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Milžiniškas viesulas 
sugriovė daug ūkių 

Lietuvoje

Belą Kuhn, komunistų 
vadas, deportuotas

S\V l N EM11EN1 )E, Pomera
nija, Vokietija, liepos 30. — 
Rela Kuhn, paskilbęs komuni- 

l stų vadas, tapo paleistas iš 
Austrijos kalėjimo. Jin i>ateko 
jis todėl, kad įvažiavo šalin 

! nelegaliai. Dabar jį palydėjo 
' per Vokietiją policija ir įso- 

Dar iki šiol negirdėtas, nei; 4ino 
senelių nematytas, liepos 4 d., i kuris 
8 vai. vakaro, Vilkaviškio ir jon.

Nuostolių padaryta 
200,000 litų. Nuneš
ta ir sugriauta tro
bos, išrauta medžiai

Gižų valsčiuose siautė milžiniš
kas viesulas; padarė daug nuo
stolių. Sunaikinta ‘ 7 dideli 
ūkiai ir < 
Viesulas kliudė Parembrių gy
ventoją Grinių: nugriaudamas 
visas trolius, raudamas ir lau
žydamas didžiausius medžius 
(gluosnis daugiau metro dia
metre nulaužtas), kluonas nu
neštas iš vietos apie 5 metrus 
ir sugriautas, stogas ir sieno
jai sulaužyti. Gyvenamosios 
trobos vidus išardytas: pečiai, 
durys išklypę, sugriuvę, nes 
visas galas nuo pamatų atkel
tas. šiaip kitos trobos sunku 
surankioti, — dalys išnešiotos 
po laukus. Žmonių ir gyvulių 
aukų nėra. Stogas griūdamas, 
pakybo ant bačkos žibalo ir 
šalia stovėjusio traktoriaus ir 
tuo išgelbėjo grįžusių iš lau
ko darbininkų gyvastį. Vaiz
das labai liūdnas.

Oškabalių kaime siekė Vaiš- 
nio ir T. šlekio ukius veik tą 
pat padarydamas. Mažiau nu
kentėjo gyvenamieji namai, o 
taip visos trobos, medžiai su
naikinta, išnešiota. Ūkininko 
Vaišnio sūnų (moksleivį) buvo 
užgriuvus klėtis; •viduje vis- 

. kas išlaužyta, sutrupinta, o 
jaunuolis liko sveikas, nepalie
stas. 

»

Pustapėdžių kaime viesulas • 
kliudė Katiliaus, Lietuvninko i 

Ali ir Kičo ukius, visas trobas 
griaudamas; gyvuliai liko ne
liesti. Katiliaus nauja gyvena
moji trolra išjudinta iŠ vietos, 
skardinės stogo dalys apie 2-2 
kilm. nunešta. Kitos trobos pa
našiai, kaip pas pirmuosius. 
Lietuvninko gyvenamojo namo 
nugriautas, bevirstančio (iš
rauto) medžio, kaminas. Nau
jos klėties viršus nunertas, vi
sos kitos trobos sulaužytos. So
do medžiai išrauti. Vėtra bu
vo pagriebusi besilaikantį į klė
ties kampą vaiką: apsukę iri 
numetė j rugius. Gyventojo Į 
Kičo išliko sveika tik kamara. 
Stebėtina, kad dažnai menkes
nis trobesys likęs stovėti, o; 
šalia nauji drūti sulaužyti, i 
Naujo gyvenamo namo nuplėš-1 
tas ir nuneštas stogas. Viskas 
k ta panašu, kaip pas pirmuo
sius. Reikia pažymėti,, kad vie
sulas pagavo begrįžtantį iš lau
ko, su dalgiu ant pečių, žmo
gų, kuris bandė pasislėpti už 
medžio ir įsikabinęs atsilaiky
ti, bet sūkurys išrovė tą me
dį, o jį sveiką nubloškė kokia 
10 metrų į priekį.

Rardauskų kaime 
valsč.) gyventojo Račkaus nu
griauta kluonas ir tvartai. Ki
tos trobos mažiau, nukentėję. 
Buvo užgriuvę arklius, kurių 
vieną tik į trečią dieną išėmė. 

Daugiau nukentėjusių yra 
naujakurių. Rezultatai, galima 
sakyt; tie patys, tik piniginiai damos pamokos tikslu prireng- 
nuostoliai mašesni.

Padaryti nuostoliai įkainuo-!je 
ta apie 150,(MX). Bendrai, 
kia daugiau 200,000 litų.

25 asmenys
3 naujakurių ūkiai. benzino ekspliozi

LODZ, Lenkija, liepos 30. —- 
25 asmenys žuvo chemikinės 
dirbtuvės benzino ckspliozijoj. 
Apie 300 tapę sužeisti. Daug 
namų apardyta.
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Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj 4

“Socialdemokratas’ 
liepos 12 d. laidoj:

“Šiomis dienomis

m
$ w

[Atlantic and Pacific Photo]

Francuzų aviatoriai, kurie iš Bresto išlėkė į Ameriką. Iš kairės į dešinę: bevielinio telegra- 
operuotojas Cadou, leitenantas Paulin Paris ir aviatorius Marrot. f

Vėl uždaryta 6 Soc. Dem 
Partijos skyriai ir Ben
dros Darb. Prof

Turtingam ir nusinuo
dijus yra kapuose 

vieta
MEDEMRODfcS DV. (Ak

menės valsč., Mažeikių aps.), 
Partijos liepos 5. — Ponas Likauskas 

Centro komitetas gavo iš Tel- flirtavo su mergomis, o jo žmo- 
šių apskr. viršininko praneši- na sau galą pasidarė, š. m. ge
nius, kad gūžės 27 d. ponas Likauskas

“Š. m. birželio mėn. 8 d. buvo išvykęs į lauką prižiurė- 
Draugijų registracijos komisi-į ti darbininkų, kad dirbtų, ne
jos posėdžio nutarimu kaipo 
neveikiantis uždarytas” šie Tel
šių apskr. skyriai: Žem. Kal
vai i jos, Alsėdžių, Lieplaukės, 
Telšių, Nevarėnų, Bietavo.

Tokį pat rasią gavo ir Bendr. 
Darbininkų Prof. S-gos Centro 
Valdyba, kad uždaromas Tel-' 
šių apskr., Luokės valsčiuj 
Biržuvėnų šios s-gos skyrius.”

tinginėtų. Tuo tarpu atvyko 
dižiuruojantis ordinarnikas ir 
pranešė, kad žmona kviečian
ti. Parėjęs namo atrado žmo
ną nusinuodijusią.

Nors ir nusinuodijo be ku
nigo, be išpažinties, bet buvo 
priimta į Viekšnių kapines. 
Kunigas palydėjo su visa baž
nyčios procesija.

Aplankė žuvusio 
mokslininko 

motiną
Ii e-.STOCKHOLM, Švedija, 

pos 30. — Kapitonas Zappi, 
Nobile ekspedicijos narys, ke
lyj j .Italiją sustojo Stockhol- 
me, i 
p-nią ‘Malmgren, motiną prof. 
Finn’o Malmgreno, kuris Žu

kai dirižablį “Italia” išti-

50 sužeista New Yor- 
i ke elevatorių trau

kiniams susikūlus

Kanadai reikalinga 50,- 
000 darbininkų

NEW ‘YORK, liepos 30. — 
Švedijoj, čia jis aplankė Penkios dešimtys važiavusių 

buvo sužeisti, kai septynių va
gonų elevatoriaus traukinys 
įvažiavo į kitą traukinį 
ties Columbus avenue ir 69- 
ta gatve. Abiejuose trauki
niuose buvo viso apie 1,000 
žmonių. Keletas sužeistųjų gal 
mirs.

vo, 
ko katastrofa. Zappi sugrąži
no prof. Malmgreno kompasą 
jo motinai, išpildydamas jo 
prašymą. Pasak Zappi, po to 
kai ekspediciją ištikusi nelai
mė, prof. Malmgren paprašęs 
jį, Zappi, iškasti sniege tran
šėją ir paimti kompasą, idant 
sugrąžinus motinai. Kai dėl 
pranešimų, kad rusai iš aero
plano matę tris asmenis ant

400 šeimų pabėgo 
nuo tvano

plano matę tris asmenis ant' HAYS, Kas., liepos 30. — 
Į ledo, o kitą dieną užtikę tik De]eį smarkaus lietaus kilo pot- 
du, tai Zappi paaiškino, jog viniai kai kuriose šios valsti- 
tur būt rusai matę drabužius jos dalyse. Hays miestely 400 
ant ledo. ! šeimų turėjo apleisti savo na

mus. Apie 1,000 šeimų pabė- 
I go iš namų arti Ellis mieste
lio, kada vanduo upelyj “Rig 
Creek” užliejo apielinkę.

Kiek esama fašistų 
Amerikoj

CHICAGO,
— Pasak
News”, Itali
Valstijose turi
šiaurės Amerikos 
gą, įkorporuotą

Ilk, liepos 
Chicago 

» fašistai S u v.' 
suorganizavę 
Fašistų L y-• 

Nevv

30 Ir Suomijoj butlege 
riai turtingi

HELSINGFORS, Suomija, 
Yorko liepos 30. — John Steele, Chi- 

1 valstijoj, šiai lygai priklauso cago Tribūne korespondentas, 
. 192 skyriai. Skaičius fašistų vi- rašo apie prohibicija Suomijoj

sose 
22,(MM).

17 Chinijos komunis 
tų nužudyta

— Valdžia paskelbė, kad ji 
sekusi planuotą komunistų

aisti jose siekiąs taip: prohibicija čia buvo įve
sta 1919 m.; ji niekuomet gy
venime neprigijo; finai neju- 
sitenkina 2^2 alaus stiprumu 
— priešingai, šiandien suo
miai geria labiau, ne kad pirm 
prohibicijos; Suomijos žvejai 
randa pelningiau butlegeriau- 

su‘i ti, ne kad žvejoti; iš butlege- 
*u" i rystės jie lobsta; suomiai kal- 

’ prohibcija padarius 
daugiau blogo, negu gero; ne 
mažai patarnavusi prohibicija 
ir kriminalių nusikaltimų pa
didėjimui.

30.

... ....................... ry8tes pi 
kilimų. 140 komunistų areštuo- kū
ti, jų tarpe 9 merginos. 17 
areštuotųjų nužudyti. Valdžia 
užgriebusi tūkstančius agitaci
nių komunistų proklamacijų.

(Gižų Pamokos Britanijos an
gliakasiams, vykstan

tiems Kanadon
L()N1X)N, liepos 30. — 20,- 

000 Didžiosios Britanijos ang
liakasių ir jų šeimynų bus duo-

ti juos ūkininkavimui Kanado
je angliakasiai išvyksiu 

sic- Kanadon ateinantį pavasarį.

SAN FRANC1SCO, Cal., lie- 
Į pos 30. —■ Arti Cortena va- 

30. dinamas Cascade Limited trau- 
An- kinys įbėgo į kitą traukinį, ku- 

aso- 
konvencijos, 

Wash. 50

KENOSHA, Wis., liepos
— Vietos policija gaudo
tonio Laonettą, kuris, sakoma,1 riuo Amerikos advokatų 
nušovęs Maikj Carbone ginče,1 ciacijos nariai iš 
kilusiam dėl degtukų dežu- laikytos Seattle, 

; i ; ’ <•. , žmonių sužeista.

is. , j?-■■■■

Italų konsularė tarnyba 
padidinta

ROMA, liepos 30. — Šiuo 
laiku Italija turi užsieniuose 
70 generalių konsulų, 88 kon
sulus, 92 vice-konsulus ir 50 
garbės konsulų, be to, 
žą skaičių konsularių

ne ma-
agen-

tijy-

liepos 
sudu-

GUERNSEY, Wyo., 
30. — Liepos 29 dieną 
žo Burlington gelžkelio tavori- 
nis traukinys. Juo vežta daug 
bosų su gasolinu. Traukiniui 
sudužus, užsiliepsnojo gasoli- 
nas. Tuščiame tavorų vagone 
važiavo 8 žmonės. Jie visi su
degė.

mm .

Pranešama, kad vasaros ūkių 
darbimetei Kanadoj reikalinga 
bus apie 50,(MM) darbininkų. 
Specialiai traukiniai busią pa
skirti gabenti darbininkus į 
tas vietas, kur jų reikalinga.

Laukiama permainų 
Anglijos ministe

rių kabinete
LONDON, liepos 30. Di

džiosios Britanijos ministerių 
kabinetu, kurį sudaro konser
vatoriai, pasireiškė žymių skir
tumų klausimu: kaip apsaugo
ti šalies pramonę? Nužiūrima, 
kad delei to ministerių kabi
nete gali įvykti permainų.

Prisirengę teisti Ob 
regono užmušėją

MEKSIKOS MIESTAS, lie
pos 30. — Byla prieš Jose de 
Leon Torai, Obregono užmu
šėją, jau paruošta teismui. To
rai turėtų būti atiduotas San 
Angle teismui, kur jis papildė 
galvažudystę. Bet išreiškiama 
argumentų, kad bylą reikėtų 
perkelti į Meksikos Miesto tei
smą.

Meksikos Darbo Federacijos 
suvažiavimas, turėjęs įvykti 
Gmadalajara mieste, tapo ati
dėtas iki tam laikui, kada po
litinis karštis, iššauktas gen. 
Obregono nužudymu, kiek 
auš.

9 paskendo laivui 
apvirtus

at-

BERGEN, Norvegija, liepos 
30. —- Devyni įasmenys pa
skendo, kai apvirto motorinis 
laivelis, paėmęs pasažierius iš 
didesnio laivo ir vežęs 
krantą.

Dinamitu pabaigė 
dienas

EDREMI1), Turkija,

juos j

savo

liepos 
30. — Turkijoj siaučia kaip ir 
kokia saužudysčiy epidemija. 
Bet šiomis dienomis Anatoli
joj policininkas nusižudė ypa
tingu budu. Jis prikimšo savo 
ausis dinamito ir uždegė, jį. 
Mirties susilaukė ūmios.

Mėgins paveržti se 
natoriaus Johnso- 

no togą

Jūreiviai streikinin
kų vietose

Bedarbiai reikalauja 
pagalbos

Francija, lie-
Pasažieriai laivo

LOS ANGELES, Cal., liepos 
30. —• Charles II. Randall, 
miesto tarybos narys ir buvęs 
kongreso atstovas, ~ paskelbė, 
kad jisai statysiąs savo kan
didatūrą į Suv. Valstijų sena
tą. Jisai mėgins paveržti se
natoriaus vietą iš Hiramo 
Johnsono, vieno žymiųjų šulų 
Kalifornijos politiniame gyve
nime, o taipgi Suv. Valstijų 
senate, VVasbingtonc.

LE HAVRF 
pos 30. — 
Rochambeau, išplaukusio į New 
Yorką, sėdo laivan dabojami 
skaitlingos sargybos. Laivas 
išplaukė 12 valandų vėliau, ne 
kad turėjo išplaukti. Mašinis
tų vietas laive užpildė kariško
jo laivyno jūreiviai. Mat, 
guliariai laivo mašinistai 
skellię streiką.

re
pa

Ištremta 26 Italijos 
komunistai

Komunistai “dar 
buojasi” Anglijoj

JONIŠKIS (Šiaulių aps.) — 
Liepos 4 dieną Joniškio vals
čiaus salėje susirinko virš 2(M) 
žmonių bedarbių ir nutarė rei
kalauti pašalpos bedarbiams, 
įteikta raštiškas reikalavimas 
valsčiaus viršaičiui. Reikalau
jama: 1) atleisti nuo butų mo
kesčio visiškai; 2) duoti vel
tui malkų kurui; 3) duoti lai
kiną pašalpą ir 4) organizuo
ti viešuosius darbus. Reikala
vimo pažymėta, kad tai butų 
įvykdyta iki 1928 m. liepos 10 
dienos. Pasirašė 31 asmuo. Vir
šaitis tyčiojas iš darbininkų 
reikalavimų, sako, tingite dirl>- 
ti.

teis- 
tapo 
sun- 
Bau-

LONDON, liepos 30. — Lie
pos 29 y. Trafalgar aikštėj 
įvyko bedarbių susirinkimas. 

Mitingas šaukta, kad suorga
nizavus 1,5(M) moterų, Valijos 
angliakasių šeimų motinų, mar
guoti Londonan ir protestuoti 
pritš nedarbą. Ažuot kalbėjus 
apie nedarbą ir apie protestą, 
komunistinės kalbėtojos pasa
kojo apie kovą su karų pavo
jumi, apie Sovietų Rusiją ir 
kitokius galus..

Kai kurios kalbėtojų pasa
kojo, kad per paskutinius sep
tynerius metus Rusijos komi
sarai kart kartomis siuntę An
glijos darbininkams pinigų.

Dabar kapitalistiniai Angli
jos laikraščiai išnaudoja šį ko
munisčių pareiškimą:
nepasitenkinimas Anglijos dar
bininkuose yra sukeliamas 
Maskvos pinigais.

ROMA, liepos 30. — Tarpe 
areštuotų per pastaruosius Lr 
mėnesių 33 komunistų 26 
mas rado kaltus. Jiems 
paskirtos įvairios bausmės 
kiems darbams ant salų,
smių laikas tęsis nuo 1 iki 15 
metų. Vienas kaltinamųjų ga
vo 15 metų, trys — po 12 me
tų kiekvienas, dvi moterys 
po metus laiko kiekviena. Nu
teistieji buvo kaltinami vedi
mu slaptos agitacijos prieš fa
šistinį režimą. Teismas mėgi
no patirti iš kaltinamųjų, kaip 
ir iš kur jie gaudavę fondų 
komunistinei propagandai sklei
sti.

Daug sergančių prote 
suirimu misionierių 

tarpe

girdi,

Statoma 67 augšti) 
namas

30NEW YORK, liepos 
Reinolds kompanija stato tro
besį prie 43-čios gatvės ir Lex- 
ington avė. Naujas trobčsis 
bus 67 augštų. Jis “subytys” 
šešiais adgštais Woolworth*o 
trobesį.

Apiplėšė kalėjimo kasą

Darbininkus atleidžia, 
maistas brangsta

jau liūdnas laikas at- 
ypač mums darbinin- 
Uikininkai samdinius 
atleisti: darbininkus ir

SUBAČIUS, Panevėžio aps., 
liepos 5. — Ir pas mus suba- 
tiečius 
ėjo, o 
kams. 
pradėjo
tarnaites. O neatleido tik dar 
tų, kurie sutiko tarnauti vel
tui arba už visai mažą atly
ginimą. Rugių grudų j turgų 
ūkininkai jau neveža. Suba
čiaus turguje birželio 22 d. ru
gių pirkti negalima buvo gau
ti visai, gi krautuvėse ruginių 
miltų pudui 14 litų, o duonos 
kilogr. 80 centų.

WASHINGT()N, D. C., lie
pos 30. — Pasak Dr. J. L. M c 
Carney, psichiatro, iš 203 mi
sionierių, buvusių tik vienoj 
misionierių buveinėj Chiniįoj, 
tapo sugrąžinti Amerikon 2." 
nuošimčiai. Jie susirgę neura
stenija. Kiti 8 nuošimčiai mi
sionierių sirgę pamišimu (in- 
sanity) ir 3 nuošimčiai kito
kiomis nervų ligomis. Taigi 36 
nuošimčiai šios misijos narių 
sirgę proto ir nervų ligomis.

Dr. McCarney mano, kad to
kia pat padėtis yra ir kitose i 
misijose rytų šalyse.

Atsakomingas darbas, nepri
prastos gyvenimo sąlygos ii 
keisti svetimos / šalies papro
čiai, daktaro manymu, esantys 
tų susirgimų priežastimi. \ ____

ITACA, N. Y., liepos 30. — 
Cornell universiteto profeso
rius, Julian C. Miller, išaugi
no 8 pėdų aukštumo kopūstą 
su šešiomis galvomis — viena 
viršuj kitos. Kopūstas augin
ta 70 laipsnių šilumoj, pagal 
Fahrenheitą. Kopūstas davė 
sėklų tik tada, kada tapo per
keltas šaltesnėn 
būtent nuo 55 
Fahrenhcito.

Dancigiečiai naują len 
kų laivą pasveikino 

akmenimis

iš 10 d. liepos pra-
neša:

“Šiomis dienomis Dancigo 
uostau atplaukė naujas I^enki- 
jos ' laivas “Jadvyga”. Danci
giečiai jį sutiko akmenų smū
giais. Kapitonas turėjo prašy
ti policijos pagalbos.”

Januškj išsiųs j Varnius
KAUNAS, liepos 11. — Buv. 

Seimo atstovas Januškis jau 
seniau buvo areštuotas ir iš
siųstas į Varnius. Vėliau bu
vo paleistas ir gyveno Klaipė
doje, tarpąvo L. koperacijos 
b-vių sąjungoje. Kaip jau esa
me pranešę, prieš savaitę areš
tuotas. Teko patirti, kad vėl 
bus ištremtas į Varnius.

I ’ <
MELUN, Francija, liepos 30. 

— Naktį iš sekmadienio į pir
madienį vagiliai į&ipitšo šio 
miesto kalėjimo kontoron, at
sidarė saugiąją šėpą ir išnešė 
$4,500, kurie čia buvo išmokė- 

už

APPLETON, Wis., liepos 
30. — Kilus gaisrui vietoj kur 
miestelis suverčia išmatas, tūk
stančiai (kiti sako — milio- 
nai) žiurkių išsilapstė apielin- ti kalėjimo sargybos algoms
kės dirbtuvėse. liepos mėnesį.

temperaturon, 
iki 60 laipsnių.

1.

TELŠIAI, liepos 11. — “že
maitis” praneša, kad adminis
tracija uždariusi visas Telšių 
apskrityje Liet. Valstiečių 
Liaudininkų Sąjungos kuo
pas.

.V
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[korespondencijos! meluotų, visos liktųsi senmer
gėmis !

Kl. Kodėl biednuomenė taip 
skurdžiai gyvena?

SEMKITE ŽINOJIMĄ IŠ KNYGŲ
Pittsburgh, Pa.

SLA 40-ton kuopos prižadai

Liepos 15 d. įvyko kuopos 
mėnesinis mitingas L. M. 1). 
svetainėj. Nors narių nebuvo 
daugiausia, nes dabar gana Šil
ta, bet atsilankiusieji buvo ga
na susidomėję SLA reikalais. 
Daugiausia susidomėjo delega
tų raportu iš SLA buvusio sei
mo. Raportavo A. Vainorius, 
F. Pikšris ir W. Strankauckas. 
Visi kaip vienas prie raporto 
pridūrė, kad ilgiau jau negali
ma žiūrėti pro pirštus į “prog
resyvių” veikimą, nes tai daro 
gėdų SLA visiems nariams. Sa
kė, kad tai laukinių gyvūnų pa
sielgimas buvo. P. Marmokas 
ir F. Pikšris tai jau veteranai 
seimų, bet sakė, jog da tokio 
seimo nėra matę. Na, Vainorius 
su Strankaucku pirmą kartą ir 
tikėjos ko pasimokyt, nes, sa
ko, suvažiuos geriausi Ameri
kos lietuvių veikėjai. Bet tarpe 
žmonių buvo ir būrys gyvulių, 
kurk? ir dručiausį žmogų galė
jo suvarginti savo riksmais.

Kuopa išklausius raportų, 
nutarė delegatams pakelt po 
$5 daugiau mokesties už jų 
sunkų darbą ir visi pasižadėjo, 
kad į sekantį seimą 10 kuopa 
pasiųs 8 delegatus ir nė vieno 
bolševiko. Butų gerai, kad vi
sos kuopos su justų prirašinėt 
naujų narių, idant padaugint 
delegatų skaitlių. Juk bolševi
kai jau visi prisirašė, o gerų 
lietuvių tai da yra tiek ir tiek. 
Tai stokim visi į darbą, nes 
ateina laikas apsivalyt.

J. Virbickas.

DAINŲ ŠVENTĖ
Bežiūrėdami žemės Ūkio paro

dos, sulaukėme ir Dainų ^veą- 
tės, taip sakant, Anierikiečfų 
šventės. Liepos 1 d. visiems 
amerkiečiams, vadovaujant gen. 
Nagevičiui, buvo liepta susi
rinkti buv. Seimo rūmuose 10 
vai. ryto. Buvo paskelbta ir 
laikraščiuose, kad yra ruošia
mos Karininkų Ramovėj ame
rikiečiams priimti vaišės.

Liepos 1 d. 10 vai. ryto lijo 
lietus, bet amerikiečiai susirin
ko laiku. Buv. Seimo rūmuose 
riežė kariškas benas. Svečiai 
šoko tautiškus šokius iki 12 
vai. dienos. Tuo laiku atvažia
vo ir pats gen. Nagevičius su 
savo komendantais. Tuoj pra-
sidėjo iškilmingas paradas 
Laisvės Alėja. Amerikiečiai 
susirikiavo po 4 į eiles ir mar- 
šavo gen. Nagevičiui vadovau
jant. Prieky nešė Amerikos ir 
Lietuvos vėliavas, taip jau grie
žė kariškas benas, o policija 
saugojo, kad pašalinė publika 
nesimaišytų. Priėjus prie 
“Aušros” gimnazijos rūmų, prie 
amerikiečių procesijos prisidė
jo ir latvių ekskursija į Dai
nų šventę, čia vėl susidarė il
ga eilė. Čia ir latvių benas ir 
dainos. Latviai nešė Lietuvos 
ir Latvijos vėliavas. Lietus vis 
lijo. Procesija maršavo pro 
Karo Muzėjų. Čia visi žy- 
giuotojai nusiėmė savo kepu
res. Netrukus pribuvome į 
Karininkų Ramovę. Gen. Na
gevičius liepė pašaukti ekskur
sijų palydovus, kurie buvo pir
moji vieton užleisti.

Svečiams susiėjus vidun, ku
rių buvo arti 1,000, buvo pa
ruošti stalai su skaniais pietu
mis ir įvairiais gėrimais. Pie
tus ir prakalbos tęsės iki 4 vai. 
po pietų. Kalbėoj valdžios at
stovai ir sveikino svečius. Tarp 
kitų kalbėtojų kalbėjo Dr. J. 
šliupas, gen. Putvinskas, kun. 
Matulaitis.

Po pietų vėl ta pačia tvarka 
maršavome į Dainų šventę — 
į Vileišio Aikštę, kur svečiams 
buvo parūpintos pirmos vietos. 
Atėjus į daržą, buvo susirinku
sios tūkstantinės žmonių nu

nios. Dainų klausyti susirin- Ats. Todėl, kaį skolų nemo
ko 100,000 asmenų. Musų ka daryti.
procesijai praeiti, policija tu
rėjo daug darbo kol praskyrė 
kelią. Dainavo 6,000 dainorių. 
Buvo daugiau dainorių, bet es- 
tradon netilpo apie 2,000 giedo
tojų. Pirmas vedė chorą komp. 
St. Šimkus. Paskui vedė chorą 
kariškis ir kiti chorvedžiai.

Ant rytojaus, t. y. pirmadie
ny, vėl buvo Dainų šventė, bet 
lietus truputį sugadino.

Po dainų visa procesija mar
gavo vėl j Seimo rumus. Taip
jau ir latvių ekskursija ėjo 
kartu su muzika ir dainuodami. 
Nuo Seimo rūmų, gen. Nagevi
čiui vadovaujant, ėjome pa
sveikinti prezidentą Smetoną. 
Prezidentą sveikino ir kalbėjo 
amerikiečių ir latvių ekskursijų 
palydovai. Paskui kalbėjo pats 
prezidentas ir sveikino mus, 
paaiškindamas sunkią kovą kol 
Lietuva atgavo savo nepriklau
somybę. Buvo sudainuota Lie
tuvos himnas. Paskui visi iš
siskirstė. Amerikiečiams buvo 
parūpinta nakvynės Seimo rū
muose. Amerikiečių buvo at
silankiusių apie 500 asmenų. 
Prezidentas užkvietė ekskursijų 
palydovus pas save ant pietų.' 
Viso tegalėjo jo rūmuose tilp
ti apie 40 asmenų, tai kiekvie
nas ekskursijos palydovas ga
lėjo pasikviesti po du savo eks
kursijos narius. Tai buvo pui
ki pramoga ir pietus. Dalyvavo 
ir valdžios atstovai. Amerikie
čiai įteikė prezidentui gražų 
gėdų vainiką.

Baigiant pietus, prezidentas 
ir p-nia prezidentienė amerikie
čiams įteikė Lietuvos 10-metų 
Nepriklausomybės sukaktuvių 
jubiliejaus medalius ir diplo
mus. Amerikiečių ekskursijų* 
vadai padėkojo prezidentui už 
jo malonumą ir draugingumą 
amerikiečiams. Latvių daini- 
’ninkė sudainavo solo, o jauna 
lietuvaitė jiasakė trumpą kal
bą. Taip ir užsibaigė gražios 
vaišės gražiuose rūmuose. I

Visi amerikiečiai yra labai 
patenkinti, tokiu garbingu jų 
priėmimu Klaipėdoje ir dabar 
Kaune. Ypatingai daug dirbo 
gerb. gen. Nagevičius. Jo pa
stangomis ir jam pačiam dir
bant, buvo suruoštos net kelios 
ekskursijos į Karo Muzėjų. Prie 
Karo Muzėjaus buvo ant žuvu
sių karių aukuro deginama ug
nis. Griežė Karo Invalidų dū
dų benas.. Pats gen. Nagevi- ^ 
čius Karo Muzėjuje amerikie
čiams darė paaiškinimus. Nu-

Kl. Kokie žmonės neina iš
pažinties?

Ats. Žmonių, kurie eina iš
pažinties, yra dvi rųšys. Vie
na: vaikai, kurie dar nėra pro
to įgyję, o antra suaugę, kurie 
yra proto jau nustojo.

Kl. Kas daryti, norint susti
printi atmintį?

Ats. Reikia paskolinti kam 
nors pinigų.

Paaiškino
Eina Petras su Tamošių. Pet

ras klausia:
—Kodėl, Tamošiau, tavo laik

rodis stovi?
Tamošius: — Todėl, kad aš 

dabar einu.
Petras: — kada tavo laik

rodis eis?
Tamošius: — Tada kai aš 

stovėsiu.

MŪRINIS arba MEDINIS
Geros rųšies pastatyti garažai

$10 j mokėti
24 mėnesiams išmokėjimui

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

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

J Namo pakėlimas
Į Į Cementinis pamatas
□ A beinąs pertaisymas

Naujas namas įr finansavimas
Vardas ..................... ...........................
Adresas

Quality Construction Co. 
Nortb Shore ofisas ir Yardai 

4538 W. Addison St. 
Telephone Avenue 4718

/ 11 \
Tel. Boulevard 0214

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai
M. YUŠKA & CO.

4604 S'o. Paulina SU Chicago, 111.^

Laikrodininkas— 
A. Savickas

leidžiant vėliavą nuo Karo Mu
ziejaus bokšto, kas vakaras su
sirenka šimtai žmonių Į sodą.

—M. J. Šileikis.

JUOKAI

KAS KLYSTA, TAS 
KLAUSIA!

(Atsakymai į paklausimus)

K. Kas yra svarbiausia ne
turto priežastis?

Ats. Pinigų stoka.

Kl. Kas vyrui turi būti svar
biausia, ar kelnės, ar žmona?

Ats. žinoma, kelnės! Be 
žmonos galime eiti visur, o be 
kelnių — ne.

Kl. Ar gerai panelės daro, 
jeigu jos apie save vaikinams 
daug meluoja?

Ats. Vaikinams iš panelių 
melų jokios naudos nėra! Bet 
panelėms 'melas yra tikras ro- 
dyklis į laimę. Jeigu jos ne-

Musų patarimu visiems “Naujienų” skaitytojams yra, 
kad knygos butų ne vien daba Jūsų namo, bet ir šaltiniu 
sėmimui reikalingų žinių. Pertat mes siūlome Jums iš 
čia esamų apie 200 įvairaus turinio knygų pasirinkti sau • 
reikalingiausių. Visos čia esamos knygos yra musų gau
tos iš Lietuvos. Perkantiems ne mažesne suma $5.00 pilna 
vertė tiems nuleidžiama 40 centų nuo dolerio—reiškia už 
$5.00 vertes knygųmokėsite tiktai $8.00, Pertat nepraleis
kite progos—darykite pasirinkimą iš čia esamų knygų tuoj.

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

Brėkšta—M. Vaitkaus, pusi. 88........................   25
žiežirbos—Liudos Giros, pusi. 109.....................................50
Cit, Paklausykite, pusi. 190..................................................75
Didvyriai—Mikuckio, pusi. 32..............................—......... 20
Šviesus Krislai—Vaitkaus, pusi. 111 ..... *......................... 50
Prano Vaičaičio dainos, pusi. 190.........................._...........75
Musų Vargai—Maironio, pusi. 151 .................................... 75
Jaunoji Lietuva—Maironio, pusi. 31.....................  75
Ks. Vanagėlio raštai dainos, eilės, pusi. 188..................90
Lietuva pavasarį, vasarą ir rudenį, Liudos Giros, p. 144 .60 
Eilaraščiai—Kazio Binkio, pusi. 50.................................... 25
Saulė ir Smiltys—Balio Sruogos, pusi. 156.........................65
Deivė iš ežero—Balio Sruogos, pusi. 81............................. 15
Tėvynės Kelias—Liudos Giros, pusi. 64.......................  .40
Vasaros šnekos—Tyrų Duktės, pusi. 82.......................  .35
Petro Armino raštai—eilės, dainos, pusi, 60..................... 30
Homero—Odisėja, pusi. 291 ............................................. 1.25
Janonio raštai—eilės, dainos, pusi. 112..............................50
Vainikai—telpa eilės visų gerųjų musų poetų ir sykiu 

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

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

lapių 303 ......................................................... 2.00
Organinė Chemijar—Ruko, pusi. 884, apdaryta...........8.75
Stebuklai ir* paslaptys—Rubakino. Paveikisluota, pusi.

240 ........................ ,...............    1.25
Fizika—Šakenio, pusi. 472, apdaryta..............................3.50
Ūkininkų Dangus—Kančiaus. Metereologija, pusi. 112 —.75
Kraujo Lašo Kelionė—Osiopovskio Su paveikslais, 

pusi. 79.  60
Gamtos Mokslo Vadovėlis—Trojanovskio. Su paveiks

lais, 3 dalys, puslapių 548 .......   3.75
Lietuvos Įstatymai, pusi. 1031 ....................................... 4.00
Vienuolio Raštai, pusi. 348 ............................................. 2.00
Dainavos Senų žmonių padavimai—Krėvės, pusi. 152 .... 1.25 
Dykumose ir giriose—H. Sinkevičiaus, pusi. 419 (2

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

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

Apysakos, Pasakos, Legendos—Geresni Musų Rašėjy 
Originalai, bei Vertiniai iš Svetinių Kalbų

Mokslinės, Istorinės ir šiap Įvairaus Turinio Knygos
Mylinti skaityti įvairaus turinio knygas, peržiūrėkite čia 

esamas knygas, o nėra abejonių, kad susirasit sau daug 
naudingų knygų šiame sąraše.

Pcrsikėliau dirbti pos JOS. F. 
BUDRIK, Corp. Taisau viso
kius laikrodėliūs ir auksinius 
daiktus už žemą kainą, parduo
du Deimantus, šliubinius žie
dus, Bankinius . Laikradėlius, 
Sidabrinius Paišelius, Auksines 
Plunksnas daug pigiaus kaip 
kitur:
Elgin laikrodėli 7 akmenų po 

$6.50 ir aukščiau 
j]; K Elgin Rankiniai 

laikrodėliai p o
Stet $14-50-

jįy šliubiniai žiedai 
balto aukso 18K po $5 iki $15. 
26 šmotai Sidakrinių Peilių Ro- 
gers už $9.00.
Didelis pasirinkimas Jevvelry 
Vėliausių madų* s
Deimantai parsiduoda ir ant 
lengvų išmokėjimų.

JOS. F. BUDRIK, Jnc. 
3417-21 S. Halated St 

Chicago
Tel. Įtoulevard 4705

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

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

Moulen Rz., puslapių 105............................................ 80
Pirmieji Gamtos Pasakojimai—Vęgnerio, pusi. 188 (su 

paveikslais) .......................................................... 75
Lietuvos žemės Valdymo istorija—Klimo, pusi. 65..........40
Gimdymo Slėpiniai—Vydūno, pusi. 101 ...................... 1.00
Muravjevo Laikmetis—J^lirno, pusi. 27............................25
Šiltieji ir šaltieji kraštai. Su paveikslais, pusi .67......... 70
Kaip gyventa musų senelių prosenelių—Linkevičiaus.

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

pusi. 31...........   10
Vokiečių Kūryba—Prof. Heinmano, pusi. 287 ................. 90 ,
Kovo 20 Diena—šerno. Su paveikslais, pusi. 189.............75
Laukuose ir Pievose—Vegnerio. Su paveikslais, pusi......... 50
50 Pamokų iš gamtos mokslų—Ledouxo. Su paveikslais,

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

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

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

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

Lietuvos Istorija ligi Liublino unijos, pusi. 86................. 40
Geologiniai tyrinėjimai—prof. Jodelės, pusi. 108............. 60
Duonelaičio raštai, pusi. 117, apdaryta............................. 90
Lietuvos Dainų literatūros istorija—Biržiškos, pusi. 118. .60 
Adomo Mickevičiaus raštai, pusi. 244, apdaryta...........1.00
Pasakos—Nepasakos—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 38. .20 
Tautos Gyvata—Vydūno, pusi. 150................................. 1.00
Žemė pasaulio erdvėje—Recluso. Su paveikslais,, pusi. 

63. ........... ..... .....................................  40
Visumos Sąranga—Vydūno, pusi. 82.................................30
Dainų atsiminimai—Biržiškos, pusi. 142 ....... ..........  50
Kelią tiesiant į Lietuvos Nepriklausomybę, pusi. 40..........80
Tarp pietų Amerikos gyvulių iš Darvino raštų. Paveiks

luota, puslapių 47 ..... T..................................................35
Bolševizmas ir Socialdemokratija—Bauer, pusi. 141...... 40

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

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

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

su paveikslais ................................................................20
Žiema ir Vasara—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 31......... 20
Mano Dovanėlė—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 20..........25
Medelis Plačiašakis—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 50. .40 
Krislai, puslapių 59............................................................... 30
Lakštingala—Šalčius. Su paveikslais, pusi. 28................. 30
Iš Prūsų Lietuvos Gyvenimo—Gudaičio. Su paveikslais,

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

Gramatikos, Vadovėliai, žodynai, Aritmetikos ir šiaip
Įvairios Knygos Kalbos Mokslo Reikalui

Lietuvių Kalbos Gramatika—Rygiškių Jono, pusi. 280 1.50 
Lietuvių Kalbos Gramatika—Damijonaičio, pusi. 166......80
Vargo Mokykla—Jablonskio. Dvi dalis, pusi. 542 ....... 3.00
Vaikų Darbymečiui—Murkos. Su paveikslais, dalis I,

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

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

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

lapių 177 .................  1.00
Aritmetika—Busilo. 5 dalys, pusi. 525 ......................  2.50
Aritmetikos Teorija—Smetonos, pusi. 139.........................75
ABC Skaitymo ir Rašymo Pradžiamokslis—Elemento

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

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

NAUJIENOS, 1 739 So. Halsted St., Chicago, III.
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Rūgštymai Viduriuose
Phillips Milk of Magnesia 

Geriau negu Soda

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

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

Neskaudės ir nenie
žės Kojos!

MAGIŠKAS pauderis prašalina ko
jų skausmus greitai. Puikus iš

gydymui minkštų komų ir sutrini- 
my. Prašalina nuovargį, skausmą ir 
niežiejimą beveik iš sykio. Pra&ali- 
na atsidavimą. Ir padaro kojas vė
siomis ir maloniomis, kad jąs no
rit šokinėti ir šūkauti 
Parker’a Foot Care 
vaistinėj.

f [JUT LARE .

iš džiaugsmo! 
šiandie jūsų

7 35c

Ten ir iš
LIETUVOS

per Bręmeną 
Didžiausiu ir greičiau

siu Vokietijos laivu
COLUMBUS

Arba kitais šios lini
jos laivais. Tiktai 8 

dienos ant jūrių
Puikus trečios klesos 

kambariai, tiktai 
staterooms

Prie vietinių agentų 
arba

130 La Šalie St, Chicago, III.
NORTH GERMAN

LLOYD

RUPTURĄ
IŠGYDOMA

Be 
Peilio

MC , Be 
Q J J Skausmo

Vyras turintis rupturą slepiasi,
idant mes nesužinotumem kuris vy
rų musų apielinkėj turi ją. Viską ką 
mes žinome yra tai, kad vienas iš 
penkių vyrų turi rupturą. Bet jeigu 
vyras greitu budu tampa išgydytas, 
tai su malonumu jisai duos ir ki
tiems žinoti kas ir kur jį pagydė. 
Mano rekordai rado šimtus tokių at
sitikimų.

Skaityk ką p. Kucera turi pasakyti.
“Man jau septyniasdešimta metų. 

Devyni metai atgal aš gavau ruptu
rą ir per penkius metus aš turėjau 
tuos pačius nesmagumus ir kentėji
mus ką kiekvienas rupturą turintis 
vyras. Paskui aš nuėjau pas Drą 
Flint, ir tapau visai pagydytas. Be 
peilio, be skausmo, ir man nereikėjo 
išlikti iš darbo. Manę pagydė 4 
metai atgal ir aš vis dar jaučiuos 
puikiai, širdingai patariu visiems 
rupturą sergantiems pamėginti šį gy
dymą.

Anton Kucera,
2539 S. Central Park Avė.

VERICOSE GYSLOS $25.00
Aš taipgi gydau pasididinusias gy

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

Specialiai prirengti patogumai 
dėl moterų

PATARIMAI DYKAI

DR. E. N. FLINT
322 So. State St, S fl.

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

P©

GARS1NKITĖS 
NAUJIENOSE

pelkėse, pakudrėse ir ant tos 
žemės, kurią vanduo sunešė 
nuo' kalnų į slėnius ir pajūrius. 
Du sykiu paroje okeano potvy
nis padengia juos vandeniu. Per 
visą gi likusįjį laiką augmens 
stengėsi šiaip taip išsilaikyti ir 
augti skystame ore, kurs tuo
kart buvo apsiautęs musų pla
netą. Po ilgų tokio taikymosi 
prie sąlygų šimtmečių, augmens 
išmoko gyventi taip jau gerai 
ore, kaip ir vandenyje. Jie jau 
ir padidėjo, sustiprĄjo, virto 
krūmais ir medžiais. Prie jų 
jau lėkė vabzdžiai ir paukščiai 
ir nešiojo jų sėklas j tolimes
nes vietas. Tokiu budu po 
truputį visa žemė ėmė žaliuoti: 
čia — plačios pievos ir žolynai, 
ten — taikios ūksmingos gi
rios ir miškai.

Taip jau ir kai kurios žuvys 
pradėjo eiti lauk iš vandens ir 
pradėjo mokytis kvėpuoti plau
čiais, kaip ir žirninėmis. To
kius gyvius, kurie gali taipjau 
liuosai gyventi vandeny, kaip 
ir ore, vadiname amfibijomis. 
Pirmutinis varliūkštis, kurį pa
matysi kur žolėje, gali pasaky
ti sveikam apie visus tokio dvi
lypio gyvenimo smagumus.

Gyviai, išėję iš vandens ir 
pamėgę gyventi ore, vis labiau 
ir labiau taikėsi prie gyvenimo 
ant sausumos. Vieni jų virto 
šliaužliais—reptiliais (pav. drie
žai), ir gyveno drauge su vi
sokiais vabalais ir vabzdžiais 
giriose. Kad galėtų greitai bė
gioti po minkštą žemę, jie su
tvirtėjo kojas, patys augo di

ldei!, ir pagalinus visas pašau
tų eigoje, paviršius pats savai-Į lis buvo pilnas milžiniškų šliau- 
me nudegė ir apsidengė plona 
uolų antklode. Ant šių negy
vų uolų lytus lijo be paliovos 
dildydamas kietųjį granitą ir 
nešdamas trupinius į slėnius ir 
antkalnes, kurios buvo tarp 
aukštų ir garuojančių žemės 
atskardžių.

Pagaliaus atėjo laikas, kada 
saulė prasiveržė pro ukus ir pa
regėjo, kad ant šios mažos pla
netos jau buvo keletas nedide
lių kūdrų, kurios vėliau išsiplė
tė ir liko galingais rytinio ir 
vakarinio žemės pusrutulio oke
anais.

Ir vieną dieną atsitiko ste
buklas: tai, kas buvo negyva, 
pagimdė gyvybę.

Pirmoji gyva celė plaukiojo 
ant jurų vandens.

Per milionus metų 
kiojo be jokio tikslo, 
tekėjimo blaškoma, 
visą tą laiką joje jau augo tam 
tikros ypatybės, kurios gelbėjo 
jai išsilaikyti ant nevaisingos 
žemės. Vienos tų gyvųjų ce
lių buvo visų laimingiausios 
tamsiose ežerų ir kūdrų gelmė
se. Jos įsišaknojo nuogulose, 
kurias sunešė vanduo nuo kal
nų viršūnių, ir virto augmeni
mis. Kitos pasiliko kur buvu
sios, užsiaugindamos sau keis
tas sąnarines kojas, kaip skor
pionai, ir šliaužiojo ant jurų 
dugno, tarp įvairių vandeninių 
augmenų ir galaretinių žuvų. 
Gi kiti gyviai plaukiojo vande
ny iš vietos vieton, ieškoda
mi sau maisto — ir tokiu budu 
per metų eiles okeane priviso 
miriadai gyvių.

Tuo tarpu ir augmenų jau 
priaugo daug ir jie buvo ver
čiami ieškoti sau naujų vietų. 
Okeano dugne jau nebebuvo 
jiems vietos. Išlengva jie krau
stosi iš vandens, pradeda augti

Kaip atsirado 
žmonės pasaulyje

NAUJIENOS, Chicago, HL
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Žmonių padermės prosenelis 
buvo labai nedailus ir neran
gus žindžius “mamalas”. Jis 
nebuvo didelis, daug žemesnis 
už šių laikų žmogų. Nuo sau
lės karščio vasaros metu ir nuo 
žiemos vėjų jo oda buvo visai 
ruda. Jo galva, didelė dalis jo 
kūno, jo rankos ir kojos, — vi
sa tai buvo apžėlę ilgais šiurk
ščiais plaukais. Jis turėjo la
bai plonus, bet labai tvirtus 
pirštus, ir jo ranka buvo pana
ši į beždžionės ranką. Jo kak
ta buvo žema; žandakauliai bu
vo kaip ir žvėries žandakauliai, 
kurs savo dantis vartoja vietoj 
šakutės ir peilio. Jis nedėvė
jo drabužių, nematė ugnies, jei 
bent išskyrus ugniakalnių (vul
kanų) liepsnas, nuo kurių vi
sur žemėje buvo pilna durnų ir 
lavos, z

(Bus daugiau)*

.................... .. ..y—.i 4^.

rytum į “parašutą”, kurs nu- 
tysta nuo kūno šonų ligi ma
žiuko pryšakinės kojos pirštu
ko. Ilgainiui toks parašutas ap
augo phiksnomis. Paskum gy
viai gavo uodegą, kuri yra lig jų 
vairas. Dabar jie jau laisvai ir 
vikriai gali šokinėti nuo vieno 
medžo ant kito. Tokiu budu iš 
šliaužlių pamaži išsiplėtojo pauk
ščiai.

■r

vėliau-

-

I

>

rs

tinka- 
žmogui

< 
<<

kaip

$1
$7.50
$1.50

ji plau- 
vandens 
Bet per

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

>
»>Pasitarimas su musų Medicinos 

Daktarais' dykai.
Valandos nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Jei atHlųHlte nu v o mažų fotografijų arba 
fotografijos proof, I tai butt atkreipta 
speciali atyda. Visi laiAkul greit atsakomi.

American Institute 
of Plastic and Facial Rejuvenation 
Sulte 720 State-Lake Bldg. 190 N. State St.

Telcphonc State 5156 Chicago, 111.

Aplikacija
Aš noriu dalyvauti “Naujienų” rengiamame gražiuolių 

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

PriešIšrodysit 20 metų jaunesniu į 20 minučių
Musų specialistai veidą pataiso taip kaip jus matot paveiksle... patem
pia raumenis ir Kuosą odą, išlygina raukšles, padarys jus išrodančiu 
daug metų jaunesniu. Be skaus
mo — pasekmės visuomet geros. 
Kainos taip pigios, kad kiekvieną 
moteris Ir vaikas gali užsimokėti. 
Mes taipgi ištaisome kreivas akis, 
prašalinam rauplių duobes, per
taisome nosis ir t. t. Visi per
taisymai daromi žinomų plastic 
chirurgų.

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

> negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaininavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzamina- 
vlmo — kas jums yra.

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

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

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 6 iki 7:80 vakaro. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

Mes gyvename didžiulio klau
simo šešėlyje.

Kas mes esame? Iš kur pa
reiname. Kur link einame?

Išlengva, bet didele drąsa, 
mes vis stumiame šituos klau
simus pirmyn ir pirmyn už tos 
linijos, už to regračio, kur ti
kimės rasti atsakymą.

Ir vis dar netoli tenuėjome.
Vis dar nedaug težinome, bet 

jau priėjome ligi tos vietos, kur 
galima spėti (ir nelabai teklys- 
tant) apie daugelį dalykų.

Šičia papasakosime, kaip mu
sų išmanymu, atsirado 
mos sąlygos pirmajam 
pasirodyti.

Iš visų gyvių žmogus
šiai atėjo ant žemės, bet jisai 
pirmutinis iš visų gyvių pradė
jo naudoti savo protą gamtos 
jėgoms nugalėti. Taigi dėl tos 
priežasties mes tyrinėjame žmo
gų labiau, negu kitus kokius 
gyvius, nors ir visi kiti gyviai 
turi irgi labai įdomią savo vys
tymosi istoriją.

Pradžių pradžioje planeta, ant 
kurios gyvename, buvo (kiek 
tai mums yra žinoma) didelis 
liepsnojančios medžiagos rutu
lys panėšėjęs j plonytį durnų 
debesėlį begaliniame erdvių o- 
keane. Po truputį, milionų me-

II. Musų pirmtakai senovėje.
Labai nedaug tožinome apie 
Labai nedaug težinome apie 

lėtume pavadinti “tikraisiais 
žmonėmis”. Nematėme jų pa
veikslų. Giliausiuose žemės 
sluoksniuose kartais randa
me jų kaulų šmotelių. šito
kios jų liekanos kartais užei
namos drauge su įvairių seno
vės gyvių kaulais, gyvenusių 
labai žiloje senovėje. Antropo
logai (taip vadinami yra moks
lo vyrai, tyrinėją žmogaus ir 
jo senovę), paėmę tuos kau
lų šmotus, gana teisingai nu
sakė musų senovės pirmtaką.

PASINAUDOKIT Iš ŠIO VELTUI 
MEDIKALIO PATARNAVIMO

Praktiškai kiekvienas žmogus turi 
kokių nors nesveikumų, bet ne svar
bių dėl kurių nereikia šaukti gydyto
ją. Mes užlaikome speciali depart- 
mentą patarimų apie sveikatą tiems, 
kurie parašys ir reikalaus patarimų.

šis departmentas yra vedamas gy
dytojo kuris praktikuoja per 25 me
tus ir turi daug patyrimo. Jis suteiks 
jums daug naudingų patarimų ir tais 
patarimais jus galite pasitikėti. Ra
šydami jam, pilnai aprašykit simp
tomus savo ligos.

Laiškus adresūokit taip: Medical 
Department, W. F. Severą Company 
(išdirbinėtojai atsenkančių, Severą 
Naminių Gyduolių) Cedar Rapids, 
Iowa.

DUOKIT 
PATAISYT

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

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

1618 West 18-ta Gatvė

žlių (biologijos vadovėliuose *jie 
vadinami šitokiais vardais Ich- 
tyozaurus, Megalozaurus, Bron
tozaurus ir kt.). Jie užaugda
vo trisdešimts ir keturiasde- 
šimts pėdų ilgio, jie būdavo taip 
dideli, jog butų galėję žaisti su 
drambliais taip pat, kaip katė 
žaidžia su savo mažiukais ka
tu kais.

Kai kurie šitų šliaužiu ėmė 
kopti į aukštus medžius, ku
rie tuokart užaugdavo net šim
to pėdų aukščio. Jau šitiems 
gyviams nebereikėjo kojų vaik
ščioti, bet reikėjo išmokti vik
riai šokti nuo vienos šakos ant 
kitos. Taigi jie po truputį ir 
keičia vieną dalį savo odos ta-

Dykai Patarimas
Teikiamas Sergantiems Žmonėms

Pasitarkite su Dr. B. M. Ross, at
sakančiu specialistu. Jis turi tris
dešimtį 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 metouai.
Silpni, nervuoti ir visai
Jums gali būt grą
žinta sveikata ir 
vyriškumas specia
liu gydymu kuris 
sustiprina nervus ir 
teikia stiprumo silp- L'lį 
niems organams. Y L 
Atsilankykit dėl pa
sitarimo dėl bile ko
kios ligos arba silp
numo.

Dr. B. M
35 So. Dearborn Street

Kampas Monroe Street, Chicago, 
Crilly Building

Imkite elevatorių -Iki penkto aukšto. Vyrų 
priėmimo kambarys 506,—Moterų 508. Ofi
so valandos kasdien nuo 10 ryto Iki R va
kare. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 
plet. Panedtlyj, SeredoJ ir BubatoJ nuo 
ryto iki 8 valandai vakarę.
Dvidešimtis penki metai tame name

Klozeto nutiltas |renr- 
tas, U13.50. Pirkit nno 
mueą olselio kainomis. 
Namų ap&iklytno Įren
gimai parduodami leng
vais ifimokfijimalH.
Peoples Plumbing & 
Hcating Sopuly Co.
490 Molwaukee Avė., 

401 N. Halnted Nt.
Hftytnarket 0075—0070

SAVO DANTIS
Sutaupyki! Pusę

Krown taip pigiai kaip $4.50 už 
dantį

Tiltelių darbas taip, pigiai 
$4 už dantį.

Užpylimas taip pigiai kaip
Fleitos taip pigiai kaip
Fleitos pataisomos už

Garantuotas be skausmo
Ištraukimas dantų $1

Duosime jums rašytą garantiją 
už kožną atliktą darbą 

Gas X-Ray
Kogen - System 

Dentists
1105 West Chicago Avė.

Kampas Milwaukee Avenue 
Antras aukštas 

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

nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 
po pietų

Naujienų

Bus
RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS

To paties savininko priežiūroj per 80 metų. Musų motto: PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims eeredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lašai, vanos ir pradas visada.

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

Rugpjūčio 26
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; Gražuolių
KONTESTAS

1928
Stickney Darže

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

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

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

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

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

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

Stickney, III.

Gražuoles
/

Siuskit savo paveik 
sius ir aplikacijas 
“Naujienų’ ’ Pikniko 
Komitetui!

Vardas, pavardė

amžius

užsiėmimas

Adresas

(metų), svoris aukštumas

kur gimus

Jau atsišaukė keletas gražių 
lietuvaičių, kurios dalyvaus 
Gražuolių Konteste “Naujienų” 
Piknike, bet dar yra vietos dėl 
keliolikos daugiau. Tai bus pir 
miltine proga gražioms lietuvai 
tems įsigyti gražuolės vardą ir 
dovaną už gražumą iš “Naujie 
nų”. Išpildykit aplikaciją tel 
pančią “Naujienose”, kitoj vie 
toje ir prisiųskit tuo jaus “Nau 
jienų” Pikniko Komitetui

Aplikacijos nebus skelbiamos viešai. Jos reikalingos tik Ko 
miteto žiniai. Paveikslai priimtų aplikančių bus talpinamos “Nau 
jienose”.
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I1L — Telefonas: Roosevelt 8M&.
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tTiaieakymo kalnai e
ChicagoJa —* paltu:

Metama --- - -r<.--------- - $8.09
Pusei metų-------------- , 4.00
Trims minariama i - - 2.50
Dviem mėnesiam , ------f 1.50
Vienam minėsiu! „........—_ ,76

Chicagoje per iineiiotojua]
Viena kopija -r— - - - - - 8c
Savaitei -- - - - - - - 18c
MlnesM -------- 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago* 
K paltui

Matams ------———----- -
Pusei metu .......................
Trims minasiams , , ■■■—<
Dviem minesiams - 
Vienam minėsiu!

17.00
8.50
1.75
1.25

.75

Metuyon ir kitur trisieniuose 
[Atpigintai i

Metams *8*00
Pusei metu ______ ■ 4.00
Trims minoriame - , AM

Pinigus reikia siusti palto Money 
Orderiu kartu su atsakymu*

“ ‘š. m. birželio mėn. 8 d. Draugijų registraci
jos komisijos posėdžio nutarimu kaipo neveikian
tis (! “N.“ Red.) uždarytas’ šie Telšių apskr. sky
riai: Žem. Kalvarijos, Alsėdžių, Lieplaukės, Telšių, 
Nevarėnų, Rietavo.

“.Tokį pat raštą gavo ir Bendr. Darbininkų 
Prof. Sąjungos Centro Valdyba, kad uždaromas 
Telšių apskr., Luokės valsčiuj Biržuvėnų šios s-gos 
skyrius.“
Visai neseniai buvo “Naujienose“ paminėta, kad 

valdžia tokiu pat budu uždarė ir visą eilę vai. liaudinin
kų ir Jaunimo sąjungos kuopų. Ir taip pat ji elgiasi su 
kitų partijų ir srovių organizacijomis.

Tautininkų apskričių viršininkai neduoda leidimo 
organizacijoms veikti, o paskui uždaro jas, “kaipo ne

tikrųjų, pradėtų žiūrėti j gydy- 
ltoją, lyg ir kokį žandarą.

Nerūpestingu ir netiksliu 
savo kalboje pasirodė Dr. Sal- 
ter, kuris sakė, jog arsphena- 
minas išstatęs ligonį dideliam 
pavojui, kartais, anot jo, ir 
mirčiai. Iš teisybės, pasakyti 
reikia, kad ne tiek būna kalta 
šita gyduole, kiek nerūpestin
gas ir nežlavus gydytojas. Kaip 
reikiant šitos gyduolės į krau
ją arba ir muskulą ligoniui į- 
leidžiant, baisiai retai koks nors 
priepuolis pasitaiko, o jau itin 
toks, kad ligonis net ir mirti 
turėtų. Tiesa, pasitaikyti pasi
taiko, bet taip retai, kad dėl to

PANIKA BOLŠEVIKIJOJE
I ■>■■■ **■ 1

Sovietų valdžia, kaip praneša Europos laikraščiai, 
staigiai užpirko užsieniuose 150,000 tonų, t. y. 9 milio- 
nus pūdų, kviečių, užmokėdama už juos grynais pini
gais (kadangi kreditų ji užsieniuose negauna). Šitokio 
didelio pirkimo rezultate kviečių kainos pasaulio rinko
je urnai pašoko, ir bolševikams teko permokėti už pirk
tuosius kviečius po keletą rublių ant kiekvieno tono.

Kam sovietų valdžiai reikėjo šitokiu laiku traukti 
iš užsienių milionus pūdų javų?. Keistas yra ir pats to 
pirkinio faktas. Juk Rusija yra javų eksporto šalis! Ja
vų eksportu paremta visa Rusijos užsienių prekyba. Iš 
svetimų šalių Rusija importuoja mašinas ir fabrikų 
produktus, ir šituos pirkimus ji padengia eksportuoda
ma žemės ūkio produktus. O dabar staigu ji pati ėmė 
pirktis duoną užsieniuose, ir dar kokiomis didelėmis 
sumomis!

Dar keistesnė yra ta aplinkybė, kad šis 9 milionų 
pūdų užpirkimas įvyko vasaros metu, vos už keleto sa
vaičių prieš rugiapiutę. Jau rugpiučio mėnesyje kerta
ma kviečiai pietinėje Rusijoje. Ar gi sovietų valdžia rfe- 
galčjo iki to laiko palaukti, idant tuos milionus rublių, 

kuriuos ji užmokėjo užsienių pirkliams, butų galėję 
gauti Rusijos ūkininkai? Derlius Rusijoje šiais metais 
nėra blogas, taigi nėra pamato valdžiai bijotis, kad sa
vo krašte užaugintosios duonos neužteks žmonėms. Pa
galiau, jeigu jau ir butų reikėję importuoti javus iš sve
timų šalių, tai, suprantamas dalykas, juos pirkti butų 
pigiau, kuomet yra suvalytas šių metų derlius, negu 
prieš pačią rugiapiutę, kai senieji ištekliai visur baigia 
išsisemti. , ,, .|1Mw MlABM.

Turint galvoje visas šitas aplinkybes, tenka pasa
kyt, kad tas staigus 150,000 tonų kviečių užpirkimas už
sieniuose reiškia ne ką kitą, kaip tik sovietų valdžios 
panikų. Tik labai persigandusi valdžia gali šitaip keis
tai pasielgti. Ir yra aišku, kad ją nugąsdino ne šių me
tų derliaus stovis (nes jo pasekmės galės pasireikšti tik 
daug vėliaus), bet — dabartinė padėtis Rusijoje.

Kadangi bolševikų “rojuje” nėra laisvos spaudos ir 
visas žinias iš Rusijos perleidžia per savo “komunistiš
ką” koštuvą valdžios cenzoriai, tai tiksliai pasakyti, ko
kia ta padėtis, — sunku. Bet apie ją galima šj-tą numa
nyti, pasiremiant pranešimais, kurie pastaruoju ‘laiku 
pasirodė, apie sovietų valdžios politikos pasikeitimą 
santykiuose su ūkininkais.

Rusijos diktatoriai, mėginusieji per paskutinį pus
metį prievartos priemonėmis papildyti valstybės aruo
dus ūkininkų javais, dabar visai neseniai 4&vę įsakymą 
savo tarnams nebespausti ūkininkų. Ažuot bausmėmis 
spyrę ūkininkus pardavinėti valdžiai javus pigiomis 
kainomis, sovietų komisarai nutarė pakelti kainas ja
vams ir nupiginti pramonės išdirbinius, kurių reikia 
sodžiui.

Iš to aišku, kad “kairusis” politikos kursas, kurį 
bolševikų diktatoriai vykino per šį pusmetį, subankro- 
tavo. Valdžia buvo priversta atsisakyti nuo prievartos 
prieš ūkininkus. Bet per tą laiką, kai ji šitos politikos 
laikėsi, miestams ėmė pritrukti duonos. Rusijos mies
tuose šiandie vėl prie maisto krautuvių stovi ilgos pir- 
kikų “uodegos“ (eilės), nes maistas žmonėms yra par
duodamas tik tam tikromis valdžios nustatytomis por
cijomis, ir kiekvienas pirkikas gauna iš valdžios korte
lę, kurią jisai turi neštis į krautuvę, kuomet eina pirk
tis maisto produktų, žodžiu — visai taip, kaip didžiojo 
karo ir “karinio komunizmo“ metu.

Maisto trukumas miestuose tai ir bus ta priežastis, 
kuri prispyrė bolševikus galvotrūkčiais pulti į užsienių 
rinkas ir, net nelaukiant rugiapiutės, supirkti milionus 
pūdų kviečių aukštesnėmis, negu paprastai, kainomis.

Taigi su savo “kairiąja” politika bolševikai dar 
kartą atsisėdo į balą. Buvo numatoma iš anksto, kad 
taip ir atsitiks.

veikiančias1”! ■, į z
Tai kažin ar ir šitokį valdžios sauvaliavimą reikia 

gilti?
Smetonlaižiškos pakraipos laikraščiai nesidrovi 

tvirtinti, kad “Naujienos” Lietuvos valdžią “šmeižia”. 
Faktas gi yra, kad “Naujienos” tiktai skelbia apie tą 
valdžią gryną tiesą. Tiesa, deja, rodo,
Voldemaro valdžia elgiasi su Lietuvos žmonėmis ne ge
riau, bet kai kuriais atžvilgiais net aršiau, negu elgda
vosi Rusijos caro valdžia. Tik vergai ir pastumdėliai 
gali tokius despotus užtarti!

nė vienam sifilio ligoniui visai 
nereikia bijoti gydytis.

Pagalios, reikia baigiant pa
sakyti, kad dažniausiai liūdnų 
pasėkų veneriškomis ligomis 
sergantieji gauna lankydami 
visokius “slaptų ligų specialis-

kad Smetonos- tus, profesorius ir institutus”.

Sveikatos Dalykai
Priverstinas vene- 
riškų ligų gydymas

Anglijoje tai jau ir pirmiau 
buvo pakeltas klausimas, kad 
veneriškų ligų gydymą pada
ryti privalomu. O tai reiškia, 
kad vieną ar kitą venerišką 
ligą turintys būtinai turėtų gy
dytis tol, pakol pilnai neišsifęy- 

tiytų. Bet prieš pakeltąjį klau
simą susidarė toks stiprus pa
sipriešinimas, kad jis buvo pa
dėtas visai į šalį. Tik kiek me
tų praėjus ir vėl tapo tas pats 
klausimas aikštėn iškeltas. Da
bar buvo bandoma visą dalyką 
pravesti įstatymo formoje. Tai
gi tam tikra korporacija iš 
Edinburgo patiekė žemesniam 
atstovų butui minėtu klausimu 
bilių, kuris ir sukėlė parla
mente gana įdomių ginčų.

Dr. Graham Little (dermato
logas ir parliamento narys, at
stovaująs Londono universite
tą) tikrino, jog ir. neprivaloma- 
sai veneriškų ligų gydymas 
yra gana tikslus ir duodąs la
bai gerų pasekmių. Jis dar da- 
dėjo, kad apskritai imant, gir
di, medikalė opinija esanti kaip 
tik priešinga priverstinam ve
neriškų ligų gydymui. Ir jis 
sakė tiesą, nes 1923 m. Brita
nijos Medikalė Asociacija buvo 
atsiklaususi šituo reikalu savo 
narių opinijos, gi jų didelė 
dauguma atsakė neigiamai, va
dinas, prieš privalomą veneriš
kų ligų gydymą.

Ginčuose už bilių betgi atsi-

bandoma prie liuosojo veneriš
kų ligų gydymo Edinburghe 
padaryti, vis dėlto geidžiamų 
pasėkų negauta, nes apie 1000 
veneriškomis ligomis sergan
čiųjų atsisakė gydytis, o tokiu, 
sako, budu jie paliko gyvu pa
vojum ir savo ir kitų sveikatai. 
Pagalios, nepaisant nors ir gana 
rimtų teigiamosios pusės argu
mentų, Bilius vis dėlto tapo at
mestas 156 prieš 93 balsus.

Rodos, kad ne pro šalį bus 
tarus vieną kitą žodį kaip dėl 
teigiamosios taip ir dėl neigia
mosios pusių argumentų.

Neigiamoji pusė, musų nuo
mone, stovi savo argumentais 
geresnėje šviesoje, negu teigia
moji. O tai dėl to, kad ji gina 
žmogaus asmens neliečiamybę, 
kitaip sakant, jo asmeninę lais
vę, už ką vargiai kas nors 
brangesnio dėl žmogaus tegali 
būti. Ji, be to, parodo ir di
džiumos gydytojų charakterio 
ir aplamai sielos geras savy
bes. Tuomi noriu pasakyti, kad 
ve gydytojai nereikalauja iš 
valdžios, idant ji įstatymais 
priverstų žmones pas juos eiti. 
Ne. Jie patenkinti tėra ligonių 
pasirinkimo valios liuosybe ir 
galia. O tatai iš tiesų yra la
bai kilnus ir puošnus gydyto
juose reiškinys.

O kai dėl to, .kad neatsargius 
ir apsileidusius ligonius reikia 
varu pas daktarą nuvaryti, tik 
neigiamai tegalima kalbėti. Aš
tresnių privalumų blogos valios 
žmonės išvengia, taigi išvengs 
ir šito. Tai viena, gi antra, kai

“specialis- 
yra labai 
tai viena, 
doleris li-

Juk tankiausiai tokie 
tai ir profesoriai” 
menko išsilavinimo, 
gi antra, jiems tik
gonio terūpi, taigi jo sveikatos, 
net ir gyvybės, jie maža kiek 
tepaiso. “Institutuose” daugiau
siai dirba labai pigus daktarai, 
kurie kitaip gyvenimo padaryti 
neišgali. Taigi ir tenais ru-
pestingo ir tikslaus gydymo li
gonis negali tikėtis. Turėtų, ro
dos, kiekvienas veneriškų ligų 
ligonis suprasti, kad su viso
kiais “slaptų ligų specialistais 
ir profesoriais” kas nors nege
ro yra jau vien dėl to, kad jie 
labai daug laikraščiuose skel
biasi. Geram juk gydytojui 
visai skelbtis nereikia, nes jis 
ir taip pakaktinai ligonių turi.

K«s turi veneriškų lipfų, tik
rai išmintingai padarys nueida- 

mas pas savo gydytoją, o ne 
pas kokį tenais išsigarsinusį 
šarlataną “specialistą“ arba 
“profesorių”, arba į kokį “in
stitutą”, kur “slaptas” ligas 
gydo.—Dr. Margeris.

Įvairenybės
TECHNIKA

Otto fon Gerikės išradimai

Išradėjas Otto fon Gerikė bu
vo Magdeburgo burmistras. Jo 
nuopelnai mokslui dar brangin
tini dėl to, kad laikotarpis, ka
da jis gyveno—XVII šimtme
tis,—mokslui buvo vienas liūd
nųjų laikotarpių: visos Euro
pos valstybės buvo taip pri
slėgtos vidujinių netvarkių, jog 
visos idėjos buvo sukaustytos. 
Gerikės gyvenimas labai mar
gas ir pilnas įvairių prietikių.— 
Patricijų šeimos apsišvietęs sū
nūs, jis žiauriai buvo nubaus
tas už Magdeburgo gynimą, 
kai ji apsupo Tillis: visą jo

jis vėl grįžo į gimtąjį miestą* 
ir dėl savo apsišvietimo ir dip
lomatinių talentų buvo išrink
tas burmistrui Jis visada tu
rėjo patraukimą prie gamtos 
mokslų, ir gana anksti jis su
sidomėjo tada dažnai keliamu 
klausimu: ar yra visiška tuštu
ma? Šioje srity Gerikė darė 
daugelį bandymų, padėjusių 
jam išrasti oro siurblį (pumpą). 
Siurblio pagalba- jis įrodė oro 
svarumą ir elastingumą ir oro 
slėgimą. Oro slėgimą jis vie
šai įrodė Regensburge, dalyvau
jant imperatoriui Ferdinandui 
III “Magdeburgo pusrutuliais”. 
Gerikė suvožė du dideliu pusru
tuliu ir, prie jų pritaisęs oro 
siurblį, iš jų išsiurbė orą. Taip 
susidarė toks didelis išlaukinio 
oro spaudimas, jog 16 arklių 
negalėjo jų atskirti, jie tarsi 
sulipo. O kai į juos vėl įleido 
orą, jie lengvai atsiskyrė. Ge
rikė taip pat išrado manomet
rą. Jis įrodė, jog pažemėj 
oras tankesnis nei kad aukštai-. 
Pakalnėje jis statė rutulį su 
kraneliu, kurį čion užsukęs neš
davo rutulį ant kalno, kur jį 
atidarydavo. Tada oras šnypš
damas verždavosi iš rutulio,— 
taigi apačioje jis buvo tankes
nis. Manometras labai reika
lingas matuojant garų ir dujų 
spaudimą. Prie kiekvieno garo 
katilo turi būti manometras. 
Ne mažiau svarbus buvo ir ba
rometro išradimas, (lerike sa
vo barometrui ėmė ne gyvsi
dabrį, kaip kad dabar, o van
denį, ir dėlto jo barometro 
vamzdelis buvo toks ilgas, jog 
kuone siekė jo penkių aukštų 
namų stogą. Vamzdelio galą 
įstatydavo į indą su vandeniu, 
o viduje pluduriuodavo figūrė
lė, rodanti oro spaudimą. Geri- 

kė taip pat suprato sąryšį tarp 
atmosferos spaudimo ir oro 
atmainų. Dar Galilėjaus su
galvotame termometre Gerikė 
padarė svarbių patobulinimų, 
nustatęs nuliaus tašką ir laips
nių lentelę. Toks termometras 
yra svarbus išradimas mokslui. 
Be to Gerikė išrado pirmąją 
elektros mašiną, žinoma, labai 
paprastą. Iš sieros jis nulie- 
davo rutulį pervertą pagaliu. 
Ant to pagalio sukdavo rutulį 
kaip tekėlą. Jei prie sukamo 
rutulio prispausim ranką, tai 
rutuly tuoj aus atsiras elektros.

—VI. A.

Dirbtinis lietus
Pirmą kartą girdėjome apie 

Kalifornijos inžinieriaus Vilija- 
mo Cheito bandymus. Jisai mė
gino daug kartų priversti lyti 
dirbtinį lietų. 1925 m. nuo ko
vo 25 d. iki balandžio 24 d. 
jam pavyko priversti tokį lie
tų lyti. 1925 m. birželio pra
džioje jisai 1500 pėdų aukštu
moje suburė debesius, iš kurių 
netrukus ėmė lyti. Net visiš-

rado ir teigiamų nuomonių. Pa- jau priverstinai ligoniai turėtų turtą išlpėšė, jį patį paėmė ne- 
vyzdžiui, Sir. P. Ford, atstovau- gydytoją lankyti, tai tikrai su- laisvėn, ir nors tuojaus paleis-
jąs Edinburghą, aiškino, kad sidarytų tarp ligonių ir gydy- tas jis turėjo bastytis iš mies- 
bilius, girdi, nieko prieš liuosą- tojų nemenkas neapykantos to į miestą, lyg koks elgeta, 
jį gydymą neturįs, tiktai, sako, jausmas, kurio šiandie beveik (duonos kąsnį užsidirbdamas į- 
norinia, kad neatsargus ir aps- visai nėra. Tada ligoniai iš vairiausiais darbais. Galų gale
kritai apsileidę ligoniai nebutu\................— —

kai giedriomis dienomis jis pa
siekdavo gerų vaisių: pradžioje 
lijo retais lašeliais, o po tam 
tikras didelis lietus. Naktį, iįe- 
sant danguje debesų, jau po 
% vai. pavyko sudaryti debe-

AR IR TĄ REIKIA GIRTI?

“Socialdemokrato” Nr. 28-am skaitome:
“Šiomis dienomis Partijos (Socialdemokratų. 

“N.“ Red.) Centro komitetas gavo iš Telšių apskr. 
viršininko pranešimus, kad

palikti be gydymo, kaip papras
tai kad yra. Jis, toliau, aiški
no, kad čia nebusią varžoma 
asmeninė žmogaus liuosybe, kad 
įstatymas veiksiąs taip, kaip 
ir kiti visuomenės sveikatos 
prižiūrėjimo įstatymai. Dr. Sal- 
ter betgi smarkiai pasipriešino, 
sakydamas, jog gydymas ars- 
phenaminu (viena svarbiausių 
gyduolių sifiliui gydyti) gana 
išstatęs ligonį dideliam pavo-1 
jui, ir mirčių dėl to, girdi, pa
sitaiko kas metas. Dr. Shiels 
tačiaus kalbėjo kai|> tik priešin
gai. Pasak jo, tai moderninis 
sifilio gydymas nėra toli gražu 
toks jau didelis su ligonio gy
vybe rizikavimas, kaip tai bu
vę pirmiau. Jis podraug labai 
stebėjosi, kodėl gi ne kurios' 
moterų draugijos taip labai pa-’ 
sjpriešinę šitam biliui, kuris, 
girdi, dėl moterų ir vaikų itin 
daug gero padarytų. Teigia-1 
mai kalbėjo ir kitas Edinbur-^ 
gho atstovas, ponas Graham,’ 
kuris pasakė, jog viskas buvo

(Atlantic and Pacific Photo]

Vieta, kur gen. Nobile ekspediciją ištiko nelaimė

sis. Debesys buvo 800 mtr. 
radiaus ploto. Jeigu debesys 
danguje esti ir aukščiau kaip 
460 mtr., tai pralydyti juos 
jam visados pasiseka. %

40 metų atgal, garsus anglų 
fizikas Lodž’as savo laborato
rijoje elektrizavo atmosferą ir 
gavo kambary iš atmosferos 
drėgmenų lietų. Panašiu prin- 
cipu^Cheitas gauna lietų tiesiog 
lauke. Atmosferai elektrikuoti 
jis naudojasi didelio tankumo 
ir labai įtempta (iki 4 milijonų 
voltų) elektros srove. Tokį 
įtempimą jis gauna šitaip: For
do automobiliaus motoras suka 
generatorių, duodantį srovę ne 
daugiau per 220 voltų įtempi
mo; pereidama per transforma
torių ir 7 liejinius kondensato
rius, srovė didelio tankumo di
delės špulūs pagalba įgauna 
4,000,000 voltų įtempimą. Toji 
elektra 12-briauno elektrodo 
pagalba iš špūlės išsisklaido at
mosferoje ir ją elektrizuoja. 
Visas šis aparatas įtaisytas 125 
l>ėdų aukštumoje.

—Z. Art.

Didžiausia pasauly rotacinė 
\ mašina

Vokietijoj nesenai padaryta 
didžiausia pasauly rotacine ne
šina. Ji susideda iš 15 agre
gatų dėl 16 puslapių kiekvienas. 
Jos apsisukimų maksimumas 
siekia 18,000 per valandą iš
spausdina 270,000 ekzempliorių 
po 16 puslapių kiekvienas. Vi
dutinis darbo greitis sudaro 
apskritai 10,000 cilinderių apsi
sukimų. Atskiri spausdinimo 
aparatai gali būti tarp savęs 
sujungti, ii- tuomet mašina dir
ba, kaip 7 cilinderines mašinos, 

ant 32 pusi., arba 5 triscii. ant 
48 pusi., arba 3 ketureil. ant 
64 pusi, ir 1 triscii. ant 48 pusi. 
Mašiną suka 7 svarbiausieji ir 
7 pagelbiniai elektromotorai. 
Mašinos greitis reguliuojamas. 
Kiekvienas agregatas gali pano
rėjus būti išjungtas. Mašina 
palyginti, dirba tyliai. Pakeiti
mas ii’ naujo popieriaus įdėji
mas vyksta automatiškai maši
nai einant. Mašinos ilgumas 
42 mtr., platumas 5 mtr., svo
ris—240 tonų.—Art.

Nėra daugiau galvos skau
dėjimo—gerai miega 

naktimis
Ponas G. H. Howitz, Sponcerport, N. Y., 

yra vionaa iA daugelio tūkstančių kuris gi
ria Nuga-Tone, kurios jam daug gero pa
darė. Jis rašo: “Aš vartojau Nuga-Tone 
iki Aio laiko ir mano galvos skaudėjimas 
pranyko, naktimis miegu labai gerai ir ma
no sveikata pasitaisė visais atžvilgiais."

Nuga-Tone daug pagelbėjo kenčiančiai žmo
nijai. Jos suteikė stipruma ir sveika
ta silpniems ir sergantiems žmonėms, pra
šalino nevirškinimą ir chronišką užkietė
jimą, pataisė apetitą, sustiprino silpnus 
nervus ir raumenis, suteikė naujos jėgos 
nustipusiems organams. padaugino svaru
mą menkiems, ir suteikė malonų ir pasil
sint! miegą. Nuga-Tone suteikė sveikatą, 
stiprumo ir laimės daugiau negu milionams 
žmonių, jos suteiks ir jums. Jus galit nu
sipirkti jų kur yra parduodamos gyduo
lės. Jei jūsų vertelga neturėtų jų pas 
gavo stakc. reikalaukit, kad jis užsakytų 
jutus iš olsclio vaistinės.

Pradedu Biznį
1) RE AL ĖST ATE, 2) Visokios 
rųžies: Apdraudę (INSURANCE): 
Nuo Ugnies, Langų, Automobilių, 
Gyvasties ir kitų, 3) Surandu 
PASKOLĄ ant Pirmų Morgičių.

Vesiu bizni per dideles, tvirtas 
ir teisingas kompanijos.

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

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Koosevtlt 8500

i---- - q
GYVENIMAS

Minesinis Žurnalai
900 W. 52nd Street

CHICAGO

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

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

Girtas parapijonas su
mušė kulto vadų

I*o to pas vadą rasta negyvą 
moteriškę

Vakar atvykusi į miškelį prie 
Cumberland ir Addison gatvių 
(Milicija rado sumuštą ir sun-1 
kiai sužeistą keisto kulto vadą 
August Kessler, 62 m. amžiaus. 
Jis gulėjo be sąmonės šalę ai-! 
toriaus, o jo parapijonys dide-' 
liu įniršimu mušė Mathias Ott, 
27 m., 4419 N. Lawndale Ave<, 
kuris buk sumušęsKesslerį. Ka
da policija apgynė Ott nuo įnir
šusios minios, ji nuvežė jį kalė
jimai!. Kalėjime jis prisipaži
no buvęs girtas ir nenusimanęs 
kądarąs. Parapijonys gi sako, 
kad Ott atvyko su dviem drau
gais visiškai girtas; prasidėjus 
pamaldoms ir visiems parapijo- 
nims sukniubus ant žolės, Ott 
atsistojęs ir garsiai pareikala
vęs duoti jam išsigerti. Kess
ler, kuris, kai|x> kunigas, vado
vavo pamaldoms ir stovėjo prie 
altoriaus po medžiu, pabarė Ott 
ir asis šoko ant Kessler ir ėmė 
jį mušti. Ott yra jaunas, tvir
to sudėjimo, kuomet Kessler 
yra senas ir silpnas ir kol 
rapijonys spėjo muštynes 
laikyti, Kessler liko tiek 
muštas, kad galbūt mirs,
galva yra perskelta, viena ran
ka išlaužta ir viduriai pažeisti.

Kessler 'sakosi gimęs Vokieti
joj ir esąs katalikų kunigas. 
Jis buvo įsisteigęs savotišką 
sektą, kuri garbino gamtą ir 
visas pamaldas atlikdavo lauke. 
Pats Kessler gyveno vienas pa
šiūrėj netoli maldos vietos.

Policija tyrinėdama Kesslerio 
smušimą aplankė ir jo pašiurę. 
Darydama kratą, po lova rado čiui už smnifcą. 
lavoną senos moteriškės. Pa
klaustas apie Kessler pasakė, ypač “Naujienoms”, kurios mus 
kad tai esanti jo pusseserė 
Claudia Clara Hein, 56 m. am
žiaus, kuri jam tarnavusi 20 
metų. Ji pasimirusi pereitą ba
landžio mėn. ir kadangi apie- 
linkėj nesą daktaro, tai jis pats

pa- 
su- 
su-
Jo

Ar atsimenate kaip būdavo skanios bulvės iškeptos žari
jose, kur-nors pakrūmėj galvijus ganant?
YMCA. kempės, arti Round Lake, III., nors galvijų ir ne
gano, l>et bulves žarijose tiek pat gerai moka kepti, — ir 
su ne mažesniu skanumu jas ant vietos sudoroja.

Šie vaikai iš

NAUJIENOS, Chicago, III.'
T I

pašūkauti. Jis, padedamas kle- sias katalikas. Ne geras gi yra žodeliu neužsimena, nes švėgž- 
boninių ir iškelia sumanymą todėl, kad. gina kunigą Liukų da nėra aklas klebono sekėjas, 
tverti naują organizaciją ir tuoj ir priešinosi jo iškėlimui iš Ci-| Tas pats yra su kitais gerais 

už darbo. Pereito tre-jcero. Tuo jis nusidėjo klebonui ir darbščiais Cicero piliečiais, 
kurie dirba Cicero gyventojų 
labui. Bet apie juos arba tyli
ma, arba net ir šmeižiama juos. 
Bet laikas geriausiai įrodys kas 
yra geras, o kas blogas ir kas 
dirba naudingą darbą, o kas tik 
savo nauda tesirūpina.

Tas Pats.

stveriasi
čiadienio susirinkimas ir buvo’ir todėl pasidarė ne geras kata- 
pasekmė 1 * ’ ' ,11_" 1
tveriama
ganizacija, kuri ir busianti tiek 
veikli ir galinga, kad visi Im
provement kliubai nueisią į gur-

to darbo. Jame ir su- 
grynai kleboninū or-

likus, beveik bedievis.

Toliau rašoma apie biznierius 
' ir profesionalus, bet tik juokai 
j ima iš tokio rašinio. Tėčiais 
I juoktis nėra ko. Juk yra žino-bą, o ji tik viena pasiliksianti i , , ... . , . ... x . .. 1 ; ma, kad tik tas, kuris nusilen-viešpatauti. viii .... .x... . ...

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Vieša padėka
Auditorijos B-vės pikniko, 

kuris įvyko liepos 15 d., Just- 
ice darže, rengimo komitetas 
ištaria širdingiausi ačiū Karo
liui Požėlai už surengimą to
kio dailaus programo — trijų 
porų ristynių, kurios taip pa
įvairino pikniką; ačiū Juozui 
Bancevičiui ir kitiems risti- 
kams ir sprendėjui, kurie da
lyvavo už taip mažų atlygini
mą ir taip* dailiai ritosi.

Ačiū biznieriams, kurie au- 
kojo dovanas dėl pikniko: J. 
Budrikui, turinčiam auksinių 

daiktų, muzikalių instrumentų 
ir rakandų krautuvę prie 3417- 
21 S. Halsted St., už paauko
tą Elgin laikrodėlį; Junevi
čiui, užlaikančiam laikrodžių 
krautuvę prie 3317 S. Halsted 
St., už vynui setą ir Antanai-

visiems laikraščiams,

taip rėmė.
Ačiū visai publikai už atsi

lankymą į L'-vės pikniką.
visiems darbininkams, 
dieną dirbo dėl b-vės

lavoną ir pakišęs po lova.

Apiplėšė aldermaną
Loescher

Aldermanas, jo draugas ir trys 
merginos apiplėšti plėšikų au
tomobily.

kurie tą 
labo.

Dovanas laimėjo šie: $50 — 
Stasys Galeskas, 5219 S. Whip- 
ple St.; laikrodėlį — R. Mila- 
šauskas, 3001 S. Union Avė.; 
vyno setą — Allen Stravins
kas, 3151 S. Halsted St.; smui
ką — Ben Serekis, 3133 South 
Union Avė.

Rengimo komitetas: 
Janas Šulcą, 
Antanas Zalatorius, 
Petras Lietukas.

Jvairųs Gydytojai
Phone Armltage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

Mid- 
kitas 

iš kurio jiems

44 vardo aldermanas Albert 
Loescher, 2028 Sheffield Avė., 
jo draugas aptiekininkas Clif- 
ford Mitchell ir trys merginos, 
gyvenančios prie 6401 Wood- 
lawn Avė., gryžo automobiliu 
iš pikniko prie Twin Lakęs, 
Wis. Del šviesų sustojus prie 
Cottage G rovė Avė. ir 
way, prie jų privažiavo 
automobilius, 
šūkterėjo:

Mes esame policistai. Ko 
jus taip spidinate?

—Mes nespidinom. Be to aš 
esu aldermanas, — atsakė 
jiems aldermanas Loescher.

—Mes esame kitokie policis
tai,— atsakė plėšikai ir du ją 
įlipę į Loescher automobilį lie
pė jam važiuoti į Jackson par
ką, o kiti trys plėšikai savam 
automobily juos sekė. • Parke 
plėšikai iškraustė visų kišenius. 
Loescher neteko $150 pinigais, 
$350 vertės deimantinį žiedą, 
$200 vertės radio ir kamerą. 
Mitchell neteko $45 pinigais.! 
Iš Merginų atėmė keletą žiedų. 
Bet aldermano žvaigždę paliko 
nelietę. To to jdėšikai susėdo 
feavo automobiliu ir nudumė. .

Tie patys plėšikai dar apiplė
šė dvi gasolino stotis ir keletą 
žmonių Lincoln parke, kai jie 
sustojo dėl šviesų Diversey bul-, 
vare. Čia jie irgi prisistatė po-, 
Įleistais.

Cicero
muša, patys rėkia

muša, patys rėkia” 
lietuvių patarlė, bet

“Patys 
yra sena 
ji ir dabar atitinka niekuriems 
musų ciceriečiams. Tos patar-

TEOFILE BUBELIENfi 
po pirmu vyru Jurevičiene
Mirė liepos 28 d., 1928 m. 7 

vai. vakare, 36 metę amžiaus. 
Kilo iš Mažeikių apskričio, Sė
dos parapijos, I lakių kaimo. 
Amerikoje išgyveno 8 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrų Petrų, 2 (lukteri Teofilę 
ir Petronėlę, Isunų Antanų 
Jurevičių, 1 pusbrolį Antanų 
Mickevičių ir gimines.

Kūnas pašarvotas 2153 W. 
24 St.

Laidotuves įvyks soredoį rug- 
piučio 1 dienų, iš namą 8 vai. 
liūs atlydėta j Aušros 
parapijos bažnyčių, kurioj 
gedulingos pamaldos už 
nes sielų. Po pamaldų 
nulydėta j šv. Kazimiero 
nes.

Nuoširdžiai kviečiame 
gimines, draugus-ges ir pažįs- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę liekame, 
Vyras, Dukterys, 
Simus ir Giminės.

laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. M. Skudas. Telefonas 
Roosevelt 7532.

Vartę 
įvvks 
velio- 

bus 
kapi-

visus

lės teisingumui turbut neban
dys užginčyti ne Valenčius, ku
ris su klebonu tiek daug karš
čiavosi dėl pereitą trečiadienį 
“Naujienose” tilpusios žinutės 
apie Cicero lietuvių veikimą. 
Toje žinutėje nuosakiai buvo 
išdėstytas musų veikimas ir 
pasakyta, kad Valenčius su kle
bonu nori tverti naują organi
zaciją, kuri ciceriečiams yra vi
sai nereikalinga, nes jie turi 
panašią organizaciją, kuri jau 
senai darbuojasi ir yra nema
žai nuveikusi. Viskas kas buvo 
ten parašyta, buvo gryna tiesa, 
tečiaus Valenčius su klebonu 
įsižeidė, — girdi, “Naujienos” 
juos šmeižiančios ir norinčios 
pakenkti “geram” darbui. Ne
svarstančiam elementui tik tiek, 
žinoma, ir tereikia. Taip guodė
si dėl žinutės klebonas su Va- 
lenčium tą patį vakarą sušauk
tame viešame susirinkime. Nors 
jie ir bažijosi ir žinią apie nau
ją organizaciją skaitė šmeižtu, 
bet tas susirinkimas kaip tik 
ir buvo sušauktas naujos orga
nizacijos sutvėrimui. Tai buvo 
žinoma pirmiau, tai pasirodė 
tuojau ir po kleboniško bažiji- 
mosi. Susirinkime naujos orga
nizacijos priešininkams neduo
ta ne išsižioti. Tokiems buvo 
trumpai įsakoma: “Tu perdaug 
raudonas, sėskis”. Tai darė ne 
pats pirmininkas, bet tam tik
ra suagituota šaika. Todėl kal
bėti susirinkime galėjo tik sa
vieji ir kalbėti taip, kaip įsa
kyta. žinoma, “organizaciją” 
sutvėrė, bet kas iš to, kad jau 
siūlės pradeda irti: Ot, organi
zacija vis ne sava, todėl klebo- 
niniai jau viešai ir ne visai 
mandagiai pasiūlė pirmininkui 
rezignuoti.

Kleboniniai jau nuo senai pie
navo tverti naują organizaciją, 
kuri butų ir veikli, ir galinga. 
Bet vis nebuvo progos. Bet štai 
atsirado labai smarkus Ūselis, 
galintis pasmarkauti, pasigirti,

Bet kaip beveik visuomet bū
na su kleboniniais, jie vieni no
ri viešpatauti, kad niekas jų 
viešpatavimo netrukdytų. Tiesa, 
kada būna reikalas, jie stengiasi 
pritraukti ir kitus, bet kaip 
greit tas reikalas praeina, tai 
pašalinius tuoj atstumia, reiš
kia, už gerą blogu atsimoka. 
Taip yra ir čia. Jiems buvo la
bai reikalingas Ūselis, naujas 
žmogus, galintis pasmarkauti. 
Ir kol jis dirbo jų naudai, tol 
jis buvo geriausias ir labai ger
biamas žmogus, stačiai į pa
danges keliamas. Jis nebuvo jų
jų, bet buvo geras dėlto, kad 
jis jųjų darbą dirbo. Bet kaip 
greit jis atliko darbą ir sutvėrė 
naują organizaciją, tai jis pasi
darė jiems nebereikalingas, nes 
jie vieni nori vadovauti ir tąja 
vadovybe su niekuo nesutinka 
dalintis. Todėl pereito šeštadie
nio “‘Drauge” Cicero “Radio 
Stotis”, kurios gijos sueina kle
bonijom štai ir užgieda: Ūselis 
yra negeras; jo vardas niekam 
nežinomas;
parapijoj, 
draugijose,
pirmininkas;
geresnių žmonių. O tai laiškia: 
rezignuok iš pirmininko vietos 
kaip greit gali ir užleisk ją iš
tikimam kleboniniam. Tai štai 
kaip puikiai atsimoka Ūseliui 
už jo darbą ir pastangas pasi
tarnauti kleboniniams ir pagel
bėti jiems sutverti jų organi
zaciją.

kia klebonijai ir ištikimai klau
so klebono yra geras ir remti
nas žmogus. Visi kiti gi yra 
“negeri” žmonės. Dvasiškija, 
rodos, turėtų laikytis teisingu
mo ir žmoniškumo, bet to 
kad nebuvo, nėra ir turbut 
kad nebus.

Štai kad ir def 16 gatvės 
kių. čia didžiausias kreditas 
priklauso p. Švėgždai, kaipo 
Liet. Improvement kliubo ko
misijos nariui. Jis daugiausia 
tuo reikalu dirbo, pasamdė ad
vokatų, kuris surado visus do- 
kumentus, kurie visiems atidarė 
akis, ir galiaus sustabdė darbą 
prie tiesimo antrų trekių. Bet 113t) ku°P°8-

PRANEŠIMAI

MARIJONA MAŽUNA1TIENĖ

su šiuo pasauliu 

/sulaukus virš 50 
gimus Smukučių

Paliko dide-

Persiskyrė 
liepos 28 dienų, 11 valandą va
kare, 1928 m 
m. amžiaus, „ 
kaime, Jurbarko parapijos, Ra
seinių apskričio. .1-1.
liame nuliudime du sūnų Juo
zapų ir Jonų, tris dukteris, 
Kotrynų Simtonavičienę, Petro
nėlę Tolefkienę, Moniką Jaku- 
mienę; podukrę Onų Dajorienę 
ir brolį Izidorių. Taipgi dvi 
marčias, Veronikų ir Onų, o 
Lietuvoj du sūnų, Antanų ir 
Petrų. Kūnas pašarvotas, 
randasi 4237 S. Talman Avė.

Laidotuvės įvyks trečaidieny, 
rugpiučio 1 dienų, 8:30 vai. 
ryto iš namų į Nekalto Prasi
dėjimo Paneles Šv. parapijos 
bažnyčių, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės sie
lų, o iš ten bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Marijonos Mažu- 
naitienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuošinlžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Kūnai, Dukterys, Marčios, 
Brolis ir Gyminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius I. Kadžius. Tel. Canal 
6174.

nie- 
nie-

tre-

Susivienijimas Lietuvių Draugijų ir 
Kliubų Bndgeporte laikys mėnesinį 
susirinkimą antradienyj, liepos 31 d., 
šių metų, 8 vai. vak., Chicagos Lietu
vių Auditorijos svetainėj, 3133 So. 
Halsted St. Draugijų valdybos ir 
atstovai būtinai malonėkite pribūti, 
nes randasi naujų reikalų svarsty
mui. P« K., rašt.

GYDO 
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRIUI 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 0464

Rea. Telephone Plaza 3200
DR. M. J. SHERMAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 So. Loomis Street

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

Telefonas Canal 1912 
Reaidence Tel. Fturtai 6868

visokie “radio” apie Švėgždą nė

Lietuvės Akušeres
Phon*/ Vfctory 4952 

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
AKUŠERKA

3252 South Halsted Street

jo vardo nėra nė 
nė federacijoj, nė 
o betgi norys būti 

tam džiabui yra

Tas pats rasėjas plepa ir 
apie daugelį kitų. Jis užsimena 
ir apie policistus, buk tai vie
nas esąs ne geras — nekatali- 
kas. O betgi jis yra ištikimiau-

Graboriai

S. D. LACHAVICZ

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

Lietuvis Grabories 
Balzamuotojai

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

ir

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Roseland. S. L. A. 139 kuopos 
susirinkimas įvyks ketverge, rugpjū
čio 2 d., 7:30 vai. vakare, Strumilos 
svetainėj. Visi nariai ir narės da
lyvaukite susirinkime ir užsimokėkit 
užvilktas mokestis, atsiveskit ir nau
jų draugų prisirašyti prie S. L. A. 
i o/i i------- , - Sekr. J. S'ancauskas.

Lietuviai Daktarai

Viršui Universal
Stata Bank

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

su
12

■u-

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Stree< 
Kampas 31-mos gatvės

Phone Victory 1115 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligo
se prieš gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką pa t a r i- 
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą. 
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. no 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2169 

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

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 21 
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 Laboratorija: 
1025 W. 18th SL netoli Morgan Sh 
Valandos: Nuo 10—12 pietą ii 

nno 6 iki 7:30 vai. vakarą 
TeL Dieną: Canal 8110

Nakti So. Shore 2238, Crawford 8283

Phone Canal 6222

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenee 
Telefonas Boulevard 7820 

Res., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 3-8. Nedėlioj 10-12 d.

Ofiso ir Res. Tel. Boulevara 5913
DR. A. J. BERTASH 

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

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

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

Tel. Kemrood 5107 
Valandos

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Res. 2859 S. Leavitt St., Canal 2880 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa

si naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O. D

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

Res. 6660 South Artesian Avenee 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 9257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
Chinaro. IU.

3307 Aubum Avė. 
chicagoTTlu.

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
ORABORIUS CHICAGOJ

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

el, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
•Ui.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St 
Tai. Victory 40H8

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

J. F. Eudeikis Komp
; ,PAG^ABŲ; VED® JAI 

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

Tel. Yards 1741 ir 1742
SKYRIUS

4447 So. Fairfield
Tel. Lafayette 

. SKYRIUS 
1410 So. 49 Ct.,

Tel. Cicero 3794 
skyrIusį 3201 Auburn Avė. TeL Blvd. 3201

Avenue 
0727

Cicero

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. TeL Drezel 919a

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

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

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

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

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

4930 W. 13 St., CICERO 
Tel, Cicero 49

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 Soath Ashland Ave^ 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų Ir Vaikų ligą 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Advokatai

A. A. OLIS
ADVOKATAS

S. La Šalie St., Room 200111
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-6 

Vakarais
8241 South Halsted St.

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

Pėtnyčioi

105

JOHN B. BORDEN 
(Johv Bagdžiunaa Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
West Adams St. Room 2117 
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7-9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9690

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

A. MONTVID, M. D.
1579 Miliraukee 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* diathermia

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

Lietuvis Akių Specialistas

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenie

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO. ILL

Telefonai Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 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 

3243 So. Habted SL

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

Jei abejoji apie savo airis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 
4649 South Ashland 

ir 805 East 47th
Phone Kenwood

Praktikuoja 20 metų

6487
Avenie

Street 
1752

Įvairus Gydytojai
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

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

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

Nedėlioj nuo 11 rvto iki 1 v. p. p.

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

127

Valandos: huo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted SL 
Tel. Boulevard 1310

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvienų 
vakarą, išskyrus ketvergą 

Nediliomis nuo 9 iki 12 ryto

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyji 
Room 1502 

CHICAGO TEMPIJE BLDG. 
77 Weit Washington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Pa A 3395
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CHICAGOS 
ŽINIOS

šeši žmonės kasdie žus 
ta geležinkelių kryž

kelėse

Du chicagiečiai prigėrė 
besimaudydami

Užpereitą sekmadienį du chi
cagiečiai prigėrė besimaudyda
mi. William Bissels, 25 m., 
3734 Pine Grove Avė., prigė
rė ežere ties Fish Fan kliubu. 
Nors ir stengtasi jį atgaivinti, 
bet nepasisekė.

James Edward Massey, 20 
m., 5430 Ingleside Avė., prigė
rė besimaudydamas Cedar eže
re.

Kadangi sekmadieny ežere 
buvo šaltas vanduo, tai nedaug 
žmonių ir tesimaudė.

Dvi moterys žuvo nelai
mėse su automobiliais

Sekmadieny dėl automobilių 
žuvo penki žmonės. Keturi jų 
užmušti traukinių.

Frank, liko užmušti Des- 
miestely, Chicago \ 

VVestern traukiniui už- 
jų automobilių. Josios 
Stanley Glowacki ir su-

Mary Glowacki, 2730 Shef- 
field Avė. ir jos 16 m. amžiaus 
sūnūs 
plains 
North 
gavus 
vyras
nūs Stanley, 5 m., liko sunkiai 
sužeisti. Jų automobilius liko 
sudaužytas i šipulius. Kryžke
lės sargas Chris Trost irgi liko 
sunkiai 
šipulių.

sužeistas automobilio

Rikaszewski, 2929 Ful- 
liko ant vietos užmuš-

Spiece, 18 m., 6254 
St., važiavo automo- 
Warsaw, Ind., kartu 
pusesere Katherine 

m., slauge iš War- 
užgavo elektrinis 
abu liko užmušti 

Be šių žuvusių ne-

let St 
ta, automobiliui Archer gatvėj 
įvažiavus į griovį. Jos vyras ir 
penki vaikai išliko nesužeisti.

James 
Giddings 
biliu ties 
su savo
I)owing, 19 
saw. Juos 
traukinis ir 
ant vietos,
laimėse su automobiliai, Joseph 
Stessanski, 30 m., 3239 N. Cen
tral Park Avė., liko užmuštas 
traukinio, kai jis ėjo skersai 
geležinkelio bėgius.

Rado negyvą turtuolį
Tuščiame lote prie Clybourn 

Avė. policija rado lavoną Jo- 
seph Pionke, 72 m. senio, gana 
turtingo namų savininko 6356 
Natoma Avė. Jis . buvo susi- 
kolektavęs $110 rendomis, bet 
pinigų pas jį nerado. Taipjau 
ir jo galva buvo sudaužyta. 
Policija sužinojo, kad jis apie 
10 vai. vakare buvo Mrs. Feo- 
dora Simon namuose, 2436 
Clybourn Avė., prie kurių Pion
ke ir rastas negyvas. Simon’- 
ienė gynės, kad ji nieko apie 
Pionke nežinanti ir jis pas ją 
nebuvęs. Bet ji negalėjo iš
aiškinti kaip pas ją atsirado 
$110, kuriuos Pionke turėjo. Ga
baus, i>o ilgo kamantinėjimo, 
ji prisipažino, kad jis buvo pas 
ją, gerokai išsigėrė ir apie 12 
vai. nakties eidamas namo nu
krito laiptais ir užsimušė. Ji 
nusigandusi, nuvilkusi lavoną į 
tuščią lotą ir ten pametusi. Ji 
užsiėmusi munšaino ir alaus 
įiardavinėjimu.

Suimti ir jos du 
ry, 12 m. ir John, 
policijos nuomone, 
no, negu pasako,
rio tardimuose busią pašaukti 
liudyti prieš savo motiną.

vaikai—Ma
li m., kurie 
daugiau ži- 
Jie korone-

Apiplėšė laikraštį

Antradienis, liepos 31, 1928
■t"

Furnished Rooms AutomobilesFinancial
Finansai-Paskolos

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

NAUJIENOS, Chicago, UI 
S52S

Business Service 
_______ Biznio Patarnavimas 

$5’ĮMOKĖJUS, KITUS 
5 METUS 

g Statom mūrinius ir medinius 
mus, garažus, porčius, pakeliam 
mus, pertaisom, remontuojam, ,— 
dam cementines grindis, šalytakius, 
dengiam Stogus, malevojam, pleište- 

per t, pati laiką buvo 1,740 ne-1 (7XmkateanatuoU^U'nbi,■R,’ 
‘ ‘ "H AJAX CONSTH. CO.

Didysis ofisas 
2206 Milwaukee Avė. 

Phone Brunsvvick 4707 
South Side Skyrius 
4034 Archer Avė. 

Lafayette 6719

Geležinkelių asociacija pa
skelbė, kad vidutiniškai šeši 
žmonės žūsta geležinkelių kryž
kelėse į dieną.

Per keturius mėnesius šie
met geležinkelių kryžkelėse bu
vo 1,826 nelaimės. Pernai gi

laimių. žmonių tose nelaimėse 
sužeista 2,073, arba 74 dau
giau, negu pernai.

Balandžio mėnesy kryžkelėse 
liko užmušti 180 žmonės, arba 
vidutiniai po 6 žmones j dieną.

Ugniagesiai
Atvykę gesinti gaisrą gyve

namuose kambariuose užpakaly 
cigarų sankrovos 5017 S. Hal
sted St., ugniagesiai 
gelbėti dvi moteris, 
klupo liepsna ir jos 
pačios išsigelbėti.
yra sankrovos savininkė Morta 
Petraitienė ir Ona Novickienė. 
Ugniagesiai išgelbėjo ir jų šu
nis.

na- 
na- 
jde-

visus

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

Mes atgausime juos per “gamish- 
inent” teismą. įsteigta 1912 — 16 
metų patyrimo. Kolektavimas, be 
mokesčio. Patarimas dykai.

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

3408 S. Michigan Avė. Victory 412(
turėjo iš~ 

kurias už- 
nebegalėjo
Išgelbėtos]I Morgičiai pirmi ir antri

6 nuošimčiais padaromi | 24 
valandas.

Musą išlygos bus jums naudingo!. 
Kreipkiti! pa!

M. J. KIRAS,
838* So. Habted St.

Financial
Finansai-Paskoloa

Nukrito 160 pėdų, bet 
tik lengvai susižeidė
Martin J. Carrol, 38 m., 6250 

Henderson St., nukrito į 160 pė
dų gilumo šaftą, bet tik leng
vai susižeidė. Dirbdamas prie 
Thomas Jefferson vandens 
pumpavimo stoties jis paslydo 
ir įkrito šafton, nukrisdamas 
ant keltuvo motoro. Kada nu
vežta jį ligoninėn, tai pasirodė, 
kad tik keturi šonkauliai yra 
sulaužyti ir šiaip lengvai susi
trenkęs.

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

Telephone Victory 0582 
Daro paskolas ant

bmo ir 2-ro Morgečio
Valandos nuo 4 iki 8 kas 

vakaras

GARSINKITĖS
NAUJIENOSE

Ar Jum Reikalingi
Pinigai?

Mes turime užtektinai pi
nigų paskoloms, pirmiems 
ir antriems morgičiams. Pi
gios kainos. Nėra ured

HELBERG BROS,
Room 607

CIASSIFIED ADS.
___ - - - -------------- -

i 192 N. Clark St

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

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

KAMBARYS rendai. Pasirenduo- 
ja kambarys, švarus ir šviesus, garu 
apšildomas ir visi kiti parankamai, 
ant trečių lubų, dėl vieno ar dviejų 
vaikinų. 1325 S. 49th Ct., Cicero, Iii.

For Rent
AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?

MES darome 2 morgičius ant 
South Improvet Real Estate. $500 
iki $5000. Lengvais išmokėjimais.

WINTON AND NARTEN 
6820 S. Halsted St.

RENDON Storas tinkamas bile ko
kiam bizniui su 3 pagyvenimo 
kalyje ir 7 kamb. aukštai. 
Canalport Avė.

užpa-
1823

AUTOMOBILIŲ REIKIA. Augš- 
čiausios kainos mokamos už gerus 
vartotus automobilius, visokių iš
dirbinių ir modelių. Atvežk savo 
karą ir sužinok musų kainas prieš 
parduosiant. Atdara vakarais ir ne- 
deldieniais.

TURNER MOTOR SALES 
339 E. Garfield Blvd. 
Tel. Wentworth 4949

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

PASKOLA namą savininkams nuo $100 
Iki $600, be uitrauklmo nior<ičių arba ki
tokio- uitlkrinlmo paskola pataisymams, ap
mokėjimui taksų, assosmentų arba kitokių 
skolų. Greitą parelba. Prieinamos sąlygos. 

CENTRAL FINANCE CO.
Room 614, 

City State Bank Buildlng 
128-130 N. Wslls 8t.

Personai
Asmenų Ieško

PAJIEŠKAU savo brolio Pranciš
kaus Micevičiaus seniai gyvena Phi- 
ladelphijoj, Pa. Turiu svarbų reikalą. 
Prašau jo paties arba kas apie jj 
žino pranešti, busiu dėkinga.

ADELĖ MATUZEVIČIENĖ 
9348 Loella Avė., So. Chicago, III.

MARQUETTE PARKE
Rendon naujas tik ką pabudavotas 

didelis Storas su 5 pagyv. kamba
riais, 2 karų garadžium, gera vieta 
dėl kriaučiaus, nes yra užregistruota 
j Cl. & Dyers Uniją, bet užregistra
vimas greit baigsis. Vieta irgi tin
ka byle kokiam bizniui. Vieta ran
dasi ant 2638 W. 69tos gatvės.

Atsišaukite pas
L. LAPINSKĄ, 

6635 So. Sacramento Avė. 
Chicago, Iii.

Musical Instrumente
Muziko! Instrumentai

Personai

VELTUI
Patęžta!, Vaizboženklial, 

vrrighta. Rašyk šiandie, 
reikalai! kreipkitši prie manąs 
pilnu uisitikšjimu. Teisingas 
Greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Ragistered Patent Attorney, 

2880 W. Chicago Ava.

PARDUOSIU pigiai savo grojiklj 
pianą už $100. Roleliai, duet ben
čius ir cabinet, $25 {mokėti, kitus 
nuo 3 
Taipgi 
kandai.

Patentų 
m 
ir

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

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 mokinsItSs pas tokius 
žmonės, kurie uždirbo daug pinigų 
pardavinėdami automobilius.

Jei jus norite biskį pasimokinti, 
jus galite tikti pelningam bizniui, 
Eaftlavinėti Chevrolet automobilius, 

urie viršija kitus karus išpardavi
me. Atsišaukit asmeniškai ir pami
nėkit šj skelbimą.

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

TURIME DAUG GERŲ DARBŲ

iki 6 mėnesių išmokėjimui.
5 kambariams gražus

S. CAMPBELL 
6512 S. Halsted St. 

1 fl.

ra-

PARDUOSIU labai pigiai savo 
grojiklj pianą už $100. Yra role- 
liai, benčius, kabinet, tik biskį {mo
kėti, kitus mėnesiniais išmokėjimais. 
6512 S. Halsted St. 1 fl.

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Jtaisai

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 KAMBARIŲ nauji rakandai, 
$180. 4 kambarių neatsišaukusių ra
kandai, $80. Jūsų kreditas yra ge
ras. Lengvais išmokėjimais, jūsų 
Sasiulyta kaina. Atdara vakarais. 

Pastatymas bile kur dykai. Ajax 
Fumiture Co. 1484 W. Madison St

Automobiles
Miscellaneons
 Įvairus wij

REIKALINGAS pusininkas { 
kriaučių ir valymo krautuvę su $500 
— $600, kad ir kitur dirba. Gražus, 
naujai įtaisytas Storas. 4390 Archer 
Avė. Tel. Lafayette 2667.

z
Business Service

Biznio Patarnavimas

BE KOMISO
Mažos Paskolos 

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

Petrzilek Bros.
1647 W. 47 St.

10% PIGIAU UŽ VISA DARBA
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

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

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam Ir popieruojam. Uilai- 
kom malevą, popierą, stiklu! ir L t 

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS. Sav.

5% MAŽIAU Už CASH
NIEKO NEREIK ĮMOKĖTI — 24 

MĖNESIAI IŠMOKĖJIMUI
Suvedam plumbingą ir namų ap

šildymą. bą|tas china eloset, $35.
THE AVONDALE PLUMBING 

& HEATING CO.
2701 Fletcher St., 
Independence 2905

SKOLŲ IšKOLEKT AVIMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL CLAIMS 
SERVICE BUREAU

Room 301 
163 W. Washington 

Main 4020PLUMBING & HEATING
Geriausias Materiolas — Pigiausios 
Kainos. Greitas patarnavimas — 

Kreditas VisiemsSOL ELLIS & SONS, Ine.
2118-20 S. State St. Victory 2454
4606-08 W. 22nd St. Cicero 130

Trys plėšikai užpuolė Herald
Examiner presų kambarį, su- 2032 w 18 gt 
laikė klerką ir presmaną ir pa-( 
lūkėjo kol atėjo kasierius su al
gomis ir policistas. Visus ketu- 
rius suguldė ant grindų, pasiė
mė pinigus, sumoj $6,870 ir pa
bėgo.

CH. SYRTOWT AND 
JOS. PAWIOWICZ CO. 

LIETUVIAI 
HOT WATER AND PLUMBING 

Darbas garantuotas. 
Geriausias patarnavimas ---------- TeL 12gg

Garsinkitės Naujienose

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

taisymą namo? Jei taip, tai susiži- 
nokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, Įskaitant plum
bingą ir apšildymą. Tiktai biskį 
įmokėti, kitus j du metus išmokėji
mai?. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė. 

Bershire 1321 
MR. PARIS

Paskolos suteikiama 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

Automobilių plovėjai — $35 sąvaitei. 
Auto mekanikas — 80c. valandai. 
Stalioriai — 80c valandai. 
Darbininkai — 50c valandai. 
Mašinistai — 75c valandai. 
Houseman — $85 menesiui. 
Juodkalviai — 80c valandai.
Janitorių — $27.50 sąvaitei.
Indų plovėjų — $18 sąvaitei.
’rie virtuvės vvriį — $15 sąvaitei, 

valgis ir guolis.
Velderių — 80c. valandai.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY 

4191 So. Halsted St.
2 lubos

Kampas 42ros gatvės

REIKALINGAS barberys, 35 gar. 
sav. 806 W. 10 St. Los Angeles, 

California.

REIKALINGI rankovių siuvėjai 
prie vyriškų koutų .57 W. 34 St.

ONTER NATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

PASKOLOS 1 IR 2 
MORGIČIAMS 

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

Capitol Realty & Inv.Co. 
3039 Lawrance Avė. 

Phone Independence 0440 
______ —.____ *    

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi- 
čius.

JUSTIN MACKIEWICH 
2342 So. Leavitt St

» Phone CanaI 1678

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

Kampas Hermltage Ava

Mes dirbame ir perka 
me 1 ir 2 Morgičius

{ 2 dienas

PETRZILEK BROS
1647 W. 47 St

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKIA patyrusių moterų sorta- 
vimui skudurų. 2647 W. Chicago 
Avė.

TURIME DAUG GERŲ DARBŲ

Janitorkų —$70.00 mėnesiui, 
dirbtuvei mergaičių — $15 sąvaitei. 
Pardavėjų — $18.00 sąvaitei.

Virėjų — $25.00 sąvaitei.
Veiterkų — $17.00 sąvaitei. 
Dhambermaids — $65.00 mėnesiui. 
Housemaids — $15.00 sąvaitei, val

gis ir guolis. 'I * I
Marškinių prosavotojų — $17.00 sąv. 
Skalbėjų (laundry girls) $17.00x sąv.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY

4191 So. Halsted St. 
2 lubos

Kampas 42ros gatvės

MERGAITĖ, mokanti anglų kalbą 
prie abelno namų darbo. Geri jja- 
mai. Rockvvell 1477.

Help Wanted—Male-Female

PINIGAI BE PINIGŲ
Uždirbti pinigų lengvai gali kož- 

nas vienas vyras arba moteris drau
gaudami. su mumis. Kaip tik dasi- 
žinote kur kokj bargeną ir patys ne- 
Salite nupirkti, kreipkitės pas mus. 

les turime pinigų pirkimui ir nu
pirkę užmokėsim jums už parody
mą bargeną. Taipgi kokiam atsi
tikime esate priversti skubai ką par
duoti, nedaleiskite kad atimtų už 
skolą, o pasimatykite su mumis.
Kas reikalaus, mes ūžia" 
ką i

O 1
i reikalaus, mes užlaikysime 
absoliutiškoj paslapty].

STANKO & CO.
REAL’ ESTATE

5076 Archer Avė.
Tel. Lafayette 6036

vis-

NAUJI MODELIAI
Nuo 8 dienos Liepos, jau Studeba- 

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

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

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

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. KURAITIS ir A. KASULIS 
Savininkai

M & K Motor Sales
Chicaaros seniausi ir atsakančlausl vartotų 

karų pardavinėtojai, 100 rarantuotų vartotų 
karų, pilnai įrengti, gerame mechanlikame 

karai parduodami nuo $180 iki 
Mos turime karą kuris tinka vi- 
reikalams. Cash, itmokSJimals,

stovyje, 
$'4000. 
šokiem# 
mainais.

0811-18 80. Halsted 8*.

100 KARŲ 
V AKACIJŲ BARGENAS 

Nėra “Indorsers” 
NEPALEISKIT JŲ 
$25, $50, $75. $100 

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

karas mieste, fetas 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 sedan 1927, važinėtas tik 

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

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

Visi karai pilnai {rengti su bum
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

NELAIMĖS priverstas parduoti ar 
mainyti du troku 3 tonų ir %. Mai
nysiu { karą, lotą ar j pigią praper- 
tę. Didelis bargenas. Kam reika
lingi pasiskubinkit. \

Atsišaukite
3442 So. Wallace St.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

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

PARDAVIMUI confectionery, ciga
rų, cigaretų, saldainių, ice creain. Pi
giai, nes apleidžiu miestą. 1437 So. 
49 Court, Cicero, III.

PARDAVIMUI Grosemė, Delikat- 
tessen, Cigarų, Cigaretų, smulkme
nų ir merchandise krautuvė. Turi 
būt greit parduota. Arti dirbtuvės, 
nėra tokio kito biznio aplink. Garu 
šildomi pagyvenimo kambariai.

4703 W. Roosevelt Rd.

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

BEIZMANTINIS 
štoriukas 

. “šlapias”.
Parsiduoda pigiai. 
Apie biznj — patirsit.

šaukit Roosevelt 5373

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
nė už pusę kainos, verta $3,000. Ati
duosiu už $1500. Turi būti parduota 
j dvi dienas. 2159 W. 22 PI.

Exchange—Mainai
KĄ TURITE MAINYMUI?

Mes mainom namus visokiu kai
nų. Lotus, farmas, biznius, oouus, 
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 
bungalow 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 Siue, 8 ir 10 kambarių 
namai. Tinkamas dėl rooming house.

MR. LINDMAN, 
Verną Real Estate Co. 

5007^ 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

BARGENAS
2 flatai po 6 kambarius, karštu 

vandeniu šildomi, lotas 50 pėdų plo; 
čio 165 pėdų ilgio, randasi arti 
Marųuette Rd. 1 blokas nuo gatve- 
karių. Parduosiu pigiai, arba mai
nysiu j Cottage, bungalovv arba lotą.

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

PARDUODU 5 kambarių medinj 
namą, moderniškas, 75 pėdų lotas, 
apsodintas gražiais medžiais. 3329 
W. 114 St. 

»

6 KAMBARIŲ medinė cottage, 
furnas šildoma, elektros šviesa, 2 ka
rų garažas, prie karų linijos, netoli 
bažnyčių ir mokyklų, kaina $4500, 
{mokėti $1000.

Atsišaukit prie savininko.
8759 S. California Avė.

i, -........ ................

LIETUVIŲ ATYDAI. Mes pa
statysim ant jūsų loto bile kokį 
bungalow koki nomt. Plieno kons
trukcijos, murini, {rengtą modemiš
kai ir {vesim plumbingą. Atsišaukit 
šiandie dėl apskaitliavimo ir planų.

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

$500.00
Kodėl negyvent savo locname na

me? Mokėti j 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 kokj namą, lengvais išmokėjimais. 
Tik veikit greit. Matykit Mr. Traut. 
B. CIMAGLIO & CO. Home Builders 

7168 and 7039 W. Grand Avė.

SPECIALIAI. 5 kamb. bungalow 
su octagon frontu. Vienas gražiau
sių namų 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 Marųuette 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. Gasollno Stotis su garadžiumi ir 
salesrumiu.
šešių flatų muro namas Marųuet- 
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 
išnuomuotos, o trečioje yra gro- 
semės rakandai. Kas nori vie
ną biznj atskirai, taipgi galima 
parduoti ar išnomuoti.
Dviejų flatų muro namas po 4 
kambarius ant Bridgeporto. 
Keturių flatų muro namas po 6 
kambarius su pečiais šildomas, 
Southsidėj.
Trijų flatų naujas muro namas, 
Ciceroj.

8. Bizniavas namas su krautuve ant 
Archer Avė.

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

ceros mieste.
Visus vtršminėtus dalykus mainy

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

STANKO CO.

2.

3.

4.

5.

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 Marųuette Parko.

Nebrahgiai
Pamatykit,

6629 S. Oakley Avė.
TURIU PARDUOTI savo 4 lotus 

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

MICKEVIČIUS 
1789 So. Halsted St.

Didelis Garadžius
153x172—parduosiu arba rendavo- 

siu. Randase Show Room, painting 
shop ir auto repair shop, telpa virš 
100 karų. Labai gera proga geram 
žmogui. Galima padaryti dideli pel
ną, kas gali visados būti tam biz- 
nyj ir prižiūrėti. Prieinamos išly
gos. Del platesnių informacijų krei
pkitės tojaus.

Z. S. Mickeviče 
2505 W. 63rd St.

BIZNIERIŲ ATIDAI
Pardavimui vienas puikiausias biz- 

niavas namas ant 59 gatvės, didelė 
krautuvė su 3 gyvenimui kambariais 
iš užpakalio, 6 kambariai su daktaro 
ofisu viršui, 3 karų garažas užpaka- 
■kaly, visas {rengimas vėliausios ma
dos . Šis namas yra aukaujamas 
pardavimui ir turi būt parduotas iki 
rugpiučio 30. Taipgi bus parduotas 
už pirmą teisingą pasiūlymą. Prie 
progos galima ir bizn{ kartu nu
pirkti. Kas nori naudotis šia pro
ga, matykit savininką. 2710 W. 59 
St. Galimba matyti po 6 vakare. 
Subatoj ir nedėlioj visą dieną. Klau
skit Budris, 2 lubos. Tel. Prospect, 
6977 Real Estateninkams komišen.

BARBERNĖ, dvi kėdės ir 2 pool 
stalai, taipgi minkštų gėrimų krautu
vė, kartu su namu, arba be namo. 
6606 So. Robey St.

PUSANTRO aukšto namas, 8 
kambarių, 3 kamb. skiepe, moder
niški parankumai. 2155 W. 22 PI. 
Tel. Merrimac 4561.

Dodge sedan perfect, 1927 
Oldsmobile coupe, 1 

1927....................
Ford tudor sedan, 1925 ... 
Nash spec. Sedan, 1927 ...

>, ....... $425
kaip naujas, 

$450 
$100 
$550 

Steevens Knight, 1926, 7 pas. $695 
Essex sedan ir Coupes 1928.

DIDELIS bargenas. Pardavimui 
arba išmainymui mūrinis namas, 2 
flatai po 5 ir 6 kambarius, ant Brid- 
geporto. Gera vieta. Kreipkitės 
prie 6621 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI medinė bungalow, 
6 kambariai, moderniška. Kaina 
$7400. Gera vieta ir apielihkė. 4737 
So. Western Boulevard. Tel. Lafa
yette 1696.

Didelis atpiginimas. 
Nauji Fordai 1928 

Penkios dešimtą kitų pasirinkimui 
McDERMOTT MOTOR SALES 

7136 S. Halsted St. Triangle 9330

PARDAVIMUI 2 mediniai namai 
po 2 flatu, 4 ir 4 ir 5 ir 6 kamba
riai. , Moderniški. Nebrangiai, grei
tam pardavimui. 1622 Burlington St. 
arti North Avė. 2 lubos,

UNION AVĖ. 3236 — 2 augščių 
mūrinis namas, moderniškas, 6 ir 6 
kambariai. Pirmas augštas karštu 
vandeniu šildomas. Kaina $11,500. 
Tel. Victory 5952.


