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Susirėmimas prie 
Lietuvos-Lenkijos 

sienos
Prisibijoma aštresnių 

susikirtimų

25. — 
“Glos 

tilpusi
Lietu-

BERLINAS, liepos 
čia aplaikyta laikraštis 
Pravvdy”, kuriame yra 
žinia iš Vilniaus, jogei 
vos-Lenkijos pasienyj
susirėmimas tarp lietuvių ir 
lenkų pasienio žvalgybų. Vie
nas kareivis užmuštas, keletas 
sužeistų. Bijomasi, kad tas įvy
kis galįs sukelti rimtesnių ne
susipratimų tarp Lietuvos ir 
Lenkijos.

16,000 anglų darbi 
ninku busią pasių

sti Kanadon
LONDON, liepos 25. — Win- 

ston Churchill, iždo sekreto
rius, pareiškė parlamente, kad 
valdžia ruošiasi pasiųsti Ka
nadon daugiau, kaip 16,500 
žmonių. Pasiųsti busiantys 

darbininkai iš kasyklų apskri
čių. Pasiuntimas kaštuosiąs 
$3,000,000. Siunčiami darbinin
kai, idant sumažinus indarbių 
skaičių šalyj.

Ramsay MacDonald, kriti
kuodamas konservatorių vald
žios politiką, kiek ji liečia be
darbius, nurodė, kad bedarbių 
Anglijoj esama daugiau, kaip 
1,250,000, 
kianti pagalba 16,000 žmonių 
iš tokio skaičiaus bedarbių. 
Ji esanti kaip lašas vandens 
juroje.

ką, girdi, reiš-

ūki-
Sovietų komisarai 

išsigando 
ninku

25.liepos 
Maskvoje,

RiYGA, Latvija, 
— Šiomis dienomis 
Kremlyj, įvyko komunistų par
tijos viršylų konferencija. Ji, 
tarpe kita ko, priėmė rezo
liuciją (kurią pasirašė Stalinas 
ir Bykovas), įsakančią sovie
tų valdininkams sušvelninti 
spaudimą į ūkininkus, 
išspaudas iš jų reikalingų 
džiai pajamų. Tarpe kita 
uždraudžiama konfiskuoti 
vus už nemokėjimą taksų, 
piama pakelti javų kainą.

Kodėl komisarai taip 
minkštėjo? Nužiūrima, kad 
misarai bijosi ūkininkų 
limų — nuo Ukrainos iki 
gos — kokie buvo 1920 
tais.

idant 
val

ko 
ja-

su-

suki-
Vol-
me-

Francuzų lėkimas 
Ameriką sulaikytas

PARYŽIUS, liepos 25. — 
Ilavas žinių agentija praneša, 
kad leitenanto Paris ir jo drau
gų lėkimas aeroplanu Ameri
kon tapęs sulaikytas. Jie tu
rėję lėkti be sustojimo, 
tarpu 

tuo 
pri- 

Hor-
motoro sugedimas 
juos nusileisti ties

ta.

Suv Valstijos ir Latvi
ja pasirašė sutartį

Suvie-RYGA, liepos 25 
nytos Valstijos ir I^atvija ap
simainė užgirimu nesenai pa
darytos prekybinės sutarties.

Kaina 3c

[Mano užtikę Nungesser 
aeroplanų likučius

COPENHAGEN, Danija, lie
pos 25. — Jutlandijos salos 
pakrašty rasta žuvusio aero
plano .likučių. Jie tajio pasių
sti Paryžiun ištirti, bene bus 
likučiai aeroplano, kuris dingo 
kartu su Francijos aviatoriais 
Nungesser Coli, išlėkusiais 
Amerikon pereitais metais.

Atnaujins vajus už 
anti-evoliucinį 

įstatymą^"

Laukiama, kad Suv 
Valstybės pripažins 

Chinijos valdžią
\VASIIINGTON, D. C., lie

pos 25. — Suvienytų Valstijų 
valdžios nutarimas atšaukti 
iš Chinijos trečdalį esančių ten 
savo jūreivių, manoma, esąs 
pirmas žingsnis prie sutarties 

ir Chini- 
Washing-jos. N ūži u į ima, kad 

tono administracija esanti lin
kusi manyti, jog Chinijos na
cionalistai, kontroliuojantys 

dabar šiaurinę ir pietinę Chi- 
niją, galį užtikrinti pastovią 
valdžią. O tokios valdžios rei
kalaująs Kellog iš Chinijos, 
kad Suvienytos Valstijos pri-* 
pažintų chiniečių valdžią.

Streikininkų susirė
mimas su policija 

New Bedforde

. i liepos 25.
i Ai

NEVV BEDFORD, Mass., 
— Pirm penkiolikos 

savaičių čia išėjo streikai) 
28,000 audinyčių darbininkų. 

Pereito antradienio vakare ties 
Sharp’o dirbtuvėmis policija 
užpuolė piketuotojus. Įvyko 
susirėmimas darbininkų su po
licija. Piketuotojai išvaikyti. 
Keletas policininkų apdaužyta. 
Septyni streikininkai ir jiems 
simpatizuojantys asmenys ar
eštuoti.

Kampanija uždaryti 
krutamųjų paveikslų 

teatrus sekmadie
niais

liepos 25. 
gyventojų 
yra užda- 
paveikslų

Klausi-

CHAMPAIN, III., 
— Susitvėrė vietos 
lyga, kurios tikslas 
ryti čia krutamu jų 
teatrus sekmadieniais, 
mas nubalsuoti bus patiektas 
piliečiams ateinanti mėnesį.

Dar vienas rusą laivas 
prapuolusiems aviato

riams ieškoti
MASKVA, liepos 25. — So

vietų valdžia paliepė dar vie
nam ledlaužiui laivui, “Sedov”, 
plaukti į apielinkę, vadinamą 
Franco Juozo Žeme. Jūrei
viams įsakyta ieškoti bene už
tiks prapuolusius Amundseno 
aviatorių grupės ir šešių 
nių

žmo-
iš dirižablio “Italia”.

Iš Rockfordo Švedijon
KaipROCKFORD, III.

šiandien iš čia rengėsi išlėkti 
aeroplanu Stockholman (Šve
dijoj) Bert Hassell.

Prohibicija Lenkijoj
VARSA VA, liepos 25. — 

Miestely Prusžkow, arti Var
šuvos, gyventojams plebescito 
keliu nubalsavus, tapo įvesta

Ll'lTLE ROCK, Ark., liepos Į 
25. — Aikansas valstijos po- ' 
litikieriai, lošiantys {minių j 
prietarais, mėgino pravesti le- 
gislaturoj vadinamą anti-evo- i 
bucinį statymą. Jiems tatai ne
pavyko. Ateinančio rudens bal
savimuose, tie politikieriai pla
nuoja atnaujinti kovą, idant 
pravedus prieš-evoliucinj įsta
tymą. Jie jau surinko 5 nuo
šimčius parašų valstijos bal
suotojų. Toks nuošimtis para
šų yra reikalingas, kad galė
jus patiekti prieš-evoliucinį bi- 
lių piliečių balsavimui šį ru
denį.

Kovai pravesti prieš-evoliu
cinj įstatymą vadovauja A. L. 
Rotenberry, Little Rock advo
katas. Jei pasiūlytas balsuoti 
2—P 725 TELEGRAMOS 
piliečiams bilius taptų įstaty
mu, tai jis uždraustų mokin
ti visose valstijos mokyklose 
(palaikomose pilnai ar hent 
dalinai 
žmogus 
mesnių

valstijos pinigais), kad
yra išsivystęs iš že- 

gyvunų eilių.

Ekspedicija milžinų 
ieškoti

NEW YORK, liepos 25. — 
Kaip vakar turėjo išplaukti 
iš New Yorko laivu “Maure- 
tania” ekspedicija ieškoti did
žiulių negrų. Ekspedicija vyk
sianti Afrikon, į Congo sri
tį, kuri priklauso belgams, 
čia, sakoma, gyvenanti negrų 
rase, kurios kiekvienas suau
gęs narys, abelnai imant, esąs 
augštesnis kaip septynių pėdų. 
Šią ekspediciją remia Denver, 
Colo., piliečiai. Ji ir bus žino
ma kaip Denverio Afrikos eks
pedicija.

Dr. H. Spencer Dickey ir 
jo žmona rengiasi ekspedici
jai į tropinę Ameriką. Jie ieš
kos indėnų gentės, žinomos 
vardu Piarros. Apie šios lau
kinius žmones kalbama, kad 
jų paprotis esąs toks: jei ku
ris jų suserga, tai tokį pade
dama kur nors oloj; 
pastatoma uzbonas 
ir krepšis maisto; jei 
sveiksta, tai sugrįžta 
viškius, jei miršta, tai 
silieka ir jo grabu ir 
nu.

prie jo 
vandens 
jis pa

pas sa- 
ola pa- 
kapiny-

Juokiasi iš Lietuvos 
bajorų sąjungos

KAUNAS, liepos 25. — Chi- 
cagos Tribūne praneša, kad vi
sa Pabaltė juokiasi iš Kauno 
organizacijos, • pasivadinusios 
Lietuvos bajorų sąjunga. Ta 
sąjunga, sakoma, pareikalavu
si, kad jai butų pavestas tro- 
bėsis, kuriame seniau tilpo va
dinama “dvorianskaja uprava”. 
Lietuvos bajorų sąjunga, sako 
Tribūne, norinti atgaivinti ti
tulus, kurie jau 500 metų kaip 
mirę. Tribūne "paduoda defini
cija Lietuvos bajoro, kaip žmo
gaus, kuris turi savo namuo
se vonią.

NEW YORK, liepos 25. — 
Atvežti New Yorkan laivu 
Manchuria du vyru, kurie iš
plaukė motoriniu laiveliu Flo
ridos pakraščiuose žvėjoti. Lai
velio motoras sugedo, šešias 
dienas žvėjotojai buvo nešioja
mi vandens, kol juos pastebė
jo laivas Manchuria.

Pirmas ir Didžiausias Lietučių Dienraštis Amerikoj
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Vaišvilai Maironis susirgo
M

kuri pavyko

KAUNAS, birželio 21. — Po
etas Maironis buvo išvažiavę; 
poilsiui į Birštoną, bet sunkiai 
susirgęs pūslės uždegimu vakar 
buvo atvežtas i Kauną. Prof.

Birželio 23 d. ryte 10 metų 
mergaitė, išginus žąsis j lauką, 
rado nedidelę tutkelę su kažin 
kokia medžiaga. Pakrapščius ją 
su špilkute, įvyko sprogimas.
Mergaitei nutraukė rankos pirš- į Hagentornas vakar padarė li
tus ir sudraskė vidurius. Su- goniui operaciją, 
žeistoji tą pat dieną vakare gerai. Ligonis guli prof. Hagen- 
inirė. j torno ligoninėj ir kol kas gyvy-

_________ . bei rimtesnio pavojaus nėra.
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V
ii

[Atlantic and racific Photo]

Jaunas artistas Jose de Leon Torai, kuris nušovė išrinktąjį 
Meksikos prezidentą gen. Aivaro Obregoną.

Agrarijai puola dar- 
biečius Meksikoj

MIESTAS, lie- 
korespon- 
žemdirbių 
pasireiškę 
ar palik-

dar dviems

turė- 
per tą laiką

MEKSIKOS 
pos 25. — Amerikos 
dentų pranešimais, 
(agrarijų) tarpe 

skirtumų klausimu, 
ti prez. Calles’ą 
metams prezidentu. Vienas ag
rarijų vadų, Soto y Gama, pa
reiškęs, kad palikimas Calles’o 
prezidentu butų laužymas ša
lies konstitucijos. Ričardo 'lo
pėte, obregonistų bloko kon- 

'grese vadas, išreiškęs nuomo
nę, kad vienas dviejų — Gai
lės arba Aaron Saenz, Nueva 
Leon gubernatorius 
siąs vadovauti
Meksikos valdžiai.

Nepaprastu įtūžimu agrari
jai ėmė pulti Meksikos Darbo 
Federaciją. Jie nepasitenkina 
tuo, kad iš Calleso ministerių 
kabineto rezignavo Morones ii 
kitu du Darbo Federacijos na
riu iš žymių vietų valdžioj. 
Agrarijai šaukia, kad butų pa
varyti iš kongreso visi darbo 
partijos nariai.

Kova prieš darbiečius einan
ti taip toli, kad agrarijai ga
tavi dovanoti Obregono užmu
šėjui jo nusikaltimą, bile tik 
sunaikinus organizuotų darbi
ninkų galią. Meksikos Darbe 
Federaciją agrarijai apšaukę 

šalies išdavėja, kadangi ši pa
laiko draugingus ryšius su 
Amerikos Darbo Federacija.

Lenkai uždarė sovietą 
ofisą Varsavoj

VARŠAVA, liepos 25. — 
Delei pasikėsinimo studento 
Voiciechovskio nužudyti sovie
tų prekybos atstovą Varšuvoj 
vietos 
prekybos ofisus čia. Nenori tu
rėti nesmagumų.

uždare rusų

Permainos Jugoslavijos 
valdžioj

RELG R AI) AS, J ugoslavi ja, 
liepos 25. — Karalius Alek
sandras pasiūlė Anton Koro- 
šečui sudaryti ministerių ka
binetą. Kryzis valdžioj kilo dė
lei įvykusio nesenai parlamen
te šaudymosi.

ši vakarą Tunney- 
Heeney kumštynės

čem-

gaus 
Ilee-

NFAV YORK, liepos 25. — 
Šį vakarą Ne\v Yorke, Yankee 
S tad i ūme, įvyksta Gene Tun
ney ir Tarno Ileency kumšty
nės.

Heoney mėgins atimti 
pięyiatą iš Tunney.

Už kumštynes Tunney 
pusę miliono dolerių, o 
ney j— $100,000.

Šiomis kumštynėmis publi
ka mažai domėjosi iki šiol ir 
Tex Rickard, kumštynių pro- 
moteris, turėjo net paskelbti, 
kad tikėtai kumštynių pažiū
rėti parduodami nupigintomis 
kainomis.

Kumštynės prasidės apie 9 
v. v. Chicagos laiku. Bus 15 
susikirtimų.

Japonai pasilaikysią 
Mandžuriją

SEATTLE, Wash.,
25

liepos
Tarptautinių Santykių 

Institutas laiko čia suvažiavi
mą. Japonijos atstovas pareiš
kė suvažiavimo delegatams, 
kad Japonija esanti pasiryžu
si palaikyti savo galią Man- 
džuf’ijoj neapribotam laikui.

Stewart nugalėjęs 
Rockefellerį

NEW YORK, liepos 25. — 
Laikraštis “The New York 
World” praneša, kad Standard 
Oil Co. of Indiana galva, Rob- 
ert W. . Stewart, nugalėjęs 
John 1). Rockefellerį, stam
biausi pavienį- tos kompanijos 
šėrininką. Delei aliejaus skan
dalų, į kuriuos buvo Stewart 
įveltas, Rockefelleris nesenai 
reikalavo Stevvart rezignacijos 
iš jo vadovaujamos kompani
jos. Stewart nepaklausė. Vie
toj to jis paėmęs kontrolę 51 
nuošimčio Standard Oil Co. of 
Indiana Šerų, kaip savininkas 
arba įgaliotinis praksėmis. 
Rockefelleris gi turįs tik 15 
nuošimčių Šerų.

Zinovjevas priimtas 
atgal į komunistų 

partiją

MASKVA, liepos 25.
Tass žinių agentija praneša, 
kad Grigorij Zinovjev vėl ta
po priimtas į Rusijos komu
nistų partiją. Grigorij Zinov
jev (arba, kaip rusai jį vadi
na — Griša Boltun) buvo iš
mestas iš partijos kartu su 
Trockiu ir kitais opozicijos 
Stalinui vadais. Trockis išsių 
sta į Turkestaną. Zinovjevas 
bočiaus “permainė frontą” ir 
padarė “išpažintį” paėmusiems 
viršų Stalinui ir jo bendrams, 
kad jis klydęs. Dabar jis pri
imtas atgal į Rusijos komu
nistų partiją ir išrinktas 
sos Rusijos kooperatyvų 
dybos nariu.

vi 
vai-

Estai ištroškę 
apelsinų

ant įvežamų iš 
delei to gyven- 
jų pirkti. Pa
šius taksos pa-

Išalkę apelsinų estai, 
tiesiog pakvaišę jų 

Keleto dienų bėgiu 
tik Talline parduota 

O minios

TALLIN, Estija, liepos 25 
— Keletą metų Estijoj buvę 
didelės taksos 
svetur vaisių; 
tojai negalėjo 
staruoju laiku 
naikintos. Estams pasidarė pri
einami pirkti apelsinai (oran 
džiai). 
sakoma, 
pirkimu, 
viename 
1,500,000 apelsinų, 
vis reikalavo daugiau. Krautu 
vininkai priversti buvo tele
grafuoti Hamhurgan, kad i? 
čia juo greičiau atsiųstų dai 
3,000,000 apelsinų.

7 bilionai dolerių 
Amerikos bankuose

NEW YORK, liepos 25. - 
R. N. Sims, nacionalinės val- 
stijinių bankų asociacijos pri 
žiūrėtojų sekretorius-iždinin- 
kas, paskelbė įdomių žinių apie 
Suvienytų Valstijų bankų tur 
tus.

Pasak jo, vasario mėnesi 
1928 m. šioj šaly buvę 26,699 
bankai. Iš to skaičiaus — 18,- 
965 valstijiniai (statė), o 7,- 
734 — nacionaliai (national). 
Visa tų bankų depozitų suma 
buvusi $56,714,516,861. Pama
tinis bankų kapitalas, pervir
šis ir neišdalintas pelnas sie
kęs $8,165,241,004. Visas ban
kų turtas sudaręs kapitalu 
$69,439,471,224.

Palyginus su pereitų metų 
kovo mėriesio depozitais, šie
met depozitų suma paaugusi 
$1,140,283,297; visas gi bankų 
kapitalas padidėjęs $3,693,- 
622,613.

Nuo 1919 metų depozitai pa
augę 51 nuošimčiu, bet bankų 
skaičius j tą laiką sumažėjęs 
2,114. Dingo 2,063 valstijiniai 
bankai ir 51 nacionalis.

Susisiekimo priemonės 
Kauno mieste

Kauno miesto valdyba šiemet 
įregistravo Kaune: lengvųjų 
vežikų — 123, sunkiųjų vežikų
— 284, lengvų automobilių — 
233, sunkiųjų automobilių -- 
24, motociklių — 113, dviračių
— 2760, autobusų 7 ir konkes 
vagonų — 14.

Sumažėjo vežikų skaičius ir 
padidėjo automobilių ir moto
ciklių skaičius.

Baisi autobuso ka
tastrofa

Penktadienį, birž. 22 d., tarp 
Mauručių ir Kauno atsitiko bai
si autobuso katastrofa. Auto
busui keleivius bevežant, priša- 
ky pasirodė porinis vežimas su 
medžiais.

Šoferis pradėjo duoti signa
lus, kad vežimo savininkas duo
tų kelią, tačiau dėl nežinomų 
priežasčių vežimas pasisukę 
taip, kad atsistojo skersai ke
lio.

Šoferis autobuso sulaikyti 
negalėjo ir jis visu smarkumu 
trenkė į vežimą ir arklius. Kai 
kurie keleiviai momentaliai pa
gal inerciją išlėkė iš autobuso, 
išnešdami su savim ir langus.

Katastrofos rezultate: aštuo- 
ni žmonės sužeisti — vieni 
smarkiau, kiti lengviau, — vie
nas arklys užmuštas; iš auto
buso tik šipuliai liko.

Vėliau keleiviai sužinoję, kad 
neveikę autobuso stabdžiai.

Keleiviai autobuso savininkui 
iškėlę bylą.

Kan. Tumas kruvinai 
susižeidė

KAUNAS, birž. 27. — Kan. 
Tumas ėjo R. Aikštės trotua
ru. Ties 15 Nr. bromą skersai 
trotuarą rinštokas pridengtas 
palaida lenta. Kan. Tumui žen
giant per tą “tiltą”, kaip tik 
tuo momentu iš kiemo atbulas 
pasistūmėjo labai sunkus veži
mas ir lentos galą paspaudė. 
Antras galas pasikėlė ir bloškė 
kan. Tumą kniupščią ant ce
mentinio trotuaro, perkirsda
mas jam rubus, sumušdamas 
dantis, nosį ir kairę alkūnę. 
Gausiai prapliupo kraujas. Su
sirinko minia gelbėtojų. Bet 
didžiausias išgelbėjimas buvo, 
kad kažkas sustabdė atbulą ve
žimą ir nebeleido jam pereiti 
per pavirtusio kojas. Atsitiki
mas — miesto valdybai kai ką 
parodo.

Ūkininkai norėjo užmu
šti Estijos ministerį
Estų spaudos žiniomis, Esti

jos susisiekimo ministeris Jo
ninių vakarą išvažiavęs auto
mobiliu į Pečorų kraštą, kur 
gyvena daug tamsių ūkininkų 
rusų. Važiuojant keliu, vieno 
ūkininko arklys pasibaidęs, šo
kęs j griovį ir užsimušęs. Per- 
pykę ūkininkai užpuolę kuolais 
ministerį ir norėję jį nubu
čiuoti, Policijos pastangomis 
ministeris buvęs išgelbėtas.

I » ■ is ’.
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šeštadienj, rugp. 11 d., Llttlc 
Rock, Arkansaa;

Sekmadienį, rugp. 12 d., Ok- 
lahoma City;

Pirmadienį, rugp. 13 d., Wi- 
chita, Kansas;

Trečiadienį, rugp. 15 d., 
Omaha, Nebraska;

Ketvirtadienį, rugp. 16 d., 
Dės Mainės, lovva;

Penktadienį, rugp. 17 d., Da- 
venport, lovva;

šeštadienį, rugp 18 d., Du- 
buque, lovva;

’Septintadienį, rugp. 19 d. 
Milvvaukeee, Wis,;

Antradinį, rugp. 21 d. India- 
napolis, Indiana;

Trečiadieni, rugp. 22 d. To
ledo, Oh io;

Ketvirtadienį, rugp. 23 d., 
Detroit, Mich.;

Penktadienį, rugp. 24 d., 
Cleveland, Ohio.

LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.)
Centro Sekretorius — K. Matuliauskas, 851 Hollins St. Baltimore, Md.
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Socialistų Partijos 
veikimas

Per pastaruosius šešis mėne
sius buvo suorganizuota visa 
eilė valstijų, išrinkta viršinin
kai ir suteikta nariams litera
tūra. Partijos darbas visoje 
Šalyje eina gyvai ir sėkmingai.

Indiana
šioje valstijoje tapo suorga

nizuota dvi kuopos, Anderson’e 
ir Gary.

Texas
Texas valstijos socialistai 

laikė liepos 8 d. konvenciją, ku
ri nominavo pilną kandidatų są
rašą. Sąrašo priešakyj stovi 
drg. L. L. Rhodes, kandidatas 
į gubernatorius.

Idaho
Kandidatų sąrašas šioje vals

tijoje dar nėra sudarytas. Bet 
rugpjūčio m. 20 d. j vyks steito 
konvencija, kuri tai atliks. 
Naujų kuopų jau yra vienuoli
ka.

Colorado

Kansas
Šioje valstijoje veikliausia 

yra Charrokee kaunte. Artimu 
laiku kauntės organizacija ren
giasi laikyti konvenciją.

Oklahomą
Valstijos konferencija bus 

rugpiučio 12 d. Oklahomos so
cialistai rūpinasi gauti drg.' 
Thomasą už kalbėtoją.

Utah |
Utah socialistų konvencija 

buvo liejMis 4 d. ir nominavo 
kandidatų sąrašą valstijos rin-1 
kiniams. Nominavo taip pat 
elektorius prezidento rinki
mams.

Kentucky
Nesenai suorganizuota kuopa 

I/juisvillė’je darbuojasi smar
kiai. Ji dabar ėmė rinkti pa-| 
rašus po peticija, kad partijos 
kandidatai į valstijos ofisus bu
tų įdėti į oficialius baliotus.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902
3514-16 Rooaevelt Rd.

arti St. Ix>uis Avė.
CHICAGO, ILL.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS

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

1618 West 18-ta Gatvė

Viešoji Vaidilų

NAKTIS
a

Šeštadienio Vakare

Liepos 28-tą
Nuo 8:00 vakaro iki 7:00 ryto

Farmer-Labor Par
tija ir socialistai

Farmer-Labor partija, kuri 
ncpersenai laikė savo kopvenci-

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To patins savininko priežiūroj per 30 metų. Musų jnOtto: PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims Sėredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lašai, vanos ir pradas visada, f

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

Liepos 4 d. Colorados socia
listų konvencija nominavo kan
didatus, bet dar nepranešė Na- 
cionąliam Ofisui kandidatų var
dus.

New Jersey
Valstijos sekretorius, drg. 

Schvvarting, užsisakė ccntrali- 
nėjc partijos raštinėje daug li
teratūros ir praneša, kad vals
tijos komitetas siunčia organi
zatorių su maršrutu valstijoje.

Tennessee

Valstijos konvencija turėjo 
įvykti liepos 22 d. Jos rezulta
tai dar nežinomi. Manoma, kad 
šios valstijos socialistai turės 
kandidatus j daugumą valstijos 
vietų rinkimuose ir pilną kan-* 
didatų sąrašą į kongresą..

West Virginia

ją Chicagoje, dar neturi savo 
kandidato į Jungtinių Valstijų 
prezidentus. Konvencija vos 

I dviejų balsų dauguma nomina
vo senatorių Norris’ą iš Nebras- 
kos, bet senatorius atsisakė 
nominaciją priimti. Kandidato 
paskyrimas tapo pavestas pil- 

j domam komitetui, susidedam 
I čiam iš 7 asmenų. Bent keturi 
I nariai iš to komiteto stoja už 
1 socialistą Thomasą.

Pačioje Farmer-Labor parti
jos konvencijoje socialistų kan
didatas j prezidentus dviejuose 
balsavimuose surinko daugiau 

| balsų už visus kandidatus. Pir
mo balsavimo rezultatai buvo 
tokie: Thomas—14 balsų, Nor- 
ris—11, Plagman— 5. Antram 
balsavime Thomas gavo 15 b., 
Norris 14, ir James U. Maurer 
1. Jeigu tas delegatas, kuris 
balsavo už Maurerj, socialistų

MARGUTIS
DAINOS IR JUOKAI!

Artisto ir kompozitoriaus — štukoriaus išeina visokį už
rašymai su žodžiais ir gaidomis. Kas nori skaito, kas 
nori dainuoja, ale visi linksmi kaip tik pažiūri į Margutį. 
Rašykis tuojau. Tik 75 centai į metus. Vėliau pabrangs. 
Naudokis proga. (Lietuvon: 1 dol. 50c.).

Red. Leidėjas:

ART. ANT. VANAGAITIS
3241 S. Halsted St., Chicago, III.

Valstijos konvencija šaukia
ma rugpiučio 5 d. Watson mies
te, kur bus nominuota kandida
tai į elektorius (8). Kandidatai 
į valstijos vietas jau nominuoti.

Mississippl

kandidatą j vice-prezidentus, 
butų nepadaręs klaidos ir butų 
padavęs savo balsij už Norman 
Thomas, tai socialistų kandida
tas butų patapęs šios partijos 
kandidatu. Bet reikia manyti, 
kad Thomasą vistiek nominuos

Valstijos sekretorius Kenne- Farmer-Labor partijos pildo-( 
dy praneša, kad konvencija į-* 
vyks Jackson mieste rugpiučio 
5 d. Dabar renkami delegatai 
į konvenciją.

Louisiana

I masis komitetas.
Platforma, kurią priėmė Far

mer-Labor konvencija, beveik 
kiekvienam punkte sutinka su 
Socialistų Partijos platforma.

APSIDRAUSK!

$10,000 acotent policy
Teikiama visiems Naujienų skaitytojams, se

niems ir naujiems, kurie prisius 75 centus kartu su 
prenumerata arba užsimokės atskirai.

$500 už sužeidimą einant gatve ar viešo budin- 
ko gaisre.

Veik šiandie — rytoj gali būt pervėlu!
Iškirpk aplikaciją ir išpildęs siųsk Naujienoms.

Nacionalio Ofiso pastangomis 
šioji valstija ta|>o suorganizuo
ta. Valstijos sekretorium yra 
drg. W. F. Dietz.

(Socialistų kandidato 
maršrutas

Illinois Norman Thomas, socialistų
kandidatas į prezidentus, kal-

Rengiama antras susirinki- bes sekančiose vietose:
mas su drg. Normanu Thoma- šeštadienį, rugpiučio 4 d.,
su, socialistų kandidatu į Jung- Nevv Yorke, Ulmer parke;
tinių Valstijų prezidentus. Jei* Sekmadienį, rugpiučio 5 d., 
dabartiniai planai bus įvykin* Watson, West Virgirija, mokyk- 
ti, tai tas susirinkimas bus rug
piučio 4 d.

Pennsylvania
Šioje valstijoje agitacija ei

na gyvai. Valstijos sekretorius,' Ketvirtadienį, rugpiučio 9 d.,

I

los kieme;
Pirmadienį, rugpiučio 6 d., 

Charleston, W. Va.;
Trečiadienį, rugpiučio 8 d.,

Cincinnati, Ohio;

drg. Darlington Iloopes, atsi- Louisville, Kentucky 
šaukė j draugus, kurie sutinka Penktadienį, rugpi d,1

NAUJIENOS
Insurance Dept.

1739 So. Halsted St., Chicago, III.
Šiuo užsirašau $10,000 Travel Accidęnt In

surance Policy, kuri bus išduota mano vardu, kaipo 
nuolatiniam Naujienų skaitytojui, už kurią sumoku 
75 centus registracijos mokesčio.

Aš dabar esu Naujienų skaitytojas ir sutin
ku būti per metus laiko.
Aš dabar sumoku už prenumeratą ir imsiu 
Naujienas per metus laiko.

Vardas ......................................................................
Adresas (gatvė) ...................... .................................
Miestas ir Valst..................    -
Užsiėmimas .......................................Amžius...........
Pašelpgavis ...........  ................ -

G. Chernausko Darže
79th & Archer Avė.

JUSTICEPARK

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

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

• N

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.

platinti literatūrą. ĮMemphis, Tennessee;



Ketvirtadienis, liep. 26, ’28 NAUJIENOS, Chlcafrp. m
——J——a,- ;/.r. r. ---- -

įkorespondencuosĮ
Rockford, III

Margumynai

Liepos 19 d. Rockfordo mies
to piliečius supurtė šiurpulys 
brutališkos žmogžudystės, ko
kios dar šios apielinkės gyven
tojų istorijoje nebuvo žinoma. 
Viršminėtos tragedijos auka 
buvo V. Plager, 32 metų vedęs 
vyras. V. Plager tą rytmetį pa
sivalgo pusrytį ir rengėsi va
žiuoti j darbą. Bet kada jis j- 
sėdo į savo autą, kuris riogsojo 
gale daržo, ir kuomet pamynė 
ant starterio, tai perkūnišku 
trenksmu V. Plager per fordu- 
k<> viršų buvo išmesta apie 20 
pėdu į aukštą, ir nupuolęs ant 
žemės su sutriuškintais kau
lais ir viena koja apsukta apie 
sprandą gulėjo be sąmonės. O 
iš forduko griuvėsių rituliavos 
dideli durnų kamuoliai į padan
gę. Tuojaus buvo pašaukti 
ugniagesiai ir policija į tragedi
jos vietą. V. Plager dar pra
tarė kelis žodžius kas tą nuož
mų darbą atliko, ir po to nu
gabentas į ligonbutį už kelių 
valandų pasimirė. Policija stro
piai stvėrės už darbo piktada
rių suradimui. Pirmiausiai iš
tirta, kad ši tragedija atlikta 
su dinamito pagalba. Mat, 
žmogžudys užtaisė dinamitai 
autui sėdi ne, ir kuomet au
to starderis tapo užmintas iri 
elektrikos vielos sutrenkė di
namitą, tai toje pačioje sekun
doje pasireiškė baisi ekspliozi- 
ja. Pagaliau policijai pavyko 
surasti nužiūrimą piktadarį, tū
lą Paul Reed, 22 metų vaikėzą. 
Nors kalbamasai Reed dar ne
prisipažįsta prie žmogžudystės, 
tačiau su kiekviena diena poli
cijai pavyksta surasti vis dau
ginus pėdsakų, kurie liudija, kad 
tai Paul Reed tą barbarišką 
darbą yra atlikęs.

G O O
Yra neužginčijamas faktas, 

kad progresas su kiekviena die-Į 
na žengia pirmyn, savaime neš
damas j žmonijos gyvenimą 
daugiaus kultūros, daugiaus to
bulumo; ir pagaliau daugiaus. 
rimto žiponiškumo. Tačiau su 
apgailestavimu reikia konsta
tuoti ir tas faktas, kad pas 
mus nestokuoj a ir tos rūšies 
sutvėrimų, kuriems dar nėra, 
išgaravę praeities nekultūrin
gumo liekanos. Mat, buvo lai
kai, kuomet musų kai kurie 
žmonės sulaukę sekmadienio 
būdavo parsigabena po didelę 
bačką alaus ir pasikvietę į sve
čius savo artimus kumus ir 
šiaip tulus Klaipėdos Motiejus 
gerdavo, kol nosys parausdavo. 
Na, ir kuomet kalbamieji sve
čiai iškilmingai visą alaus bač
ką ištuštindavo, tai atsisvei
kindami vieni antriems snukius 
išsidaužydavo. Dabartiniu lai
ku pas mus tą patį vaidmenį 
vaidina tam tikra grupė lietu
vių, “siurpraiz pares” rengda
ma. Ir kad apie jų incidentus 
civilizuotas pasaulis nesužino
tų, tai tos siurpraiz parės dau
giausiai yra rengiamos laukuo
se, kur nors pas ūkininką. Ir 
ten susispietę ūžia kaip širšės 
apie stuobrį, kol įvyksta koks 
nors nesusipratimas. Tuomet 
apsidaužo pažandės vienas ant
ram,kaip kurioms kūmutėms 
apspardė šonkaulius, o po t-0 vi-! 
si išsiskirsto.

į ginusiai pasižymi ignorantišku- 
mu, veidmaniškumu ir paga
liau idijotiškumu. O betgi jie 
jaučias turį pretenzijų tituluo- 
tis pirmeiviais ir progresistais. 
Well... jeigu komunistus, kaipo 
fanatizmo žieve apaugusius 
gaivalus, butų galima pavadinti 
pirmeiviais pilnoje to žodžio 
prasmėje, tai ir visos Chicagos 
Linkoln parko monkes būtinai 
reikėtų vaditni pirmeivėmis 
p r og r es i t ė m i s.—Repor te r i s.

CIeveland, Ohio

ir

Gansono ir Sarpaliaus ristynės 
už lietuvių drutuolių garbę 
įvyks nedėtioj, liepos mėne
sio 29 dieną T. Neuros 
že, Brunswick, |Ohio.

dar

vie-

0
randasi dar ir 
sutvėrimų, tai

O O
Beje, pas mus 

keistonės rųšies 
tie, kurie save vadina komunis
tais (kiti juos vadina Maskvos 
davatkoms). Kalbamieji sutvė
rimai atrodo kaip 
žmogus, tačiau 
ka ir aplamai 
mo padorumas 
rias nuo pilnai
nių. Kaip jau visiems gyvenan
tiems ant šio pasaulio žemės 
yra grerai žinoma, komunistai 
visuomeniniam judėjime dau-

kiekvienas 
jų būdas, takti- 
visas žmonišku- 
toli gražu ski- 
civilizuotų zmo-

rią ne pinigas nupirks, bet tik, bukite gražiai prisirengę, kad 
sveikata ir gabumai. Kitaip sa- gražiai atrodytum#, kad kitų 
kant, čia laimės ne godumas/kolonijų lietuviai galėtų ma- 
tik drutuolių stiprybė, nes ris-j tyt, kaip daug gražių vaikinų 
tynęs tęsis iki galui, kol iš be- ir merginų yra Clevelande. 
sigrumiančiųjų vienas išeis ’ 
pergalėtoju. Dėlto abudu dru
tuoliai, kaip Gansonas, taip ir 
Sarpalius. abudu rengiasi ir 
abudu lavinasi, kad išsimiklini 
taip gerai, kad butų prisirengu
siais stot arenoj į grumtynes 
aukščiau 
vietoje.

Mums 
kuris iš
kadangi jiedu abudu yra jauni 
ir abudu.beveik to paties sun
kumo ir didumo ir to paties 
amžiaus. Ir abudu moka gerai 
ristis, nes abudu to mokinosi 
ir lavinosi, todėl reikia tikėtis 
ilgos jų kovos arenoj. Gal ko
va tęsis valandą, gal dvi, gal 
tris, nes kuomet žmogus yra 
geriau išsilavinęs, tai jo kvė
pavimas būva lengvesnis ir to
dėl gali ristis nuo vienos iki 
penkių valandų be pertraukos.

Atvažiuodami pasižiūrėti ši
tų ristynių, bukite prisirengę 
ilgam laikui, nes jos gali nusi
tęsti gana 
nes, kokių 
nebuvo..

Be viso
žinot kuodaugiausia jaunimo, 
tinkamai apsirengusio, nes vi
sas šitas išvažiavimas bus 
trauktas į krutančius paveiks
lus, kurie paskui bus rodomi 
Amerikos lietuvių kolonijose ir 
net pačioje Lietuvoje. Todėl

minėtoje dienoje ir

sunku dabar pasakyt, 
jų geresnis ristikas,

Taip. Tai bus ristynės 
uos iš svarbiausių, kokios 
buvę Clevelande ir jo apylinkė
se. Jų surengimui clevelandie- 
čiai deda visas pastangas. To
dėl vietiniai lietuviai dabar 
apie nieką daugiau ir nekalba 
kaip tik apie busiančias risty- 
nes; kiti eina j laižybas ir de
da didelius pinigus; vieni tik
rina, kad ristynės laimės Gan- 
sonas, kiti vėl stato pinigus 
ir tikrina, kad laimės Sarpa- 
lius. O iš šalies žiūrint rodosi, 
kad tiedu lietuviai drutuoliai 
susikibę grumsis už garbę, ku-

Be to, vieną valandą risis 
musų drutuoliai, Joe “Bull” 
Komar su Jack Odeli.

faigi dar kartą kviečiame vi
sus rengtis tai dienai. Suva
žiuokite visi anksti, kad gau
tumėt geresnes vietas atsisėdi
mui.

Apart ristynių bus dar ir šo
kiai. Gros smagi orkestrą; bus 
išsigert ir užsikąst.

Sporto Korespondentas.

Eagle River, Wis

ilgai. Tai bus risty- 
tarpe Lietuvių dar

ko, prašome suva-

Ateitis parodys, ar musų 
tautietis laimės meilės čempio
natą, ar ne.

Dalykas ve koks. Gyvena mu
sų apielinkėj viena meili gra
žuolė, kuri savo gražumu ir 
lipšnumu jau kelinti metai kaip 
vargina vietos jaunikaičius. Ji 
buvo apsivedusi su vienu far- 
meriu ir pasišalinusi nuo musų. 
Bet neilgam, 
jos vyras jai 
siplakė prie 
vio. Tasai ir
tingas, ir meilus.
meilė prikimba, tai Jr su dina
mitu neatplėši. Bėga gražuolė 
pas advokatą, kad gauti nuo 
pirmojo vyro divorsą. Advoka
tas sako, jog taip striokaunai 
negalima. Norint gauti divor
są, reikia įrodyti, kad vyras 
kaltas. O tai gali užimti pū

Surado ji, kad 
ne pora, tad pri- 
švedo kreivagal- 
mokytas, ir tur- 

Na, o kai

šėtinai laiko. Tuo tarpu meilė 
eina Vis karštyn ir karštyn, 
nors į vandenį šok. Laukti 
ilgiau, tai tikra koronė. Išva
žiuoja gražuole su švedu j Du- 
lUth, Minu., ir apsiveda. » Po 
gero “honey moon” švedas su
grįžta į Eagle River, o jauna
vedė pasilieka Duluthe. Visi 
stebisi, kodėl su švedu tokia 
permaina įvyko— jis linksmas 
ir dainuoja ir vis giriasi, kad 
jau esąs vedęs. Girdi, jis už- 
dėsiąs saldainių krautuvę, o jo 
moteris atidarysianti “beauty 
shop”,— ir viskas busią tvar
koj. Tuo tarpu jo miteris gavo 
divorsą nuo pirmojo vyro ir at
važiavo pas jį. Pirmoj vietoj 
švedas nupirko moteriai drapa
nas ir žiedus, o apie rakandus 
ir krautuvę užmiršo (o gal pri- 
trtuko smulkių).

Išeina musų švedas su ark
liais j darbą. Vakare grįžta 
visas dulkinas su mėšlynomis 
kulnimis. Nori jis pasimeiluoti 
su gražuole, o toji šaukia: 
“Get out! Tu smirdi. Eik nu
siprausk I”

Vyras eina į darbą, o gra
žuolė Skrybėlaitę ant galvos ir

tararai po miestuką, čia ji su-| 
sipažino su lietuvišku meilės 
čempionu. Vyras ir iš stuomens 
ir iš liemens — septynių pėdų 
aukščio—nors į parodą statyk. 
Be to, visuomet gražiai apsi
rengęs, turi gražų karą.

Pastebėjo švedas, kad jo gra- 
žoulė užvedė naują romaną. 
Nusiminė. Pagyvenęs tris sa
vaites, jis taip su gražuole su
sikivirčijo, jog prisiėjo veidus 
iodina pauderiuoti. Gražuole 
bėgdama pro duris sušuko: 
“Nuo šios dienos tu daugiau1 
man nebevyras!”

Ir tiesą ji sakė, nes ją laukė 
lietuviškas kavalierius. Dabar 
laukiama naujo divorso ir nau
jų vestuvių.

Meilės čempiono tėveliai gra
žiai gyveno ir buvo geri kata
likai. Tėvas vis sakydavo: 
“Dievas sutvėrė žmogų iš dul-| 
kių. Todėl dulkės turi būti šla
pios, jeigu nori, kad jos laiky
tųsi krūvoj”. —Vietinis.

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

Skaudėjo jam nugarą ir 
inkstai darė trubcdių

•‘Nuga-Tono ■uatiprlno mano ink*tu* ir 
nugarą.” «aAo poną* John E. Fairchiid. Al- 
lentown, Fa., ‘ir aft jaučiu <•*<** deMmtj 
metu jatine*nl*. negu prieft vartojimą jų. 
Mano nugara taip įkandėdavo, kad man 
Munku buvo gnlčti lovoj. Dabar viaka* 
yra gerai. Mano inkstai yra gerame sto
vyje ir a* galiu dirbti ir įninku darbą jr 
visai nepailstų.”

Vyrai Ir motery* kurio Bilpni ir sergan
ti arba kurie turi allpnu* *varbe*rilu» kū
no organu*, akiivio trobelių*. prasta ape
titų. HilpnuB inkstu* arba pūslę. reumatiA- 
ku* skausmus. silpną nugara, galvon skau
dėjimą, svaiguli. ga*u* viduriuose ir žar
nose. užkietėjimą, apsivėlusi liežuvi, ne
malonų burnoje kvapą. Kilimu* nervu*, 
praatą miegų, turėtų vartoti Nura-Tone. 
Jo* pagelbės puikiai tik | keletą dienų — 
jų* jausitės sveikesniu, stipresniu, Jų* ga
lit nusipirkti Nuga-Tone bile krautuvėje 
kurioje pardavinėja gyduole*. Jei ju*ų ver
telga neturi jų pa* save atake. reikalau
kit. kad ji* užsakytų jum* IA oi Kelio vai
stinės.

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. YUŠKA & CO.
1604 So. Paulina St., Chicago, 111.^

Garsinkite Naujienose

Plaukit Lietuvon
Garsiuoju Jūrių Milžinu

Iš New Yorko Rugpjūčio 4 d.
Prityręs U. S. Linijos žmo

gus lydės jumis ir aprūpins visus 
kelionės reikalus.

Del laivakortes ir prisirengimo 
kreipkitės tuojaus
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POLITINĖ KOVA MEKSIKOJE

Kova tarpe “obregonistų” (nabašninko Obregono 
šalininkų) ir darbininkų vadų, apie kurią buvo aną die
ną rašyta šioje vietoje, eina tolyn vis aštryn. Obregono 
partija gina Meksikos valstiečių reikalus, tuo budu ta 
kova faktinai yra kova ūkininkų prieš darbininkus.

Obregonistai prispyrė Meksikos darbininkų sąjun
gų vadą Morones pasitraukti iš darbo ministerio yietos. 
Dabar sakoma, kad Morones slapstąsis ir kad policija 
ieškanti jo. Prieš jį ir jo draugus keliama kaltinimas, 
kad jie prisidėję prie gen. Obregono nugalabinimo. Te
legramos iš Meksikos praneša, kad Obregono užmušė
jas, Jose Leon Torai, atlikęs “pilną išpažintį” iš kurios 
esą matyt, kad tą piktadarį pavartoję, kaipo savo įran
kį, darbininkų lyderiai.

Kiek tiesos yra šituose kaltinimuose, kolkas yra

bininkas”, sakysime, įdėjo savo bendradarbio kores
pondencijų iš Lietuvos, kur be ko kita skaitome ve kų: 

“Uk. Sąjunga ir Darbo Federacija tur būt ge
riau butų kad likviduotųsi ir savo likučius pridėtų 
prie krikščionių partijos.... nes šiaip jie (jos. “N.”
Red.) gyvuoja nepergeriausia.”
Iš trijų klerikalinių partijų, vadinasi, jau dvi yra 

taip sunykusios, kad geriaus butų jas palaidoti. Tau) sa
ko patys Lietuvos klerikalų šalininkai.

Vargšai krikščionys. Jie ir nesapnavo, “besąlygiai” 
remdami smetonininkų perversmą, kad per kokius pus
antrų metų jie šitaip nusigyvens!

Medicinos Žinios
Nekurtuose kraštuose pasiūti- tik negautų progos visokie šun

daktariai, arba • “specialistai“, 
viešai garsintis, tai ligoniai eitų 
pas savo daktarą, na, ir tenai 
.gautų sąžiningą ir gerą patar
navimą. O tai butų dėl jų net 
dviguba nauda, nes ir pinigus 
sutaupytų, ir, pagalios, greičiau 
išgytų.

Tokių įstatymų visur reikia, 
juo labiau čia Amerikoj. Jau čia 
tai lytiškomis ligomis sergantie
ji yra mulkinami ir lupami, gal 
būt, daug daugiau, negu Pary
žiuj. Tik įsivaizduokite, kad y- 
ra “specialistų“ ir visokių “in
stitutų“, kurie laikraščiuose net 
„visą puslapį paėmę skelbiasi. 
Kiek tai reikia iš nelaimingų 
žmonių išplėšti pinigų, kad tuos 
baisiai brangius skelbimus ap
mokėjus?!

mų jau visai nebėra

Jau nuo 1866 m. Švedijoj nė
ra buvę ne vieno pasiutimo, 
mat, nuo to laiko griežtai pil
doma įstatymas prieš šunų im
portavimą. Irlandijoje jau per 
dvidešimts pastarųjų metų irgi 
joks pasiutimas nepasitaikė, 
nes kiekvieną iš kitur atvežtą 
šunį laikomą net šešis mėne
sius kvarantina. Australi
joj ir gi tas pats daroma, ir 
tonais jokis pasiutimas jau 
per daugelį metų nepasitaikė. 
Anglijoj yra dar tikras “apy
nasrio įstatymas“, kuriam vei
kiant 1902 m., pasiutimo liga 
visai buvo išnykusi. Tik
ėjus karui ir daugiausiai su- 
sirupinus jos reikalais, šitas įs
tatymas nebuvo griežtai dabo-

už-

sunku spręsti, bet jie yra labai panašus j sęinokslę 'a,11as.’. taiHil.'r Pa“ai vėl
.v,..., . 'ct's t pradėjo rodytis. Tačiaus po

prieš daibinuikų vadus. karui, ypač 1922 m., pasiutimų
Po visų tyrinėjimų, kuriuos vedė obregonistų parti- Anglijoj visai nebėra. Dau- 

jos žmogus, stovįs Meksikos Miesto policijos priešaky- giausiai pasiutimų būna Jung- 
je, nesurasta nė vieno fakto, kuris rodytų buv. ministe- ti^se Valstijose, paskui, Ku
rio Morones arba bet kurio artimo jo draugo dalyvavi- AtusriJ°j ir Jtallį0J_‘ v? 
mą pasikėsinime prieš Obregoną. Ir patys obregonistai tuose kraštuOse arba visai ne
randa galima prikišti darbininkų vadams tiktai tą, kad ra atatinkamų įstatymų arba 
jie esą “psychologiškai kalti” dėl atliktosios žmogžudy- jeigu ir yra, tai nepildomi kaip 
bės, nes jie, girdi, savo atakomis prieš išrinktąjį prezi-l reikiant. 1927 
dentą sudarę tokią “atmosferą”, kurioje pasikėsinimas 
prieš jo gyvastį pasidaręs galimas.

Kiekvienas pripažins, kad tai yra vėju pamušti 
kaltinimai.

Labai įtartina aplinkybė, be to, yra ta, kad, kaip 
praneša telegramos, tame darbininkų vadų “kaltės ati
dengime” suvaidinę svarbią rolę katalikų kunigai. Ku
nigai pasisiūlę policijai talkon ir visomis jėgomis pade
dą jai vesti tyrinėjimą. O vienas kunigas, klausydamas

prieš darbininkų vadus.
Chiropraktorius ligi mirties 

ligonį užniurkė

»
Prof. S. Kolupaila lio ežerą,

1 1 Y V *

Didieji Dzūkijos
Ežerai

, skalbėjas, Metelių 
bažnyčią; jo paveikslas buvo 
galima gėrėtis dailininkų paro
doje Kaune.

Pereltą vasarą būrelis musų 
mokslininkų bandė tirti tris di
džiuosius Dzūkijos ežerus — 
Dusios, Metelio ir Obelijos. Jau 
žiūrint į Lietuvos žemėlapį, tie^ 
ežerai atkreipia j save dėmesį 
savo tvarkingu gretimu padė
jimu ir kai kuriu panašumų. 
Dusios ežeras (Dusia) savo 
plotu užima pirmą vietą tarp 
laisvos Lietuvos ežerų; jis už
ima 23,3 ketv. kilometrus. Di
desni ežerai — okupuotoje Lie
tuvoje — Naročies — 75,4 ketv. 
km., Snūdų — 62,4 ketv. km., 
Drūkšių — 41,5 ketv. km., Dir- 
vietos — 36,1 ketv. km., Dys
nos — 23,4 ketv. km. Dusios

• ežeras turi ilgio 8,3 km., 
! didžiausia platumo — 4,0 km.

I PIANAI, PIANAI,
PIANAI!

vertės

iPactfiP and Atlantic Photo]

Morris M. Titterington, išra-
dėjo žemės induktyvio kompa-i dideij įSpu-
so ir daugelio kitų skraidimo j., pasįtaiko jame ir pasakingų 
instrumentų, užsimušė liepos; milžinų _ šamų.
11 d. susidaužius staigioj aud-j vieno kilometro smėlio juos- 
roj jo aeroplanui ties Snyders, £a (su Metelių miesteliu) skiria 
Pa. Jo pasažierč irgi liko už- Dusios ežerą nuo Metelio ežero, 
mušta.

i.I reikiant. 1927 m. vien tik
New Yorke šunes įkando 2,329 
žmones, o 659 apriejo, vadina
si, pasiutę šunes įkando; šeši 
iš įkąstųjų mirė. Palyginus su 
1926-tų metų aprietųjų skai
čiumi, pasirodė, kad 1927 m. 
skaičius pašoko net 130 
šimčių.

nuo-

užmušėjo Toral’io išpažinties, taip jį sugraudinęs, kad 
piktadarys, pagaliau, išdavęs vardą žmogaus, kuris su-

Veneriškos ligos ir 
išnaudojimas

Veneriškomis ligomis sergan-
kurstęs jį nušauti Obregoną, — išdavęs tuo tikslu, kad tieji yra labiausiai išnaudojami 

ligoniai. Šitie žmonės, mat, dau
gumoje įsitikinę, kad jie turi 
kokią tai “slaptą“ ligą, kurią iš 
tikrųjų reikia slėpti. Taigi jie 
drovisi eiti pas savo gydytoją, 
manydami, kad ve gydytojas 
ims ir ką nors blogo apie juos 
pamanys. Jie dažniausiai eina 
pas labai išsigarsinusius “slaptų 
ligų specialistus“, be to, jie ei
na net ir į visokius plačiai išgar
sintus “institutus.“ O šitokiose 
vietose ligonis dažniausiai sutin
ka ne sąžiningą gydytoją, bet 
aršiausią lupiką, kuris, naudo
damasis ligonio neišmanymu ir 
baime, daro su juo, ką tiktai jo 
bloga valia diktuoja. Tokių 
“specialistų“ gydomi ligoniai 
tankiausiai gydosi ir gydosi per 
metų eiles, na, ir neišsigydo, ži
noma, kaip jie išsigydys, kad, 
viena, arba nėra kaip reikiant 
gydomi, antra, arba, tyčia gydo
mi, kad tik daugiau pinigų išvi
liojus.

Visokie “specialistai“ ir “Ins
titutai“ mulkina ir išnaudoja 
Veneros ligonis sergančius kuo
ne visame pasaulyje, bet, rodos, 
kad daugiausiai Franci joj, ypa
čiai Paryžiuj. Sako, kad fenais 
galybės tokių “specialistų“ pri
visę, ir visi darą gerą biznį. Ge
ros valios gydytojai ir šiaip jau 
visuomenės darbuotojai pradėjo 
ieškoti būdų, kaip niekšams 
“specialistams“ kelią užkirtus 
žmones išnaudoti. Sumanyta įs
tatymas, kurio galia butų gali
ma bausti kiekvieną, kuris ko
kiu nors budu viešai skelbsis 
Veneros ligų “specialistas“ esąs, 
kokią nors stebuklingą gyduo
lių Veneros ligoms gydyti turįs, 
ar tam panašiai. Jeigu šitoks 
įstatymas pereitų, tai iŠ tiesų 
jis butų naudingas. Juk kaip

butų apgintas katalikų bažnyčios vardas nuo neteisingų

Taigi Meksikos klerikalai jau eina ranka už rankos 
su obregonistais prieš darbininkų vadus. Ir obregonis- 
tai viešai rodo savo pasitenkinimą tokiu klerikalų ben
dradarbiavimu ir žada net dovanoti gyvybę Obregono 
užmušėjui už taip kad jisai padėjo jiems suversti kaltą 
ant darbiecių.

Visa taį yra be galo įtartina, žinant, kad Jose Leon 
Torai (“Škaplierninkas”) prisipažino užmušęs Obrego- 
ną, “idant Meksikoje įsigalėtų karaliaus Kristaus vieš- 
patybė”, ir kad prezidentas Calles ir policijos viršinin
kas oficialiuose pranešimuose 
turį įrodymų, kad 
klerikalų.

Labai galimas
galvojo panaudoti
idant ateinančiuose prezidento rinkimuose jiems nebū
tų pavojinga konkurencija tokių populiariškų žmonių, 
kaip Morones. Klerikalams gi yra pilniausias išrokavi- 
mas šitoje šmeižtų kampanijoje bendradarbiauti obre- 
gonistams, nes, padėję obregonistams laimėti kovą su 
darbininkų vadais, klerikalai gali tikėtis, kad busimoji 
Meksikos valdžia sutiks eiti į kompromisus su katalikų 
dvasiškija. i ‘ i į

Tečiaus, jeigu pasirodytų, kad iškeltieji prieš Meksi
kos darbininkų vadus kaltinimai yra pamatuoti, tai su
prantama, kad jie butų verti griežčiausio pasmerkimo.

yra pareiškę, jogei jie 
ta piktadarybė buvusi suplanuota

daiktas, kad obregonistų vadai su- 
užmušeją darbiecių diskreditavimui,

LIETUVOS KRIKŠČIONIŲ BĖDOS

Jei tikėti Lietuvos klerikalų laikraščių pranešimais, 
tai krikščionių bloko šulai da ir šiandie, antraisiais 
“tautiškos eros” metais, laikosi kūotvirčiausia. Lietuvos 
Ūkininkų Sąjungos organas, “Ūkininkas”, pav. aprašo 
tos Sąjungos suvažiavimų, įvykusį birželio mėnesyje, ir 
tame aprašyme viskas taip 
riaus, rodos, ir negali būti.

Bet žmonės, kurie rašo 
strukcijomis, pasakoja visai

gražiai nupiešta, kad ge-

ne sulig partijos vadų in
kų kitų. So. Bostono “Dar-

New Albany, Ind., L. F. Graf, 
36 m. amžiaus, nuėjo pas chįro- 
praktorių sveikatos ieškoti. Jam 
buvęs kaklas “štyvas“ ir daž
nai skaudėdavę. Sakėsi jau bu
vęs pas gydytoją, bet nors ir 
jautęsis po tam geriau, vis dėl
to visai nepasveikęs. Chiroprak- 
torius tuoj pasiguldė ligoni ant 
stalo ir pradėjo savo ”mokslo“ 
metodu jam kaklą niurkyti. 
Ligonis smarkiai susirgo ir stai
giai mirė.

Koroneris, Dr. F. T. Tyler, 
ir keli kiti daktarai tyrinėjo 
lavoną. Jie surado visą kūną 
sveiku, išskiriant nugarkaulio 
smagenas tarp pirmojo ir ant
rojo slankstelio, kur jos buvo 
kraujo pilnos, gi jų kanale su
krekėjusio kraujo šmotas; be 
to, apskritai apie šitą vietą, va
dinas, tarp pirmojo ir antrojo 
slankstelio, audiniai buvo krau
juose pasriuvę, kas, žinoma, 
aiškiai rodė, jog ligonis mirė 
nuo stuburo smagenų 
vietoje sužalojimo.

Ir vis tebėra žmonių, 
ir pas chiropraktorius 
sveikatos ieškoti!

šitoje

kurie 
eina

Menką operaciją darydamas 
užsinuodijo ir mirė

Vienas gydytojas (Anglijoj) 
perpiovė vaiko rankoj skaudu
lį, kuriame jau buvo ne mažai 
pūlių. Už kokių keturių dienų 
viename gydytojo piršte pasi
rodė mažas skauduliukas, kurį 
jis pats atidarė, kad išleidus 
jau spėtus susirinkti tenais pū
lius. Neužilgo jis labai rimtai 
susirgo ir mirė.

Ieškota jo mirties priežasčių. 
Surasta, kad jis tikrai gavo 
kraujo užnuodijamą ir dėl to 
mirė. Tai labai galimas daik
tas, kad, ar jis jau turėjo pirš
tą biskį įsibrėžęs, ar įsibrėžė 
jį operaciją darydamas, o ga
vus į tokį jsibrėžimą susimes
ti bent kiek vaiko pūlių bakte
rijų, pasidarė mažas skaudu
lys, gi jo pasėka — kraujo 
nuodijimas ir mirtis.

Matoma, gydytojo labai 
atsargaus butaL taigi, arba
sai nevartota f guminių piršti
nių, arba, pagąlios, net ir visai 
rankų nenusiplauta po operaci
jos.

Savo plotu 12,7 ketv. km. Me
telio ežeras (Metelis) užima 

Wassermann’o metodą kraujo'tre<si« viet!> '“isvojoje Lietuvo- 
tyrimas dėl sifilio, šešių iš kiek-J Į2-9 k^m>)

vieno šimto, arba 417 šitų mo
terų, kraujas rodė pozityvią 
Wassermann’o reakciją. Dau
guma šitų moterų buvo baltos 
moterys. Gi juodakių, arba neg
rių, tyrinėta 814. čia jau pasi- 

pozityvią Wassermann’o 
turinčių net 19 nuo- 
Taigi suviršum tris 

daugiau už balusias'į" 9 km?

'Jo ilgis — 6,8 km., plotis — 
2,6 km. Ežeras negilus (di
džiausias gilumas 13 metr.).

I Kiek daugiau kilometro į ry- 
.tus guli trečias ežeras — Obe- 
lija. Obelijos ežeras visų ma- 
žiausias; jo plotas — 5,7 ketv. 
km., todėl jam paskirta tik 14 

i vieta kitų ežerų tarpe. Obeli
jos ežero ilgis 4,6 km., didžiau-

Visi tris ežerai atsirado le- 
' dynų amžiuje; tą rodo apylin-

rodė
reakciją 
šimčių. 
kartus 
moteris.

šiRe tyrimai daryti su tuo <jynų amžiuje; tą rodo apylin- 
tikslų, idant patyrus, ar Was- reljefas, geologinė sudėtis 
sermann o pozityvi reakcija yra jr ypa£ vienoda ežerų kryptis 
taip jau teisinga pastojusiose _ į šiaurės vakarus. Iš Dusios 
kaip ir nepastojusiose motery-'ežer0 tefca upeiis Sperna arba 
se. Butą, mat, spėliojimų, jog Simną per Simno ežerą į žuvin- 
- 1 , ’ i moterys kartais tų ežerą, iš kurio Davinė teka į

Iš Metelio ežero ište-
pastojusios
ir visai neturėdamos sifilio, o Šešupę.
gauna pozityvią Wassermann’o ka Metelytė, iš Obelijos — Obe- 
reakciją. šitie tyrimai betgi ro- lyte, kurios po kelių kilometrų 
do, kad pozityvi Wassermann’o susijungia ir sudaro Pėršėką, 
reakcija yra taip jau kompete-'kuri prie Balbieriškio įteka į 
tinga padarymui tikro sifiliui 
diagnozo pastojusiose kaip 
nepastojusiose moteryse.

ir

Chicagoje nuo džiovos miršta 
per pusę mažiau

Nemuną. Iš visų trijų ežerų 
upeliai išteka šiaurės gale ir te
ka į šiaurės vakarus.

Ežerų krantai neaukšti, ypač 
Metelio ežero. Aukštesnės vie
tos — Dusios ežero vakaruose, 
iki 30 mtr. ir Obelijos ežero ry
tuose. Vandens paviršius eže-

Pradėjus gydytojams, visuo- ruošė nevienodas; visų žemiau 
menes švietėjams ir apskritai guli Metelio ežeras: 106 mtr. 
publikai vis daugiau ir dau-' viršum juros lygio. Dusios 
giau susidomėti kova prieš ežero paviršius 1 mtr. aukščiau, 
džiovą, šita baisi liga gana Obelijos ežeras — 3 mtr. aukš- 
skaudžiai tapo sumušta. Pavyz- ^au Metelio. Užtat prieš ke- 
džiui, tik Chicagoje mirtis nuo Holika metų buvo manyta tarp 
džiovos beveik pusiau sumažė-1 ežerų prakasti kanalai ir įreng- 
jo. Štai, 1900 mirė 173, o 1925 « vandens malūnai. Seniau vi- 
_  jau tik g3 įsi trys ežerai priklausė Metelių

Bene tik labiausiai džiova dvar,,i <3 km- i šiaur« nuo Mej 
nepakenčia apšvietos ir turto, • ^eko *'^el°)> dabar nusavinti 
nes šit negrai, kurie kultūroje valdžios ir nuomojami žvejams, 
ir turte daug žemiau stovi už^Ve?<bu kelių k:umų ir 
baltuosius, džiova miršta nuo 

j dviejų iki trijų kartų daugiau,
negu baltųjų.

žmogui mirus, kaip greit 
širdis pasimiršta?

ir

Martini ir Šekeli (Vokietijo
je) darė bandymus, kad tikrai 
patyrus, kaip ilgai žmogaus 
širdis gyvena nuo to laiko, ka
da jau tikrai atrodo, kad žmo
gus yra miręs. Bandydami da
ryta su tam tikru instrumentu
(elektrokardiografu), kuris pa- ir tyrinėtojų, 
rodė, jog žmogui mirus, jo šir- pas Metelių kleboną ir mokyklo- 
dis išgyvena dar devynias mi- 
nutas ir trisdešimt astuonias 
sekundas. —Dr. Margeris.

Metelio miestelio gyventojai.
Kaip matyti ir ežerų foto

grafijų, jie, nežiūrint lygių 
apylinkių, pasižymi savotišku 
grožiu. Jie neturėtų būti aplen
kiami musų turistų ir krašto 
tyrinėtojų. Be abejo, ateityje 
bus tam tikslui geresnių prie
monių ežerams pasiekti ir jais 
susisiekti: sunku kur kitur ra
sti patogesnių sąlygų buriniams 
ir motoriniams laivams!

Pirmas 
ežerus patirti 
liepos mėn. 
telius grupė

bandymas Dzūkijos 
atliktas pernai

Nuvažiavo į Me- 
musų profesorių 

rado prieglaudą

už-

ne- 
vi-

Koks abehiai nuošimtis pasto
jusių moterų turi sifilį?

Teisme

Teisėjas klausia nusikaltėlio: 
Amžius?

Nusikaltėlis tyli.
Teisėjas: (smarkiau)
Nusikaltėlis: Vieni

Teisėjau.
Teisėjas: Kaip tai vieni?
Nusikaltėlis: Nugi už mano 

nusikaltimą daugiau negalima

metai ?
ponas

Net 6,954 pastojusiom mote-
rim daryta taip vadinamas; teisti, kaip vieni metai.

j e, kur buvo improvizuotas bi- 
vuakas. Ištisomis dienomis va
žinėjo valtimis ir vaikščiojo 
krantais įvairus specialistai ir 
dirbo savo darbą. Geografai 
matavo ežerų gilumą, botanikai 
tyrė pakraščių ir vandens aug
meniją, vad. planktoną, hidro- 
grafai matavo upelių vandens 
greitį ir debitą, fizikai darė 
optinius ir meteoroliginius ste
bėjimus. Dar vienas tyrinėto
jas sėdėjo prie ežero kranto ir 
dirbo teptuku; tai dailininkas 
Žmuidzinavičius, kuris gražio
mis spalvomis atvaizdavo Mete-

Kimball Player Pianas, 
‘ $700, už $295.
Kimball Upright Pianas už $35.
Maccy Kamp Grojiklis, naujas, 

vertės $900 už $395.
Gulbransen Grojiklis vertės 

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

už $190.

RAD1OS, 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 clcctric 
$65.

Brunsvvick — combinacija 6 tu
pu 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

MŪRINIS arba MEDINIS
Geros rųšies pastatyti garažai

$10 jmokėti
24 mėnesiams išmokėjimui

Mes spccializuojamės budavojimo 
garažų, palčių, sunparlor, pakeliam 
namus, dedam cementinius pamatus, 
pertaisome ir statome vasarnamius.

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

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

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

Quality Construction Co.
North Shorc ofisas ir Yardai 

4538 W. Addison St.
Telephone Avenue 4718

GYVENIMAS
Mineeinii žurnalai

900 W. 52nd Street
CHICAGO

"T

Prenumerata metams $1.50
Pusei metų __________ $1
Kopija .................. . ...... 10c

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

Garsinkitės Naujienose



Ketvirtadienis, liep. 26, ’28 NAUJIENOS, Chicago, III. 5
Rabindranafas Tagorė mano i>akopų. Pagaliau kai

Upės Laiptai mėnuo nuslinko iš rytų į vaka
rus ir sanjazino šešėlis perėjo 
iš užpakalio į priekį jis paki
lo ir nuėjo j šventyklą. Mėnuo

Jei tu nori išgirsti ką nors šakomis buvo surengta mugė. v*sa* leidosi už miško.
iš praeities laikų,—atsisėsk čia 
aut mano laiptų ir įsiklausyk į 
vandens čiurlenimą.

Buvo rugsėjo pradžia. Uįiū 
buvo aukštai pakilusi, tik trys 
mano laiptų pakopos kyšėjo iš 
vandens. Jos bangos užliejo 
žemesnias kranto vietas, kur 
tankiai po mango šakomis buvo 
sužėlę čaučuko krūmai.

Viename upės vingyje kyšo
jo trys krūvos akmenų iš van
dens paviršiaus, 
akacijų žvejų 
anksti rytą ant
bangų. Ištysusias 
gusias ant smėlynų, 
patekėjusi saulė; 
pilnai pražydusios, bet jų žiedai
vos pradėjo skleistis. Maži lai
vai ištempė savo bures ant sub
lizgėjusios nuo saulės spindu
lių upės. Bramanų kunigas at
ėjo su 
i upę 
po dvi 
dens.
jau laikas, kai Kuzum ateida
vo prie maudyklės laiptų, ta
čiau aš tą rytą jos neišvydau.

Bhubau ir
skundėsi dėl jos. 
apie tai, kad jų draugė buvo 
|>aimta į savo vyro namus, kaž
kur į tolimą nuo upės vietą, 
su vetimais žmonėmis, sveti
mais namais ir svetimomis gat
vėmis.

Laikas bėgo ir jos paveiks
las beveik išblyško mano at- 
mintyj. Praėjo metai. Mote
rys ant maudyklės laiptų retai 
tekalbėdavo apie Kuzum. Bet 
viena ryta 
senai man 
palietimo, 
kojos, bet 
nustojusios
judesių muzikalumo, 
tapo našlė. Žmonės 
kad jos vyras dirbęs kažkur to
li nuo jos ir kad ji mačiusi jį 
tik kelis kartus. Laiškas at
nešė jai žinią, kad jos vyras 
mirė. Vos aštuonerius metus 
sukakus, buvo ji našlė. Ji nu
metė nuo kaktos raudoną mo
terystės ženklą, užsidėjo savo

Pririšti prie 
laivai supėsi 

putojančių 
žoles, išau- 
palietė vos 
jos nebuvo

savo šventomis vazomis 
maudytis. Moterys ėjo 
ar po tris semti van-

Aš žinojau, kad buvo

jis

visko suprasti, bet ji 
jo atydžiai, tyliai ir 

suprasti tai. Jo nuro- 
aklai klausėsi. Kasdien

turi

atsi-
savo

S varno atėjo ir 
Jie kalbėjo

aš sudrebėjau nuo 
pažįstamų jos kojų 
Taip, tai buvo jos 
jau be sandalų ir 

savo pirmykščio 
Kuzum 

kalbėjo,

aigrjzo j savo 
prie Gango 

atrado vos kę
są vo drauges.

gimtąją trobelę, 
krantų. Bet ji 
lias buvusias 
Bhubau, Svarno 
kiojo ir išvyko 
rat dar buvo čia, bet ir ji, kaip 
buvo kalbama, turėjo ištekėti 
ateinančio gruodžio mėnesy. 
Kaip Gangas tuoj, kai tik at
eina lietaus laikas, išsiplečia iki 
savo milžiniškos platumos, taip 
pat ir Kuzum stiprėjo diena iš 
dienos, iki jaunatvės ir grožio 
pilnumos. Tačiau jos tamsus 
rūbai, jos rimtas veidas ir jos 
tyli buitis, užmetė uždangalą 
ant jos jaunystės ir paslėpė

nuo
žmonių akių...

Praėjo dešimt metų, ir 
veik niekas nepasteliėjo, 

tapo subrendusi mote-

be-

Kuzum 
ris.

Prieš 
rugsėjo

daugelį metų, vieną 
rytą, rodos kaip ir

šiandie tai buvo, atvyko auga

Nuo to laiko aš mačiau, kaip 
Kuzum kasdien ateidavo pas j jį 
išreikšti jam savo pagarbą. Kai 

pabaigdavo savo rytmečio
maldą, paprastai pasišaukdavo 
ją pas save ir kalbėdavo jai 
apie tikėjimo dalykus. Ji gal 
negalėjo 
klausėsi 
stengėsi 
dyrrtų ji
ji ateidavo į šventyklą, visuo
met pasirengusi patarnauti 
Dievui arba tuo, kad ji priskin- 
davo gėlių dėl vakarinių ar ryt
metinių pamaldų, arba sėmė 
kad iš Gango vandenį ir plovė 
šventyklos akmens grindis.

Baigėsi žiema. Putė šalti vė
jai. Bet po to, vieną vakarą, 
visiškai nelauktai išsiblaivė 
dangus ir atklydo šilti vėjai. 
Šilti ir kvepianti pavasario vė
jai... Po ilgos ir niūrios tylos 
vėl pasigirdo sodžiuje muzika 
ir fleitos garsai. Žvejai vėl 
atsinešė irklus j laivus ir lei
dosi j tolimas nežinomas Gan
go šalis. Jie dainavo visi. Pa
vasaris buvo atėjęs.

Tada aš vėl

—Pasakyk man atvirai savo 
mintis!

Su pusiau nugręžtu veidu, 
ji atsakė:

—Aš esu nuodėminga mo- 
teeris, pone, ir blogai tik tar
nauti galiu Dievui...

Sanjazinas tarė :
—Kuzum! aš žinau, kad

tave kažkas kankina.
, Ji sudrebėjo. Paskui ji už
dengė savo veidą ir verkdama 
atsisėdo ant laiptų prie sanja
zino kojų.

Jlis truputį atsitraukė. Pas
kui jis tarė:

—Pasakyk man, kas spau
džia tavo širdį, kad aš galėčiau 
tau parodyti kelią į ramybę?

Ji atsakė nepajudinamo pasi
tikėjimo tonu, laikas nuo laiko 
l>ertraukdama ir vos galėdama 
ištarti žodžius:

—Jei tu liepi,—aš galiu vis
ką papasakoti, bet tat yra taip 
sulipu padaryti... Tu, pone, jau 
tikrai esi įspėjęs. Aš garbinu 
vieną žmogų kaip Dievą, aš 
jam meldžiuosi, ir mano širdis 
buvo pripildyta laimės dėl to

atsidavimo. Bet vieną naktį aš 
sapnavau, kad mano širdies 
valdovas sėdėjo prie manęs so
de; jis laikė mano dešinę savo 
kairėje ir šnabždėjo man mei
lės žodžius. Viskas man rodėsi 
jau žinoma ir tarsi taip turėjo 
būti. Sapnas praėjo, bet jo 
pasėkos pasiliko. Kai aš jį pa
mačiau kitą dieną, jis man pa
sirodė visai kitoje šviesoje ne
gu pirma. Tas sapnas perse
kiojo mane. Aš baimėje pa
bėgau ir laikiausi nuošaliai, bet 
paveikslas neišnyko a manyje...

Nuo to laiko mano širdis ne
pažino ramybės. ‘Viskas many
je dabar tamsu!

Kol ji su ašaromis akyse 
pasakojo savo istoriją, aš jau
čiau kaip sanjazinas savo deši
nę koją tvirtai spaudė į manė 
akmens pakopą. Kai ji pabai
gė,- jis tarė:

i —Tu turi pasakyti, koks 
žmogus tave kankino sapne.

Su sunertomis rankomis mal
davo ji:

—Aš negaliu.
Jis nenusileido:

—Tu turi būtinai pasakyti, 
koks žmogus stovėjo tavo aky
se.

Ji sunkiai alsavo.
—Ar aš būtinai tai turiu pa

sakyti tau, geras pone? —pa
kalose ji.

— Taip!— atsakė jis.
—Tu esi tasai, kurį mačiau 

sapne.
...Ir su dideliu verksmu kri

to Kuzum ir paslėpė savo vei
dą prie mano šaltos akmeninės 
širdies. v

—Aš apleidžiu šią vietą dar 
šiandien vakare, kad tu nema
tytum manęs... žinok, kad aš 
esu sanjazinas, kuris nepri
klauso prie šio pasaulio. Tu tu
ri mane užmiršti!

Kuzum tyliu balsu atsakė 
jam:

—.Klausausi tavo paliepimo, 
pone.

—Gyvenk laimingai! — tarė 
sanjazanas.

Kuzum be žado nusilenkė 
prieš jį ir su pagarba palietė 
jo kojas. Po to ji pasišalino

tokiais pat retais ir tyliais 
žingsniais.

Mėnuo nusileido. Sutemo. 
Staiga nugirdau tekštelėjimą 
kažkieno kūno, nukritusio į 
vandenį.

Smarkus vėjas putė per vi
są tamsią naktį, tarsi norėjo 
jis užgesinti visas dangaus 
žvaigždes. Gango įniršusios 
bangos draskė žalius krantus.

Verta P. Cvirka.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Pradedu biznį ’
1) RE AL ĖST ATE, 2) Visokios 
rųfiies: Apdraudą (INSURANCE): 
Nuo Ugnies, Langų, Automobilių, 
Gyvasties ir kitų. 3) Surandu 
PASKOIjĄ ant Pirmų Morgičių.

Vesiu biznį per dideles, tvirtas 
ir teisingas kompanijos.

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

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevtlt 8500

Daugelis iš keleivių aplankė 
sanjazą, ir jų tarpe buvo kele
tas moterų iš to sodžiaus, kur 
buvo ištekėjusi Kuzum.

Buvo gražus rytas. Sanjazin 
sėdėjo ant mano pakopos ir 
meldėsi, kai staiga viena iš ke
liaujančių truktelėjo savo kai
mynę ir tarė:

—O, žiūrėk, tai musų Ku
zum vyras!

Kita atsargiai praskleidė sa
vo veido uždangą ir sušuko:

—O, dangau, tai iš tikro 
jis! Jis yra jauniausias šeimos 
sūnūs, musų Cattergu sodžiu
je!

O trečioji, kuri ne taip stro
piai rūpinosi savo veido uždan
ga, suriko:

—Taip, tikriausiai! Jis 
tokią kaktą, nosį ir akis.

Bet kita moteris tarė 
dususi, 'paskandindama
ąsotį vandeny ir nežiūrėdama 
į sanjaziną.

t—O, ne! Jaunasis vyras jau 
miręs ir jis niekad negrįš. Var
gšė ir nelaiminga žemėje Ku
zum !

Kitos spėliojo, kad jis netu
rėjo tokios barzdos ir nebuvo Tada aš vėl nematydavau 
taip išdžiuvęs ir visai ne tokio Kuzum. Nuo kai kurio laiko ji 
didumo... Pagaliau viskas buvo nevaikščiojo prie upės, nei į 
užmiršta. šventyklą, nei pas sanjaziną.

Vieną vakarą, kai užtekėjo; Kas tuo tarpu atsitiko, —aš 
pilnatis, atėjo Kuzum ir atsi- nežinau, bet po kai kurio laiko 
sėdo ant mano žemiausios pa- jie vėl susitiko 
kopos ir jos šešėlis krito ant mano pakopų.
manęs. | Nuleidusi akis paklausė Ku-

Maudyklėje nieko nebuvo be zum:_ 
manęs, žiogai < 
mane, šventklos varpų garsai 
nutilo, tik paskutiniai virpėda- ilgai nematau? Kodėl paskuti- 
mi tonai praskambėjo ir dingo niu laiKu tu nesirūpinai tar- 
temstančiame gojely ant kito nauti Dievui ? 
upės kranto... Ant tamsių Gan-1 
go vandenų draikėsi blizgantis 
mėnesio šviesos ruožas. Prie 
upės kranto, tankumynuose ir 
krūmuose, po šventyklos porta
lu, sukritusių namų griuvėsiuo
se, prie ežero pakrantės, 
mių miškely visur kilo 
šmėklos šešėliai...

Šikšnosparniai kabojo 
čatino šakų ir tyliai suposi. Ne
toli kilo šakalų garsus lojimas, 
kuris vėl greitai tilo.

Pamažu ir tyliai žengė san- 
jazinas iš šventyklos. Kai jis 'bile kada nuo nevirškinfimo arba 
norėjo jau nusileisti ant mau- Įrugštumų, acid, gasų viduriose 
dyklės laiptų, pamatė sėdinčią ir palengvinimas ateis tuojau, 
ten moterį ir jau norėjo grįžti, Į Per penkiasdešimtį metų tik- 
kai staiga Kuzum pakėlė galvą ras ‘‘Phillips Milk of Magnesia” 
ir pažvelgė atgal. Jos veido !yra užrašomas gydytojų, nes jis 
uždanga nusileido ir mėnesio prašalina tris sykius daugiau 
šviesa krito antjos akių, lupų,'acid iš skilvio kaipo saturated 
kai ji staiga pakėlė akis ir solution of bicarbonate of soda 
pažvelgė į jį.

Klaikiai rėkdama praskrido 
viršum jų palėda. Kuzum su
drebėjo nuo jos balso, bet at
sipeikėjusi užtraukė veido šy
dą. Po to ji žemai nusilenkė 
sanjazinui. Jis palaimino ir 
paklausė ją:

— Kas Ui esi?
—Man vardas Kuzum. — at

sakė ji, ir nieko daugiau juo
du nekalbėjo. Kuzum tyliai 
grižo j savo namus, kurie buvo 
netoli manęs. Bert sanjazinas 
tą naktį dar ilgai sėdėjo ant

vieną vakarą

čirškė aplink! —Pone, ar tu mane šaukei? 
—Taip. Del ko aš tavęs jau

Ji tylėjo ir nuleidusi galvą 
sėdėjo prieš jį ant pakopos.

ACID VIDURIUOSE
kaip

ant
“Phillips Milk of Magnesia” 

Geriau negu Soda

Vietoje sodos nuo dabar pra- 
dėkit vartoti po biskį “Phillips 
Milk of Magnesia” su vandeniu

' ir palieka skilvį liuosą nuo viso
kių gasų. Jis neutralizuoja gai
žumo rūgimą viduriose ir praša
lina visokius rugštumus iš vidu
rių labai lengvai. Be to dar, jis 
daug malonesnis vartoti negu 
soda. Būtinai reikalaukit “Phil
lips”. Dvidešimtis penki ir pen
kiasdešimtis centų buteliukas, 
bile kokioje aptiekoje. “Milk of 
Magnesia” yra U. S. Užregis
truota Trade Mark per The 
Charles H. Phillips (^hemical Co. 
ir jo pirmtakuno Charles H. 
Phillips nuo 1875.

lotas, kilnus, jaunas sanjazin 
(kunigas), su šviesia oda, po il
gos kelionės apsistojęs Ši va 
šventykloje, tiesiai prieš mane. 
Gandas apie jo atvykimą pa
plito ix) visą sodžių. Moterys 
paliko savo ąsočius pakrantėse 
ir spaudėsi į šventyklą, kad iš
reikštų šventam vyrui pagarbą.

Minia augo kasdien. Sanjazi
no garsas greit paplito moterų 
tarpe. Kartą jis skaitė joms 
iš Bhaga-Vota-Purana, kitą 
aiškino joms Gita’ą, arba sakė 
pamokslus apie šventąją kny
gą. Kelios ieškojo pas jį pa
guodos, kelios burtų žolių, ke
lios vaistų...

Taip ėjo mėnesiai. Balandyje 
per saulės užtemimą, plaukė 
ten didžiulės žmonių minios, 
kad pasimaudytų šventose
Gancro bangose. Po akacijų

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta .......... ........... ~.......... $2.50
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro _____  $1.50
Mokykloms ir šeimininkams vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skaniu* valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ........................  $3.0$
Šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias

KAUNO ALBUMAS .....................................................  50c
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRftVftS RASTAI. Septyniuose tomuose ........ ~~...... — $7>'H1
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ...».............................-...................... 5Uc

Rašybos vadovėlis su rašybos šodyniliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ................................. . ............... -— 55d
Namų darbai, namini sąskaitybi ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimynų užlaikyti.

VIENYBE
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Mii

M
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Leo Carrillo, 
Populiarus Scenos Žvaigždė

“Toasting” tikrai padaro tabakui du dalyku—pirma, 
tatai pagerina kvapsnį, o antra, prašalina nešvarumus.

daktarai birželyje m. rašė, kad Lucky 
Štrikes mažiau erzina jautrias gerkles, negu kokie kiti 
cig arėtai.

“It’s toasted”
Nei Jokio Gerklės Erzinimo —. Nei Jokio Kosulio.
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Įgimtas manda 
gumas

mums daro, 
kai žmonės 
langus, kar- 
įvykti. Eina

Kai mes dabar esame inteli
gentai ir beveik visi turime 
smokingus, būtinai reikia pasi
kalbėti mandagumo ir gerų ma
nierų klausimu.

Per tai, kad mandagumas pas 
mus yra žymiai prakiuręs ir 
dažnai net nešlovę

Dabar į vasarą, 
prededa atidarinėti 
tais konfliktų gali
kartais inteligentas gatve, pa
mato atvirą langą, tai pro tą 
langą inteligentas ir spiauna.

O jei koks prašmatnesnis ir 
su atestatu, tai net kėsinasi ap- 
spiauti priešingų durų klemką. 
Sportas, matote, o taip pat gat
vėj teršti draudžiama.

Konkėj taip pat konfliktų ky
la. Pavargęs inteligentas kar
tais atsisėda poniai ant kelių. 
Iš prisėstos damos dar degtu
kų papirosui uždegti paprašo.

Reiškia, musų mandagumo 
frontas žemiau kritikos.

Laimė, kad Martynas Cieliau
ka neša aukštai iškėlęs dailių 
manierų vėliavą. Kitaip mus 
drąsiai galima butų kokiu Ceilo- 
nu ir Špicbergenu pavadinti.

Cieliauka, žinotumėte, tikras 
mandagumo kankinys ir net už 
tai buvo vieną kartą nubaustas 
pinigine bauda, taip pat apmo
kėti visas gydymo išlaidas.

Dalykas, matote, toks išėjo.
Nuėjo Cieliauka į parapiją 

pas vargonininką metrikų pasi
imti.

Vargonininkas truputį šlubas, 
bet šiaip malonus žmogus ir 
truputį šnapseliu kvapia.

Nuėjo sau ir sako:
— Norėčiau, gerbiamasis 

dvasiškas broli, metrikų pasi
imti. Išeina, kad reikia apsi
vesti.

— Su malonumu, — sako, — 
patarnausiu. Musų pareiga, — 
sako, — visiems piliečiams ir 
žemesniems sluoksniams pa
dėti.

Taip Cieliauka su vargoninin
ku, mandagiai ir dailiomis ma
nieromis kalbėdamiesi ir pro
gresuoja į parapijos raštinę.

Priėjo dailiai prie durų.
—Labai prašau, — sako var

gonininkas Cieliaukai, ir ranka 
moja į duris, reiškia prašo eiti 
pirma. t

Cieliauka taip pat ranka mo
ja į duris ir visaip mandagumą 
reiškia.

—Negalima, — vadinasi, — 
mirštamam sutvėrimui savo pa- 
skudną nugarą kišti dvasiškio 
panosėn.

—Tamsta,—sako vargoninin
kas, — esi svečias, tai pro du
ris eiti tamstos pirmenybė.

O Cieliauka atrėžia:
—Aš netoks kiaulė visada 

vaikščioju mandagumo dėsniais. 
Prašau eiti, — vadinasi, ir ne- 
siožiuok.

Taip jie vienas kitą pirma 
pro duris ir kaišiojo kokį pusva
landį. Suprakaitavo abu.

Cieliauka nebeiškęsdamas pa
ėmė vargonininką už alkūnės ir 
tempia pro duris. O vargoninin
kas įrėmė Cieliaukai kelį į pilvą, 
priešinasi.

—Nepasiduosiu, — sako. — Ir

*
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(Atlantic and Pacific Photo]

Republikonų kandidatas į prezidentus Herbert Iloover ir jo žmonos (kairėj) apsilankymas pas vice-prezidentą Charles 
Dawes ir jo žmoną (dešinėj) Chicagoj.______

JP

nerodysiu, kaip aš savo ilgąją 
koją per slenkstį velku. Jau ir 
taip visa parapija juokiasi.

Cieliauka įkaito.
—Spiauna, — sako, — į ta

vo ilgąją koją, — jei aš stoviu 
mandagumo plotmėj.

Paėmė vargonininką už skver
no ir gana atkakliai pro duris 
velka.

Vargonininkas kad ir nelygių 
kojų, bet negi malkas skaldo.

Vyras apvalus ir su didele 
raumenų atsarga. •

Suėmė Cieliauka į glėbį, ant 
žemės ir už kojos kėsinasi pir
ma įvilkti pro duris.

Cieliauka žiuri — kraujas iš 
nosies eina. Jis vyras irgi ne 
bulvėms kepti. Tuoj vargoni
ninkui už trumposios kojos.

Kokį pusvalandį tarpdury Cie
liauka su vargonininku manda
gumą rodė.

Vis dėlto, žinote, Cieliauka 
dailių manierų nesutepė.

Vargonininką pirmą pervertė 
per slenkstį ir už plaukų iki pat 
stalo atvilko.

Tiesa, metrikų vargonininkas 
neberašė. Konstantuota dviejų 
šonkaulių trukumas ir, bendrai, 
žado stoka.

O paskui teisėjas pareiškė 
maždaug šitaip:

Mandagumas, — sako — 
mandagumu, o vargo n i n i n k o 
šonkaulių lopymui, ponas Cie
liauka, teikitės užmokėti. Taip 
pat ir piniginę pabaudą į val
stybės iždą įnešk. (“N. Ž.”)

Golfo rungtynes

fininkus reprezentuoja geras f 
golfininkas adv. Jeniolionis ir 
kiti.

Moterų 
p-lė Grace 
chicagiečiai.

tilpo “Daily 
J. Kazlauckas, 

J. J. Strazdas, 
Silunas. Visi

Atsižymėjo lietuviai
Pereitą subatą užsibaigė 

Daily News Putting” čempio
natas, kuriame dalyvavo arti
tūkstančio Chicagos ir apielin- 
kių golfininkų. Vyrų sekcijoj 
laimėjo Gabe Cash. 
sekcijoj laimėjo 
Saunders, abu
šiame čempionate dalyvavo ke
letas lietuvių ir su gerais atsi- 
žymėjimais. šitų lietuvių var-. 
dai ir “scores” 
News”: apt-kai 
J. Mereckis ir 
Ed. Butkus, A.
buvo užsiregistravę iš Lith- 
uanian Golf Club. Čia jie tan
kiai praktikuojasi ir gerai pra
mokę žaisti. Gaila, kad nė vie
nos lietuvaitės nesimatė šiame 
tumire, nors ir yra gerai lo
šiančių, bet jos dar priklauso 
nedrąsiųjų klesai.

—L. G. K. Reporteris.

BIBLIJOS
STUDENTAI

Nedčlioj, Liepos 
July 29,1928 m.

Turime programą lieutvišką, iš 
“SARGYBOS BOKŠTO”, radio 
W-O-R-D., 252 m. pradžia nuo 
2:30 vai. no pietų iki 4 vai., Chi- 
cago day light savi n g time.

Prašom visus pasiklausyti, nes 
bus programas labai įdomus: 
grieš Jaunuolių Orkestrą, giedos 
choras, kvartetas, duetas, solo ir 
kalbės S. J. Beneckas, temoje: — 
“Kas Yra Bažnyčia”.

šiuomi prašom musų klausyto
jams radio, kad kiekvienas, kuris 
girdėsite minėtą programą, tai 
malonėkite prisiųsti mums savo 
antrašus, o mes jums prisiusime 
knygelę veltui po antgalviu “lai
svė Žmonėms”.

Adresas laiškams:

“Sargybos Bokštas”, 
W-0-Il-D, Webster 

Hotel 2150 
Lincoln I’ark We:«t., 

CHICAGO, ILL.

Pasaulinis Čempionatas
Tarp Chicagos 

Lietuvių

Bridgeportas

Gajauskai palaidoti

Vakar buvo laidojami Juozas 
ir Liudvika Gajauskai. Kaip jau 
buvo rašyta, pereitą šeštadienį 
Juozas Gajauskas dviem šūviais 
nušovė savo žmoną Liudviką ir 
paskui pats nusišovė.

Buvo tartąsi abu laidoti su 
bažnytinėmis iškilmėmis, bet 
išvengimui galimų nesusiprati
mų ir užmetimų, su bažnytinė
mis apeigomis buvo laidojama 
tik nužudytoji Liudvika Ga- 
jauskienė. Pamaldos už ją buvo 
šv. Jurgio bažnyčioj.

Juozą Gajauską gi laidota 
tiesiai iš graboriaus A. Masals
kio koplyčios.

Šv. Kazimiero kapinėse juos 
irgi palaidota atskirose vietose: 
Gajauskienė nuosaviam lote, o 
Gajauską palaidota taip vadina
moj nešventintoj vietoj.

Laidotuvėse dalyvavo 
daug žmonių. —R.

Westsidiečiai lietuviai golfi- 
ninkai drąsiai ir mandagiai iš
šaukė bridgeportiečius lietuvius 
golfininkus pertikrinti savo 
gabumą golfe. Tas reiškia,— 
surengti golfo rungtynes tarpe 
tų dviejų Chicagos miesto da
lių. Bridgeportiečiai iššaukimą 
entuziastingai-prielankiai pri
ėmė, sutikdami kontestuoti su 
westsidiečiais sekančio mėnesio 
pradžioje. “Draugo“ No. 116 
vvestsidiečių liet, golfininkų var
dai pažymėti yra mums 
kaipo gerų sportininkų 
fininkų. Todėl, laikui 
mums malonu bus juos 
ant “

žinomi 
ir gol- 
atėjus 
sutikti 

golf links” ir sportiškai 
kontestuoti prieš juos. Už po
ros dienų, mes paduosime 
abiems pusėms prieinamas sąly
gas šioms golfo rungtynėms.

Detroito lietuviai golfin^nkai 
Detroitiečiai lietuviai golfi-

DUOKIT 
PATAISYT

labai

SPORTAS
RODEO

Chicagoje, liepos 28, prasidės spor
tų vaidinimas. Bus visoki jodinėjimai 
ant arklių, ant jaučių. Merginos jo- 
danios ant arklių, gaudys jaučius su 
virvėmis. Taipgi bus įvairiausios 
lenktynės, šis perstatymas ir įvai
rios štukos yra daug žingeidesnės, 
negu cirkas arba paprastas teatras,

Čia kiekvienas stengiasi kuom 
nors labiausiai atsižymėti, kad ga
vus dovaną 
Dovanų bus

Dalyvauja 
kru taniųjų 
Kalifornijos, 
krutamu® paveikslus. Atsilankiusie
ji žiūrėtojai paklius j kurtumus pa-

Iš lietuvių golfininkų darbuotės

ir laimėti čempionatą, 
išdalinta $33,000.

Bob Dow ir žymus, 
paveikslų aktorius iš i'.prasidėjo

Ir Hott Gibson ims

Bridgeportas yra didžiausi 
lietuvių kolonija Amerikoj. Čia 
spiečiasi 
gentijos, 
žmonių.
gražesnis

didesnė dalis inteli- 
profesijos ir biznio 

Todėl ir golfas, kaipo 
sportas, čia pirmiau 
vystytis lietuviuose. 

Dabar lietuvių golfininkų jau 
rasime visur ir tai neblogai lo-

SAVO DANTIS
Sutaufykit Pusę

Krown taip pigiai kaip $4.50 už 
dantį

Tiltelių darbas taip, pigiai kaip 
$4 už dantį.

Užpylimas taip pigiai kaip $1
Pleitos taip pigiai kaip $7.50
Pleitos pataisomos už $1.50

Garantuotas be skausmo
Ištraukimas dantų $1

Duosime jums rašytą garantiją 
už kožną atliktą darbą 

Gas X-Ray
Kogen - System - 

Dentists
1105 West Chicago Avė.

Kampas Milwaukee Avenue 
Antras aukštas

Tel. Monroe 4484
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 

nedėlioj nuo' 10 ryto iki 1 
po pietų

RODEO

Soldier Field
Prasidės suhatoj, liepos 28

Nebus

kanki-I1UO

Esko.
naul
do,

ninkai taipgi nerimauja ir irgi 
norėtų persiimti su chicagie- 
čiais. Detroitiečiai sudaro apie 
pusę tuzino entuziastingų golfi
ninkų ir dabar eina derybos 
su Lietuvių Golfo Kliubu Chi- 
cagoje kaslink surengimo golfo 
rungtynių tarpe minimų mies
tų. Šitos rungtynės įvyks rug
sėjo mėnesy. Detroitiečius gol-

Niežiejimo
Nekentėklt
nančio rdežfljinio odos, 

uždekit Severa’n 
Labai gera I)n. 

srelba nuo to

Tiktai

. . — •'•■>nalo-Irltavimo. Joh «aL 
dllovlna. Reikalau

kit sąvo vaistinėj.

ESKO

Dykai Patarimas
Teikiamas Sergantiems žmonėms

Pasitarkite su Dr. B. M. Ross, at
sakančiu specialistu. Jis turi tris
dešimti metų pasekmingos prakti
kos gydyme chroniškų ir užsisenė- 
jusių ligų. Kraujo ir privatiškas li
gas, reumatizmą, skilvio triubelius, 
širdies ligas, inkstų, pūslės, šlapi- 
nimo ligas išgydo tuojau. Slaptos 
ligos, sifilis ir užkrėčiamos ligos iš
gydomos. Dr. Ross sistema, moks
liniu gydymu. Yra vartojama geriau
si Amerikos ir Europos metodai.
Silpni, nervuoti ir visa! suirę vyrai
Jums gali būt grą
žinta sveikata ir 
vyriškumas specia
liu gydymu kuris 
sustiprina nervus ir 
teikia stiprumo silp
niems organams. 
Atsilankykit dėl pa
sitarimo dėl bile ko
kios ligos arba silp
numo.

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

Kampas Monroe Street, Chicago, 
Crilly Building

Imkite elevatorių Iki penkto aukšto. Vyrų 
priėmimo kambarys 600,—Moterų 608. Ofi
so valandos kasdien nuo 10 ryto iki 6 va
kare. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 no 
piet. PanedėlyJ, Seredoj Ir Subatoj nuo 10 
ryto iki 8 valandai vakare.
Dvidešimti® penki metai tame name

Užsibaigs rugpiučio 5
Po pietų ir vakarais 2:30 ir 8:30

čempionai iš 
kurie kovos

Ir vėl cowboy ir cowgirl 
visų vakarinių valstijų, 
dėl pasižymėjimų ir kur bus išdalinta 
$33,000 dovanomis, viskas po vado
vyste Tex Austin.

Du syk į dieną jie rizikos savo gyvybę 
pavojingiausiame ir žingeidžiausiame 
sporte — bus jaučių imtynės, “bronk 
riding, relay racing, calf roping” ant 
jaučių jodinėjimas, įvairiausios štu- 
kos, gražus jodinėjimas ir “roping*”.

Polo lošimas tarpe Chicagos geriausių 
lošikų kiekvieną popietį ir vakarais.

Tikietai $1, $1.50, $2 Bakuo
se $3, nėra karo taksų. 
Dabar pas Lyon & Healy 
arba Stadium, .S’ubatoje.

Vaikams 50c. I’anedėlyj po 
pietų, liepos 30 dienų tiktai.

Pamatykit Hoot Gibson, 
kuris ima didžiausius 
krutumus paveikslus. Da- 
lyvaukit ir patys tuose 
paveiksluose.

veikslus. Jus irgi ten bukit ir pa- o;.inpjn 
kliukit i kiutomus paveikslus. sianuų.

TUBBY Bear Fever.

01
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IVJELl, 8Y GUM ’ THISTHE 
TOVGHEST I EVER. 
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8EEM im THESE VJOODS

\Forcw 'YEARS, Boy Am'
- MAN
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Nušovė pačią ir pats 
nusišovė

Arti 29,000 ateivių liko 
piliečiais

L. P. Diamond, plieno liejik- 
lų darbininkas Whitinge, nega
lėdamas prikalbinti savo pačių 
gryšti pas jį, atėjo į jos na
mus 1209 E. 63 St. ir ją ant 
vietos nušovė. Paskui ir pats 
nusišovė. Jie buvo persiskyrę 
mėnuo atgal delei nuolatinio jo 
girtavimo. Paliko jau suaugu
sius sūnų ir dukterį.

Automobilius ir mirš
tantis žmogus Mar- 

quette Parko eže
rėly

Policistės Oak gatvės mau- 
skelbė, kad šiais fiskaliniais 
metais, užsibaigusiais birželio 
30 d., Chicagos natūralizacijos 
distrikte išduota pilietybės po- 
pieros 28,991 ateiviui, arba 
6,192 žmonėms daugiau, negu 
metai prieš tai. Iš priėmusių 
pilietybę buvo 6,164 moterys. 
Tuo pačiu laiku 29,193 ateiviai 
išsiėmė pirmas popieras. Biu
ras mano, kad nežiūrint suma
žėjimo imigracijos, sumažėjimas 
kasmet išduodamų pilietybės 
popierų nebus jaučiamas dar 
per keletą metų, nes ir šiemet 
skaičius išduotų pilietybės po
pierų ir taipjau skaičius išduo
tų pirmųjų popierų viršija 
skaičių pastarųjų dešimties me
tų.

Pirmos jiopieros buvo atsa
kytos 1,555 žmonėms. 134 žmo
nėms pirmų popierų neišduota 
dėl tų žmonių blogo elgesio, o 
380—delei nemokėjimo skaityti

Užvakar Marųuette parke |>o-t ir rašyti. 104 žmonės negavo 
licijn rado pusiau pasinėrusį popierų daugiausia

ežerėliu automobilių ir Sale jo’ delei išsiaiškinusių prigavysčių 
kovojantį ir besistengianti išsi-1 ir nelegalumų išimant popieras. 
gauti iš vandens žmogų. Jis pa-j Lenkai stovi pirmoj vietoj
sisakė esąs turtingas kriaučius skaičiumi gavusių pilietybės 
VVilliam Bravvar, gyvenąs prie* popieras. Pilietybę įgijo 5,434 
3819 Maypole Avė.—ir neteko lenkai. Po jų seka italai, ku- 
sąmonės. Jo galva buvo per-1 rių 4,514 liko šios šalies pilie- 
skelta arba užgavimu kokiuo' čiais. Trečią vietą užima če- 
nors neaštriu daiktu, ar gal, cho-slovakai su 2,189 piliečių, 
nuo atsimušimo ir automobilio' Iš lietuvių pilietybės popieras 
viršų, kada automobilius įva- gavo 1,064. Lietuvius nedideliu 
žiavo į ežerėlį. Sužeistąjį nu-1 skaičiumi viršijai rusai (1,781), 
vežta ligoninėn, bet spėjama,' graikai (1,705), jugo-slavai 
kad jis mirs neatgavęs sąmo-j (1,551), vokiečiai (1,443), švė
nos ir neišaiškinęs visos šios dai (1,179) ir airiai (1,159). 
misterijos kaip jis pateko į i Per tą patį laiką į Chicagos 
ežerą. I distriktą atvyko 27,063 imi-

Parko policistui Edward grantai iš Europos ir 336 iš 
Marcks atvykus nelaimės vie- j šiaurinės Amerikos, daugiausia 
ton, jis rado studentą Williams iš Kanados.
Eadcus, 19 m., 5729 Cornell Chicagos natūralizacijos dis- 
Ave., bandantį ištraukti Bra- triktas apima ne vien Chicago, 
warą iš vandens. Abu jie ir "bet visą plotą apie ežerą nuo 
išgelbėjo kriaučių. Eadcus i*a- St. Joe, Mich. iki Manitovvoc, 
sakoja, kad prieš 20 minučių Wis. šiaurėj, į vakarus iki Du- 
jis matęs stovintį prie ežerėlio buque, la. ir į pietus iki South 
automobilį. Jam bandant pri-J Bend, Ind.
eiti artyn automobilius ir įva- Vien Cook paviete pilietybės 
žiavo vandenin. popieras gavo 23,119 ateivių.

Geležinkelio sargas už
muštas tų, kurių gy

vastį jis išgelbėjo
Gottlieb Steek, 56 m., Niles 

Center, geležinkelio sargas, 
saugantis kryžkelę Niles Cen- 
ter kelio ir Chicago and North 
\Vfestern geležinkelio, pamatęs 
ateinantį traukinį ir tuo pa
čiu laiku keliu greitai atbė
gantį automobilių, jis pašoko 
į vidurį kelio ir ėmė moti rau
donu žiburiu. Prisiartinus 
traukiniui jis pasitraukė biskj 
j šalį, bet tuo pačiu laiku pri
bėgęs automobilius, negalėda
mas sustoti neužgavęs einan
čio traukinio, smarkiai pasuko 
į šalį ir suvažinėjo savo išgel
bėtoją Steek. Traukiniui pra
važiavus, automobilius pasisu
kę atgal į kelią ir skubiai nu
važiavo savo keliais, palikęs 
šalę kelio užmuštąjį Steek.

Automobily buvo keturi jau
ni vaikinukai ir dvi merginos. 
Užmuštasis Steek gi paliko 
našlę ir jau vedusį sūnų.

Be Steek, nelaimėse su au
tomobiliais žuvo vakar dar ke
turi žmonės. Visi jie buvo au- 
tomobilių suvažinėti.

Mayoras rezignuosiąs
Tarp politikierių einą gahdai, 

kad mayoras Thompsonas re
zignuosiąs delei menkos svei
katos, mažėjančios politinės į- 
takos ir delei nesutikimų jo ka
binete. Kada jis rezignuosiąs, 
niekas nežinąs,— gal už kelių 
dienų, gal už kelių mėnesių, o' 
gal ir už metų, bet esą jis vis-' 
tiek nebaigsiąs savo termino.

Pabaigs statyti kalėji
mų lapkr. 1 d.
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Vogtais drabužiais 
rėdė tėvus

Policistas Oak gatvės mau
dyklose sulaikė Peter Manis- 
ralli, 11 m., 2564 W. Washing- 
ton St., kuris nešėsi visą naštą 
drabužių ir ėmė jį kamantinėti.

Jis prisipažino, kad einantys 
maudytis palieka savo drabužius 
ant žolės (ten nėra namo per- 
sirėdimui ir pasidėjimui dra
bužių), tai jis juos susirenkąs 
ir pasiimąs. Tie drabužiai, ku
rie jam tinka, jis nešiojąs, ku
rie tinka tėvams, jiems ati
duodąs. o kurie ne vienam iš 
šeimynos netinką, tai tėvai 
parduoda.

Jaunas vagilius liko atiduo
tas nepilnamečių teismui.

Pavieto architektorius Eric 
E. Hali pranešė pavieto tary
bai, kad naujas pavieto kalėji
mas ir kriminalinio’ teismo tro
besiai bus pabaigti statyti lap
kričio 1 d. Naujasis kalėjimas 
ir teismabutis statomas prie 
California ir 26 gatvių, sale 
dabartinio Bridewell kalėjimo. 
Pradėta jį statyti vasario mčn. 
pernai ir turėjo būti užbaigtas 
į 365 darbo dienas, bet pabaigs 
tik į arti dviejus metus. Pasta
tymas naujo kalėjimo ir teisma- 
bučio kainuos $7,500,000.

PRANEŠIMAI

Tautiškos parapijos piknikas, nedė- 
lioj liepos 29 d., 1928, Kučinsko dar
že, Justice Park. Pradžia 11 vai. 
ryte. Gros 4 muzikantai —• Bart
kaus orkestrą visokius šokius. Bus 
lenktynės, virvės traukimas ir visi 
laimėjusieji gaus dovanas. Užpra- 
šom visus geros valios tautiečius.

Klebonas ir Komitetas.

Lietuvės Akušerės

Gražuolių
KONTESTAS

Daug yra buvę visokių kbntestų, bet gražuolių 
kontestas tarp lietuvių bene bus rengiamas tik pir
mą kartą.

Tas kontestas įvyks “Naujienų” piknike, rug
pjūčio (August) 26 d.

Visos tad Chicagos ir kitų kolonijų gražuolės— 
lietuvaitės yra kviečiamos stoti į kontestą ir laimė
ti prizus (dovanas).

Skiriama yra trys dovanos: $75 gaus gražiausi 
kontestantė, $50 “runner-up” ir $25 antriji “runner- 
up”. ;■ IHili

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.

Aplikacija
Aš noriu dalyvauti “Naujienų” rengiamame gražiuolių 

konteste ir laimėti .skiriamą dovaną. Kartu su šia aplikaciją 
siunčiu savo paveikslą.

Vardas, pavardė

amžius

užsiėmimas

Adresas

<

I

<

<

I

i
<

(metų), svoris aukštumas

kur gimus

Aplikaciją ir paveikslą siųskite šiuo adresu: 
“Naujienų” Pikniko Komitetas, 1739 SL Halsted St, 
Chicago, 111.

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

Akių Gydytojai

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D 
OPTOMETRISTAS

C V

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

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

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

landų. Room. 8.
Phene Canal 0523

Lietuviai Daktarai

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

Tel. Kenwood 5107
V a 1 a n d o a

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

2303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 216* 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos Ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

Įvairus Gydytojai
Res. Telephone PJaza 8200 

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakare 
Telefonas Canal 1912 

Reaidence Tel. Fairfaz 6858

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 26 
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 prietaisus.

Ofisas ir Laboratorijai 
1025 W. 18th St^ netoli Morgan St. 
Valandos: Nuo 10—12 pietą ir 

nuo 6 iki 7:80 vai. vakare
Tel. Dieną: Canal 8110

Naktį So. Shore 2238, Crawford 8288

Policijos viršininkas 
Hughes rezignavo

Vakar netikėtai rezignavo 
policijos komisionierius Mieli
nei Hughes, (landai apie jo re
zignaciją ėjo jau nuo kelių 
mėnesių, bet jis vis tiems gan
dams užginčydavo ir sakyda
vo, kad jis visai ir nemanąs 
rezignuoti. Tečiaus spėjama, 
kad nuolatos menkėjanti svei
kata ir jo nepasisekimas ap
valyti miestą nuo piktadarių ir 
gemblerių privertė jį rezig
nuoti. Jis padavė rezignaciją 
gulėdamas Mercy ligoninėj, 
kur kelios dienos atgal buvo 
jam padaryta operacija ant 
tonsilų. Pastaruoju laiku jis 
tankiai sirguliavęs, o gegužės 
mėn. buvęs ligoninėj delei in- 
fluenzos.

Nuo to laiko kaip jis liko 
|X)licijos komisionierium, jis 
buvo nuolatos kritikuojamas 
“už didelius žodžius, bet ma
žus darbus’’. Jis nuolatos pri
žadėdavo apvalyti miestą, duo
davo aštrius įsakymus polici
jos kapitonams, bet tiek įsa
kymai tik įsakymais pasilik
davo, o jokio darbo nebuvo 
matytis. Viena ką jis atliko, 
tai išvijo iš Chicagos Capone, 
Cicerb butlegerių karalių. Prieš 
porą gi dienų jo įsakymu liko 
uždaryti gembleriavimo urvai 
vidurmiesty. Spėjama, kad jo 
darbuotę trukdė kiti politikie
riai.

Tarp politikierių kalbama, 
kad jo vieton busiąs su laiku 
paskirtas jo pagalbininkas 

William Bussell.

Užpuolė moterį
Didelio ūgio negras išėmė 

sietus ir įsigavo naktį į kam- 
liarį Mis. Huth Taylor, 21 m., 
6018 Prairie Avė., ją apiplėšė 
ir paskui dar išgėdino.

Lygiai panašiu budu plėši
kas įsigavo į Costanzo namus, 
6052 S. Kildare Avė. ir bandė 
išvogti dukterį Mundie, 11 m. 
Bet mergaitė pabudo ir ėmė 
šaukti, pabudo kiti vaikai ir 
motina, kuri ėmė vytis puo
liką. Puolikas nesitikėdamas 
ištrukti, pametė mergaitę pie
vose, o pats pabėgo.

Pasiuntė “namo”
“Mes nenorime tokių svečių, 

kaip jus, Chicagoje ir aš pa
siųsiu jus namo”.

Tai taręs teisėjas Eller pa
siuntė Hoy Flynn, 33 m., iš 
Joliet, nuo 1 iki 20 metų į Jo- 
liet kalėjimą už apiplėšimą 
Mike Malkawicz restorano, 

Calumet City.

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

P K o n e Virgima 20 5 4

JOSEPH VILIMAS 
/V a m u Statymo 
KON IR AKTORIUS

4558 S. Wa»htrnav» Avė. Chicago, III

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victcry 1115

A -f* A
VINCAS PETRUŠKEVIČIUS’

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 25 d., 5 vai. ryto, 1928 
m., sulaukęs 7 mėnesių am
žiaus, gimęs Chicago, III.

Paliko dideliame nuliudime 
motina Aleksandrų ir levų 
Vladislovų. Kūnas pašarvotas 
randasi 4316 S, Artesian Avė.

Laidotuvės jvyks subatoj, 
liepos 28 d., 2 vai. po pietų iš 
namų bus nulydėtas i Tautiš
kas kapines.

Visi a. a. Vincento Petruš
kevičiaus giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jam paskutini 
patarnavimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame
Tėvai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis Tol. Yards 
1741.

Baigusi akuše- 
i rijos kolegiją; 

ilgai praktika- 
1 vusi Pennsylva- 

nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligo
se priel gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką pa t a r 1- 
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// V/ctory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Crraboriai

S. D. LACHAVICZ

Viršui Universal 
State Bank

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 

iki 8 vakaro. Ki

tu laiku pagal su
tartį.

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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, ILU

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drezel 919i

DR. A. A. ROTII
Rasas Gydytojas ir Chirurrsa 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 8102 S. Halsted St., Chicago 

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

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai egzamihaHja. Be skausmo 
ištraukimas

Valandos: 10-12, 2-4 Ir G-9
4930 W. 13 St., CICERO

T«L Cicero
DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenae 
Telefonas Boulevard 7820 

Res„ 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 3-8. Nedėlioj 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. 8201 South Wallace Street

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Ave^ 2 labos 

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

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Res. 6GG(1 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 9257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
Chicaro. IU.

Advokatai

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

V h k žirni s
8241 South Halsted St.

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

Pėtnyčios

JOHN B. BORDEN

Lietuvis Graborius ir 
Balzamuotoj m

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu 
busite užganėdinti.
lioosevelt 2515-2,516

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 karšt), 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 j mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Aubum
CHICAGO. ILu.

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

J. F. Eudeikis Komp
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė, 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
. 1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Ulvd. 3?0j

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE 

e-

Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

Lietuvis A'kių Specialistas

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1

Jei abejoji apie savo aais, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETK1ST

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenae 

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

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 9597 
Ultravioletini šviesa ir diathermla

(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 96M

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Antiekoa 
CHICAGO. ILL.

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:30 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, III.

Ofiso Tel. Victory 7188
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8243 So. Halsted St.

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 Sr Petnyčioj nuo 9 iki 6 

Nedėlioj nuo 11 rytn iki 1 ▼. p, p.

K JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St 
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

nuo 9 iki 11 v. ryto 
nuo 6 Iki 9 vaL vak.

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta
Nedėlioj pagal sutartį

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

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

1800 So. Ashland Avė. 
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 
Nedėlioj nuo 2;80 iki 4:30 v. po pietų 

TELEFONAS CANAL 11464

K. GUGIS ,'
ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

8323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

A. A. SLAK1S ,
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiesty  j t 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. ” 
77 We»t Washington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Park 8395

J. P. WAITCHES Z
Advokatas

10756 So. Michigan Avc.
Tel. Pullman 5950 

Namų Tel. Pullman 6377



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas
Keistučio spulka laikė metinį 

susirinkimą. Pradeda naują 
seriją.

Keistučio spulkos metinis 
susirinkimas įvyko liepos 20 d., 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj. 
Ben. M. Butkus atidarė susi
rinkimą, paskui J. P. Evaldas 
perskaitė pereitų metų proto
kolą ir išdavė metinę atskaitą, 
kurią visi akcionieriai priėmė 
su pasitenkinimu. Atskaita 
parodė, kad Keistučio spulka 
puikiai auga, turtas draugijos 
didėja ir daug narių turi. Bu
vo renkama keturi direktoriai. 
Jėjo trys senieji ir vienas naujas 
— K. Demereckis, kuris pasi
žadėjo dirbti ir naujų narių 
atvesti į spulka.

Chicagos lietuviai gerai žino 
Keistučio spulka, nes jos pa- 
gelba daug lietuvių yra susi- 
taupinę turto ir įgiję nuosavus 
namus. Visi jie džiaugiasi bu
vę spulkos nariais.

Nauja serija Keistučio spul- 
koj prasidės rugpiučio 2 dieną. 
Spulkos raštinė 810 W. 33rd 
St. yra atdara nuo 9 ryto iki 
9 vakaro ir nereikia laukti il
gai — galima įsirašyti visados 
ir mokestį priima kiekvieną 
dieną. Taip gi yra ir vaikų 
skyrius. Kiekvienam reikėtų 
pokyti savo vaikučius iš ma
žens taupyti centus, o tėvam 
jie bus už tą dėkingi. Taigi 
nepamirškite ateiti ir pradėti 
naują seriją mokėti, iš ko tu
rėsite naudos į trumpą laiką.

—T. j.

kas” ir iš jaunų dienų pratęs 
sunkiai dirbt, tas užsiėmimas 
jam labai tinkąs. Jis turi ir 
nemažą pasažierinj autą.

Vėlokai vakare gryžom na
mo link. Kelionė irgi buvo 
linksma, dainos, juokai. Nū ne
pajuto™ 'kaip atsidūrėm pp. 

Statkų įstaigoj VVest Pulhna- 
ne ir iš ten, Kensingtoive, pas 
pp. Dūdas. Mat p. Dūda, ant 
kiek 
žiojo 
čius.

fcis 
ir dėl 
prizas,
zas, kad biznierius 
tumeliams išvažiavimą ? 
tai pirmą kartą tenka matyt, 
bet norėčiau, kad tai nebūtų 
paskutinis.

— žemaičio Simus

buvo galima, troku išva- 
jų namų link savo sve-

išvažiavimas 
kitų buvo 
nes ar gi

dėl manęs 
tikras siur- 
ne siurpri- 
rengia kos-

Man

Joniškiečių kliubo šei- 
miniškas išvažiavimas

atžvilgiais, jei komitetui

Kensington
Biznierius surengė šaunų 

išvažiavimą.

vietos
ir jo

turi

Nedėlioj, liepos 22 d., 
biznierius Juozas Dūda 
moteris Paulina, • kurie 
krautuvę nuosavam name 150 
E. Kensington Avė. prisikrovę 
savo didžiulį troką valgių, rei
kalingų baldų ir žmonių, apie 
11 vai. išvažiavo į Palos par
ką. Daugelis suvažiavo savais 
automobiliais. šokta, žaista. 
Grojo trys muzikantai, J. Čer- 
nausko parūpinti. Ištiesta sta
lai, suolai. Patiekta gausus pie
tai, laike kurių pasakyta daug 
gražių kalbų, teikiančių teisin
gai užtarnautus komplimentus 
p.p. Dūdoms. Iš kalbėjusių pa
tirta, kad kas ten norėjęs su
rengti p.p. Dudams surpraiz 
parę. Bet Dūdai neprisiėmę,— 
esą jei jus norit parės, tai mes 
jums surengsim. Ir sukvietė 
savo kostumerius, draugus, gi
mines bei pažįstamus ir išvežė 
piknikauti. įdomią kalbą pa
sakė Visuomis, kuris pakvies
tas antru kartu ką nors papa
sakoti apie Lietuvą, plačiai pa
sakojo apie Lietuvos tvarkimą- 
si ir ekonominį stovį raginda
mas turinčius kiek pinigų ir 
nebegalinčius čia sunkiai dirb
ti važiuoti į Lietuvą. Nors 
Visuomis kalbėjo ilgokai, bet 
žmonės noriai klausėsi jo kal
bos. P. p. Dūdai padėkojo vi
siems suvažiavusiems. Man ge
riausiai tiko kalba šeiminin
kės Paulinos Dudienės; ji pa
sakė,: “Man tinka jus visus 
čia matyt.” Papietavus vėl im
tasi žaismių, čia jau ėmė va
dovauti P. Visuomis. Peikia 
pasakyti, kad jis pasirodė esąs 
geras žaismių žinovas ir my
lėtojas, gali gerai dainuot, tu
ri gražių tenorą.

Kaip jau sakiau, p. Dūda 
turi krautuvę. Bet jis pats ne
mėgsta joje “tupėti” ir krau
tuvę daboja jo moteris, o pats 
Dūda užsiima
darbu: vežioja anglis, 
sto-mufuoja ir t. t. 
troku, vieną anglių 
antrą “mufinimui”. 
jis yra 7-nių pėdų

Pereitą sekmadienį, liepos 22 
d., Willow Springs miškuose 
buvo Joniškiečių kliubo šeimi- 
niškas išvažiavimas. Esant la
bai gražiam orui, ir išvažiavi
mas butų buvęs sėkmingas vi
sais
butų pasisekę gauti garsintą 
vieta. Komitetas liko suklai
dintas pašalinių žmonių patari
mais ir iftišėmė permito, tad 
nuvažiavę pasiskirton vieton 
rado ją jau užimtą ir turėjo 
ieškotis naujos vietos, kitoj pu
sėj ežero. Tad atvykę į išva
žiavimą, sekdami apgarsini
mus, turėjo gerokai paklaidžio
ti iki surado naująją išvažiavi
mo vietą. Ypač daug teko klai
džioti atvykusioms gatveka- 
riais, niekurie jų klaidžiojo po 
penketą valandų iki surado iš
važiavimą. O ir suradę išva
žiavimą pirmiausia kiekvienas 
rūpinosi duoti pipirų tam varg
šui komitetui. Kiti gal ir visai 
nesurado išvažiavimo vietos.

Naujoji išvažiavimo vieta bu
vo graži, šalę ežero, gražiame 
ąžuolyne, bet pavargę nuo klai
džiojimo, nesiskubino gėrėtis 
gamtos grožiu ir ūpas todėl bu
vo lig prislėgtas, bent iki pa
silsėjo. Apie 5 vai. po piet gas- 
padinės patiesė ant žolės “sta
lus” ir suprašiusios svečius 
juos x aišino skaniais valgiais 
ir gėp ais. Visiems pasisoti- 
n f apie 6 vai., p. Stankūnas 
nufotografavo visą šią didelę 
joniškiečių grupę, 
nyti, kad Lietuvoj gyvenantys 
joniškiečiai labai džiaugsis pa
matę savo gyvenančius Chica- 
goje draugus ir gimines, kurie 
neužmiršta savo tėvyškės, bet 
yra susispietę į didelį Joniškie
čių L. K. Kliubą.

Prie progos reikia priminti 
ir vieną įvykusį nesmagumą iš
važiavime. Vienas vyrukas 
bandė pašiepti pirmininką, bet 
jo nevykęs šposas ne tiek įžei
dė pirmininką, kiek įsižeidė jo 
draugai. Ir tam vyrukui teko 
susikibti su kitu tokiu pat kar
štuoliu, — ir pasileido abu kai 
gaidukai kapotis. Jei kiti ne
būtų sustabdę, tai jie gal ir 
gerai butų savo skiauteris ap
sidraskę. Negražu, vyručiai, 
taip elgtis, ypač tokioj publi
koj, kuri nori linksmintis ir 
gražiai laiką praleisti, o jus 
ėmėt ir viską sugadinot.

—Svečias.

Reikia ma-

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typevvriterj

fciASSIFIED ADS.
t I -

Miscellaneous
įvairų*

KAS NORIT važiuoti j Californiją 
su manim kartu automobilium Cad- 
dilac sedan, tai kreipkitės tuoj prie 
manės, 
July.

nes aš išvažiuosiu apie 30

751 W.
V. RUKŠTELIS,

31 St., Chicago,
Phone Victory 6280

III.

lengvesniu” 
perk ra u- 
Turi du 
vežimui, 
Kadangi 
“nykštu-*

Business Service
Biznio Patarnavimas

10% PIGIAU UŽ VISA DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

tai taisome stogu* visokio* rūšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Kedzie 5111.

NAUJIENOS, Chicago, DI. Ketvirtadienis, Ii

Furmshed RoomsBusiness Service 
Biznio Patarnavimai!

Financial
Flnan*ai-Pa*kolos

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

Malevojam ir popieruojam.
k o m malevą, popier*. atiklua Ir t.

3149 So. Halsted St 
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČION1S, Sav.

Ūžia I- 
t

namu ■nvinlnkamn nuo $100 
isyinams, ap- 

‘ ..... j arba kitokių
Greitu pairelba. Prieinamos s.'pygoH. 
CENTRAL FINANCK CO.

Room 514. 
City State Bank Hull.litir 

128-130 N. Wells 8t.

PASKOLA __ , ________  __ ___
iki $500. be užtraukimo morxl<Mų arba ki
tokio užtikrinimo paskola patainymarna, np- 
mokčjimui takHtj, nMosmentų i 
•kolų.

KAMBARYS rendon vienam arba 
dviem inteligentiškiem vaikinam, su 
ar be valgio, nebrangiai. 6916 So. 
Mapleivoou Avė. 1 lubos.

RENDAI kambarys vaikinui arba 
vyrui su vaiku. 3312 S. Union avė.

Real Estate Por Sale
Namai-žeme Pardavimui

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

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

5% MAŽIAU UŽ CASH
NIEKO NEREIK ĮMOKĖTI — 

MENESIAI IŠMOKĖJIMUI
Suvedam plumbingą ir namų ap

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

& HEATING CO.
2701 Fletcher St.,
Independence 2905

SKOLŲ IŠKOLEKTAVIMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL CLAIMS 
SERVICE BUREAU

Room 301 
163 W. VVashington 

Main 4020

24

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

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

Musical Instrumento
Muzikos Instrumentai

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

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 j mainus bile ką, kaipo dalj 
{mokėjimo.

WALTED J. PAUL
6601 S. Western Republic
3236 W. 55th St. Hemlock

4170
2889

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

Kreditas Visiems
SOL ELLIS & SONS, Ine.
2118-20 S. State St. Victory 2154 
4606-08 W. 22nd St. Cicero 130

JOS. PAWLOWICZ & 
SYRT0WT CO. 

I.IETUV.'AI 
UOT WATER 

Darbas 
Geriausias 

W. 18 St.2032

AND PLUMBING 
garantuotas, 
patarnavimas

Tel. Canal 1269

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

taisymą namo? Jei taip, tai susiži- 
nokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, {skaitant plum
bingą ir apšildymą. Tiktai biskj 
{mokėti, kitus j 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 
“gamishment” teismą. įsteig
ta 1912 — 16 metų patyrimo. 
Kolektavimas, be mokesčio. 
Patarimas dykai.

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

3408 S. Michigan Avė. • 
Victory 4126

$5 ĮMOKĖJUS, kitus į

Statom mutinius ir medinius na
mus, garažus, porČius, pakeliam na
mus, pertaisom, remontuojanti, {de
dam cementines grindis, šalytakius, 
dengtam stogus, malevojam, pleiste- 

visasriuojam, dedam plumbingą, 
darbas garantuotas.

AJAX CONSTB. CO.
Didysis ofisas 

2206 Mihvaukee Avė.
Phone Brunsvvick 4707 

South Side. Skyrius 
•1034 Archer Avė.

Lafayette 6719

Financial
Finansai-Paskolos

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valanda*. 
Mugą išlygos bus jum* naudingo*. 

Kreipkite* pa* 
M. J. KIRAS, 
8335 So. Halsted SL

Ar Jum Reikalingi
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.

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

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant

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

vakaras

BE KOMISO
Mažos Paskolos 

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

Petrzilek Bros.
1647 W. 47 St.

Paskolos suteikiama 
j vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

UNTERNATIIONAL 
iNVESTMENT 
CORPORATION 

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

MORG/ČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi- 
čius.

JUSTIN MACKIEWICH
2342 So. I^avitt St.

Phone Canal 1678

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imame legali nuošim
ti. Pinigus gausite i 12 valandą. 
Industrial Loan'Service

1726 W. Chicago A»«., 
Kampas Hermltage Ava.

Mes dirbame ir perka 
me 1 ir 2 Morgičius

’ r‘Ti
{ 2 dienas

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47 St.

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES darome 2 morgičius ant 

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

WINT0N AND NARTEN 
6820 S. Halsted St. 

Ui----- ------------- —

PASKOLOS 1 IR 2 
MORGIČIAMS 

5’/a iki 6 nuošimčių. Mažas komisas 
Atdaras nuo 9 ryto iki 9 vakaro 

Capitol Realty & Inv.Co. 
3039 Lavvrance Avė.

Phone Independence 0440

Personai

VELTUI
Patentai, Vaizboženklial, 

vvrlght*. Rašyk šiandie, 
reikalai* kreipkite* prie mane* 
pilnu užsitikėjimu. Teisinga* 
Greita* patarnavimas

B. Pelechowicz
Registered Patent Attornay, 

2890 W. Chicago Av*. 
Dept. 7 

Chicago, IJL

Copy-.
Patentą 

•u 
ir

Help Wanted—Malė

REIKIA LIETUVIŲ AUTOMOBI
LIŲ PARDAVINĖTOJŲ — PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus pardavinėjot au

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

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

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

REIKIA senyvo nevedusio žmo
gaus prie lovų pataisymo ir grindų 
paplovimo. Munšainieriai lai neatsi
šaukia. Darbas nuolat. Valgis ir 
kambarys ir mažas atlyginimas. 
1606 S. Halsted St.

Help Wanted—Male-Female
Darbininku Reikia

REIKIA patyrusių kukoriaus arba 
kukorkos, vakarais. 3457 S. Halsted 
Street.

Help Wanted—Female
Darbininku 

REIKIA senyvos moteries prie ve
dusiu žmonių, pridaboti mergaite. A. 
Skinkis, 4601 S. Wella St. Telefonas 
Boulevard 8795.

REIKIA merginos darbui j val
gyklą. Darbas visada; turi nebijo
ti virtuvėj dirbti. 1312 S. Cicero 
Avė., Cicero, III. •

PARDUOSIU pigiai savo grojikl{ 
pianą už $100. 
cius ir cabinet, 
nuo 3 
Taipgi 
kandai.

Roleliai, duet ben- 
cabinet, $25 {mokėti, kitus 

iki 6 mėnesių išmokėjimui. 
5 kambariams gražus ra-

S. CAMPBELL 
6512 S. Halsted St. 

1 fl.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itainai

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

Lengvais išmokėjimais pagal 
jūsų norą

Atdara vakarais utarninke, ketverge 
ir subatoj

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

4 KAMBARIU 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.

BISKJ VARTOTI
$8S0 puikus mohnlr seklyčios setas •
$400 Friez.0 seklyčios setas ------------- 1
$6OO 4 Šmotų walnut miwuitnio

setas .................    I
$160 Gražus valnus valgomo karnba-

hario setas ---- ---------------------- —. I
$76. 9x12 VVilton kaurai---------------- I
$20, 6 Arnotų pusryčiams setas ------

Available Fireproof Storage
7728-32 Stony Island Avė

Atdara kasdie iki 10 vai. vakare.
Nedalioj Iki 0.

$63.60
$87.60
$88.60
$68.60
$22.60

$8.60

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. 61st Street

Automobiles
NAUJI MODELIAI

Nuo 8 dienos Liepos, jau Studeba- 
ker Co. išleido naujus modelius, 1929 metų, yra dauR daugiau įrengti, 
nereikia tepti “gryzuoti”, kas 20 
tūkstančių mylių. Dictator Sėdau 
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 {rengtas kaštuoja .... $1855.00
Manantys pirkti arba mainyti ant 

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

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

D. KUKAITIS ir A. KASUUS 
Savininkai

M & K Motor Sales
Chicasroa nrnlaiiBl Ir ataakančiaunl vartotų 

karų pardavinėtojai. 1OO garantuotų vartotų 
karų, pilnai įrengti, gerame mechaniftkr.me 

karai parduodami nuo $180 iki 
Mes turime karą kuris tinka vL 
reikalams. Cash, išmokėjimais,

Htovyje, 
$2000. 
šokiems 
mainais.

6811*13 So. Halsted Si.

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

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

Didelis atpiginimas.
Nauji Fordai 1928 

Penkios dešimt;) kitų pasirinkimui 
McDERMOTT MOTOR SALES 

7136 S. Halsted .Qt. Triangle 9330

$450
$100
$550
$695

100 KARŲ 
VAKACIJŲ BARGENAS 

Nėra ulndorsers”
NEPALEISKIT JŲ 
$25, $50, $75, $100 .

Dodge, 1926, coupe, disc. ratai $395
Dodge, sedan, 1927, beveik nauj. $450
Marmon sport, 1925, gražiausia 

karas m este, retas bargenas $495'
Nash, roadster, 1927, kaip nau

jas .......................................... $595
Willys Knight sedan, 1927, iš

rodo kaip naujas ............... $500
Chevrolet coach, 1928, praktiškai 

naujas .................................. $450
Ford seddn 1927, važinėtas tik 

7000 mylių ..........................  $285
Essex coach, 1926, pertaisytas ir 

permalevotas ....................... $195
Jewett sedan, 1925 ................... $175

Visi karai pilnai įrengti su bunv- 
periais, šviesomis, ekstra taperais, 
ir daug kitų ekstra, nauja maleva, 
vėliausių madų, garantuota.

Atdara vakarais ir nedėliomis vi
są dieną. )

Halsted Auto Sales
2560 So. Halsted St.

Business Chances
Pardavimui Bigniaf

PARDAVIMUI barbernė 8 kėdžių, 
senas ir geras biznis, pigiai. Yra 
geras lysas. 10722 S. Michigan Avė.

PARDAVIMUI kriaučių šapa, prie
žastis liga. Atsišaukite j Barbernę, 
4500 So. Marshfield Avė.

PARDUOSIU grosernę ir Ručer- 
nę — labai gerai išdirbtas cash biz
nis. Įplaukti apie $1200.00 savaitėm 
Svarbi pardavimo priežastis, patir
site ant vietos. 3932 S. Rockwell St.

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

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

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

GERA proga detroitiškiam. Par
davimui kendžių Storas, restauran- 
tas, sykiu ir minkštų gėrimų; par
davimo prieža.stj patirsit ant vietos. 
3537 Michigan avė., Detroit, Mich.

PARDAVIMUI kendžių ir ice 
creamo štoras ir delicatesen. Kam
pinis štoras, gera vieta, nauji fik- 
čeriai ir pilnas štoraą tavoro. Par
duosiu už prieinamą kainą. Savinin
kas yra olselio biznyje.

658 W. 31 St.

PARDAVIMUI kendžių štoras; 
yra cigarų, ice cream ir t. t. Prie
žastis pardavimo — apleidžiu mies
tą. Parduosiu pigiai. 3413 W. 51 St. 
Tel. Republic 5795.

PARDUODU gerai išdirbtą 85 
karų garažo biznį, taipgi pataisy
mas ir touring. Galima išplėtoti { 
didesni biznį, įrengti karų Show biz
nį. Turiu du bizniu, sunku apsi
dirbti.

Savininkas Cigarų štorą,
5701 S. Ashland Avė.

Exchange—Mainat
KĄ TURITE MAINYMUI?

Mes mainom namus visokių 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

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

Sawyer Avė.
4 apt. mūrinis, pečium ir furnas 

šildomas, geroj vietoj, mainysiu j 
bungalovv arba lotą.

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

Cash nereikia turėti mainant j 
šiuos namus.

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

M R. LT N DM A N, 
Verną Real Estate Co.

500714 Irving Park Blvd.

Farms 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.

Real Estate For Sale
Namai-žemė; Pardavimui

EXTRA MAINAI
Ant išmainymo bizniavas namas 

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

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

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

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Lafayette 5107
PARDAVIMUI 2 augštų bizniavus 

namas, 2 flatai po 4 kamb. ir soft 
drink parloris. Turi būt parduo
tas i 30 dienų. Klausk. Savininko 
Store. 842 W. 59 St.

PARDUODA 2 bizniavu namu kar
tu su bizniu. Pieninė ir minkštų gė- 
rymų krautuvė. Labai pigiai. Grei
tam pardavimui išvožiuoju Lietuvon. 
Savininkas 1334 S. Cicero Avė., Ci
cero, III.

NEPAPRASTI BARGENAI

3 lotai ant Mozart St. prie Mar- 
quette Park, gatvės ištaisytas. Kai
na po $1150.

Lotas 33x125 pėdų 
Avė. arti Marquette 
vieta dėl dviejų arba 
namo. Kaina $2950.

Taipgi turime daug bargenų, jeigu 
manot pirkti lotą arba namą.

Pirm pirkimo matykit mus.
A. N. MASULIS CO. 

6641 So. Western Avė.
Republic 5550

ant Campbell
Road. Gera
keturių flatų

PIAUKIT JAVUS
Įaigykit pilnai apsaugotu nuošim

čiu dideli akerių “tract”, tik už $100. 
Vidurmiesčio bunka yra trustee, Room 
840, 608 So. Dearborn St., Box 5719.

$250 CASH, PO $35 I MfiNESJ 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. CONRAI) P. SAWIAK, 
7181 W. Grand Avė. Merrimac 9552.

LIETUVIŲ ATYDAI. Mes pa
statysim ant jūsų loto bile kokį 
bungalovv kokj nornt. Plieno kons
trukcijos, murinj, įrengtą moderniš
kai ir {vesim plumbingą. Atsišaukit 
šiandie dėl apskaitliavimo ir planų.

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

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

$500.00
Kodėl negyvent savo locname na

me? Mokėti { savo kišenių tuos 
pačius pinigus kuriuos mokate už 
rendą. Mes turime likusių keletą 
mūrinių bungalovv kuruios galit pirk
ti $500 {mokėjus, kitus išmokėjimais. 
Randasi gražioje vietoje. Atsišaukit 
šianrie dėl pasikalbėjimo. O jei tu
rit lotą, mes jums galim pastatyti 
bile koki namą, lengvais išmokėjimais. 
Tik veikit greit. Matykit Mr. Traut. 
B. CIMAGLIO & CO. Home Builders 

7168 and 7039 W. Grand Avė.

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

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

Dešimts Stanko & Co.
Mainų

1. GasoIIno Stotis su garadžiumi ir 
salesrumiu.
šešių flatų muro namas Marquet- 
te Park.
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 
išnpomuotos, o trečioje yra gro- 
sernės rakandai. Kas nori vie
ną biznj atskirai, taipgi galima 
Barduoti ar išnomuoti.

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

8. Bizniavas namas su krautuve ant 
Archer Avė.

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

ceros mieste.
Visus vrršminėtus dalykus mainy

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

STANKO CO.

2.

3.

4.

6.

7.

5076 Archer Avė.
Tel. Lafayette 6036

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

Nebrangiai
Pamatykit,

6629 S. Oakley Avė.
TURIU PARDUOTI savo 4 lotus 

už “Cash” arba mainysiu į bunga
lovv bei į nebrangų dviejų flatų na
muką, 2 latai randasi prie 58-tos 
gatvės prie pat So. Harlem Avė. 
Visi įrengimai; kiti 2 lotai prie 69 
Place, tarp Central Park Avė. ir 
Crawford Avė. — vienas blokas nuo 
Marquette Parko — Čia tiktai yra 
šalygatviai ir vanduo. Visi lotai po 
30 pėdų. Kreipkitės tiesiai prie lotų 
savininko

MICKEVIČIUS 
1789 So. Halsted St.

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

PARDAVIMUI muro namas 2 po 
5 kambarius. Mainysiu j lot:), bu- 
čemę, saliuną ar j bile ką. 3622 So. 
Parnell Avė.


