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Mirė Tarnas Paukštis, S. L. A. Iždininkas
Ilgus metus buvo S. L. A. Pildomoje Tary 

boję. Buvo vėl išrinktas Baltimorės 
seime, birželyje

Vakar išvažiavo į Pittstoną, 
Pa., žinoma čikagietė, p-ia Mic
kevičienė, buvusi Zigmo Mic
kevičiaus, real-esta t e n i n k o, 
žmona, gavusi telegrafu žinią, 
kad mirė Tarnas Paukštis, Su
sivienijimo Lietuvių Ameriko
je iždininkas. P-ia Mickevičie
nė yra Paukščio žmonos se
suo. ,

Tarnas Paukštis yra dau-

Numatoma visų ša 
lių atstovų konfe
rencija nusigink

lavimui
WASHINGTON, D. C., rug

piučio 1. — Anglija ir Fran- 
cija padarė sutartį delei ka
riškų laivynų programo apri- 
bavimo. Washingtono diploma
tai numato, kad šios sutarties 
pasėkoj Tautų Lyga gal su
šauks ateinančių dviejų metų 
bėgiu visų valstybių atstovų 
konferc nciją nusiginklavimo 
klausimais.

Suv. Valstijos - pa 
šaulio kreditorius
NEW YORK, rugp. 1 — 

šiemet, pirmą pusmetį, buvo 
sukelta Suv. Valstijose pasko
lų sumoj $1,163,000,000. 20 
nuošimčių tų paskolų gavo 
svetimos šalys.

Anglijoj, tuo pačiu laiku, 
buvo sukelta paskolų $1,238,- 
800,000. Tik 8 nuošimčiai tos 
sumos paskolinta kitoms ša
lims; 92 nuošimčiai panaudo
ta pačios Didžiosios Britanijos 
ir kolonijų pramonės reika
lams.

Taigi, kaip pasaulio kredi
torius, Suv. Valstijos toli pra
lenkė Angliją.

Indiana valstijos ang
liakasių ir samdytojų 

konferencija
TERRE HAUTE, Ind., 

piučio 1. — Indiana Coal 
ducers Ass’ 
konferenciją su
unijos atstovais. 'tarsis 
atnaujinimą sutarties.

rug- 
Prc- 

šutiko laikyti 
angliakasių 

apie

Dar 380 Nikarag-uos
kitelių pasidavė

su-

rug-\VASHINGTON, D. C
piučio 1. — Jėgos Nikaraguos 
kovotojų prieš Suv. Valstijų 
šeimininkavimą jų šalyj regi
mai nyksta. VVasbingtonas ap
teikė pranešimą, kad paskuti
nėmis dienomis pasidavė ame
rikiečiams dar 380 gen. San- 
dino sekėjų.

Streikininkai nuteisti 
kalėti

Mass.,NEW BEDFORD, 
rugpiučio L — Panedėlio va
kare buvo areštuoti 250 pike
tuotojai ir streikininkų vadai. 
Teismas paskyrė dešimčiai 
areštuotųjų po 6 mėnesius, o 
kitiems po 2 mėnesiu kalėti. 
Nuteistieji padavė apeliaciją.

giau, kaip dešimtį metų, iš
buvęs SLA. iždininku. Mažiau, 
kaip pusantro mėnesio atgal, 
jį vėl buvo išrinkęs ton vie
ton SLA. seimas Baltimorėje.

Nabašninkas jau seniai ne
turėjo tvirtos sveikatos. Per
nai jisai buvo taip sunkiai su
sirgęs, kad buvo abejojama, ar 

Susivienijimo seime 
išrodė visai svei-

Ix> išgis 
tečiaus jisai 
kas.

Padėtis Lietuvos- 
Lenkijos pasienyj 

rusti
Kai kuriose vietose esąs 

tiškai karo stovis
prak-

LONDON, Anglija, rugpiučio 
1. — Chicagos laikraštis “Her- 
ald-Examiner” praneša, kad 
sulyg žiniomis, atėjusiomis iš 
Londono, Lietuvos-Lenkijos pa
sieniu kai kuriose vietose tarp 
lietuvių ir lenkų yra praktiš
kai karo stovis. Esą, gyvento
jai miestelio Meftve apimti pa
nikos. Pranešimai betgi iš Var- 
šavos užginčija tas sensacines 
žinias.

50 darbininkų sužei 
sti aliejaus eks- 

pliozijoj

piučio 1. — Indiana Refining 
kompanijos kiemuose kilo gai
sras. Darbininkai puolė gesin
ti. Tuo laiku ekspliodavo di
džiulis aliejaus kubilas ir api
purkštė gesinusius degančiu 
aliejumi. Daugiau kaip 50 dar
bininkų sužeisti; apie dešim
tis jų gal mirtinai.

Republikonams reikia 
$4,000,000 rinkimų 

vajui
WASHINGTON, D. C., rug

piučio L — Work, republiko- 
nų partijos nacionalis pirmi
ninkas komiteto rinkimų va
jui, paskelbė, kad republikonai 
stengsis sukelti $4,000,000 fon
dą rinkimų vajui.

Palydėjo ministerį su
puvusiais kiaušiniais
AORAM, Pietuslavija, rugp. 

L — Studentai pavaišino Dr. 
Angielinovič’ių sup u v u s i a i s 
kiaušiniais, kai jis vyko gelž- 
kelio stotin. Kiaušiniais stu
dentai bombardavo daktarą to
dėl, kad
valdžioje, kuri, kroatų kaltini
mu, šaudanti parlamento 
stovus kroatus.

priėme vietų

Gimdymo kontrolė 
Vokietijoj

at-

BERLINAS, rugpiučio 1. — 
Berlino miestas oficialiai ati
darė ofisą teikti patarimus mo
terims, kaip kontroliuoti gim
dymą.

LONDON, rugp. L 
glai kalba apie 
kariškojo laivyno, 
pabaigė statyti 
kruizerius.

An- 
sumažinimą 
bet nesenai 
dar penkis

Municipalitetai dvi
gubai pigiau parduo
da elektros pajėgą ir 

šviesą

Suv. Valsti-1 
viena reikš-;

pramonių, ;
kasdien. Ir

WASHINGTON, D. C., rugp.: 
L — Pederalės Vaizbos Komi-] 
sijos rekordai rodo, kad tie: 
miestai ir miesteliai, kurie tu-, 
ri elektros pajėgos ir šviesos 
gamybai įmones, parduoda su- t 
vartotojams tą pajėgą ir švie
są kai kuriose vietose dvigu-. 
bai pigiau, negu privatės koin-' 
panijos.

Elektros pajėgos ir šviesos 
gamybos pramonė 
jose šiandien yra 
mingiausių šaliai 
Jos svarba auga
kadangi ji yra taip svarbi ir 
bus dar svarbesnė ateity, tai 
kyla reikalavimų, kad valsty-j 
bė valdytų strategines vietas i 
elektros pajėgos ir šviesos ga-1 
mybai.

Privatės elektrso Tcompani-i 
jos žarsto milionus dolerių 
propagandai, buk valstybės ar
ba municipalitetų (t. y. mie-| 
stų) valdomi užvedimai elek-! 
Iros pajėgai ir šviesai gamin-i 
ti esantys neekonomiški, per
daug brangiai kainuojantys, 
darantys suvartotojams ir vi-l 
sai šaliai žalos.

Bet minėti aukščiau Fede-| 
ralės Vaizbas Komisijos rekor
dai liudija kaip , tik priešingai, iu 
būtent, kad privačių kompani
jų biznis elektros gamybos sri- 
tyj daro skriaudos šaliai.

Farmeriai priešingi 
Hooveriui; Smithas 
nori pasigauti juos

Lietuvos Žinios
i ________

{Atlantic and Pacific Photo 1

Jackie Coogan, pagarsėjęs kino artistas. Jis dabar yra 13 
1 metų amžiaus. Chicagos teatruose jį dabar bus galima matyti 
scenoj.

Prasidčj‘0'Obregono 15 bilionų dolerių eks- 
užmušėjo teismas portas Suv. Valstijųužmušėjo teismas

pripažįsta minykės įta-Tarai į 
ką dėl tos galvažudystės

Importas $800,000,000 
mažesnis

Atleistas mokytojas
BIRŽAI, liepos 14. — Biržų 

gimnazijoj atleistas iš pareigų 
dėl cenzo trukumo ilgus me
tus čia mokytojavęs paišybos 
mokytojas V. Šlekys. Matema
tikos mokytojas inž. V. Petrai
tis savo noru pasitraukė iš 
Biržų gimnazijos į Kauno 
Technikos mokyklą.

Kitos valstybės pase
ka Suv. Valstijų 

pavyzdžiu

Didžioji Britanija, Francija ir 
Japonija manančios pradėti 
derybas su Chinija sutar
tims padaryti

SHANGHAI, rugpiučio L 
— Amerika jau paskelbė, kad 
ji padariusi sutarti su Chini- 
jos nacionalistų valdžia, (rau
ta pranešimų, kad netolimej 
ateityj Amerikos pavyzdžiu pa
seks Anglija, Francija ir Ja
ponija. Ir jos pradėsią dery
bas su Chinija. Pasiskubinti 
deryboms su Chinija, kad pa
darius sutartis, matyti, verčia 
šias šalis tokis sumetimas: ne
leisti Suv, Valstijoms įsigyti 
perdaug didelės pirmenybės 
Chinijoj.

MEKSIKOS MIESTAS, rug
piučio L — Prasidėjo teismas 

r iToral’io, Obregono užmušėjo, 
far- Teisėjo klausinėjamas, Torai 

I pasakė, kad tiesioginiai niekas 
viete atsisakė ruošti prakalbas nel)a(’alVs i .ii įtakos nužudy- 
senatoriui Brookbartui, nes jis Obregoną. O netiesioginiai 
remia Hooverio kandidatūrą į į P^sjcatuiusi, klioštoiiaus perdč- 
prezidentus.

Gubernatorius Smith, demo
kratų partijos kandidatas, pa
kvietė konferencijai George N. 
Peek’ą, vieną žymių farmerių 
organizacijų vadų. Smith no
rįs pasitarti su Peek’u farnie- 
rių reikalais.

Nužiūrima, kad tas Smitb’o 
žygis esąs pirmas žingsnis far
merių balsams gaudyti.

MA1>LETOWN, Iowa, 
piučio 1. — Stambi lowa 
merių organizacija Monon

Juodukai prašo Ameri- 
kos Darbo Federacijos 

čarterio
ATLANTIC CITY, N.

rugpiučio 1. — Įteikta aplika
cija A. D. F. pildomajai tary
bai. Prašoma duoti čarterj por
terių, Pullmano vagonų patar
nautojų, unijai. Federacija vei
kiausia išduos čarterį. Federa
cijos pild. tarybos susirinkime 
svarstyta sumanymas pastaty
ti S. Gomperso atminčiai pa
minklą, kuris kaštuotų į

$150,000.

J

36,000 benamių Sibire
BLAGOVIEŠČENSK, Sibiras, 

rugpiučio 1. — Odei potvinio 
upėj Aniur 36,000 to miesto 
ir apielinkės gyventojų neteko 
pastogės. Vanduo užliejo 74 
gatves ir 24 miesto blokus. 
Sibiro atstovas Maskvoj krei
pėsi prie valdžios prašymu pa
skirti $500,000 šelpti 
juslėms dejl Amūro 
upių potvinio.

nukentė- 
lir TJcja

ti Obregoną. O netiesioginiai 
paskatinusi klioštoriaus perdė- 
tinė, minykė Concepcion Ace- 
vedo de la Lota.

Kalbose ji pasakojusi Torai’- 
ini, kad tikybinė Meksikos
problema galėtų būti greitai 
išrišta, jei mirtų Obregon,
prez. Calles ir Perez 
yra galva atskilusios 
čios, kuri nepripažįsta 
viršenybės).

Užklaustas, ar jis planavo ir 
prez. Calles’ą nužudyti, Torai 
atsakė: “tik tada, kai Obregon 
ir Calles butų buvę kartu.”

Įtariamoji minykė užsigina 
dėl daromų jai kaltinimų. Ji, 
girdi, niekuomet ir niekam nė
ra sakiusi, kad butų reikalin
ga mirties Obregono, Calleso 
arba Perezo tikybiniam kon
fliktui Meksikoj išrišti.

Toralio žmona liudijo, jogei 
kalbamoji minykė ir kunigas 
Jiminez darę didelės įtakos į 
Toralj.

Kanaunikas Pedro J. Bena- 
vides pareiškime raštu sten
giasi apginti Meksikos katali
kų kunigiją. Pasak jo, Mek
sikos katalikų kunigija nekal
ta dėl Obregono mirties, jei 
vienas silpnos valios žmogus 
papildęs piktadarybę. O ir mi
nykė Concepcion esanti ne pil
nai sveiko proto; šeimoj, 
kurios ji kilusi, esą 
lėtas bepročių.

Pasak Amerikos 
pondentų, ta minykė.
bai inteligentiška, tvirtos va
lios, gudri moteriškė.

VVASIllNGTON, I). C., rug- 
piučio 1. — Dr. Julius Klein, 
užsienio ir vidaus vaizbos de
partamento direktorius, numa
to, kad 1928 m. Suv. Valstijų 
tavorų eksportas sieksiąs $1,- 
900,000,000 sumą. Gi importas, 
t. y. įgabenimas svetimų ša
lių tavorų j Suv. Valstijas, pa
sieksiąs daug-maž $4,100,000,- 
000.

S
Nobile sugrįžo 

Italijon
Aukšti valdininkai ir kelioli

kos tūkstančių minia pasiti
ko jį ir jo partiją stotyj su 
sveikinimais ir gėlėmis

(Terez 
bažny- 
Romos

iš 
buvę ke-

gi kores-
esanti' la-

Lokautas nebus pa
skelbtas Anglijos 

darbininkams
MANCHESTER, Anglija, rug

piučio L — Ramsey dirbtu
vės darbininkas, kuris turėjo 
nesusipratimų su unija, susi
taikė su ja. Streikininkai su
grįžo darban. Ir lokautas vei
kiausia nebus paskelbtas 500,- 
000 tos pramonės šakos dar
bininkų, kaip kad grūmojo fa
brikantai.

Uždrausta eksportuoti 
javus iš Italijos

ROMA, rugpiučio 1. — Už
drausta eksportuoti iš Italijos 
užaugintus šaly kviečius ir ki
tokius javus. Šis įsakymas bus 
galioj iki 30 d. birželio 1929 
m. Eksportuoti javus bus ga
lima tik nacionalės ekonomijos 
meisteriui leidus.

Nukrito kanalo vartai
9 užmušti, 30 sužeistų
ST. CATARINE, Kanada, 

rugpiučio 1. — Nukrito plie-, 
no vartai No. 6 naujo Well- 
and kanalo prie Thorold, Ont. 
Devyni darbininkai užmušti, 
apie 30 sužeistų. Vartai dėta 
vieton. Išsprūdo iš kabelių.

ROMA, rugpiučio L — Ne
laimingos dirižablio “Italia” 
įtalpos likučiai sugrįžo namo. 
Romon atvyko jie antradienio 
vakare, 11 vai.

Juos sutiko stotyj Romos 
gubernatorius ir kiti aukšti 
valdininkai. Apie 15 tūkstan
čių žmonių susirinko grįžusius 
pasveikinti. Moterys verkė ir 
barstė gėles ant jų tako.

Milane, kur sustojo vienas 
Nobilės ekspedicijos dalyvių, 
leitenantas Viglieri, jis pasitik
ta tokiomis pat iškilmėmis, 
kaip Nobile Romoj.

Kartu su minios šauksmais 
“tegyvuoja Viglieri!” girdėjo
si kiti šauksmai: “šalin prie
šingos Italijai spaudos vilkai!”

Nobilės ekspedicija pasibai
gė labai liūdnai. Bet italai ke
lia jos likučiams ovacijas. Tos 
ovacijos ir tie šauksmai “ša
lin spąudos vilkai” rodo, kad 
italams nesmagi Nobilės eks
pedicija ir kad jie mėgina pa
tys save ir Nobilę suraminti.

i -------------------------

Diktatorius Rusijos ja
vams kontroliuoti

MASKVA, rugpiučio 1. — 
Nepaprasta galia duota G. K. 
Ordzonikidze’i, sovietų prem
jero padėjėjui, kontroliuoti ir 
skirstyti busimą šalies javų 
derlių. Visi javų derliaus pri
žiūrėtojai padėti tiesioginėj 
Ordzonikidzes priežiūroj. Nu- 
sikaltusiems peržengimų jo 
duotų įsakymų ir esamų jau 
patvarkymų grūmoja teismas 
ir sunkios bausmės. Komisarai 
numato blogus metus.

|Gen. Nobile lėkęs dan
gun, bet šv. Petras nu- 
trenkęs ji žemėn; Mus- 

solini kaltas
Pavyzdys, kaip atsiliepia 

Lietuvos kaimo liaudis i mo
derniškus įvykius, yra legen
da apie Nobilės skridimą į aši
galį. Tą legendą pasakojo vie
nas kaimietis, atvežęs į Kau
no turgų parduoti žemuogių. 
Legenda tokia:

Nobile skrido ne į ašigalį, 
bet j dangų. Tai kelionei jį 
siuntė ir laimino pats popie
žius, kurs pavedė Nobilei už
davinį išmelsti iš Dievo karo, 
bado ir nesantaikos pavojaus 
panaikinimą visiems amžiams. 
Kad popiežius turi tiesioginių 
santykių su dangumi, lai liau
dis visai neabejoja. Būtent 
popiežius kasdieną per savo 
mišias šv. Petro bažnyčioj Ro
moj ant altoriaus randąs raš
telį, parašytą ant dangaus pau
kščio plunksnos, bet savo no
rus jis galįs pasiųsti tik per 
maldas. Dabar pasauliui, esą, 
gręsią dideli karai ir badas, 
dėl to popiežius nutaręs siųsti 
į dangų pasiuntinį ir tam iš
rinkęs Nobile. Savo orlaiviu 
Nobile tikrai nulėkęs iki dan
gaus vartų, bet toliau, kaip 
dažniausia legendose įvyksta, 
šventas Petras jo neleidęs. Į 
dangų ‘Nobile negalįs patekti 
dėl tos priežasties, kad italų 
krašto valdovas Masiulionis 

i(Mussolini) esąs perdaug išdi
dus ir garbės trokštąs žmogus 
ir jo galia ne nuo Dievo, bet 
nuo šėtono pareinanti. Su ne
labojo pagelba ir NoLile pa
siekęs dangaus vartų. Ir po
piežius klystąs, nes perdaug 
leidžiąs dvasiškiams politika 
užsiimti. 'I nos žodžius pasakęs 
šventas Petras pamojęs lazda 
ir Nobilės orlaivis nukritęs že
myn, tiesiog į ledų jurą. Žmo
nijai už Nobilės drąsą teksią 
skaudžiai kentėti — kilsią ka
rai, o badas jau prasidedąs.

Tokią legendą papasakojo 
kaimietis. Kaip matome, joj 
atsispindi tikybiniai įsitikini
mai greta su realiais gyveni
mo reiškiniais. Gal čia svar
biausias ir yra šių metų ne
derliaus ir blogo oro priežas
čių ieškojimas. Juk tos pat 
priežastys sukėlė Lietuvos kai
me neapykantos bangą prieš 
radio, kurs pastaraisiais me
tais gerokai Lietuvoj praplito. 
Jau ateina nemaža žinių iš 
provincijos, kad kaimiečiai 
prieš radio antenas labai įtū
žę. Kai kur naktimis radio 
antenos net nutraukiamos. Bal
sai, kad radio gadina orų, jau 
pasklido pernai, šių metų oras 
lyg ir duoda įtarimams pa
grindo. Žmonės jau rimtai bi
jo statyti naujas antenas. Ir 
statistika rodo, kad' šiais me
tais radio abonentų skaičius 
žymiai nukritęs. Žinoma, gal 
čia ir kilos priežastys kaltos, 
bet pakenkusi bus ir ta radio 
pogromų baimė.

Iš “L; Ž.”

Ištremti iš Telšių 
apskrities

TELŠIAI, liepos 14. — Tel
šių Karo Komendanto nutari
mu ištremti iš Telšių apskri
ties j kitus apskričius: K. Sa- 
dauskis, J. Keinis ir A. Jure
vičius.
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Nuga-Tone Teikia Sveika

tą ir Stiprumą
Poną* Claroiu'® E, V»swy, Gresi Poli*. 

R. O., yra labai dėkinga* ui tai k4 Nuga- 
Tonę jam yra padarge. Jin nori, kati kirk- 
viena, paaiipiudotu i. jo patyrimo. Ji* ra* 
*o laiiką iMirbinMoJama Nuga-Tone *4- 
kainai: "A* Mrdingal rekomenduoju Nuga- 
Tono kicklenam kuria turi menku *veika- 
ti). Tokiem* imoučni. ii* iAtikro pagelbė*".

Virt ptlšė ntilldho inidnių *nrndo, kltd' 
Nuga-Tone yra puikina gyduolė*. ne* joa 
Kfųitua aveikhtij. atipimnnj. dtian*«ibą. kuo
met kttoa gyduolė* nieko nepagclt'.U, \r 
jųe turėtumėt ja* pabandyti, iel c*ato silp
na*. turite trubelių au uikietejimu vidurių, 
galvos akaudėjlmu, *vaigul|, turit pranta 
apetitu, viduriai nevirAklna, neveiklios ke
peni* arba pualėa iritaeija. Megalite gerai 
naktį oa.ilaėU ir jau.MiHA* visuomet nu- 
varvuatu. Jų* galit gauti Nuga-Tone. kur 
gyduolė* yra pardavinėjamo*. Jei ju.ų ver
telga neturi jų *take. reikalaukit, kad jia 
užsakytų jų iA olncilo vaistinės.

(korespondencijos
----— —   -- .... ...

Detroit, Mich
Kam jttokai, o kam ir ašaros

New York, N. Y

PIANAI, PIANAI, 
PIANAI!

Sharkos farma randasi prie 
ežero kranto, Eagle Biver prie
miesty. Su taksikabu iš mies
tuko į kelias minutes galima 
farmą pasiekti-.

—Frank J. Judis.

nų, kuris stovėdamas kampe ver
kia, klausia: — Na, ką dabar 
manai, Juozuk! Ar daugiau taip 
nedarysi?

Sūnūs: Aš dabar manau, kad 
kaip aš užaugsiu, tai tau atsily
ginsiu — atsakė sūnūs.

Ivanauskienė skambino pianą. 
Netruko vietos ir vaikams, ku
rie linksmai žaidė po sodną.

Draugas Gricius dar ne labai 
seniai apsigyveno ūky j. Tačiau 
ūkininkauti jam sekasi gana 
gerai ir jis nebemano grįžti į 
miestą. —Carney Ūkininkas.

Amerikos konsulas Kauno iš
rūpino jam ledimą greičiau at
važiuoti į Amerika.

Jo sūnūs, Jonas Skinderis, 
atvyko Amerikon 1910 m. 
Dviem metam praslinkus, jis 
įstojo j armiją, kur išbuvo apie 
trylika metų. Dabar Jonas 
Florai Parke tarnauja policistu. 
Jis yra vedęs ir turi tris 
kus.

Iš Lietuvos atvyko Jurgis 
Skinderis, kuris yra 101 me
tų amžiaus. Garsinkitės Naujienosevai- Pas Wisconsino far- 

merius

Kaip užaugs — atsilygins

• Motina, prilupusi 8 metų su-

Gavome žinią, kad šiandien 
laivu “Lithuania”, kuris iš Dan
cigo išplaukė lie|»s 20 d 
vyksta į New Yorką 
Skinderis, 101 metų 
Jis važiuoja pas savo 
amžiaus sūnų, Joną
kuris Florai Parke (Tx)ng Is- 
land) tarnauja poliemonu.

Manomai kad tai seniausias 
pasažierius kokis kada nors yra

Carney, Mich Kreivos Akys 
Atitaisomos

Skaitydamas laikraščiuose apie 
Wisconsino farmerių vaišingu
mą, sumaniau ir aš savo vaka- 
cijas pas juos praleisti. Kadan
gi neturėjau, nuskirtos vietos 
tai prisiėjo visur pasidaužyti. 
Vienur farmeriai vakacininkus 
laiko pas save, kitur šiaip yra vi
sokių neparankumų. Ant galo, 
užsukau j Eagle Biver pas Joną 
Sharką, kuris turi du vasarna
mius. Čia man labai patiko. 
Vasarnamiai labai parankus — 
gyvenk ir norėk, čia pat ežerai. 
Jei nori žuvauk, o jei nusibo
do žuvauti, tai eik maudytis.

Be to, pigiai atsieina. Ketu
rių kambarių vasarnamis tik 
$12.00 savaitei.

at- 
Jurgis 

senukas. 
38 metų 
Skinderj,

Nedėlioj, liepos 22 d., Lietu
viu Ūkininkų Draugystė turėjo 
šeimynišką pikniką draugo Gri
ciaus ūky j. Piknikas buvo gra
žus, nes pasitaikė puiki diena. 
Atvažiavo ir iš toliau kviesti 
draugai; pora šeimų buvo net 
iš Chicagos. Iš Indiana Harbor 
buvo atvykęs p. Zigmantas Ju- 
navičius su savo šeima. Jis sa
kėsi, jog piknike jis taip pat 
jautėsi, kaip Lietuvoj. Visi pik
nike dalyvavę laiką praleido 
gana smagiai, bežaisdami viso
kius žaislus ir bešokdami šo
kius. šokiams draugas Rostau- 
skas griežė smtiiku, o draugė

Nėra reikalo nei vienam vyrui, moterei arba vaikui 
būti kreivomis akimis, turėti daug nemalonumų, kuo
met paprastas, be skausmo atitaisymas per patyru
sius daktarus TUOJAU atitaisys bile kokias, akis. 
Kaina yra nebrangi, kiekvienas gali lengvai užsimokė
ti. Mes taipgi taisome kreivas nosis, dideles ausis, 
prašalinam gymio ženk
lus, rauplių duobes, at- 
jauninam senus 
Visi pertaisymai 
skausmo. Kainos 
Pasekmės geros.

vertėsKimball 
$700,

Kimball

Player Pianas, 
už $295.
Upright Pianas už $35.

Maccy Kamp Grojiklis, naujas,
vertės $900 už $895.

Gulbransen Grojiklis 
$600 už $235.

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

už $190.
RADIOS, RADIOS!

vertės

elec-

eleo

Radiola 28 su 104 Speakeriu 
vertės $575, — 12 tūbų 
tric su viskuo $195.

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

Freshman 6 tūbų AC eleetrie 
uk $56.

Bramuntuly 6 tūbų AC eleetrie 
$65.

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

VICTROLAS, PHONOGRAFAI, 
GRAFONOLAS

ver-Nauja Colombia Vivatonal 
tęs $300 už $110.

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

už $85.
Brunswick, Edison, Vidicomb— 

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

Kaip žinia, Detroite gyvena 
pusėtinai didelis skaičius, kaip 
jie save vadina, suaugusių jau
nikaičių. Lietuvaičių šiuo tarpu 
iš Lietuvos mažai teatvažiuoja. 
Pertat jei retkarčiais kokia 
mergina užkliūna, tai vaikinai 
nebežino nei kaip apie ją tupi
nėti. Bet ir tai negelbsti. Tan
kiai mergina ištrūksta ir apsi- 
veda su kokiu svetimtaučiu.

Taip atsitiko ir su Svider- 
skaite. Nors Sviderskaitė iš Lie
tuvos atvyko tik prieš penke-j keliavęs per okeaną. Skinderis 
rius metus, bet spėjo ne vie- atvyko vienas. Jis yra šešių 
naro “jaunikaičiui” galvą ap- pėdų aukštumo ir sveria 190 
sukti, žmonės kalba, kad vie-* svarų. 
nas 
jos 
rių. 
jos 
kiti 
viams pavilioti ją ir nepasise- gyvenimą jis dar nei 
kė. Bet pasipainiojo kažkoks iš si kreipė j daktarą, 
“seno krajaus” neseniai atvy
kęs italijonas ir paviliojo musųįvo trečią žmoną, kuri yra 
gražuolę. Pereitą savaitę jie iš- metų amžiaus, 
siėmė laisnį ir apsivedė.

Dabar jaunikaičiai vieni 
rus per dantis traukia, 
giausia kliūna vargšui P. 
koma, kad jis slankiojąs 
jaunavedžių namus, 
džiai tuo esą labai nepatenkin
ti. Jie pasiryžę esą net policiją Skinderis buvo Latvijoj ir Lio- 
pasikviesti. O P. vis apgailės- tuvoj bankų dėtbktyvų. Apart 
taująs savo pinigų ir norįs teis- tų dviejų šalių jis niekur kitur 
mo pagalba juos atgauti. 
—Nenuskriaustus Jauniakitis.

galvą ap- pėdų aukštumo ir sveria 190 
žmonės kalba, kad vie-* svarų. Jo dantys dar tebėra 

jaunikaitis praleidęs ant geri. Svaigalų jis negeria, o 
apie porą tūkstančių dole-jruko tik šventadieniais, kuo- 
į lietuvių parengimus jis(met jis paprastai perka cigarą, 
nesivedė, nes bijojosi, kad Skinderis dar gerai 
nepaviliotų. Tiesa, lietu- akinių nedėvi. Pei

mato ir 
visą savo 
karta 4 *

veidus, 
yra be 
pigios.

Pasitarimas su musų Medicinos 
Daktarais dykai.

Valandos nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Jei at*lų*lte »nv<» nutli) fiitogritfihl arba 
fotografijų* proof, j tai bu* atkreipta 
M>«-<*ialė utyda. Vilti lalAknl greit atsakomi.

American Institute 
of Plastic arui Ridai Rejuvenation 
Sulte 720 State-Lake BĮ d g. 190 N. State St.

Telephone State 5150 Chicago, Iii.

Rekordai 10 colių ant abiejų pu
sių po 12c.

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

Viskas turi būti greitai 
parduota už storage

Manufacturers 
District Warehouse
3343 S. Halsted Street

Atdara vakarais ir nedėlioj 
iki pietų

MŪRINIS arba MEDINIS
Geros rųšies pastatyti garažai

$10 įmokėti

24 menesiams išmokėjimui
Mes specializuojamės budavojime 

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

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

□ Garažas

kurj

j Namo pakėlimas 
Cementinis pamatas

Į Į Abelnas pertaisymas
j Naujas namas ir finansavimas

Vardas ............. .....................................

Adresas ..................................................

Quality Construction Co. 
North Shoro ofisas ir Yardai 

4538 W. Addison St. 
Telephone Avenue 4718

užsisakykite 
madų KNYGA

25c į metus
Madų knyga Rudens, Žie
mos ir Vasaros madų, 3 
knygas per metus tik už

25 centus
žinokite kaip ir ką Mote
ris dėvi, idant jūsų rūbai 

visados butų madoj. 
Užsakymus siųskite

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, 111.

Petternų Skyrius

ne-

Lietuvoj Skinderis paliko

iš skilvio kaipo saturated

ir jo pirmtaku no Charles II. 
Phillips nuo 1875. .

“Phillips Milk of Magnesia 
Geriau negu Soda

Įrugštumų, acid, gasų viduriose 
(ir palengvinimas ateis tuojau.

Per penkiasdešimtį metų tik- 
ras “Phillips Milk of Magnesia” 
yra užrašomas gydytojų, nes jis

Prieš išvažiavimą Amerikon

bile kokioje aptiekoje. “Milk of 
” yra U. S. Užregis- 

Trade Mark per The

Du vaikai mirė nesu- 
Iš likusiųjų 

Rusijoj,

••

■

sa- 
50 

Nuo pirmos 
žmonos jis turėjo 8 vaikus —

ant- tris berniukus ir penkias mer- 
Dau- gaites. D“ "

Sa- laukę 20 metų.
apie šešių vienas gyvena 

Jaunave- o kiti Jungtinėse Valstijos

Cleveland, Ohio
Gansonas nugalėjo Sarpalių

nėra buvęs. Tytuvėnuose (Ra
seinių apskr.) jis turi namuką 
ir sklypą žemės. Jeigu jam 
patiks New Yorkas, tai jis ban
dys parduoti savo nuosavybę 
Lietuvoj ir atsikviesti savo 
žmona.

Atsižvelgdamas į Skinderio 
amžių ir jo sveikatą,Liepos 29 d. Neuros farmoj 

įvyko piknikas kokio tai nau
jai susitverusio sportininkų 
ratelio. Buvo garsinta, kad 
Sarpalius risis su Gansonn už 
lietuvių sunkiojo svorio čem-' 
piontą. Del to čempionato da
bar tarp lietuvių ristikų eina 
didelės peštynės. Buvo garsin
ta, kad antroj poroj risis Joo 
Komaras su Odei. P 
dieną tačiau buvo gauta iš Co-^jjĮ^ of Magnesia” su vandeniu 
lumbus ,()., žinia, kad Komaras |<aja nuo nevirškinimo arba 
susižeidė ir todėl ristynėse da-' “ *- ...
lyvauti negalės. Jy vietoj ri
tosi kitu pora. Kažkoks 

dūkas su slavoku į 
apie 20 minu, ir abu nusilpo.

Po to išėjo Sarpalius su Gan-’prašalina tris sykius daugiau 
šonu. Referee aiškiai pasakė acjj skilvio kaipo saturated 
publikai, jog ristikams nevalia solution of bicarbonate of soda 
spirti, kąsti, plaukus rauti ii' jr palieka skilvį liuosą nuo viso- 
abelnai muštis.
Sarpalius negalėjo išsilaikyti. 
Kaip tik susikibo, tai jis tuoj 
trenkė Gansonui į veidą. Refe
ree įspėjo, kad daugiau to ne
darytų. Po 45 min. smarkių 
ristynių Sarpalius paėmė viršų 
—priplojo Gansoną prie matra- kiasdešimtis centų buteliukas,

ACID VIDURIUOSE

Vietoje^ sodos nuo dabar pra-
I askutinędėkit vartoti po biskį “Phillips

oks juo-j 
pasibovijo’

Vaciau nuo to^jų gasų. Jis neutralizuoja gai-
žumo rūgimą viduriosc ir praša
lina visokius rugštumus iš vidu
rių labai lengvai. Be<o dar, jis 
daug malonesnis vartoti negu 
soda. Būtinai reikalaukit “Phil
lips”. Dvidešimti^ penki ir pen-

Stebetinas Skonis”

so.
Antrame susikirtime 

nas labai smarkiai ėmė
Ganso- Magnesia 
Sarpa- truota

lių atakuoti ir po 16 min. pa- Charles H. Phillips Chemical Co. 
guldė jį.

Prasidėjo trečias susikirti
mas. Jis užsibaigė tuos, kad še
rifas turėjo įsimaišyti. Sarpa- 
lius ritosi visai nesportiškai. Jis 
pradėjo spardytis. Jis spyrė 
Gansonui žemiau juostos taip 
smarkiai, jog pastarasis nugriu
vo ant mat rašo ir vos po kelių 
minučių beatsikclė. Už tokį 
žiaurumą Sarpalius tapo diskva- 
kvalif i kilotas, o Gansonas pe- 
skelbtas ristynių laimėtoju.

Publikos buvo mažai mažiau 
negu kada nors piknikuose.

—Viską Matęs.

Rusiškos ir Turkiškos Vanosi
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.
M

Johnny FarreH, 
Nacionalia Atvirojo Golfo šampionas, 1928

‘"Toasting”
tatai pagerina kvapsnį, o antra, prašalina nešvarumus.

tikrai padaro tabakui du dalyku—pirma.

. y f
10^64 daktarai birželyje 1927 m. rašė, kad Lucky 
Strikes mažiau erzina jautrias gerkles, negu kokie kiti 
cigaretei

Nei Jokio Gerklės Erzinimo
E - - * i aii imi ■ ■ -b.— ■, ■ ■ , ■ .

(T) 1928. Thn American Tobacco Co., Manufaoturors

Nei Jokio Kosulio
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Ko dar reikėtų Lietuviu .
Auditorijoj ,

Kadangi rudens ir žiemos se
zonas nebetoli, tai daugelis pra
deda galvoti apie įvairius kon
certus, lošimus ir kitokias pra
mogas. Dauguma jų kaip se
niau taip ir ateinančią žiemą 
litis ruošiama musų Auditori
joj. I

Kad palengvinus rengėjams 
ir sykiu publikai, butų labai 
pageidautina, kad Auditorijos 
b-vė įtaisytų dar antrą uždan
gą, drobinę ir lengvai uždaro
mą bei atidaromą. Dabartinė (Pacific and Atlantic Pnotoj

i bo lyg perkūno trenkti. Paskui 
atsikvošėjo. Sujudo, sukruto.

žinia apie įvykintą moterų 
revoliuciją žaibo greitumu per
lėkė daržą, pasiekė kiekvieną 
būrį žmonių, kiekvieną automo
bilį. Piliečiai vyrai, o kartu 
su jais ir daug moterų, nutarė 
užgauti naują moterų respub
liką skaudžiausion vieton—iždo 
ministerijon, kitaip sakant, ne
mokėti taksų.

Ir štai, gerbiamieji, to per
versmo pasėkos: iždo ministe
rija, kurios svarbiausiu paja
mų šaltiniu turėjo būti baras, 
sėdėjo rankas nuleidusi; mat, 
vyrai, protestuodami, nemokėjo 
taksų, taigi ir ministerijai ne
buvo kas daryti. Tiesa, mote
rų respublika išsilaikė iki galo, 
bet pikniko finansai skaudžiai 
nukentėjo, visas planuotas biud
žetas, tu r būt, reikės išnaujo 
peržiūrėti.

gai, kai valstybę užpuola išlau
kiniai priešai, bet kartais dar 
blogiau, kai iškyla naminis (ci
vilis) karas.

—Ne diplomatas.

SPORTAS
šiandie golfo rungtynės

Šiandie, rugį). 2 d. ryte, kai 
9 vai., įvyksta rungtynės tarp 
bridgeportiečių ir vvestsidiečių. 
Abiejose pusėse žada dalyvauti 
ix> šešis kontestantus. Kaip 
girdėti, abi pusės yra pasiren
gusios ant žut-but laimėti. Abi 
pusės, o ypač westsidiečiai yra 
mažai žinomi, tad ir bet kokių 
spėjimų dabar sunku daryti. 
Bet vistiek esu linkęs manyti, 
kad bridgeportiečiai savo kre
ditą išlaikys.

Lošimas įvyksta Cog-IIill gol-

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

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

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

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

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

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1 - 2 ir 3 MORGICIAMS

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

1618 West 18-ta Gatvė
uždanga yra begalo sunki ir r
ima daug laiko kol ją pakeli.Fay Way. 
Delei tos priežasties pasidaro 
ilgus ir nuoliodesni protarpiai.)
Esant antrai uždangai perinai- . s\ena baią. Mėgino
nos scenose butų galima atlikti V‘Vra* ie>ti vidun ir užimti vie- 
greitai ir lengvai. Pagaliau tas.^as Pa^a^ Padarytą su pralotu

Krutamųjų paveikslų artistė Šio įvykio pamoka valstybės fo kliubo aikštėje. Svečiai pa- 
vyrams ir moterims, man ro- geidaujami.
dosi, turėtų būti ve koki: blo- L. G. Kl. Koresp.

I 
pražuvęs 
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
^£AI yra piuku jeigu gali taip 

J padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

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

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas. *

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Loąis, U. S. A. (

i ui ... —

ir kainuotų nebrangiai.—K.

Civilis karas neišėjo 
ant gero

Iš šv. Jurgio parapijos pikniko

“prislėg- 
gy ventoj ų 
domėj šią

černausko

Pereitą sekmadienį černausko 
darže šv. Jurgio parapijos išva
žiavime įvyko maža socialė re
voliucija.

Kaip žinoma, socialė revoliu
cija skaitoma tokis pervers
mas šaly, kuris pastato valdan
čiosios klases vieton buvusius 
pirmiau nužemintus 
tus”, išnaudojamus 
sluogsnius. Turėdami 

. socialūs revoliucijos 
eikime prie įvykių 
daržes

Nuo senų laikų šv. Jurgio pa
rapijos piknikus rengdavo ko
mitetai, susidedantys iš vyrų; 
kai kada pakviesdavo jie ir mo
teris darban, bet kviesdavo jie, 
vyrai, ir kviesdavo tokias mo
lis ir tiek jų, kokias ir kiek 
norėdavo. Moterys, kaip mato
te, buvo šioj respublikoj “pa
vergtųjų” klasė.

Vienok pastarųjų dešimties 
metų įvykiai—revoliucijos Ru
sijoj, Vokietijoj, vėliau Chini- 
joj ir neramumai Anglijoj, 
Meksikoj, o taipgi Voldemaro ir 
Smetonos putšas—padarė, ma-1 
tyti, įtakos į šv. Jurgio para
pijos moteris—gal ne į visas,' 
liet jau tikrai j kai kurias jų J 

Ir ve, artinantis šv. Jurgio 
parapijos piknikui, šv. Petro
nėlės draugijos lyderkos nužiū
rėjo, kad ateina geras laikas’ 
užkariauti kai kurias svarbias 
pozicijas parapijoj. Taigi jos 
kreipės į pralotą prašydamos 
leisti joms valdyti’ ir tvarkyti, 
ištikimai ir kaip geriausia iš
mano, pikniko barą. Matote, 
šv. Petronėlės draugijos lyder
kos užsigeidė tikrai svarbios, 
nors moterims ne labai tinka
mos vietos.

Pralotas, žinodamas moterų 
klasės tvirtumą parapijoj ir

sutartį. Ale kur tau! Moterys 
neįsileidžia. Vienas, kitas vy
rų mėgino įsiveržti vidun, bet 
moterų tvirtovės gynėjų linijos 
sulaužyti neįstengė. Moterys 
įsileido tik vieną vyrą— čer
nausko darbininkų — pradurti 
bačką, liet ir tam liepė greitai 
išsinešti.

Tokis akiplėšiškas sulaužy
mas padarytos anksčiau sutar
ties; tokis pamatinių civilizuo
to gyvenimo taisyklių mindžioji
mas pasirodė 
elgesiu rusų 
atsisakė caro 
skolintojams.

vyrams panašiu 
bolševikų, kurie 
skolas mokėti

Išsyk jie nuste-

Didelis Atidarymas
! VIEŠOS UŽEIGOS CALUMET DARŽE

Blue Island, Illinois
Atidarymas įvyks Subatoje, Rugpiučio 4-tą 
dieną. Visus širdingai kviečiame atsilanky
ti. Važiuojant iš Ghicagos Western Avė. iki 
Blue Island, ten iki Canal, o Canal Street 
East iki daržo.

I Savininkai
STANLEY PŪKIS, MIKE VAVERUS

IR STANLEY CZYZ

DUOKIT 
PATAISYT

SAVO DANTIS
Sutaupyki! Pusę

Krown taip pigiai kaip $4.50 už 
dantį

Tiltelių darbas taip, pigiai 
$4 už dantj.

Užpylimas taip pigiai kaip
Pleitos taip pigiai kaip
Fleitos pataisomos už

Garantuotas be skausmo
Ištraukimas dantų $1

Duosime jums rąžytą 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

kaip

$1 
$7.50 
$1.50

> 
1

i 
i

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS 1
.,1 I

To paties savininko priežiūroj per 30 metų. Musų motto: PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lašai, vanos ir pradas visada.
908 W. 14 St., 2 blokai į vakarus nuo Halsted St. 

Phone Canal 2544—2545

Gražuolių
KONTESTAS* i

<
<
<
<

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-

»

►
►
i
►
i

trokšdamas taikos, 
ką gi galėjo daryti? Bet pik-' . 
niko komiteto vyrai į susidėju
sią padėtį pažvelgė betgi kitaip. 
Jie tuojau suprato — pasakius vyriškumas specia- 
tiksliau, pajuto,—kad moterys Hu gydymu kuris

• • . • S t i M ii 11 nurvuu iirengiasi uzurpuoti pnklausan- teikia stiprumo silp. 
čia jiems nuo neatmenamų lai- niems organams, 
kų vietą. Jie užprotestavo šį Ątsiiankykit dėl pa-

c . t Z ■ sitanmo dėl bile ko-moterų žygį pralotu 1. | kios ligos arba silp-
Keblioj padėty atsidūrė pra- num°. 

lotas. Bet ačiū jo diplomati
niams gabumams padaryta 
kompromisas: vyrai sutiko, kad 
prie baro dirbsią taip moterys, 
kaip jie, vyrai. Gerai...

Atėjo sekmadienis. Nuvažiuo- Šio °#2
ja vyrai černausko daržan. Ogi 
moterys čia! Ir ne tik čia, 
bet jau užėmusios tvirčiausią 
poziciją—iš visų pusių aptver-

( Silpni, nervuoti ir visa! suirę vyrai
| Jums gali būt grą
žinta sveikata ir

sustiprina nervus ir

Dr. B. M oss
35 So. Dearborn Street

Kampas Monroc Street, Chicago,
( Crilly Building

ImĄtte elevatorių iki penkto anksto. Vyrų 
■ - , "3. on-

__ _______  ___ __ nuo 10 ryto iki S va-
5 are. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 po 

iet. PanedSlyj, Seredoj ir 8 u bato] nuo 10 
ryto iki 8 valandai vakare.
Dvidefiimtia penki metai tame name

i

i
i 
>
►

i 
»

i 
i

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą delt(?, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

J0SEPH VILIMAS
Namu Stoty m o 
KONTRAK TORIUS

4558 S. Wa*hteriaw Avė. Chicago, III

i

i

Daug yra buvę visokių kontestų, bet gražuolių 
kontestas tarp lietuvių bene bus rengiamas tik pir
mą kartų. • '

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

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

Skiriama yra trys dovanos: $75 gaus gražiausi 
kontestantč, $50 “runner-up” ir $25 antriji “runner- 
Up”. • -Iii •'-'■-H tfi

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

Gražuolės, norinčios dalyvauti konteste, tuoj 
iškirpkite ir išpildykite žemiau telpamu aplikacijų 
ir kartu su savo paveikslu prisiųskite kontesto ren
gimo komitetui.
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Aplikacija
Aš noriu dalyvauti “Naujienų” rengiamame gražiuollų 

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

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

(metų), svorisamžius .....i

užsiėmimas

Adresas

aukštumas ...... ,,

kur gimus i
i

i

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

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

< 
i

<

Rugpiučio 26
1928

Gražuolės

Naujieną

Bus

Stickney Darže
Stickney, III.

Siuskit savo paveik
slus ir aplikacijas 
“Nau jienu’ ’ Pikniko 
Komitetui!

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

25*
— yra tinkama 
kaina mokėti

už gerą 
dantų 
mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE 

Large Tube 

iy

YbiRtYtS
Nlght and Moming to keep 
them Clean, Clear and Heaithy 

Write for Fru “Eye Care” 
or **Eye Beauty” Book

Mariu C<x, DejH. H. S^9 B. Okia SuChkato

for over 35 year« 
25 ounces for 25c

ŪSE LESS 
than of high 
priced branda 

millions of pounds
ŪSE D BY OUR GOVERNMENTUSED BY OUR GOVERNMEN » I

FLIT
•m. a /

IŠNAIKINA
Kandis, Tarakonus,
Blakes, Muses Ir

Kitus Vabalus
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Published Daily Except Sunday by 
tha Lithuanian New® Pub. Co. Ine.

1739 South Halsted Street 
Uhicago* IU.

Telephone Rooteveli &■.

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rate®?
>8.00 per year ln Canada.
$7.00 per year outride of Chteago.
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of Chlcago, III., andar tha art of 
March 8ra. 1879.
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Metama ----------  - T į .
Pusei metų----------- __
Trim® minėdama t — 
Dviem minesiam ■ ------
Vienam mineaiul —___

Chicagoje per iineiiotojual 
Viena kopija - — - - ■ 
Savaitei - - - r - - - 
Minorini - T -

Suvienyto®® ValatijoM, M Dhicago-

Metanu-------- —.
Puiei metą —.— 
Trims minėdama 
Dviem minėdama 
Vienam minėtini

Lietuvon ir kitur uiaiaariuoM 
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Metama
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Trim®
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4.00 
2.60 
1.50
.7#

>7.00
8.50
1.75
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.75

18.00 
4.00 
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MIRft TAMAS PAUKŠTIS

.Vakar visai netikėtai gavome žinią, kad Pittstone, 
Pa., mirė SLA. iždininkas, p. Tarnas Paukštis. Pasta
ruoju laiku nebuvo girdėt, kad p. Paukštis sirgtų. Bet 
jisai jau buvo senas ir silpnos sveikatos žmogus. Prieš 
kokius dvejetą metų jisai buvo taip sunkiai susirgęs, 
kad SLA. Taryba buvo laikinai paskyrus jo žmoną eiti 
iždininko pareigas.

Nabašninkas Paukštis išbuvo daug metų SLA. vir
šininko vietoje, nežiūrint to, kad tam tikri Susivieniji
mo “kritikai” dažnai visaip jį puldavo spaudoje. Šiemet 
jisai vėl buvo visuotinu balsavimu nominuotas į iždinin
kus ir seimas Baltimorėje jį išrinko didele dauguma 
balsų. Susivienijimui yra skaudus smūgis netekti tokio 
seno ir užsitarnavusio savo darbuotojo.

Naują iždininką dabar turės rinkti SLA. Pildomoji 
Taryba.

DEŠINIOJI OPOZICIJA SOVIETUOSE

Jau yra žinoma, kad Rusijos diktatoriai staigiai 
pakeitė savo politiką santykiuose su ūkininkais, atšauk
dami visas nepaprastas priemones, kurias valdžia per 
pastarąjį pusmetį vartojo iškolektayimui javų iš val
stiečių. Ažuot vertųsi ūkininkus už pusdykę pardavinėt 
valdžiai javus, valdžia dabar nutarė mokėti ūkininkams 
už javus brangiau ir pardavinėti jiems papigintomis 
kainomis pramonės išdirbinius. Kartu komisaras Miko- 
janas išleido įsakymą, kad sovietų įstaigos nebedraus- 
tų ūkininkams pardavinėti savo produktus artimiau
siųjų miestų rinkose. z

Su šita bolševikų politikos atmaina atėjo beveik 
tuo pačiu laiku ir Rusijos komunistų partijos centro 
“susimylėjimas” ant kairiųjų opozicionierių. Zinovje- 
yas ir Kamenevas ir 25 kiti kairieji Stalino oponentai, 
kurie buvo išmesti iš partijos, tapo vėl priimti atgal į 
partiją ir susyk gavo geras vietas valdžioje. Iš opozici
jos šulų nesusitaikė su Stalinu tik Trockis ir artimes
nieji jo vienminčiai.

Butų klaida manyti, jogei Zinovjevas ir Kamenevas 
tiktai dėlto tapo sugrąžinti partijon, kad juodu nusi
lenkė Stalinui. Stalinas, mesdamas kairiąją opoziciją 
lauk, pats jai nusilenkė, nes jisai priėmė visą tą “kai
rųjį kursą”, kurio reikalavo opozicija. Spaudimas ūki
ninkų, persekiojimas privatinių pirklių, bylos prieš in
žinierius ir specialistus, “revoliucinė” taktika, padik
tuota Kominterno sekcijoms vakarų EuiDpoje, — vis 
tai buvo šitos “kairiosios” politikos reiškiniai. Nieko 
daugiaus ir Zinovjevas su Kamenevu nereikalavo iš 
Stalino.

Bet juo labiau bolševikų diktatorius kreipė savo 
politikos vairą kairėn, tuo labiau augo pasipriešinimas 
jam iš dešiniųjų partijos elementų pusės. Šitos dešinio
sios bolševikų frakcijos priešakyje jau nuo seniai stovi 
Kalininas, sovietų sąjungos prezidentas, ir Rykovas, 
liaudies komisarų tarybos pirmininkas (premjeras). 
Rusijos socialistų laikraščiai, kurie eina užsieniuose, 
rašo, kad kova tarp Stalino frakcijos ir Kalinino-Ryko- 
yo frakcijos pastaruoju laiku jau buvo taip įtempta, 
jogei kiekvieną dieną galėjo tarp jų įvykti viešas susi
rėmimas.

Kairioji Stalino politika, pagaliau, subankrotavo ir 
valdžiai teko atsižadėti jos. Tuomet Stalinui atsirado 
pavojus, kad jo autoritetas nupuls ir jo dešinieji- opo
nentai paims ant jo viršų. Ir štai, kad nedavus dešinią
ją! srovei įsigalėti, Stalinas ėmė stiprinti kairįjį parti 
jos spamą, susitaikydamas su kairiosios opozicijos žmo
nėmis ir priimdamas atgal į partiją tos opozicijos lyde
rius. Kairiuosius jisai nugalėjo su pagalba dešiniųjų, 
dabar kovoje prieš dešiniuosius jisai panaudoja kairių
jų talką. i

Šitokio manievravimo dėka, Stalinui iki šiol pavyks
ta išlaikyt savo rankose galią, nors dėl to jam reikia 
yisą laiką keisti savo politiką, sukant tai į kairę, tai į 
dešinę. Jo politikos linija panaši /į girto strapaliojimą 
gatvėje;

Bet klausimas, kaip ilgai Rusijos diktatoriui sek
sis šitaip manievruoti? Tolyn dirva manievrams daro
si vis siauresnė. Atsiminkime, kad pirmoji kairioji bol-

ševikų politika tęsėsi per dvejetą su viršum metų, nuo' 
1918 iki pradžios 1921 m., ir reikėjo didelių ūkininkų! 
sukilimų sodžiuje, darbininkų streikų Petrograde ir 
Maskvoje ir kruvino jurininkų maišto Kronštade, kol 
Leninas buvo prispirtas paskelbti “naują ekonominę 
politiką” (Nep). 0 dabar Stalino mėginimas pasukti 
sovietų gyvenimą atgal į “karinio komunizmo” vėžes 
susilaukė fiasco per keletą mėnesių! Ir dabar nereikė
jo pei maištų, nei sukilimų, bet pakako Rusijos diktato
riui tik pamatyti, kaip auga pirkikų “uodegos” prie 
maisto krautuvių Maskvoje, ir jisai pasiskubino pa
skelbti pasitraukimą į Nepo pozicijas! Bet kur Stali
nas eis, kai ir šitose pozicijose jam pasidarys karšta?....

Apžvalga
“VIENYBĖS” LIEŽUVNIN- 

KAI

seimą į 
tapo iš- 
prie ku- 
delegatų 
jau 33

“Vienybė” vis nesiliauja in
trigas varinėj usi prieš tuos 
žmones Susivienijime, kurie ne
pritaria jos fašistiškai pozici
jai. Nesenai ji paskelbė melą, 
kad SLA. seime Baltimorėje 
socialistai norėję savo partijos 
narį įstatyti į “Tėvynės” re
daktorius, o dabar vienas po 
pseudonimu pasislėpęs “S.L.A. 
Narys” rašo Sirvydo organe ši
tokią pasaką:

“1924 m. 33-me seime Wil- 
kes Barre, Pa., Grigaitis pri
buvo savo lėšomis, ir tuoč- 
tuojaus sušaukė socialistų 
konferenciją, susidedančią iš 
septynių vyrų. Visupirma ta
po nutarta vesti seime agita
ciją—kelti 34 SLA 
Chicagą. Tolesniai, 
tirta ir apsvarstyta, 
rios frakcijos seimo 
prisidėti. (Matote,
SLA. seimo Susivienijimui 
gręsė komunistų pavojus). 
Kadangi vienas vietinis kon
ferencijos narys tvirtino, jog 
apylinkėje anglių kasyklų 
SLA. kuopos daugumoje yra 
tautiškai nusistačiusios, tai 
Grigaičio konferencija nutarė 
prisidėti prie daugumos. 
Akyva buvo regykla, kada po 
pirmam balsavimui ir komu
nistų pralaimėjimui, Grigaitis 
nutvėrė nuošaliai sėdinčio 
draugo ranką ir iškilmingai 
sušuko: 4O drauguti mielas— 
musų laimėta,- musų laimė
ta!,”.

Ir kaip tas “Vienybės” me
lagius nesigėdi šitokias pasakas 
fabrikuoti! Juk visi, kas skai
to laikraščius, gali žinoti, kad 
to fašistiško pasakoriaus prasi
manymai nesutinka su tiesa.

Pirmiausia, Grigaitis neturė
jo reikalo savo lėšomis važinė
ti į Wilkes Barre ir šaukti te
nai socialistų konferenciją, ka
dangi tą konferenciją buvo su
šaukęs LSS. Pildomasis Komi
tetas,—panašiai, kaip Sandaros 
centras šaukia savo organizaci
jos suvažiavimus tam pačiam 
mieste, kur įvyksta SLA. sei
mai. Grigaitis buvo delegatas 
konferencijoje, taip pat kaip 
ir keletas kitų čikagiečių, ir jų 
kelionės lėšas apmokėjo tos or
ganizacijos, kurios juos siuntė.

Konferencija buvo šaukiama 
viešai, ir jos aprašymai bei nu
tarimai tilpo spaudoje.

Antra, yra kvailas 
kad socialistai Wilkes 
svarstę, prie kurios
dėtis-r-prie bolševikiškos, 
prie “tautiškai nusistačiusios”. 
Bolševikiškos f akcijos socialistai 
nerėmė niekuomet, ir toks klau
simas, kad prie jos dėtis, ne
galėjo jiems visai ateiti į gal
vą. Tarp socialistų ir bolše
vikų ėjo kova jau nuo 1916 
m., ir per tą laiką Grigaitis ne
darė su bolševikais jokių kom
promisų.

“Vienybės” melagiaus paduo
ti neva Grigaičio kokiam ten 
“drauguičiui” pasakyti žodžiai 
yra grynas absurdas, nes, viena 
Grigaitis savo kalboje “drau- 
gučių” nevartoja; antra, dar 
prieš seimui prasidedant buvo 
žinoma, kad bolševikai yra ma
žumoje, ir todėl visai nebuvo 
nuostabu, kad jie seime praki
šo.

išmislas, 
Barre’je 

frakcijos 
ar

Ar ne laikas jau butų tam 
Brooklyno laikraščiui paliauti 
nešiojus liežuvius ir pradėti 
rimčiaus elgtis ?

NAUJI “SPECŲ” SUĖMIMAI

Sensacinga Doneco srities 
inžinierių byla, matyt, dar ne
numalšino bolševikiškos val
džios apetito prie “specų” 
kraujo; Rygoje gauta žinia, 
kad Tiflise tapo suimta visa ei
lė Kaukazo rudos kasyklų inži
nierių. Jie yra kaltinami, kad 
1921-1924 m. jie gaudavę pini
gų iš buvusiųjų kasyklų savi
ninkų ir teikę jiems informaci
jų apie • Rusijos kasyklų pra
monės stovį.

Ar teisingi šitie kaltinimai 
Kaukazo inžinieriams, mums 
čia nesvarbu. Bet keista yra 
valdžia, kuri areštuoja žmones 
ir kelia jiems bylas, pasirem
dama tuo, kas dėjosi keturi, 
penki ar šeši metai atgal.

Ir jeigu inžinieriai - taip el
gėsi, kaip tuose kaltinimuose 
sakoma, tai kodėl apie tai nie
ko nežinojo per eilę metų nei 
sovietų žvalgyba, nei tiesiogi
niai tų inžinierių viršininkai? 
Ar tai ne apsileidimas?

Bet komunistai, pastatyti 
Kaukazo kasyklų bosais, žinoma, 
nebus patraukti atsakomybėn— 
taip pat, kaip nebuvo patrauk- 

pramonių
nors, anot sovietų 

tenai ėjo “sabotažas” 
metus.

wwwvw

vairius
Valstijų įstatmai ir 
dirbančios moterys

Rusijos gyventojų 
skaičius

Kiek Rusija turi gyventojų.— 
Karo ir epidemijų pasėkos. —• 
Sovietų Rusijos respublikos.— 
Gyventojų ^persikraustymai. 
—Bėgimas į miestus. —Gy
ventojų prieauglio problema. 
—Stabilizacija. —Duonos kri
zini.

gyveno 106 
1914 m,— 
Epidemija, 
gyvenimas

į 1921 ir

kiek gy- 
sovietams

<

Sovietų leidiniuose dabar yra 
skelbiamos žinios apie Busi jos 
gyventojų skaičių. Pasirodo, 
jog Rusija turi daugiau žmo
nių, negu pirma buvo manoma. 
Statistikai spėjo, jog dabartine 
Rusija turi apie 143 milionus 
gyventojų. Tačiau 1926 m.’ 
cenzas parodė, jog gyventojų 
tikrumoj yra kur kas daugiau, 
būtent, 146,980,460. Toj pačioj 
teritorijoj 1897 m. 
milionų žmonių, o 
apie 135,000,000. 
karas ir skurdus
gyventojų skaičių 1920 m. su
mažino iki 131 mihono. Po to 
gyventojų prieaūglis ėmė spar
čiai didėti, nežiūrint 
1922 metų badą.

Pažiūrėkime dabar, 
ventojų turi atskiros
priklausančios respublikos. Pir
mą vietą, žinoma, užima RSFS’ 
R. Ji turi 100,000,000 gyvento
jų. Po to seka Ukrainos res
publika su 29,000,000 gyvento
jų; Užkaukazio—su 5,500,000; 
Uzbekų — 5,000,000; Baltgu- 
džių—mažiau nei penki milio- 
nai ,ir turkmėnų respublika, 
kuri turi apie vieną milioną gy
ventojų.

Laike civilio karo pasireiškė 
didelis gyventojų bėgimas iš 
pramonės centro ir šiaurinės 
Rusijos dalies i rytus ir piet
ryčius. Ačiū tam, ištuštėjo ne 
tik miestai, bet ir emigracijos 
paliesti kaimai.

Pradedant 1921* m. prasidėjo 
judėjimas į priešingą pusę — 
iš bado paliestų rajonų žmonės 
pradėjo bėgti į pramonės cent
rus. Žemdirbystė rytuose ir 
pietryčiuose ilgai pasiliko blo
game stovyje. Gyventojų per
sikraustymas iš kaimų į mies
tus, iš rytų j vakarus nepasi
liovė ir dabar. Pavolgėj bado 
metais gyventojų skaičius žy
miai sumažėjo. Samaros ir 
Orenburgo gubernijose tas su
mažėjimas net 1926 m. kai ku
riose vietose siekė 18%. Suma
žėjimas pasireiškė tap pat Stav
ropolio bei Chersono apygardo
se ir Tūlos bei .Riazanio guber
nijose. Iš tų vietų kaip tik 
daug žmonių išvyko į didesnius 
pramonės 
statistikai 
nuo 1923 iki 1926 m. iš kaimų 
į miestus persikraustė apie trys 
milionai gyventojų. Per tą lai
ką miestuose gyventojų prie
auglis pašoko iki penkių milio
nų. Rusijoj dabar vyksta gy
ventojų “urbanizacija” (persi
kraustymas į miestus). Laiko- 
tarpj nuo 1923 iki 1926 m. kas 
metai miestelėnų prieauglis sie
kė 6%, o kaimiečių tik apie 2%.

Tas bendras gyventojų prie
auglis sumuša visus rekordus. 
Dar iki karo Rusijos gyventojų 
skaičius augo gan sparčiai, ta
čiau padaugėjimas lyginosi tik 
1% per metus.

Reikia pažymėti, kad tas 
“rekordinis” prieauglis Rusijoj 
pasireiškė ne taip labai senai. 
Dar apie 1875 
žvilgsniu buvo 
nuo Anglijos, 
glijoj metinis 
auglis tais laikais lyginosi 13 

žmonių kiekvienam tūkstančiui, o ru- 
___________...Juo suose—10. Po to rusuose prie- 
pagalba tikėtasi ir dėta daug auglis pradėjo sparčiai diduti ir 
vilčių monarchizmo ateičiai, pašiekė tokio skaičiaus,' kurio 
kurio dabartis net ir Vokietijoj neturėjo nei viena Europos ša- 
labai pašlijusi. Toks jau keis- lis. Vidutiniškai imant, Riek
tas likimas, kuris nevisada pa- vienam tūkstančiui rusų per 
teisina viltis ir dažnai tiek metus gimdavo 45 vaikai. Tiesa, 
daug triukšmo sukelia. Uuo pačiu laiku mirtingumas

kad, persekiodama 
darbininkus, sovietų

ti ir Doneco srities 
direktoriai, 
valdžios;
per metų

Aišku, 
technikos
valdžia stengiasi nuimti kaltę 
nuo atsakomingųjų pramonės 
vedėjų, t. y. nuo savęs. Ar 
Maskva mano, kad pasaulis to 
nesupranta?

Įvairenybės
Kas matė milijonus mo 

narchizmo propagan
dai Vokietijoj

Vokiečių monarchistai visą 
laiką nesigailėdami pinigų varo 
smarkią monarchizmo propa
gandą. Daug kam krisdavo j 
akį toks didelis lėšų mėtymas 
šiai propagandai, bet kas kar
tą monarchistai surasdavo kaip 
atsakyti. Girdi, duoda buvęs 
kaizeris ir kiti pinigingi jo gi
mines. Tačiau slapčiausias da
lykas ilgainiui išeina aikštėn; 
paaiškėjo ir monarchizmo pro
pagandai skleisti lėšų šaltinis. 
O paaiškėjęs visoj Vokietijoj 
sukėlė nepaprasto įspūdžio, 
nes lėšos buvo duodamos iš val
džios šaltinių ir duodavo jas 
gausiai karo ministerija. Su
prantama, kad tai nesuderina
mas demokratinėj valstybėj da
lykas, ypač dar tokios įstaigos, 
kaip karo ministerija, remti 
partijos biznį. «

Kiek daug tam tikslui buvo 
duodama, pakankamai aišku iš 
to, kad tik paskutiniu metu 
vienai filmų bendrovei “Pho- 
bus” duota 8 milijonai gold- 
markių. Mat pasirinkta liabiau- 
siai dabar mėgiamas 
dalykas— kinemotografas

vilčių monarchizmo

centrus. Sovietų 
apskaičiuoja, jog

m. Ruąija tuo 
toli atsilikusi 

Pavyzdžiui, An
gy Ventoj ų prie-

irgi buvo nesvietiškai aukštas. 
Bet jau 1905 m. mirtingumas 
pusėtinai sumažėjo: kiekvie
nam tūkstančiui gyventojų te
ko 30 mirčių. Taigi mes ma
tome, jog kitose Europos ša
lyse gyventojų prieauglis labai 
mažas. Pavyzdžiui, Belgijoj jis 
lyginasi tik keliems žmonėms 
perlietus. (Dr. Raymond Pearl 
sako, jog kas metai belgų skai
čius pasidaugina penkiais žmo
nėmis! Francijoj, Anglijoj, Šve
dijoj, Vokietijoj ir kitur mir
tingumas irgi greit susilygins 
su gimimų skaičiumi. Vadina
si, ten einama prie gyventojų 
stabilizacijos. Ten* mirtingu
mas palyginamai nėra didelis, 
bet užtat ir gimimų skaičius 
yra žemas (tūkstančiui švedų, 
pavyzdžiui, gimsta per metus 
18 vaikų, o tūkstančiui rusų 
net 45!).

Rusijoj, kaip matėme, gyven
tojų prieauglis dabartiniu laiku 
yra neįmanomai didelis. Ir sun
ku tikėtis, kad jis trumpoj at
eityj sumažės. Greičiau gali 
atsitikti kaip tik priešingai: ge
rėjant sanitariškoms aplinky
bėms mirtingumas sumažės, o 
tai ves prie dar didesnio gy
ventojų prieatiglio.

Tiesa, valdžia ragina gyven
tojus prisilaikyti gimdymų kon
troles, bet kol kas ta agitaci
ja beveik jokių rezultatų neda
vė. Ir išviso gyvenimas paro
do, jog agitacija mažai reikš
mės teturi, nes jos pagalba gy
ventojų prieauglio negalima nei 
sulaikyti, nei pagreitinti. Saky
sime, beveik visos valdžios 
stengiasi kovoti su gyventojų 
stabiįizacija, o vienok joms ta
tai nesiseka. Moksle dabar vis 
labiau pradeda įsigalėti ta pa- 
žvalga, jog kulturėjančioj tau
toj didelis gyventojų prieauglis 
yra pereinamoji stadija. Po to 
seka stabilizacija, kuri pasireiš
kia dvejopu budu: mažu gimi
mų skaičium ir žemu mirtingu
mu arba dideliu gimimų skai
čium ir nepaprastai au
kštu mirtingumu. Pavyzdžiui, 
Vokietija eina prie gyventojų 
stabilizacijos visai kitokiu ke
liu, negu Kinija. Tiek Vokie
tijoj, tiek Kinijoj gyventojų 
prieauglis yra visai mažas. Bet 
Vokietija to atsiekė gimimų su
mažėjimu, o Kinija — dideliu 
mirtingumu.

Gyventojų prieauglio atžvil
giu Rusija dabar randasi perei
namajame laipsnyj. Bet ankš
čiau ar vėliau ir ten turės įvyk
ti stabilizacija. Patys sovietų 
statistikai pripažįsta, jog- žemės 
ūkio atstatymas yra daug lėtes
nis, negu gyventojų prieauglis. 
Kitais žodžiais sakant, Rusija 
dabartiniame savo žemės plote 
turi daugiau žmonių nekad iki 
karo, o tuo tarpu žemdirbys
tės produkcija tik dabar prade
da pasivyti prieškarinius lai
kus.

Tokia dalykų • padėtis neiš
vengiamai veda prie “duonos 
krizio”. Toks krizis, kaip ma
tyti, vystosi šiais metais, nes 
sovietų valdžia paskubomis su
pirko grudų užsieniuose.

Tik keturios valstijos Jungt. 
Valstijose — Alabama, Florida, 
Iowa ir West Virginia — neturi 
jokių įstatymų reguliuojančių 
darbo valandas moterims.

Indiana, N. Carolina ir S. Ca- 
rolina nustato moterų darbo va
landas tik audimo išdirbystėse. 
Visos kitos valstijos leidžia mo
terims dirbti tik paskirtą skait
lių valandų į dieną, arba jeigu 
ilgiaus dirba, reikalauja joms 
daugiaus užmokėti.

Sekančiose valstijose moterys 
gali dirbti tik aštuonias valan
das į dieną — Arizona, Califor- 
nia, Colorado, Kansas, Montana, 
Nevada, New Mexico, New 
York, Utah ir Washington, Co- 
lumbijos Distrikte ir Porto Ri- 
co teritorijoj. Moterims leidžia
ma dirbti įvairiose industrijo
se šiose valstijose.

Septyniolika valstijų — Ar- 
kansas, Idaho, Kansas, Maine, 
Massachusetts, Michigan, Min
nesota, Mississippi, Nebraska, 
New Mexico, Ncw York, North 
Dakota, Ohio, Oklahoma, Ore- 
gon, Texas ir Wisconsin — lei
džia moterims dirbti dešimtį va
landų į dieną. Kitos valstijos 
reguliuoja dienines ir savaitines 
valandas, aprūpina poilsio dieną, 
pavalgyti valandas ir poilsio lai
kotarpius.

šešiolika valstijų, jų tarpe Ca- 
lifornia, Massachusetts, Ncw 
Jersey, New York, Pennsylvania 
ir Wisconsin, draudžia naktinį 
darbą moterims kaikuriose in
dustrijose ir užsiėmimuose.

Paprastai naktinės valandos 
yra tarpe 10 vai. vakare ir 6 v. 
ryte.

Kadangi moterys daug darbo 
atlieka namie, beveik ketvirta 
dalis visų valstijų draudžia arba 
reguliuoja naminį darbą. De
šimts valstijų — Illinois, India
na, Maryland, Massachusetts, 
Michigan, Missouri, New York, 
Ohio, Pennsylvania, Tennessee, 
neleidžia moterims siūti drabu
žius ir taisyti tabako produktus 
namie. Taipgi tos valstijos, ku
rios leidžia dirbti namie, reika
lauja švarių aplinkybių, tinka
mos šviesos ir ventilacijos.

Devynios valstijos — Califor- 
nia, Colorado, Massachusetts, N. 
Dakota, Oregon, South Dakota, 
Utah, Washington ir Wisconsin 
paskyrė mažiausią algą, kurią 
galima moterims mokėti kaiku
riose industrijose. Sekančios 
valstijos— California, Colorado, 
Massachusetts, N. Dakota, Ore
gon, Washington ir Wisconsin— 
paskyrė ypatingus komitetus ar
ba komisiją, kurios turi tyrinėti 
įvairias industrijas ir paskirti 
kiekvienai arba visoms mažiau
sias algų ratas. [FLIS.].

Pradedu Biznį
1) KEAL ESTATE, 2) Visokios 
rųšies: Apdraudą (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. Roosevtlt 8500

Pasigailėjimo verta toji mo
tina, kuri vaikus auklėja vie
nais pabučiavimais.

Kas gyvas, tas mirties balsu 
nekalba.

ž--------------G
GYVENIMAS

Minesinig žurnalai

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

Klozeto outfitM trenk
tas. $13.60. Pirkit ano 
muaij oleelto kainomis. 
Namu apAildymo Įren
giniai parduodami leng
vais Išmokėjimais.
Peoples Plumbing & 
Heatinpr Supply Co. 
490 Molvvuukee Avė., 

401 N. HalMed Nt 
Hlymarket 0076—0076

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

Tol. Boulevard 0214
Plumbinr, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. YUSKA & CO.
4604 So. Paulina St.» Chicagn, IR.

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

G ' ’ "‘G
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Viešųjų darbu komisio- 
nierius Wolfe rezig

nuos?
Vandens fondas duos didelį de

ficitą. Negali net nė gatvių 
pataisyti.

Vakar paėjo gandai, kad vie
šųjų darbų komisionierius Ri- 
chard W. VVilfe rengiasi rezig
nuoti. Tie gandai paėjo po to, 
kaip sužinota, kad komisionie- 
rius Wolfe atsikreipė prie Chi- 
cagos prekybos asociacijos pra
šydamas ją ištirti visą vandens 
padėtį ir duoti savo sumany
mus kaip sumažinti deficitą 
vandens fondo, kuris sieks šie-' 
mot net $12,000,000. Įplaukų 
už vandenį numatoma tik $13,- 
000,000, o išlaidos sieks virš 
$19,000,000, be to reikia pa
dengti pereitų metų deficitą, 
kuris siekė arti $8,000,000. šis 
prašymas pašalinės įstaigos iš
tirti jo departamentą ir esąs

Liūdna užbaiga 
iškilmių

Vienas užmuštas, keturi su
žeisti orinei bombai sprogu^ 
minioje.

įPacifto and Atlantic Photo)

Illinois kongresmanas “at- 
large” Henry R. Rathbone, lie
pos 15 d. pasimirė Chicagoj po 
operacijos. Jis buvo 57 m. am
žiaus.

San Nicolo Di Bari italų 
draugija per tris dienas turėjo 
bazarą-fėrus Taylo£ ir Sanga- 
mon gatvių aplelinkėj. Bai
giant bazarą visa minia nuėjo 
į Sportman parką, prie Jeffer- 
son ir Polk gatvių fejerverkais 
užbaigti iškilmes. Baigiant fe
jerverkus uždegta orinę bombą. 
Ji išpradžių degė ant stiebo, 
bet paskui dėl nežinomos prie
žasties nuo stiebo pušoko mi- 
nion ir ten visu smarkumu 
eksplodavo. Eksplozijoj vienas 
žmogus, Michel Ferrarra, 33 
m., 1010 S. Aberdeen St., liko 
ant vietos užmuštas. Jam veik 
visai nutraukta galvą. Paliko 
jis žmoną ir tris vaikus Itali
joj. Keturi gi kiti žmonės liko 
sunkiai sužeisti.

Darbininkas prigėrė
Darbininkai pumpuodami van

denį iš duobės po elevatorio 
šafta, statomo didelio namo 
prie 14 W. Elm St., rado lavo
ną plesteri notoj o Frulds McLa
ren, 45 m., 3009 Leland St. 
McLaren, kuris dirbo tame na
me, prapuolė pereitą penkta
dienį. Spėjama, kad jis dirbda
mas kuriame nors viršutinių 
ailgštų įkrito į duobę ir joje 
prigėrė.

Bandė pasivažinėti; liko 
užmušta

Matydama kaip kiti vaikai 
kartais užsikabina už važiuojan
čio troko ir gauna '“raidą”, 6 
m. mergaitė, Elimore Svviezcz, 
1641 W. 38 St., irgi bandė už
sikabinti už pravažiuojančio 
troko, bet pakliuvo po troko 
ratais ir liko ant vietos užmuš
ta.

PRANEŠIMAI I Jaunosios Birutės tėvų susirinki
mas bus ketvirtadieny, rugpiučio 2 
d., 8 v. v., Mark White Sųuare svet. 
(Library Room). Visi tėvai prašomi 
atsilankyti. — Valdyba.

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ

Svarsto chemikalų pri
taikintą karams

Areštavo balsavimų 
sukčius

Roseland. S. L. A. 139 kuopos 
susirinkimas įvyks ketverge, rugpjū
čio 2 d., 7:30 vai. vakaro, Strumilos 
pvetainS.j. Visi nariai ir nares da
lyvaukite .susirinkime ir užsiniokėkit 
užvilktas mokestis, atsiveskit ir nau
jų draugų prisirašyti prie S. L. A. 
ią9 kuopos. Sekr. J. SUvncauskas.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas Kliubas, Chicago, III., laikys mė
nesinį susirinkimą penktadieny, rug
pjūčio 3 d., 7:30 vai. vakaro, Lietu
vių Auditorium, 3133 So. Halsted St. 
Visi nariai malonėkite laiku pribūti, 
nes randas daug svarbių dalykų ap
tarti. Nut. rašt. S. Kunevičius.

------- t---- .
Cicero Lietuvių Raudonos Rožės 

Tašeipos Kliubas laikys mėnesinį su
sirinkimą penktadieny, rugpiučio 3 d. 
šių metų, kaip 7:30 vai. vak., V. 
Lukštus svet., 1500 S. 49 Avė., Cice
ro, III. Taigi garbus nariai malo
nėkite dalyvauti šiame susirinkime, 
nes yra labai daug svarbių kliubo už
manymų, kuriuos turėsime aptarti, 
taipo yra daug naujų narių priėm
imui, taip, kad kiekvienas turime da
lyvauti. Su pagarba,

Ben. Tumavich, rašt.

W. Pullman Liet. Paš. Kliubo mė
nesinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
ruRpiučio Ii d., paprastoj vietoj ir 
laike, geistina, kad nariai skaitlingai 
dalyvautu, nes bus galutinas apkal
bėjimas, kaslink musų didžiojo iš
važiavimo su laimėjimais, taipgi ne
pamirškite išparduoti paimtas serijas.

Kliubo Koresp.

Brlghton Park S. L. A. 176 kp. 
susirinkimas įvyks pėtnyčioj, rugpiu
čio 3 d., Jokantų svetaine], 4138 
Archer Avė., 7:30 vai. vak. Gerbia
mieji malonėkite atsilankyti kuo- 
skaitlingiausiai, nes yra daug neuž
baigtų reikalų, raportas iš išvažiavi
mo. Užsimokėkite savo mokestis ir 
naujų narių atsiveskite prisirašyti 
prie S. L. A. Sekr. A. Trejonis.

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedalioj pagal «utMrtj

GYDO 
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal 

Dr. J. W. Beaudette 
VIRBUI ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė. 
Valandos:

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

TELEFONAS CANAL 0464

pirmas žingsnis prie rezignaci
jos. Bet pats Wolfe tam griež
tai užginčija. Jis sako, kad jis 
nė nemanąs rezignuoti, jei pats 
mayoras neprašys jo tai pada
ryti. Jis pakvietęs pašaliečius 
tik tam, kad jo departamento 
veikimas butų aiškus visiems 
ir kad gauti nuo bešališkų ty
rinėtojų patarimų.

VVolfe turi ir kitą bėdą. Jis 
pavedė White Paving Co. patai
syti gatves šiaurinėj miesto da
ly. Tečiaus |>-lė Myrtle Elsenau 
užvedė bylą reikalaudama kon
traktą panaikinti, nes suderė
toji kaina už gatvių taisymą 
esanti nepaprastai augšta. 
Kompanija sutiko panaikinti 
kontraktą, jei jai bus užmokė
ta $350,000 už atliktąjį darbą.' 
Tečiaus p-lė Elsenau sako, kad 
ir ta kaina yra perdaug augšta 
ir atliktasis darbas nevertas 
daugiau kaip $200,000. Kompa
nija gi šiame dalyke nenori nu
sileisti ir visas darbas prie tai
symo gatvių apsistojo. Kol ne
panaikintas kontraktas, pats 
miestas irgi negali siųsti savo 
darbininkų taisyti gatves. O 
nepataisius gatvių balsuotojai 
triukšmaus. Taigi politikieriai 
atsidūrė labai keblioj padėty, iš 
kurios jie neranda išeities. Ma
noma šaukti specialį miesto ta
rybos susirinkimą panaikinti 
kontraktą su White Paving Co.,' 
nežiūrint to, kad tada komjja-, 
nija galėtų traukti miestą teis
man ir reikalauti nuostolių at
lyginimo už sulaužymą kontrak-

Chemikai, kurie laiko pasita
rimus Northwestern universite
te, ir kurie pereitą savaitę svar
stė kaip chemija gali pagelbėti 
ūkininkams, dabar svarsto apie 
chemijos rolę ateities karuose.

Visi pri pažysta, kad chemija 
ateities karuose loš labai svar
bią, gal sprendžiančią rolę. Bet 
kuomet vieni sako, kad ateities 
karai bus labai pražūtingi, nes 
pagelba nuodingų dujų bus ga
lima į ktdias valandas išnaikin
ti visos šalies gyventojus, — 
ir netik gyventojus, bet ir visą 
gyviją, tai kiti sako, kad pasi- 
dėkuojant chemijai karai pasi
darysią visai nepavojingi, be 
mirties. Tokios bent nuomonės 
laikosi Dr. Gustav Egloff, chi- 
cagietis. Jis sako, kad 1,000 
aeroplanų, kiekvienas turintis 
po 5,000 svarų chloroformo,1 
gali užmigdyti visus Chicagos 
ar New Yorko gyventojus į 
vieną valandą laiko. Esą ateity 
vieton žmones žudyti, bus sten
giamus! juos užmigdyti ar kaip 
kitaip padaryti juos neveik
liais tūlam laikui. Tai esą leng
va pasiekti aenestetikų pagel
ba. Reikia tik kad ore butų l1 
nuoš. aenestetikų ir visi žmo
nės sumigs. Su laiku gi gal bus 
surasta dar stipresnių ir veik
lesnių aenestetikų, negu dabar 
žinomieji.

Bet kuomet viena šalis tik 
migdys savo priešininkus, tai 
kas uždraus kitai šaliai naudoti 
smarkiausias nuodingas dujas?

Prokuroro, kuris veda tyri
nėjimus pereitų balsavimų suk
tybių, įsakymu tapo areštuoti 
keturi žmonės, veiklius narius 
27 vardo Homer K. Halpin or
ganizacijos. Halpin gi yra vie
nas žymiausių vadovų Crowe- 
Thompson-ITalpin-Eller republi- 
konų frakcijos. Suimtieji yra 
kaltinami dėl balsavimų sukty
bių, kad jie gudriai suklastavę 
400 baliotų naudai Crowe šai- 
kos. Tarj) suimtųjų yra vienas 
policistas, du žymus politikie
riai, vienas kurių turi politinį 
džiabą, ketvirtas gi yra janito- 
rius.

Vaikas prigėrė upėje
August Moos, 7 m., 144 E. 

Illinois St., prigėrė upėje prie 
State gatvės. Jis bandė nbšokti 
nuo prieplaukos į laivą , bet 
įkrito upėn ir prigėrė pirmiau, 
negu spėta suteikti jam pagel- 
bą.

Vaikas prigėrė
Leland Danhour, 9 m., 1008 

E. 41 St., žaizdamas paežery 
ant polių, paslydo, įkrito į eže
rą ir prigėrė. Gelbėtojai jo la
voną išėmė, bet atgaivinti jį 
nebeišstengė.

West Pullman. S. L .A. 55 kp. su
sirinkimas įvyks subatoj, rugpiučio 4 
d., 7 vai. vak. A. Statkaus svetainėj, 
722 W. 120 St. Visi nariai yra nuo
širdžiai kviečiami atsilankyti, ypač 
tie, kurie esat skolingi.

K. Statkus, F. Rašt.

Didelis Piknikas
Brookmont Woods

• Kankakee, III.
Rengia

Švento Jurgio Drau- 
g-ystė

Rugpiučio 5 d., 1928
Kviečiame visus aplinkinius lietu

vius, įžanga ir šokiai dykai. Dar
žas randasi prie Kankakee Upės, 
gražioj vietoj. Kviečia 

KOMITETAS.

Res. Telephone Plaza 8200
DR. M. J. SHERMAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 So. Loomia Street 

Kampas 18th St.
Vai. 2—4 po plet ir 7—9 vai. vakaro 

Telefonas Canal 1912 
Besidence Tel. Fairfai 6358

DR. HERZMAN

Lietuves Akušerės
Phon<o Vfctory 4952

MRS. A. JARUS1LKAUSHII.LAS 
AKUŠERKA

3252 South Halsted Street

Viršui Universal 
State Bank

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12' 

iki 8 vakaro. Ki

tu laiku pagal su
tartį.

—. — ■■■■■ I. ■■■
I

A. Vidikas-Lulevich

Lietuviai Daktarai

DR. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street
Tel. Boulevard 2169 

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

— Iš RUSIJOS —
Gerai lietuviams žinomas per 2i 

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 t 
1025 W. 18th SU netoli Morgan St, 
Valandos: Nuo 10—12 pietą ir 

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

Naktį So. Shore 2238, Crawford8288

to.
Wolfe turi ir trečią nesmagu

mą. Tai dėl automobilių fondo. 
Kiekvienas automobilistas turi 
miesto laisnį, už kurį moka $10 
ar $20 metams. Surinktieji už

Grand jury kamantinė
jo M. Ellerj

tuos laisnius pinigai turi eiti Morris Eller, politinis bosas 
vien gatvių taisymui. Tečiaus 20 vardo, užvakar buvo kaman-
ir pinigai išnyksta, ir gatvės tinėjamas specialio grand jury, 
lieka nepataisytos. Dabar alder- kuris tyrinėja pereitais balsa- 
manai tyrinėja kur dingsta su- į vimais papildytas suktybes, 
rinkti už automobilių laisnius Ypač 20 varde balsavimai buvo
pinigai ir niekurie aldermanail 
jau atvirai pareikalavo VVolfe 
rezignacijos.

labai triukšmingi, daug politi
nių darbuotojų, kurie ėjo prieš 
Ellerį, liko išvogti ir sumušti.

Del šių trijų svarbių prie
žasčių ir kalbama apie VVolfe 
rezignaciją.

Balsavimai užsibaigė nušovimu

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽ1S
Gydytoja* ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 919a

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

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

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

Nušovė savo vyrą 
šeši mėnesiai atgal John Dc- 
monovich iš Hammondo aplei
do savo pačią ir aštuonius vai
kus.' Vakar jis susitiko su savo 
pačia Ona, kuri jį nušovė ir 
paskui pasidavė policijai.

Ji pasisakė policijai, kad ji 
prašiusi jį užeiti į namus pa
žiūrėti jaunesniojo vaiko, ku
ris sergąs. Bet jis atsisakė ir 
vieton to nuėjo į karčiamą. Ji 
gi skubiai parėjo namo, pasi
ėmė revolverį ir vėl sugryžo.

negro adv. Granady, kuris kan
didatavo prieš Ellerį į vardo 
komitimanus. Grand jury jau 
apkaltino apie 30 žmonių sąry
šy su išvogimais, sumušimais ir 
užmušimu Granady. Eller ir 
buvo tardomas apie tai, ką jis 
apie tuos smurto aktus balsa
vimuose žino. Kadangi kamanti
nėjimas buvo atliktas prie už
darytų durų, tai nežinoma ką 
liudijo Elleris. Girdėta kalbant, 
kad jis pasisakė esąs pilnas 20, 
vardo bosas ir. jis viską pats 
tvarkąs, taipjau pats vedąs vi
sas rinkimų kampanijas.

Elleris liudijo prieš grand' 
jury savu noru. Bet pirmiau • 

Pakvietusi vyrą iš saliuno, ji jis turėjo pasirašyti, kad jis 
peršovė jį kaip tik jis pasiro- delei to liudijimo nereikalaus1 
dė gatvėje. sau jokios neliečiamybės. '

Policistas ir kunigas žu
vo kovoj su plėšikais
Policistai Jerry O’Connell ir 

Doyle prie 34 ir LaSalle gatvių 
užtiko du negrus plėšikus kra
tant kišenius negrų baptistų 
kunigo George Vau Pertiolay, 
101 W. 35 St. Prasidėjo smar
kus persišaudymas tarp policis- 
tų ir plėšikų, kurie kunigą var
tojo kaipo apsaugą ir pasislėpę 
už jo nugaros šaudė į policis- 
tus. Toje kovoje abu policistai 
liko sunkiai sužeisti, kunigas 
gi liko užmuštas. Vienas plėši
kų irgi liko sužeistas. Sužeista
sis policistas O’Connell vėliau 
pasimirė ligoninėj. Abu plėšikai 
gi suimti.

91 užmuštas automobi
lių liepos mėn.

Liepos mėnesy nelaimėse su 
automobiliais žuvo 91 žfhogus, 
arba 10 žmonių daugiau, negu 
žuvo liepos mėn. pereitais \me- 
tais.

Pereitais metais per pirmąjį 
pusmetį dėl automobilių žuvo 
551 žmogus. Šiemet gi per tą 
l>atį laiką žuvo 568 žmonės.

>

FRANClšKUS 
AMBRA’ZIUNAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 31 dieną, 12:15 valandą 
po piet, 1928 m., sulaukęs 42 
m. amžiaus, gimęs Kauno ap., 
Vilkijos parapijos, Valmaltiškio 
kaimo, Amerikoj išgyveno 22 
metu. Paliko dideliame nuliūdi
me moterį Zofiją, po tėvais Zi- 
montaitę, dvi dukteris, Stani- 
lavą ir Zofiją ir du sūnų, Be
nediktą ir Praną, brolį Jurgį, 
seserį Eleną Kaščiukienę ir gi
mines, o Lietuvoj motinėlę, ses- 
rį ir brolį. Kūnas pašarvotas, 
randasi 6818 So. Talman Avė.

Laidotuves įvyks subatoj rug
pjūčio 4 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų į Aušros Vartų parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Franciško Ambra- 
ziuno giminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Vaikai, Sesuo, 
Brolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis. Telefonas 
Yards 1741.

Kalbanti pašto dėžutė
Prie Madison ir State gatvių 

tapo įtaisyta kalbanti pašto dė
žute, kuri praeiviams nuolatos 
primena, kad siuntimas oro paš
tu yra žymiai nupigintas ir to
dėl ragina laiškus siųsti oro 
paštu.

Siuntimas laiškų oro paštu 
nupigintas nuo 10c. iki 5c. už 
pusę uncijos. Dabar varoma 
kampaniją bent dvigubai padi
dinti siuntinėjimą laiškų oro 
paštu. Kaipo dalis tos kampa
nijos ir yra ši kalbama pašto 
dėžutė.

AKUŠERKA
3101 South Halsted Street

Kampas 31-mos gatvės
Phone Victory 1115

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenie 
Telefonas Boulevard 7820 

Res^ 6641 South Albany Avenue 
TeL Prospect 1930 

Valandos 2-4, 3-8. Nedėlioj 10-12 d.

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai egzaminadja. Be ikhumo 
ištraukimas

Valandos: 10-12, 2-4 ir 5-9
4930 W. 13 St., CICERO

TeL Cicero 49

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

- - !■>!'" ■ -Si ■ I! I Į I ■ I

, Graboriai

S. D. L ACHAVICZ

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. pb 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso ir Rei. Tel. Boulevaru 5913
DR. A. J. BERTASH 

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

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare 
Res 8201 South Wallace Street

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Res. 2359 S. leavitt St., Canal 2830 
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

Lietuvis Graboriis ir 
Balzamuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

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

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patanz.av imas 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
įkyriu. ........

3307 Aubum Avė, 
chicagoT*ill.

US —
Geresnis ir Pi- 

—— gesnis Už kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp 
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė, 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield 
Tel. Lafayette 

SKYRIUS 
1410 So. 49 Ct.,

Avenue 
0727

1410 So. 49 Ct., Cicero 
Tel. Cicero 3794 

skyrius
3201 Aubum Avė. Tel. Blvd. 3201

LIETUVIS AKTŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Res. 6600 South Artesian Avenie 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 9257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicaro. IU.

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

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

'Namų telefonas Brunsvrick 9597 
Ultravioletini šviesa ir diathermla

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenie 
Ant Zaleskio Aptiekei 

CHICAGO. ILL.

fel. Victory 6279

DR. G. SERNER

Telefonai Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

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

Lietuvis Akių Specialistai

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1

Jei abejoji apie tavo ūku, eik pai

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMKTRIST

Phone Boulevard 6487 
4649 South Ashland Avenne 

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

Ofiso Tel. Victory 7188
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South Westerh Avenie 

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

įvairus
Telephone Yards 0994

DR. M AURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų
7 51d 9 vak. Nedel. nuo 10 iki 12 dien. 

Res. Telephone Plaza 8200

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 Soath Ashland Ave^ 2 labos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriikų, Vyriškų ir Vaiką Hąą 
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 Midvray 2880

Advokatai

A. A. OLE ,
ADVOKATAS

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

Vm k s
8241 South Halsted St 

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

. Pėtnyčio*

JOHN B. BORDEN 
(Joho Bagdžiunu Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
105 West Adams St. Room 2117 

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

Telephone Roosevelt 9090 \ 
Namą Telefonas Republic 9600

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 Jr Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS '

3335 So. Halsted St
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu

l gūgk 7
ADVOKATAS < 
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

8323 South Halsted SL 
Tel. Boulevard 1310

Vai.! Nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergą 

Nediliomis nuo 9 iki 12 ryto

A. A. SLAKIS /
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyji
Room 1502 1

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West WashinEton Street 

Cor. Washington and Clark Sis.
Ofiso Tel. Central 2978 /

Namų Tel.: Hyde Park 8895 f
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Roseland

Golden Star hesbolo jaukto 
laimėjimai

Atostogų įspūdžiai

Pas malonius Woodboro lietu
vius. — Visa 'miestelio val
dyba lietuvių. — Chicagiečia 
atostogose.

Pereitos pėtnyčios vakare, 
liepos 27 d., Golden Star jauk
tas lošė besbolą Palmer Parke 
su Up-to-date Laundry jauktu. 
Stariečiai sumušė į dulkes opo
nentus. Stariečiai padarė 12 
bėgimų, o Up-to-date Laudry 
jauktas nė vieno bėgimo nepa
darė, reiškia gavo 0.

T

Business Service
Biznio Patarnavimas

Financial
Finansai-Paskolos

Musical Instrumento
Muzikos Instrumentai

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

na- 
na-

pra- 
apie 
Ka- 
apie 
nu

roti nd

Soročkai yra labai 
ir malonus žmonės,

šiemet atostogas teko 
leisti Woodboro, Wis., už 
380 mylių nuo Chicagos. 
dangi keliai yra geri, tai į 
12 vai. galima automobiliu 
važiuoti. Traukiniu 
trip” kainuoja apie $16.

Woodboro teko apsistoti pas 
Soročkus. 
nuoširdus 
per dvi savaites stengėsi mums
suteikti visokių smagumų ir pa
daryti musų atostogas kuosma- 
giausias. Gana pasiturinčiai gy
vena ir vietiniam lietuvių gyve
nime lošia gana svarbią rolę. 
Turi apie 9 akerius žemės, ga
na didelę visokių reikmenų 
krautuvę, yra VVoodboro town- 
ship aldermanas ir kasierius, 
taipgi kartu ir pašto viršinin
kas. Mat ten gyvena gana daug 
lietuvių, bet tik trys yra pilie
čiai, tai jie’ir užima visas val
diškas vietas — Steponkevičia 
yra pirmininkas, Soročka 
kasierius, o Budginas — chief

Nedėlioj, liepos 29 d., Golden 
Star jauktas lošė besbolą prie 
95 St. ir Michigan Avė. su Be- 
verly Hills Bruins jauktu. Gol
den Star jauktas padarė 7 bė
gimus, Beverly Hills/ Bruins 
jauktas negavo nė vienb, taigi 
vėl gavo 0.

Ateinantį nedėldienį, rugpiu- 
čio 5 d., 3 vai. po piet, Golden 
Star jauktas los besbolą Wash- 
ington Parke, N 1 diamond, 
Ingleside A. C. jauktu.

su;

Marųuette parkiečiams: 
Penktadiey, liepos 

“Naujienose” p. A. R. pasisako, 
kad Marųuette parkiečiai norė
tų išbandyti spėkas Golden Star 
jaukto,— reiškia pageidavimą, 
kad Golden Star jauktas loštų 
besbolą su Marųuette Maroons 
jauktu. Taip, broliai, labai ma
lonu tai girdėti. Jus pašaukite 
gaspadorių telefonu Pullman 
1193 ir pasitarkite su juo, nes. 
Golden Star jauktas dirba iš
sijuosęs ir reikalui esant vieną 
dieną net du gemiu lošia, bet 
gal ras laiko ir su Maųuette 
parkiečiais lošti.

27 d.

$5 ĮMOKĖJUS, KITUS I
5 METUS

Statom mūrinius ir medinius 
mus, garažus, porčius, pakeliam
mus, pertuisom, remontuojam, įde
dant cementines grindis, šalytakius, 
dengium stogus, malevojam, pleiste- 
riuojam, dedam pluinbir.gą, 
darbas garantuotas.

AJAX CONSTB. CO.
Didysis ofisas

2206 Milwaukee Avė.
Phone Brunswick 4707 

South Side Skyrius 
4034 Archer Avė.

Lafayette 6719

visus

Be Komiso ir Išlaidą 
Me* paskoliname jum* $100, $200 
arba $800, imame legali nuotim- 
Ū. Pinigu* gausite I 12 valandą. 
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė., 
Kampa* Hermitage Avė.

PARDUOSIU pigiai savo grojiklį PARDUODU pigiai grosernę ir 
pianą už $100. Roleliai, di ‘ ’ — 
cius ir cabinet, $25 įmokėti 
nuo 3 
Taipgi 
kandai.

Roleiiai.^^duet ^ben-1 Rmttesen. Turiu greit parduo- 
iki 6 mėnesių išmokėjimui, ti dėl nesveikatos. Tik norin- 
5 kambariams gražus ra- L(cjj tjkro barg.en0 teatsišaukia 

S. CAMPBELL po 4 vai. po pietų. 1708 W.
6512 S. Halsted St. 46 gt Td Yards 1255

$250 CASH, PO $35 Į MĖNESI 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.

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

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

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

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

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

taisymą namo? Jei taip, tai susi- 
žinokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, iškaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai bisk 
įmokėti, kitus j du metus išmokėji
mai11!. Užgtinėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
M R. PARIS

Financial ”
Finansai-Paskolos

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi | 24 

valandas.
Musą išlygos bus juntu naudingos. 

Kreipkite* pa*

8885 So. Halated St

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES darome 2 morgičius ant 

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

W INTO N AND NARTEN 
6820 S. Halsted St.

savininkams 
užtraukimo 
užtikrinimo

PARSKOLA namų 
nuo $100 iki $500, be 
morgičių arba kitokio 
paskola pataisymams, apmokėjimui 
taksų, assesmentų arba kitokių sko
lų. Greita pagelba. Prieinamos są
lygos.

CENTRAL FINANCE CO. 
Room 514, 

City State Bank Building 
128-130 N. Wells St.

Personai
Asmenų Ieško

VELTUI
Vai zboženkliai, Copy- 
išyk šiandie. Patentų 

*U 
ir

Patentai, ’▼ 
srrighta. Rašyk šiandie,
reikalai* kreipkite* prie maną*
pilnu uiaitikšjimu. Teisinga* 
Greitai patarnavimas.

B. Pelechowicz 
Ragiatered Patent Attornay, 

2860 W. Chicago Are.

Chicago, HL

DAnnTTrkaTTT i u » t • i PARDAVIMUI grosernė yra ice^uviPUPSTU labai pigiai savo creain, cigarų ir t. t. Geras išdirbtas 
groj'kli piani) už $10 . Yra role- J " ,a?k bkn|„ 334!) >South 
rni, bončiua, kabinot, tik b>«k jmo- WaUnce st

kėti, kitus mėnesiniais išmokėjimais. __________________ _
6512 S. Halsted St. 1 fl. | '

PARDAVIMUI grosernė ir delicat- 
tessen, geras lietuvių biznis. Gerai 
išdirbtas, nebrangiai. Box 1104, Nau
jienos, 1739 So. Halsted St. y

Furniture & Fixtures
Rakandai-Jtaisai

LIETUVIŲ ATYDAI. Mes pa
statysim ant jūsų loto bile kokį 
bungalow koki nornt. Plieno kons
trukcijos, murinj, įrengtą moderniš
kai ir įvesim plumbingą. Atsišaukit 
šiandie dėl apskaitliavimo ir planų.

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

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

Lengvais išmokėjimais pagal 
jūsų norą 

Atdara vakarais utarninke, ketverge.
ir subatoj PARDAVIMUI 2 krėslų barbernė.

TCpaanl Prna Fiirn Cn išdirbtas per 10 metų. Tu- 
DIUb< rUIIL riu du bizniu, vieną noriu parduoti.

4312 Cottage Grove Avė. 2705 W. 35 St.

PARDAVIMUI lunch ruimis ir 
saliuno baras. Labai pigiai. 2609 
Ogden Avė.

PARDAVIMUI 4 kambarių rakan
dai. Vartoti 3 mėnesius. Parduosiu 
už $125. Priežastis apleidžiu mies
tą. 3252 Lime St.

DIDELIS BARGENAS, bučernė 
ir grosernė vertės $3000, parduosiu 
už $1200. 2159 W. 22nd PI.

$500.00
Kodėl negyvent savo locname na

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

7168 and 7039 W. Grand Avė.

Automobiles

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, su namu arba be namo. 5752 S. 
Racine Avė.

Woodboro apielinkė yra labai 
graži. Aplinkui gana dideli eže
rėliai, kuriuose pilna žuvies, 
taipjau visur miškai, kur yra 
gana daug visokių uogų. Atos
togas praleisti į čia suvažiuoja 
gana daug chicagiečių. Mat vie
tos ūkininkai beveik visi paei
na iš Chicagos, nes ši apielinkė 
yra sukurta žinomos chicagie- 
čiams “Liberty Land & Invest- 
inent Co.”

Pas Budginus dabar yra ap
sistojęs musų dainininkas J. 
Babravičius, Dr. Drangelis, p-ia 
Biežienė ir dar keletas. Savo 
namuose vieši iš Cicero Janu- 
levičia ir Vaišnora; biskį to- 
liaus vieši keletas Peoples Fur
niture kompanijos vedėjų. Va
karais kaip susirenka pas So- 
ročką į krautuvę, tai iš kokių 
50 žmonių vis pusė būna chi- 
cagiečiai.

Apie už 10 mylių nuo Wood- 
boro yra miestukas vadinamas 
Rhinelander. Tai yra centras 
tos apielinkės. Rhinelandery 
Babravičius rengia savo kon
certą 8 d. rugpiučio. Angliški 
laikraščiai gana gerai jį garsi
na, tad galima spėti, 
rengiamas 
sisekimo.

kad jo 
koncertas turės pa-

10 mylių nuo Rhine- 
vakarus yra kita lie-landerio į 

tuvių kolonija, kur priskaitoma 
apie 20 lietuvių ūkininkų, čia 
taipgi visi gana gražiai ir pasi- 
tumčiai gyvena. Apielinkė va
dinasi McNaughton.

Liepos 22 d. ši apielinkė bu
vo surengus savo basket pikni
ką. Teko ir mums būti minėta
me piknike. Reikia pasakyti, 
kad yra smagu praleisti laikas 
tarpe tokių Unksmių ir nuošir
džių ūkininkų, kokie ten buvo 
susirinkę. Buvo suvažiavę apie 
50 automobilių ir dar ne bile 
kokių, — atrodė, kad mano 
“Ėavarle” buvo prasčiausias.

Klimatas šios apielinkės pa
našus j Lietuvos klimatą. Diena 
saulutė labai karšta, ir oras ga
na šiltas, bet netroškina, kaip 
Chicagoje; bet vakare atvėsta 
taip, kad naktį reikia gana sto
rai apsikloti.

Išlaidos vakacijas čia praleis
ti irgi palyginamai nėra dide
lės. Ūkininkai duoda gerą val
gį ir kambarį už $10 ar $15 į 
savaitę. —A. Rypkevičia,

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

Penktadienio vakare, rugpiu
čio 3 d., Golden Star Kliubas 
laikys savo mėnesinį susirinki
mą Strumilos salėj.

Kensington

—N.

Nedėlioj, liepos 29 d., dr-tė 
LDK. Gedimino turėjo išvažia- 
vimą-pikniką miške prie 127 ir 
Wentworth Avė. Diena pasitai
kė graži, tai ir piknikas buvo 
dailus, žmonių buvo atsilankę 
nemažai.—Narys.

CLASSIFIED ADS
Miscellaneous

vairų*
REIKALINGAS pusininkas j 

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

Business Service
Biznio Patarnavimas

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

M alavo jam ir popieruojam. Uilai- 
kom maleva, popferą, stiklu* Ir t t 

3149 So. Halated St 
Phom Vieton 7261 

J. S. RAMAN0IONIS. Sav.

5% MAŽIAU Už CASH
NIEKO NEREIK ĮMOKĖTI — 24 

MĖNESIAI IŠMOKĖJIMUI
Suvedam plumbingą ir riamų ap

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

& HEATING CO.
2701 Fletcher St., 
Independence 2905

SKOLŲ IšKOLEKT AVIMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL CLAIMS 
SERVICE BUREAU

Room 801 
168 W. Wa*hington 

Malu 4020

CH. SYRTOWT AND 
JOS. PAWIOWICZ CO. 

LIETUVIAI
HOT WATER AND PLUMBING 

Darbas garantuotas. 
Geriausias patarnavimas 

2032 W. 18 St Tel. Canal 1269
■ '' - ——— ■ ■■ . "iii

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

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

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

3408 S. Michigan Avė. Victory 4126

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

Tslephone Victory 0562 
Daro paskolas ant

Lmo ir 2-ro Morgečio
Valandos nuo 4 iki 8 kgs 

vakaras

Ar Jum Reikalingi
Pinigai?

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

HELBERG BROS.

Help Wanted—Malė

REIKIA LIETUVIŲ AUTOMOBI
LIŲ PARDAVINĖTOJŲ — PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus pardavinėjot au

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

Jei jus norite biskį pasimokinti, 
ųs galite tikti pelningam bizniui, 
lardavlnėti Chevrolet automobilius, 
eurie viršija kitus karus išpardavi
me. Atsišaukit asmeniškai ir pami
nėkit šį skelbimą.

THE CHEVROLET DEALERS 
ASSOCIATION-—Salesmen Training 
School, 801 Gossard Bldg. 108 East 
Ohio St., Chicago, III.

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

California^ - %

Room 607
192 N. Clark St.

BE KOMISO 
Mažos Paskolos 

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

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47 St.

Paskolos suteikiama 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

PASKOLOS 1 ĮR 2 
MORGICIAMS

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

Capitol Ręalty & 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 Canal 1678

Mes dirbame ir perka 
me 1 ir 2 Morgičius

Į 2 dienas

PETRZILEK BROS
1647 W. 47 St,

REIKALINGAS patyręs bučeris, 
< arbo sąlygos labai parankios. Už
mokestis gera. Atsišaukit tuojau*. 
6110 So. State St.

Help Wanted—Female *
DarbinjnkiųReikia

REIKALINGA moteris arba mer
gina namų darbui prie mažos šei
mynos. Nereikia skalbti. Atsišau
kite, 732 W. 19th St.

Help Wanted—Matė-Female
Darbininkų Reikia

REIKALINGA patyrus} virėja, vy
rų arba moter}, dirbti restaurante. 
4180 Archer Avė. Tel. I^afayette 8866

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS 
kritiuČiy ir 1 
Tailors, S. Puta, 4390 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 2667.

sJGAS pusininkas į 
valimo Storą. Archer

Furnished Rooms
KAMBARYS randon, šviesus, ga

ru šildomas, ant pirmo floro. 57 E. 
100 St. Roseland, III.

RENDAI kambarys vienam vy
rui. Su visais patogumais. Prie 
mažos šeimynos. 8227 So. Emerald 
Avenue.

For Rertt
RENDON 8 kambarių flatas, 3637 

So. Halsted St. $80 rendos mėnesiui. 
Geras dėl rooming house arba dide
lės šeimos. Atsiklausk, 3435 Emerald 
Avenue.

STORAS RENDON, tinką dėl bu- 
černės ir grosernėy. Taipgi parduo
du gerus grosernė* ir bučeriiės fix- 
tures, nebrangiai. 4119 So. Francisco 
Avenue.

RENDAI Storas bile kokiam 
bizniui; 5 kambariai užpakaly. 
Labai geroj vietoj. Pigi renda.

4213 So. Campbell Av^.
Lafayette 7029

MARQUETTE PARKE
Rendon naujas tik ką pabudavotas 

didelis Storas su 5 pagyv. kamba
riais, 2 karų garadžium, gera vieta 
dėl kriaučiaus, nes yra užregistruota 
i 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.

NAUJI MODELIAI
Nuo 8 dienos Liepos, jau Studeba- 

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

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

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

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

MILDA AUTO SALES 
i 806-8 W. 31 St?

Victory 1696
D. KUKAITIS ir A. KASULIS 

Savininkai

PARDAVIMUI SALIUNAS
6101 So. Racine Avė.

Exchange—Mainai
KĄ TURI MAINYTI?

120 akrų Wisconsino išdirbta far- 
mą.

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

MR. LINDAMAN
Verną Real Estate Co.

5007’A Irving Park Blvd.

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 } mainus. Atsišaukit. 2521 W. 
63rd St. Telephone Prospect 8760.

M & K Motor Sales

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

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

Chicatro* seniausi ir atsakanrtausl vartotu 
karų pardavinėtojai. 100 rarantuotu vartotų 
karų', pilnai įrengti, gerame mochanlAkame 
stovyje, 
>2000. 
šokiem* 
mainai*.

karai parduodami nuo >180 iki 
Mes turime karą kuria tinka vi- 
reikalam*. Cash, iimokOjitnals,

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

0811-18 So. Halated 8».

100 KARŲ 
VAKACIJŲ 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, retas bargenas $495 
Nash, roadster, 1927, kaip nau

jas 1... i.....................................  $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
Jevvett sedan, 1925 ................... $175

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

Atdara vakarais ir nedėliomis vi- 
dieną. )
Halsted Auto Sales

2560 So. Halsted St

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

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

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.

Dešimts Stanko & Co.
Mainų

1. Gąsdino 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.

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

•viejų flatų muro namas po 4 
kambarius ant Bridgeporto.

6. Keturių flatų muro namas po 6 
kambarius su pečiais šildomas, 
Soutbsldėj.

7. 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

ceras mieste.
Visus vfršminėtus 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.

5076 Archer Avė.
Tel. Lafayette 6036

są

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

1927 ......................................
Ford tudor sedan, 1925 ........... I
Nash spec. Sedan, 1927 ........... I
Steevens Knight, 1926, 7 pas. $695 
Essex sedan ir Coupes 1928. 

Didelis atpiginimas. 
Nauji Fordai 1928

Penkios dešimtu kitų pasirinkimui 
McDERMOTT MOTOR SALES 

7186 S. Halsted St. Triangle 9380

$450
$100
$550

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

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

NELAIMĖS priverstas parduoti ar 
mainyti du traku 3 tonų ir %. Mai
nysiu } kurą, lotą ar i pigią praper- 
tę. Didelis bargenas. Kain reika
lingi pasiskubinkit.

Atsišaukite
3442 So. Wallace St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI confectionery, ciga- 
S, cigaretų, saldainių, ice creain. Pi

ni, nes apleidžiu miestą. 1437 So. 
49 Court, Cicero, III.

PARDUODU gerai išdirbtą 85 
karų garažo biznj, taipgi pataisy
mas ir touring. Galima išplėtoti į 
didesni bizn}, jrengti karų Show biz
nį. Turiu du bizniu, sunku apsi
dirbti.

Savininkas Cigarų Store, 
5701 S. Ashland Avė.

PARDAVIMUI 
ir restaurantas. 
siulijimą. 1703-5

bučernė, grosernė 
Pigiai už pirmą pa- 
So. Canal St.

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

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

GERI MAINAI

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

MICKEVIČIUS
1739 So. Halsted St.

yra

ka-

ir 3 karų

5 flatai ir

flatas ir 2

Aš turiu 4 naujus namus, visi 
arti Mai^uette Parkų.

1 yra 2 flatų 5-6 kambarių, 2 
rų garadžius.

2 yra 5 flatai kampas 
garadžius.

3 yra 2 nedideli štorai
2 karų garadžius.

4 yra 2 Štorai 6 kamb. 
karų garadžius.

Visus šiuos namus parduosiu už 
cash arba priimsiu į mainus senes
nius namus, lotus, biznius arba ką 
kas turite.

Taipgi turiu daug bizniavų ir re- 
zidencijinių lotų, arti Marųuette Par
kų, ant kurių pastatysiu dėl tamstų 
koki tiktai norite namą. Priimda
mas tamstų namą, lotą arba biznj 
kaipo pirmą įmokėjimą.

Matykite

JOHN PAKEL
(PAKALNĮ)

2547 W 71st St.
Tel. Hemlock 0367

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 įrengimas 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 biznj 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.

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

BARGENAS
2 flatai po 5 kambarius, karštu 

vandeniu šildomas, 2 karų garažas, 
lotas 30 pėdų pločio, parduosiu už 
$3,000 pigiau negu vertas, arba pri
imsiu j mainus dal} įmokėjimo.

VVALTER J. PAUL
6G01 So. VVestern Republic 4170
3236 W. 55th St. Hemlock 2889

KAS TURITE 50 arba 75 pėdų 
lota ant Western Avė, mainysiu ant 
2 flatų namo po 6 kambarius, tile 
bathroom, gražioj vietoj ant 70th 
ir Artesian.

Šaukit
Columbus 8878

EKSTRA BARGENAS
Pardavimui 2 aukštų bizniavas na

mas. naujas, 2 metų senumo, geroj 
apielinkėj, randasi restaurantas. Tu
riu parduoti greitai arba mainysiu 
ant mažesnio. — Turiu parduoti res- 
taurarantą, nauji fikčeriai, viskas 
jrengta pagal naujos mados ,turiu 
parduoti greitai. Kas mano pirkti, 
vrera proga, randasi, 4102 Archer 
Avė. Duosiu lysą paR-al sutarti.

2 krautuvės baigiu būdavot, naujoj 
kolonijoj, augančioj apielinkėj, gera 
proga kas mano eiti i biznj. krautuvė 
tinka bile kokiam bizniui. Taipgi tu
riu 4 kambarių bungalow, murinę, 
gražioj apielinkėj. Matykit savinin
ką. Bruno Šūkis, 4131 S. Francisco 
Avė., Tel. Lafayette 5824.

PARDAVIMUI 6 kambarių cot- 
tage, moderniškas. Nebrangiai. Ga
lima matyti kasdien po 5 vakare ir 
šeštadieniais po piet, ar sekmadie
niais visą dieną. 3826 Wallace St.

NAUDOKITĖS PROGA
Kurie turite ką mainyti ant 

2 flatų muro namo, gražioj 
apielinkėj. šiuo reikalu kreipki
tės pas A. Grigas, 3114 South 
Halsted St. Tel. Victory 4898.


