ir blogumas. Bet apie gerumą 
didžiumos mažai buvo rupina- 
mąsi, nes čia reikalinga, kad 
visi butų gerai organizuoti, nes 
tik organizuoti žmonės gali ap
siginti 
pildyti 
Tečiaus 
lietuvių 
apie
mink. Tiesa, nedidele dalis bu
vo organizuota, bet kad ji bu- 

didelėj mažumoj, tai ir jos 
veikimas buvo silpnas, nedaug 
reiškiantis ir delei to Grant 
Works buvo viena iš labiausiai 
apleistų Cicero dalių.

Bet laikas ir aplinkybės vis
ko išmokina. Dabar visi bruz
da, kalba apie reikalą organi
zuotis, veikti organizuotai, kad 
priversti valdžią pildyti gyven
tojų reikalavimus. Bet neužten
ka vien organizuoto veikimo, 
reikia dar, kad tas . veikimas 
butų rimtas, vieningas ir tiks-, 
lūs.

Dabartinis įsisiūbavimas yra 
dėl 16-tos gatvės trekių. Vei
kiant bendrai pasisekė tiesimą 
antrų trekių bent laikinai su-

NAUJIENOSE Ar Jum Reikalingi

CLASSIFIED ADS
Educational

Mokyklos

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
Eamatikos, sintaksės, aritmetikos, 

ygvedystės, stenografijos, Ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą į devynis mėne
sius; aukštesni mokslą { vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo šakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

J. P. Olekas, Mokytojas
8106 S*». Halsted St, Chicago, I1L

Pinigai?
Mes turime užtektinai pi

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

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St.

PAJĖŠKAU Frano Budriko 50 me
tų amžiaus, paeina iš Batukių para
pijos, Varlaukiu kaimo. Esu atva
žiavus iš Lietuvos ir turiu pranešti 
apie moterj ir dukterį. Malonėkit 
pats ar kas žinot pranešti man.

ONA ZALPAITĖ,
3259 W. 66 St.

tielp Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

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

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant 

1-mo Ir 2-ro Morgečio 
Valandos nuo 4 iki 8 įsas 

vakaras

REIKIA LIETUVIŲ AUTOMOBI
LIŲ PARDAVINĖTOJŲ — PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus pardavinėjot au

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

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

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

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
ruinble sėdynė, tik ......... ..... $5§0

Peerless, 1927, sedan, kaip naujas .................!............................ $750
Chrysler, 1927 “58” sedan, be

veik naujas ........................... $425
Lengvais išmokėjimais

Visi karai pilnai įrengti, naujų ka
rų garantija, išrodo kaip nauji. At
dara iki 10 vakaro.

HALSTED AUTO SALES
2560 So. Halsted St.

$425

$450 
$100 
$550 
$695

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

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

t z

Nebrangiai
Pamatykit,

6629 S. Oakley Avė.

SPECIALIAI. 5 kamb. bungalow 
su octagon frontu. Vienas gražiau
sių namų Marųuette Manor. Savi
ninkas turi parduoti ir numažins 
kaina 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 i 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/ j grosernę arba bučemę. Piet- 
kewicz & Co., 2608 W. 47 St.

REIKIA shearmenų ir darbininkų 
geležies atkarpų jardą, turi būt pa
tyrę. Atsišaukite. Rubens Metai & 
Iron Co. 1900 Carroll Avė.

REIKIA VYRŲ ’ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

BE KOMISO 
Mažos Paskolos 

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

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47 St.

REIKIA salesmenų ir kolektorių. 
Alga ir komisas. 857 W. 68rd St. 
Room 301-308. Klauskit M r. Schopp.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

Miscellaneous
KAS NORIT važiuoti j Californiją 

su manim kartu automobilium Cad- 
dilac sedan, tai kreipkitės tuoj prie 
manės, 
July.

751 W.

nes aš išvažiuosiu apie

V. RUKŠTELIS,
31 St., Chicago,
Phone Victory 6280

30

UI.

PASKOLA namų navininkam* nuo 9100 
Iki $500, be užtraukimo mor ričių arba ki
tokio užtikrinimo na.kola pataisymams, ap
mokėjimui taksų, assesmentų arba kitokių 
skolų. Greita nageliui. Prieinamos sulygo*.CENTRAL FINANCE CO. Room B14. 

City Siute Bank Buildlnr 
128-130 N. Wells St.

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

REIKIA patyrusių moterų popierių 
sortuotojų. Nuolat darbas, gera mo
kestis. Aetna Waste Paper Co. 2855 
So. La Šalie St.

MES darome 1, 2 ir 8 morgičius. 
Eighteenth Bond & Mortgage 

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

Co.
Furnished Rooms

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

Dodge sedan perfect, 1927 .......  :
Oldsmobile coupe, kaip naujas, 

1927 ...................................... :
Ford tudor sedan, 1925 ... ...... l
Nash spec. Sedan, 1927 .......... 1
Steevens Knight, 1926, 7 pas. 
Essex sedan ir Coupes 1928. 

Didelis atpiginimas. 
Nauji Fordai 1928 

Penkios dešimts kitų pasirinkimui 
McDERMOTT MOTOR SALES 

7186 S. Halsted St. Triangle 9330
NELAIMĖS priverstas parduoti ar 

mainyti du troku 8 tonų ir %. Mai
nysiu j karą, lotą ar į pigią praper- 
tę. Didelis bargenas. Kam reika
lingi pasiskubinkit.

Atsišaukite

3442 So. Wallace St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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.

TURIU PARDUOTI savo 4 lotus 
už “Cash” arba mainysiu į bunga- 
low bei į nebrangu dviejų flatų na
muką, 2 latai randasi prie 58-tos 
gatvės prie pdt So. Harlem Avė. 
Visi įrengimai; kiti 2 lotai prie 69 
Place, tarp Central Park Aye. ir 
Crawford Avė. — vienas blokas nuo 
Marųuette Parko — čia tiktai yra 
šalygatviai ir vanduo. Visi lotai po 
30 pėdų. Kreipkitės tiesiai prie lotų 
savininko

MICKEVIČIUS 
1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 4-4 mūrinis na
mas, 2 karų garadžius. Prieš lietu
višką bažnyčią. Rendos $85.00 į 
mėnesį. Parduosiu už $8,000. 923 
W. 38 St.

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

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

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

NEGIRDĖTA PROGA, kas nori 
padaryti piningų. Didelis biznis, 
road nouse, gazo stotis, ice cream ir 
sandvičių standas, šokių salė ir sa
liunas. Darbo užtenka vienuolikai 
žmonių. Kas nori tokį gerą biznį, 
prašau nepraleisti progos. Mes par
duosime pigiai arba mainysime ant 
apartment namo. Vieta yra 17 
mylių nuo Milwaukee Avė. gatve- 
karių, HigRins Road & Roselle Road

Saukite,
Tel. Roselle 92

Dešimts Stanko & Co.
Mainų

1. Gasollno Stotis su garadžiumi ir 
salesrumiu.

2. šešių flatų muro namas Marąuet- 
te Park.

3. šešių kambarių medinis vasarna
mis su nedideliu plotu žemės, 
prie gražios leikos, visiems lietu
viams žinomam Woodboro, Wis. 
miestelyj.
Trys muro krautuvės ant Kedzie 
prie pat dirbtuvių, dvi krautuvės 
išnuomuotos, o trečioje yra gro- 
sernės rakandai. Kas nori vie
ną 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.
Bizniavas namas su krautuve ant 
Archer Avė.

9. DU lotai ant Archer Avė.
10. Vienas lotas ant Cicero Avė. Ci- 

ceros mieste.
Visus vlršminšius dalykus mainy

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

STANKO CO.

4.

6.

7.

8.

PARDAVIMUI muro namas 2 po 
5 kambarius. Mainysiu j lotą, bu- 
černę, saliuną ar į bile ką. 3622 So. 
Parnell Avė.

5076 Archer Avė.
Tel. Lafayette 6036




