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Tarno Paukščio Laidotuvės šeštadieni

Mirė Širdies Liga
“Naujienų” redaktoriui praneša iš New Yorko, kad 

Tarno Paukščio, SLA. iždininko, laidotuvės įvyks šešta
dienį, rugpiučio 4 d.

SLA. centras gavo telegramą apie nelaimę rugpiu
čio mėn. 1 d. Tarnas Paukštis mirė naktyje iš liepos 31 
dienos į rugpiučio 1 d., tur būt širdies liga.

SLA. Pildomoji Taryba rengėsi suvažiuot New Yorke 
rugpiučio 2 d. Dabar, žinoma, dėl šermenų suvažiavimas 
įvyks kiek vėliau. Svarbiausias klausimas jai bus pa
skirti naują iždininką.

Lietuvos Žinios

Pilsudskis maršuo- 
' siųs į Kauną
Taip pareiškęs jis sa

vo kalboj liepos 30 d. Iš
kilmėms Vilniuje, rug
piučio 12, busią su
traukta 40,000 lenkų 
kariuomenės. Lietuviai
koncentruojantys ka
riuomenę pasienyj. Vo
kiečiai susirūpinę.

i

Ekspliodavo lietuvių amunici
jos sandėlis

BERLINAS, Vokietija, rug
piučio 2. — “Tribūne” kores
pondentas iš Berti no praneša:

Pilsudskis liepos 30 d. pa
sakęs kalbą, kad jis maršuo- 
siąs Kaiman — rugsėjo mėne
sį vėliausia. Jeigu lietuviai ‘ 
da sudarysią valdžią, kuri iš
kilmingai prižadėtų atsisakyti 
nuo reikalavimo Vilniaus, tai 
jis gal ir ištrauksiąs savo ka
riuomenę iš Lietuvos.

Vokiečiai žiuri rimtai j šį 
Pilsudskio grūmojimą. Jie ima 
domėn tai, kad busiančioms iš
kilmėms Vilniuje, rugpiučio 
12 d., lenkai ruošiasi sutrauk
ti 40,000 gerai suorganizuotos 
kariuomenės. Tokiam skaičiui 
kariuomenės jau dabar Vilniu
je rengiama vieta.

Vokietijos užsienio reikalų 
ministerija, sakoma, aplaikiu- 
si iš Varšuvos, nuo savo pa
siuntinybės, pranešimų, kad 
lenkų kariuomenė traukiama 
Lietuvos pasienin. Gabenama 
ten ir amunicija. Lietuvių-len
kų siena dalinai uždaroma.

Iš kitos puses, lietuviai taip
gi koncentruojantys kariuome
nę pasienyj, nors oficialiai ir 
užginčija gandus apie koncen
traciją. Ties Dybniki (?) su
statyta Lietuvos kavalerija ir 
artilerija. Ties Druskininkais 
(?), kur Pilsudskis ketina ato
stogas praleisti, Lietuvos inži
nieriai tvirtinantys Sėtuvių 
pozicijas.

Vokiečiai labai susirūpinę 
šiais lenkų ir lietuvių žygiais. 
Jie bijo, kąd lenkai gali įsi
veržti* Lietuvon. Užėmus Kau
ną, vokiečių manymu, sekan
tis lenkų žingsnis butų pasi
grobti rytų Prūsiją, kuri yra 
atskirsta nuo Vokietijos, sulyg 
Versaliaus taika, vadinamuoju 
Danzigo koridoriumi.

Vokiečių atstovas Varšuvoje 
atlankęs Lenkijos užsienio rei
kalų ministerį ir įteikęs per
spėjimą apie grumojantį lietu
vių-lenkų susirėmimą ant Lie
tuvos sienos. Re to, Vokieti
jos pasiuntinys išvyko Pary
žiun prašyti franeuzus padėti 
palaikyti taiką.

Varšava skelbia, kad lietu
vių amunicijos sandėlis eks- 
pliodavęs ties Alytų. Devyni 
kareiviai užmušti ir 60 sužei
stų. Keletas trobesių sugriau
ta.

Komunistai organi
zuosią negrus

MASKVA, rugpiučio 2. — 
Maskvos unijų (arba “raudo
nojo”) internacionalo pildanty
sis komitetas priėmė rezoliu- 
čijas organizuoti visame pa
saulyj negrus darbininkus.

Komunistai nutarė sutverti
tarptautinį negrų darbininkų 

komitetą. Jin įeis: du atsto
vu reprezentuojančiu Suv. Val
stijų negrus, vienas — Pietų 
Afriką, vienas — Guadalupę, 
vienas — Martiniką ir vienas 

Kubą. Vėliau busią pakvie
sti komitetai) Haiti, Rytų Af
rikos, Portugalijos Afrikos, 
Relgų Kongos, Liberijos ir 
Pietinės bei Cen tralinės Ame
rikos atstovai.

Manoma šaukti 1929 m. 
Maskvoj negrų komunistų kon
gresą.

Kai dėl komunistinės propa
gandos Suv. Valstijų negrų 
tarpe, tai nužiūrima, kad ge
riausio pasisekimo ji galinti 
turėti pietinėse valstijose.

Aktoriai numato sun
kius laikus. Jiems grę- 
sia kalbančių filmų pa

vojus
NEW YORK, rugpiučio 2. 

— Aktorių unija įsakė savo 
naciams nevaidinti kalbantie
siems k ridamiems paveiks
lams, kol tokių filmų dirbė
jai nepadarys sutarties su ak
torių unija.

Anot Paul Dullzell’o, akto
rių unijos sekretoriaus, (k 1 nau
jųjų paveikslų aktoriams tek
sią pavargti porų metų. Pas
kiau publika apsipras su fil- 
momis ir vėl sugrįž pas , ak
torius.

Girią eikvojimas bran
giai kainuojąs šaliai
INDIANAPOLIS, Ind., rug

piučio 2. — Ralph Wilcox, 
Suv. Valstijų tarnautojas gi- 
rir|inkystės skyriuj, tvirtina, 
kad vien tik Indiana valstijoj 
kas metai aplaikoma nuosto
lių $11,000,000 delei to, jog 
nepaisoma girių ir žemės, nuo 
kurios girios tapo nukirstos.

Del influenzos uždary
tos mokyklos

PANAMA, rugpiučio 2. — 
Del influenzos epidemijos čia 
uždaryta ne tik viešosios pra
dinės mokyklos, het ir uni
versitetas.

BERLINAS, Vokietija, rug
piučio 2. — Alfredo Ernesto 
Bhance^ (kovotojas prieš har- 
kotiškus vaistus ir narys Tau
tų Lygos sekretariato kovai 
su opijumi, pasitraukė iš sek
retariato. Jam rodosi, kad 
Tautų Lyga ftiažai dėmesio te
kreipianti į kovą su narkoti
kais.

(Atlantic and P.icitie Photo) 
, I

Franz Romer, vokietis, kuris savo mažu laivuku bando perplaukti Atlantiko okeaną. Kovo
3 d. jis išplaukė iš Lisbono. Liepos 18 d. jis buvo apie porą šimtų mylių nuo Bermudos.

104 metų lietuvis at
vyko Amerikon

Manoma, kad jis esąs seniau
sias pasažierius, atvykęs per 
okeną kiton šalin

NEW YORK, rugpiučio 2. 
— Baltic-America linijos laivu 
“Lituania” atvyko New Yor- 
kan Jurgis Skinderis, 104 me
tų amžiaus lietuvis. Jisai ma
no apsigyventi pas savo šunų 
Joną Skinderj. Pastarasis yra 
38 metų ir tarnauja policinin
ku Florai Parke, L, I.

Senis esąs 6 pėdų aukščio. 
S veriąs 190 svarų. Jo dantys 
dar visi ir balti. Senasis Skin
deris negeriąs svaiginančių gė
rimų, ir tik sekmadienį suru
kus gerą cigarą.

Paeina Skinderis iš Titava- 
nių, kur paliko pačią ir sąvas- 
ties — namą. Jei patiks jam 
gyventi Ameirkoj, tai jis ke
tina parduoti sąvastj Titava- 
niuese ir atsikviesti pačią.

Skinderis dar yra tvirtas 
vyras. Nereikia jam net aki
nių. Amerikon įleistas tapo pa
gal pirmenybės kvotą, išduo
tą Amerikos konsulo Kaune.

Chiniečiai nusikratė an
gly, muitinių inspek- 

torių

SHANGiHAI, Chfaiija, rug
pjūčio 2. — Anglai kontro
liavo praktiškai 75 metus Chi
nijos muitines. Jau metai lai
ko, kaip chiniečiai atsisako pa
skirti tai vietai anglą vietoj 
rezignavusio Francis Aglen. 
Svetimų šalių diplomatai Chi- 
nijoj protestavo chinicčių už- 
sispirinią, bet pastarieji nepai
sė protesto. Dabar anglų kon
trolės Chinijos muitinėse kaip 
ir nėra.

Vokietija pripažinsianti 
Chinijos valdžią

RERLINAS, rugpiučio 2. — 
Numatoma, kad aidimoj atei
tyj Vokietija pripažins Chini
jos nacionalistų valdžią ir pa
sirašys sutartį su ja.

KENOSHA, Wis., rugpiučio 
2. — Chicago, Milwaukee, St. 
Paul ir Pacific traukinys ne
toli stoties Rąnney užmušė 
tris darbininkus, gelžkelio pa
talo taisytojus.

SANTA MONICA, Cak, rug
piučio 2. — Mirė Delphin Mi- 
chael Delmas, advokatas, ku
ris gynė Harry Thavv’ą, kal
tintą galvažudysbe 1907 m.

Young Women Chri- 
stian Assn. išvarė 
steriko vedėjas iš sa

vo namų
NEW BEDFORD, Mass., 

rugpiučio 2. *— Vietos Young 
Women Christian Assn. buvei
nėj turėjo nusisamdžiusios 

kambarį dvi darbininkų or
ganizatorės. Joms tapo atsaky
ta gyventi buveinėj vieta. Mat, 
jos buvo areštuotos kartu su 
piketuotojais streikininkais.

Young Womdn Christian 
Assn. perdėtinės tęsi na pavą- 
rymą iš buveinės minėtų dvie
jų organizatorių tuo, kad or
ganizatorės buvusios areštuo
tos. Girdi, Y. W. C. A', 
organizacija turinti taisyklė, 
kuri liepia nepriimti buveinėm 
areštuotų moteriškių.

Frank Manning, tekstilės 
streiko komiteto sekretorius, 
kreipėsi į Amerikos Darbo Fe
deracijos prezidentą prašymu 
perspėti darbininkes merginas, 
gyvenančias kitose Y. W. C. 
A. buveinėse, kad jos pasi
trauktų iš Y. W. C. A. namų 
ir susirastų gyventi vietų ki
tur.

Pavarytos iš Bed Fordo Y. 
W. C. A. buveinės organiza
torės yra p-lės Sadie Roisch 
ir Josephine Kaczor, newyor- 
kietės. • * , .

Argentinos prezidentas 
antram terminui

BUENOS AIRES, Argenti
na, rugpiučio 2. — Dabartinis 
Argentinos prezidentas, Hipo- 
lito Irigoycn, išrinktas antru 
kartu, bus prisaikdintas kitam 
terminui spalio 10 d.

Užmušė 16 sukilėlių
MEKSIKOS MIESTAS, rug- 

piučio 2. — Pranešimais iš 
Queretaro, (Meksikos ikariuo- 
menė užmušusi 15 sukilėlių. 
Mušis tęsėsi 2 valandi.

Chicagai Ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Daugiausia apsiniaukę, vie
tomis lietus su perkūnija; bis- 
kį vėsiau; vidutinis pietvaka
rių vėjas. .

Saulė teka 5:44, leidžiasi 
8:08 v. Mėnuo teka 9:16 v. v.

Streiklaužių namai 
bombarduoti

KENOSIIA, Wis., rugpiučio 
2. — Trečiadienio naktį spro
go bomba prie namų A. B. 
Bryant ir Archie Jonės. Na
mai randasi miestelyj Win- 
throp Harbor, III.

Nužiūrima, kad bombos 
sprogimas yra streikininkų ker
štas Bryant’ui ir Jones’ui. Jie, 
mat, dirba, kuomet kiti strei
kuoja.

šis streikas Allen-A kompa
nijos darbininkų prasidėjo 

apie vidurį vasario mėnesio. 
Kilo jis todėl, kad kompanija 
įtaisė naujas mašinas ir at
sisakė pripažinti darbininkų 
uniją. Darbininkai yra nariai 
unijos, kuri priklauso Ameri
kos Darbo Federacijai.

Obregono užmušėjas 
narys teroristų organi
zacijos, kuriai vadovavo 

minykė
MEKSIKOS MIESTAS, rug- 

piučio 2. — Generalis valsty
bės gynėjas, Correa Nieto, pa
darė viešą pareiškimą, kad 
Jose de Leon Torai, Obregono 
užmušėjas, buvo narys 4ero- 
ristų organizacijos. Tai orga
nizacijai vadovavo klioštoriaus 
perdėtinė Abbes Maria Con- 
cepcion Acevedo de la I^ata.

Gaus du milionu už 
250 metų

CLEVELAND, Ohio, rug
piučio 2. — Fred Balis, mėsi
ninkas, mirdamas paliko lab
darybės tikslams $1,000. Fon
das tečiaus negali būti nau
dojamas tol, kol jis neišaugs 
iki $2,000,000. O išaugti iki 
tokios sumos ims apie 250 
metų.

Išėmė iš juros turtus
LORIENT, Francija, rugpiu

čio 2. — Čia gauta žinia, kad 
iltalai, juros narai, išėmę 

$2,000,000 vertės brangiųjų 
akmenų. Tos brangmenės nu
marmėjo dugnan, kai pasken
do belgų laivas Elizabethville.

BRADDOCK, Pa., rugpiučio 
2. — Autas (nukrito žemyn 
300 pėdų. Persivertė kelis kar
tus krisdamas. Sudužo. Bet 
važiavusieji ir kritusieji kar
tu su autu Andy Churick ir 
Joe Shedlock tik lengvai už
gauti.

Perkūnas trankosi
KUPIŠKIS, liepos 14 d. — 

šį rytą pro Kupiškį perėjo 
perkūnija. Mitošiunų k. (7 
klm nuo Kupiškio) griebiant 
šieną nutrenkė perkūnas 30 
m. merginą Kačinskaitę Nas
tę, kitame kaime (Žegunių) 
nutrenkė karvę, apie Gelažių 
miestelį taip pat nutrenkė 
berną bedirbant lauke. Lietaus 
visai maža tebuvo.

Ištremti i Varnius
RASEINIAI, liepos 16. — Iš 

Raseinių ištremti į Varnių kon
centracijos stovylką pil. Ver- 
bauskis, Petraitis ir dar 3 as
menys. Jie įtariami skleidę 
priešvalstybinę literatūrą.

Ruv. Seimo narys soc. dem. 
agr. žnkauskis paleistas iš 
Šiaulių kalėjimo, užstačius 
45,000 litų vertės nejudomąjį 
turtą.

Amerikos chiniečiai 
išpirksiu $40,000,- 
000 Chinijos Bonų
SAN FRANCISCO, rugpiu- 

čio 2. — Amerikos chiniečiai 
San Francisco mieste ir visoj 
Amerikoj varo vajų išpirkti 
$4(^000,00(1 Chinijos naciona
listų valdžios bonų. šios šalies 
chiniečiai stengiasi padėti Chį- 
nijai sutvarkyti šalies finah 
sus. Vien San Francisco mie
ste ir tik j dvi dieni chinie
čiai išpirko honų už $500,000.

Anglai aviatoriai nu
sileido juroj

LONDON, rugpiučio 2. — 
Anglų aviatorius, kapitonai 
Frank T. Courtney, ir trys jo 
draugai, išlėkusieji hidroplani 
iš Azorų j Ne\vfoundland’ą, 
turėjo nusileisti juroj, 50l 
mylių tolumoj nuo Azorų 
Aviatoriai šaukėsi pagalbos. 
Laivas “President Hays”, bu
vęs 45 mylių atokume nuo tos 
vietos, kur, aviatorių nurody
mu, jie nusileidę, pasiskubino 
jiems pagalbon. Bet atplaukęs 
j nurodytą vietą, laivas avia
torių nesurado.

Aviatorius išgelbėjo laivai 
“Minnevvaska”, kuris užtiko 
juos 605 mylių atstume nuo 
Azorų.

10,000 Anglijos darbi
ninkų busią išsiųsti 

Kanadon šiemet
LONIM1N, rugpiučio 2. — 

Amery, kolonijų sekretorius, 
pranešė parlamentui, kad 10,- 
000 Anglijos bedarbių busią iš
gabenti Kanadon dar šiemet. 
Jie gausią darbo laukų der
liui vaiytl. s

Japonai pagriebė Chini
jos miestą

NEW YORK, rugpiučio 2. 
— Chinijos nacionalistų val
džios atstovas gavo praneši
mą, kad japonų kariuomenė, 
dabojanti Shantung gelžkelį, 
užgriebusi miestą Kaomishien. 
Mieste plevėsuoja Japonijos vė
liavos. Japonai paėmę j savo 
rankas miesto administracijos 
aparatą.

Apiplėšė Suvalkų 
banką

KAUNAS, liepos 16. — Ra- 
dio pranešimu iš liaudies ban
ko Suvalkuos pavogta 300,000 
zlotų. Vagys įsiveržę į banką 
naktį, susprogdinę seifus ir pa
bėgę su rastais pinigais.

Gimimų ir mirčių skai
čius Lietuvoj

KAUNAS, liepos 16. — Per
nai Lietuvoj gimė 63,036, (32,- 
514 berniukų, 30,512 mergai
čių), mirė 36,568 (18,896 vy
rai, 17,672 moterys), — prie
auglis 26,468 asmens. Sutuok
tuvių buvo 18,555.

Audra ir jos nuostoliai 
Vilnijoj

VILNIUS, liepos 14. — Pe
reitą savaitę, kaip visoj Len
kijoj, taip ir Vilniaus vaiva
dijoj siautė didele audra su 
lietumi ir perkūnija. Audra 
daugumoje vietų pridarė la
bai daug žalos. Bendrai ap
skaitoma, kad Vilniaus vaiva
dijoje pridaryta nuostolių 1 
milijonui auksinų.

Išsiunčiami 5 kokaino 
“biznieriai”

KAUNAS, liepos 19. — Kau
no karo komendanto nutari
mu, už prekiavimą kokainu iš 
Kauno j kitus apskričius iš
siunčiami šie piliečiai: A. Liu- 
beckienė 6 mėnesiams j Ro
kiškio apskr.; A. Rinkevičius 
6 mėn. j Ežerėnų apskr.; Z. 
Snieškienė 6 mėn. į Mažeikių 
apskritį, Povilas Kulakauskas 
3 mėn. j šakių apskritį ir 17 
metų vaikėzas Juozas Jakas 1 
mėnesiui j Vilkaviškio apskri
tį.

Nebeveža javų
Liepos 1 d. Joniškio turgu

je javų buvo visai mažai, o ru
gių visiškai nebuvo.

Ūkininkai, matydami busi
mų blogų derlių, nebeveža ja
vų parduoti. Kad ir atveža 
kiek javų, tai tik smulkieji 
ūkininkai, o stambieji ūkinin
kai laukia brangy mečio. Pas 
pirklius (daugiausia žydus) už 
II rųšies ruginių miltų cent
nerį reikia mokėti 42 litus, o 
juodos duonas kilogramas nuo 
80 iki 90 centų.

Pakilo kainos ir kitų valgo
mų daiktų. Bedarbių daug. 
Ūkininkai, matydami rudenį 
blogas pajamas, tik reikalin
giausius darbus atlieka. Dau
guma darbininkų neužsimokė
ję už butus po 2—3 mėnesius. 
Savininkai nori išmesti, poli
cija draudžia. Bet duoda butų 
savininkai į teismą.

Apskritai, Jonišky darbinin
kų gyvenimas nebepakeliamas, 
vien skurdas ir vargas.

Amerikono vakarienė
PANEVĖŽYS, liepos 16. — 

Amerikietis J. Pw Panevėžy, 
“Vilniaus” viešbuty vieną va
karą leido sau “pabaliavoti”. 
Pasikvietęs pora merginų, kad 
nenuobodžia uti. Rytą apsižiū
rėjo, kad “linksmoji” naktis 
jam kainavo 1400 dolerių. Ame
rikiečiui pagailo gausios pini
gų sumos, pasiskundė polici
jai. Bet ši negalinti nustaty
ti, kas to kaltininkas.
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PADAUŽU FILOSOFIJA

Negerki
(Vogtas motyvas — turbut iš 
Vaičaičio gražių eilių padaryta 
parodija, taip sakant, bet pa

daužų cenzorius praleido)..
Negerki, vaikine, negerki šiltos. 
Neteksi, vaikine, galvelės savos! 
Norėsi misiukę prie savęs 

prispaust,
Kad josios širdužę dar kartą 

pajaust—
Naminės tad kvapas jos nosį 

užries.
Ji tau tėkš į žandą, vaikine, iš 

ties!
Negvrki, vaikine, negerki šiltos, 
Neteksi, vaikine misiukės 

savos... —-A. iš B.
Lietuviškų broliukų 

daina
(Motyvas pavogta iš Maironius. 
Pasivogė Įiadaužų antrasai poe
tas, o eiles parašė tas, kuris 
jau daugel kartų padaužom 

eilių rašė).

Sulysim beizmantan, draugeliai, 
Mus niekas tenais nesuras;
Tuojaus skambės musų stikle

liai,
Tuojaus kraipysime galvas.

Tuojaus aukštai 
pakils balsai 
kai suskambės stiklinė; 
šoksim narsiai, 
rėksim garsiai, 
kol išdžius mus krutulės.

Karšta saulė jau nusileido, 
Naktis tai musų motina;
Jinai pradžiugin’ musų veidus, 
Jinai linksmybių kupina.

tuojau aukštai,

Ilgai miegojo musų strytds, 
Didžiavos vien pelėm alaus;— 
Dabar mes gauname kas rytas 

Skystimo kartaus ir stipraus, 
tuojaus aukštai 
pakils balsai ir t.t.

Pamesk, lietuvi, seną būdą— 
Stiklai visų jau kupini 
Gerk baltą, gerk ir rudą— 
Beizmantan visi tekini.

tuojaus aukštai 
pakils balsai ir t.t.

Pirmyn, broleliai, seną kūną 
Gaivinti šilta namine;
Visiems ramybė lai jau būna 
Beizmante, senam kičine, 

tuojaus aukštai 
pakils balsai ir t.t.

B.

Užsimanė pasipiaut
(Tikrai lietuviškas džiokas)
Baulienė vaikščioja rinkoje 

kiaules žiūrinėja. Matai jinai 
nori pasipirkti kiaulaitę sukak
tuvėms, kitaip sakant, baliukui. 
Vaikščioja ir vaikščioja, bet štai 
galų gale užtinka pusėtiną kiau
laitę! kuri jos supratimu kaip 
tik tinka jos reikalui. Paklau
sia kiek savininkas nori.

šešis dolerius, poniute — at
sako ūkininkas.

Kur jau čia šešis, sako Rau- 
lienė, duosiu jienkis ir pati pa
siplausiu, ar gerai?

Kiaulės savininkas pakaušį 
pasikrapštęs šitaip atsako:

— Ką, jau čia poniute, piau- 
siesi dėl kiaulės :imk ir už pen
kis, jei daugiaus neduodi.

ir

Geriausias amatas būti 
tinginiu

tin
gu 1- 

nė

tai ir įrodymai:
(Vadinasi, aš kalbėsiu ne is

toriškai, bet paprasta kalba). 
Vienas juodveidis dvasios šven
tos pagavime užsigeidė įsitai
syti lengvą gyvenimą, kitaip 
sakant, užsigeidė tinginiauti. 
Jisai tuojaus savo broliams 
pradėjo skelbti tikėjimą; jisai 
surado tūkstančius įvairių į- 
vairiausių dvasių ir dievukų, 
kurie tuojaus pradėjo reikalau
ti aukų. Juodukai šitam išra
dėjui pradėjo nešti bananas, 
zuikius, pradėjo jam atvesti 
savo dukteris ir viskas pasida
rė tvarkoje. Juodukų tinginys 
išradėjas greitu laiku pasidarė 
kunigas, pranašas, išganytojas. 
Paskui jisai įsteigė šventyklų, 
prisišventino naujų kunigų, 
sai, žinoma, valgė, gėrė ir 
giniavo—už tai kad turėjo 
rą galvą.

šiais viešpaties metais lietu
viškas Maižiešius dažinojo, 
kad Amerikoje yra lietuvių ir 
dolerių. Jisai tik strakt į laivą 
ir plaukia į Ameriką, o kad už
sitikrinti sau padorų pragyveni
mą kaipo tinginys, tai Klaipė
doje išrado naują ir tyrą ti
kybą. Jisai suorganizavo para
piją, pats, žinoma, pasidarė vy
riausias kunigas ir pranašas— 
valgo jisai baltą duonų ir tin
giniauja, nes tinginio amatas 
geriausias ir pelningiausias.

Keli desėtkai metų atgal Ru
sijoje vienas žmogus Leninas 
išrado bolševizmą, pristeigė vi
sokių komisijų, sovietų ir įšven
tino daugybę kunigų, kuriuos 
jisai komisarais pavadino, o vi
są savo vierą komunizmą pra
sminė. Paskui ir Leninas jau I a. «• •sutingo. Amerikos lietuviuose 
atsirado keliolika musų broliui 
kurie kitados prakaitą liedami 
duoną valgė. Ir jiems atpleš- 

kėjo į galvą mintis -kam čia 
vargintis kriaučysta, šiaučysta 
ir barberysta, kad galima užsi
imti gera profesija — tinginys- 
ta?

Šitą mintį jie pasiskubino iš
naudoti saviems tikslams: grei
tai jie susirinko, mušė telegra
mą į Maskvą, klausdami ins
trukcijų kaip įsišventinti į ko
misarus ir išmokti tinginiauti. 
Maskvos tinginiai (vis-gi rusai 
šiuo žvilgsniu labdaringi) at
siuntė mokytojų, įsteigė mo
kyklą beizmante ir davai mo
kinti musų brolius į komisarus. 
Už poros mėnesių visi komunis
tiški klerikai įšventina į kuni
gus komisarus ir jiems pas- 
skirstyta darbai: tu mitingus 
ardysi, tu popierą gadysi, tu 
spyčius laikysi arba sakysi, tu 
Grigaitį koliosi, tu visus niekin
si ir taip tolinus. O visi kartu 
tinginiausite, nes jus turite pa- 
šaukimą. O be pašaukimo, bro
liai, tinginiu būti ir-gi neapsi
moka, kartais net negerai, žo
džiu sakant, turime buneių lie
tuviškų tinginių.

Musų moterys ir-gi neatsilie
ka nuo vyrų. Storų kojų se
sutės pradėjo munšainą virti ir 
pardavinėti. Pradžioje vyrai 
dar purtėsi, bet laikui bėgant 
priprato ir dabar kūmutės kvo- 
terius ima ir tinginiauja. Ži
noma, kartais joms reikia au
tomobilių runyti arba policmo- 
nams fundyti visokiais tinksais, 
bet jos tinginystes amate jau 
įsigijo gero patyrimo.

Gudrios moterys išrado sur- 
praizpartes. Sukolektuoja jos

šiftavo—štai koki tie įspūdžiai: 
“Susirinko daug delegatų vi

sokio stono, senų, jaunų, mote
rų ir merginų, tiktai mažų vai
kų nebuvo.

“Kalbėjo, rėkė, staugė, blio
vė ir cypė, o laikraščių repor
teriai rašė ir keikė. Buvo smar
kių musių, ale nė vienas neuž
mušta. Daug delegatų užkimo, 
o vieną triukšmas apsargdi
no. Vakarais delegatai ba- 

. liavojo, o reporteriai laiškus ir 
telegramas siuntinėjo. Sekantį 
Seimą nutarta parsivežti į Chi- 
cagą. Šiaip viskas kaip buvo, 

’ taip ir pasiliko”.
Dabar piknikų gadynė. Ot, 

kad prašnekėtų automobiliai ir 
1 krūmai, ot tai galėtų daug ko 
Į pasakyti..

Padaužos norėtų žinoti vieną 
'dalyką: kodui musų gerbiami 
| butlegeriai, saliunčikai ir šiaip 
; visi buvę stori karčiamninkai 

L “didžiai ger- 
apsivedusi su biami”) turi vasarnamius ir

pažinties, o kišeniuje švlturiuo- 
ja nuodėmės. Nelaimė. Iš ki- 
keniaus pražųsta nuodėmės.

Banda jas Jonas. Vakare 
kažkas Zigmui per kuprą sta
tiniu: bumt, bumt.

—O tu klyvi, nusmuktkelni, 
mano bobos šlaunį žnaibysi.

—P. Kliukelis.

Po pastarųjų įvykių

Mokytojas: Kiek žmogus turi 
dantų ?

Mokinys: Tai priguli nuo jo 
visuomeninės padėties, nuo fizi
nio išsilavinimo ir nuo to, ko
kiose sąlygose gyvena.

tin-
ge-

U’actflo and Atlantic 1‘hotol ; vj8į ^UVę įįtoi'i 
Krutamu jų paveikslų žvaigž-’ (dabar vadinami 

dė Pola Negri, 
Kaukazo kunigaikščiu Mdivani, maudosi pieskynuošė, o visuo- 
išvyko Europon, apsigyveno sa- menės darbuotojai bei sąžinin- 
vo dvare arti Paryžiaus ir tur gį profesionalai Chicagos dul- 
but nebemano 
vius’’. Bet esą 
miršti mirusio 
tino ir gal būt 
vyru. Bet ji tam užginčija.

gryšti į “mu-(kes turi gerti? Kas galėtų pa- 
ji negalinti už-, aiškinti?--P.
Budolph Valen-
skirsis su savo JUOKAI

Geriausia gyvena visokį 
giniai. Jiems nereikia nė 
vos laužyti, nė rūpintis 
dirbti: jie gyvena laimingai,
kaip miške vilkai arba riebios 
kates moderniškam kičine. Ir 
ne be reikalo garsiausi pašau* 
]io žmonės buvo tinginiai. Ma
tai, aš jau girdžiu murmėjimą 
jūsų—štai jums, vadinasi, fak-

Užsakykite Saro Šildino 
Plautą Dabar

Mes duosime jums 12 mėnesių išmokėjimui

dolerių, nupeša tuziną vištų, 
padaro alaus ir snapso; paskui 
svečiai susirenka, lėbauja, pen
kines kloja, o jos vėl tinginiau
ja visos arba po vieną.

Maž daug, gerbiamieji, ge
riausia profesija musų laikuo
se bene ir bus tinginystė. Mo- 
kinkitės tinginiauti, o sakau 
nesigailėkite. Ko trūksta kuni
gams, komisarams, spykoriams, 
butlegeriams ir visiems kitiems? 
tinginiams? Tingėk, pavalgyk, 
išsimiegok, gražiai apsirėdyk, 
baliavok ir tiek.—P.

Išpažintis su rašteliu arba kada 
bus bernai gramotni

Baiza ardamas turi 
sąsiuvinį. Arklys nu- 
vagos.

Per padaužiškus aki
nius žiūrint

Tai vadinasi, jau vasara ir 
krūmuose musų vyrai kalba 
apie savo pačių reikalus. Karš
tos kalbos—karšta saulė, karšta 
ir žemelė.

Karštai visi raportuoja apie 
SLA. seimą. Vieni karštesni, 
kiti šaltesni delegatai— tai ir 
jų kalbos tokios. Kiekvienas 
giriasi .“laimėjimu” — plynia 
juos žino kas ką laimėjo. Kar
tais Parkunas kupras aplaisto 
tiems, kurio daugiaus “laimė
jo”.

Padaužų reporteris išdūmė į 
miškus, tai apie Seimą jisai 
tiktai dabar savo įspūdžius at-

Ragelių klebonui paskelbus, 
jog reikia nuodėmes susirašyti 
ir prie klausyklos tas popierėlis 
turėti.

Zigmas 
kišeniuje 
bėga nuo

“Kudiš, kad tave velniai!”
Zigmas sugriešijo, arklį su

stabdė ir nuodėmę į sąsiuvinį 
užsirašė.

šmaukšt botagu per arklio šo
nus. Tuosyk plūgas pataiko į 
akmenį ir tipena atsimuša 
Zigmui į pilvą*

—Mat, mat, perkūnai ir vėl 
rašo nuodėmes.

Vakare, nors nuvargęs, bet gi 
eidamas pro kaimyno Jono pa
čią įžnybia jąii į šlaunį.—“Nuo
dėmė” — pamano Zigmas ir 
užsirašo.

Pagaliau, važiuoja Zigmas iš-

Kodėl parduodama Puri
tan Malt virš miliono ke- 
nų kas menuo? Pamėgink 
Puritan Malt ir žinosi ko- » 
dėl.
Vartok ten kur reikia pa
saldinimų virtuvės reika
luose.

Pur£X
Malt

Paskanintas su Bohemian apyniais 
Rekomenduojamas ir dastatomas per

•

1 Puritan Malt
Extract Co.
29—31 N. VVacker

Į Drive, Chicago, 111.

Dabar yra laikas įsivez- 
dinti šildymo plentą. Ne
lauk iki rudeniui, kuomet 
pakils kainos ir pasidau
gins darbo. Tik pašauk 
Victory 2454 ir vienas 
musų atstovų ateis pas 
jus apkalbėti apie jūsų 
apšildymo įrengimą be 
jokios iš jūsų pusės atsa
komybėj

Jus busite tas, kuris praloš, kuomet atidėliosite; 
ateis šalčiai ir jus neturėsite gana šilumos savo na
muose. Į 24 valandas mes priduosime jums pilną 
apskaitliavimą, taipgi pasakysime viską, kas bus 
reikalinga jūsų plantui. Jūsų plantas gali būti įves
tas jums įmokėjus mažą depozitą, ir likusius išmo
kėsite per 12 mėnesių. Darbas bus geriaus atliktas, 
kuomet mes nesame taip apkrauti darbais, ir jus 
irgi busite geriaus užganėdinti.
Pilnas pasirinkimas plumberiams fixtures 
ir supplies, kaip tai, sinkų, maudynių, lava- 
torių, klosetams įrengimų ir 1.1.
Mes esame įvedę šildymo plantą daugeliui lietu
viams kostumieriams visose miesto dalyse. Kiek
viename atsitikime mes pilnai juos užganėdinome. 
Pavelykite mums apskaitliuoti jūsų darbą, jus su
taupysite pinigų, kuomet mes atliksime jums jūsų 
plumberiaus darbą.

(61 Mis{J PLUMBING HEATINO te

2118-20-22 S. State St.
Telephoncs: Victory 2454*55-56 

CHICAGO, ILL.

4606-08 W. 22nd St.
Phones: Lawndale 2454; Cicero 130 

CICERO, ILL.

VIENĄ ;SYK KOSTUMIERIUS — VISUOMET 
KOSTUMIERIUS.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Užrištomis Akimis Mokslinis

Bandymas vadovaujančių CigaretųW.T. Benda išrinko

MŪRINIS arba MEDINIS
Geros rųšies pastatyti garažai

$10 jmokčti
24 menesiams išmokėjimui

Mes specializuojamas budavojime 
garažų, palčių, sunparlor, pakeliam 
namus,' dedam cementinius pamatus, 
pertaisome ir statome vasarnamius.

Jei jus turite lotų ir norite pasi
statyti namą, mes pastatysime ir fi
nansuosime jį. Del tolimesnių in
formacijų šaukite, rašykite arba at
siųskite kuponų už tokį darbų kurį 
jus interesuojatės.

Garažas
Porčius
Namo pakėlimas

Cementinis pamatas
Abelnas pertaisymas

Į Į Naujas namas ir finansavimas 
Vardas ................................................
Adresas ..............................................
Quality Construction Co.

North Shoro ofisas ir Yardai 
4538 W. Addison St 

Telephone Avenutj 4718

“Aš buvau nuolatiniu cigaretų 
rūkytojų per eilę metų ir mano žin
geidumas cigaretais buvo didelis ir 
šis užrištomis akimis bandymas bu
vo man žingeidus ir aš jį dariau tris 
sykius iš eiles.

“Kiekvieną sykį aš išrinkau tą 
patį cigaretę—OLD GOLD.

“Tikrai, nebuvo kito geresnio pa
sirinkimo. OLD GOLD taip atsižy
mėjo ir jo kvapsnis buvo toks dide
lis, ir jo skanumas buvo toks didelis, 
o burnos nei liežuvio visai nedegino 
ir jis tuojau patiko mano skoniui.

“Nuo tų bandymų aš dabar rukau 
OLD GOLD nuolat ir aš suradau, 
kad jie yra labiausiai užganėdinan
ti cigaretai kokius aš kada nors esu 
rūkęs.”

c.' WiM4į(

Kaip Buvo Darytas 
Bandymas,

Ponui- Benda buvo užrištos akys, ir dalyvau
jant dviem atsakomingiemg liudininkams, bu
vo jam paduota po vienų parūkyti keturi va
dovaujanti cigaretai. Del atŠviežinimo skonio, 
buyo duota išsigerti kavos prieš rūkymų kiek
vieno cigareto. Ponui Htnda nebuvo pranešta, 
kad jis turės atskirti kuris cigaretas yra ge
resnis... Po surukymo keturių cigaretų, Pono 
Benda buvo paklausta kurį numeri cigaretų jis 
pasirinktu.. Jis atsakė, “Numeri 4“, kuria buvo OLD GOLD.

■MMF

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
1 12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Rooaevelt Rd. 
arti St. Iziuis Avė.CHICAGO, ILL.

Žymius
yr pundą 

iliustratorius ir išradėjas 
Benda kaukių.

Vien tiktai širdys lapų tabako iš
dirby stos yra užtektinai' geros dėl 
OLD GOLD. &tai kodėl jus » galit 

juos išrinkti ir tamsoje.
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RADIO PARODA
Nauji vėliausi modeliai Elek

trinių Radijų 1928 geriausiu pa
saulyje išdirbisčių:

Dynamic Spea- 
keriai, Magne- 
tic Speakeriai.
Radio Corpora- 
cijos Amerikoje, 
Atwater Kent.
Victor Ortho- 
phonic su Radio 
combinacijos.
Brunswick su 
Kadi jo combi
nacijos.
Brumer - Tuley, 
Sonora, Fresh- 
man, Majestic. 
Zenith ir Spar- 
ton Radios.
Nauji Victor 
Automatic Or- 
thoponic Vict- 
rolas.

Nauji Gtilbransen Registenng 
Pianai.

Nauji modeliai gražiausių ir 
geriausių pianų — Artonian 
Grand.
Panešamos Grojamos Victrolos 
naujos, kaina tiktai po $8.50.

Nauji Rekordai Babravičiaus, 
Vanagaičio, Pilkos, Menkeliu- 
niutės ir kitų.

širdingai kviečiame visus pa
matyti. Krautuvė atdara kož- 
ną vakarą. Nedėliomis iki 1 
vai. po pietų.

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

Chicago, III. 
Tel. Boulevard 4705

RAKANDAMS
UŽVALKALAI

Apsaugok savo rakandus "ir pa
gražink savo namus su musų 
puikiausiais saugiais nuo dulkių ir 
skalbiamais materijolais C* 1 O 
3 šmotų setas už %......... I O
Apskaitliavimą padarome dykai.

Didelis pasirinkimas
Quality Slip Cover'Co.

4161 Archer Avė.
Tel. Lafayette 6358

Karštos, Degančios 
Niežinčios Kojos!

jyjAGIŽKAS išradimas prašalina 
skausmą^ prakaitavimą, degimą 

kojų iš syk. Prašalina minkštus kor- 
nus ir sumušimus stebėtinai greit. 
Prašalina atsidavimą ir padaro ko
jas taip vėsias ir patogias, kad jums 
sunku ir tikėti! Nėra bėdos varto
jimui. Tik stebėtinai geras paude- 
rą kurį užbarstysit ant kojų. Su
teiks greit pagelbą. Parker’s Foot 
Care šiandie visose vaisti- OEa nėse .................................«... VvC

[korespondencijos]
St. Louis. Mo.

Piktadariai nužudė Julių Košė
tų, 56 metų fabriko darbi
ninkų.

Liepos 20 d. Košėta dirbo 
naktiniame * šifte Hoyt Metai 
Co., Granite City. Nežinomi 
piktadariai užmušė jį ir prislė
gę po 400 svarų durimis paliko. 
Jo pusbrolis, Petras Makarevi- 
čius, kuris dirbo toj pat dirb
tuvėj, apie 2 vai. ryto rado Ko
šėtos lavonų.

Košėta paėjo iš Vilniaus, Ko
šėtų kaimo. Jis paliko dvi 
žmonas, su kuromis buvo ėmęs 
šliubą katalikų bažnyčioj. Per
skyrų nuo pirmos žmonos ne
turėjo. Su antraja žmona jis 
apsivedė 1912 m. Hanisbury, 
Mass. Ji yra lenkė, bet moka 
ir lietuviškai. Dabar abi žmo
nos randasi St. Louis’e. Viena 
yra beprotnamyj, o su kita na- 
bašninkas gyveno. Jokiai drau
gijai bei organizacijai Košėta 
nepriklausė, nes buvo “bizi” su 
moterimis.

Praslinkus kelioms dienoms 
tame pat fabrike buvo pasikėsi
nimas ir ant Petro Makarevi- 
čiaus, kuris irgi dirba nakti
mis. Apie 12 vai. staiga užgeso 
elekros šviesos. Makare vičius. 
kaipo bosas, turėjo žiūrėti kas 

pasidarė. Kai jis priėjo prie 
laiptų, tai kažkas kirto kirviu 
į galvų ir perskėlė nosį j dvi 
dalis. Po to piktadariai paki
šo j{ po durimis. Laimei, Ma- 
karevičiaus galva ^nebuvo pri
slėgta, tad atsipeikėjęs jis pra
dėjo šauktis pagelbos. Šauksmų 
išgirdo kiti darbininkai ir išgel
bėjo jį. Dabar jis randasi St. 
Elizabeth ligoninėj. Po truputį 
taisosi, tad yra vilties, kad pa
sveiks.

Makarevięius tame fabrike iš
dirbo 27 metus ir sakosi, jog 
jokių priešų neturėjęs. Hoyt 
Metai Co. turi paėmusi detek
tyvus, kurie bandys piktadarius 
susekti.

Praeitą mėnesį mirė čia Jonas 
Jablonskis. Mirties priežastis— 
mažas spuogutis. įsimetė spuo- 
gutis jam į nosį, paskui persi
metė į akį, o iš akies skausmas 
įsigavo į galvą. Gavo smagenų 
uždegimą ir į labai trumpą lai
ką pasimirė.

Jablonskis paliko pusantrų 
metų sūnų ir jauną žmonų. Jo 
laidotuvėse dalyvavo apie 200 
žmonių.

—Vladas Domaševičius.

Tarp Chicagos 
Lietuvių
Roseland

Vi ,—.■■■ •*
k ! a * •

Golden Star jauktas siekiasi 
Roselandoe čempionato

Pereitą sekmadienį aikštėje 
prie 95 ir Michigan gt. Golden 
Star bolininkai lošė su Beverly 
Bruins. šį kartų stariečiai ne
tik laimėjo lošį iš pasižymėju
sių Bruins, bet dar juos pavai
šino sp “shut out.”

Pasekmės lošimo yra tokios: 
aoilu taoin i

Beverly Briuns AB R H
Doornbos 2h 5 0 2
Rheinberg C 1 P 0
J. Cocian cf 5 0 1
Lynd rf 3 0 0
Mahoney If 2 0 0
R. McClelland 3b 4 0 0
G. Cocian SS 2 0 0
Larke Ss 2 0 0
A. McClelland 1b 2 0 0
Merigold P 2 0 0
Gardner P 2 0 0

32 0 3
Golden Stars AB R II
P. Extin CF 5 0 2
1’a.vilonis 2 1 o

E. Extin LF 2 0 0
Stankus SS 4 1 2
Zinkus 1b 5 1 0
Gricius 2b 3 3 3
Domikaitis 3b 5 1 2
Fryer Rf 4 0 2
Gudas C 5 0 2
Scott P 4 0 1

38 7 14

Eagle River, Wis.
Šaltas oras

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR!

Laike gegužio mėnesio tiktai
Skyrių ofisuose tiktai l

Visas darbas užsakytas gegužio mfine- 
•yj bus atliktas pigiomis kainomis.•y J bus atliktas pigiomis kainomis. Tai 
yra perstatoma VIENODŲ KAINŲ Stato
ma

>26
>15
>10

tnu.ų apielinkių Dental Ofisų.
SKYRIAUS OFISAS 

1800 S'. Halsted St.
Dantų Setaa ui M, 

•eta. _____________ .
itetas ,
•etas ...... ...................................

>12.60
>7.50

H

VEIDAS 
PRIPIL

DOMAS— 
JltfTURI 

TIKTI
darbas ui H

Crown«   >2.60
Fillinva   >2.60
Tilteliai   >2.60

~~~ 60c 
išvalymas dantų ________  60c

Šių kainų negausite musų dldžiamjam 
Ofise. DIDYSIS OFISAS Jsteigtas 23 ma
tai atgal.
THE HAYES DENTAL OFFICES 

Ine. 
DR. T. T. WOOLLENS, Pres. 

820 South Stato St. 
l’hone llarrlson 0761

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Sky« 
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v. 
ryto iki 2 yaL po piet
. =3----- -—

Liepos 28 ir 29 d. termomet
ras rodė 52.7 laipsnių šilimos, 
bet pirmadienio rytą, t. y. lie
pos 30, prieš saulės tekėjimą 
temperatūra nukrito iki 36.7 
iaips. Visi mane, kad šaltis su
naikins agurkus ir tomates. Bet 
ant laimės, saulei tekant atsi
suko iš pietvakarių vėjas ir 
oras atšilo. Atšilo taip, kad 
temperatūra pašoko iki 82 laips
nių.

Aš čia jau gyvenu 8 metus 
ir tik vieną metą, rugp. 2 d., 
turėjome 32 laipsniu. O paskui 
oras kai sušilo, tai gražu buvo 
iki pat Kalėdų. 

♦ * ♦
Šiuo tarpu pas mus privažia

vo labai daug žmonių vakacijas 
praleisti. Automobilių pilni 
miškai. Daugiausia iš Illinois 
valstijos, žmonės žuvauja, uo
gauja ir šiaip sau sportauja. 
Kurie gyveno palatinėse, tai 
šaltam orui užėjus pradėjo ieš
koti vasarnamių, kad pasislėpti 
nuo šalčio.—Vietinis.

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

Beverly Bruins—
000 000 000—BO—113 E2 

Golden Stars—
010 130 02»-R7 —1114—EI
Two base hits—Gricius 2, J. 

Kocian.
Three base hits— Stankus, 

Domikaitis.
Strike outs — Merigold 2, 

Scott 6.
Negalima užtylėti, kad Gol

den Stars Gricius šiame loši
me buvo tikras žvaigždė, nes 
jis išmušė tris kartus bolę taip 
toli, kad du kartu nubėgo ant 
anro kampo, o su trečia —ant 
pirmo. Apart to Gricius gavo 
base on balls ir sacrifice hit. 
Stankus ir Domikaitis išmušė 
bolę po du kartu ir abu gavo 
nubėgti ant trečio ir ant pirmo 
kampo. Exin, Fryer ir Gudas 
taipjau nubėgo ant pirmo kam
po po du kartu.

A. Shatkauskas (Scott), me
tėjas, ir Gudas, gaudytojas, at
sižymėjo kaipo geri lošikai, nes 
Scott davė savo priešams tik 
tris hits, o Gudas ir visi kiti 
puikiai parėmė savo meiką.

Pietinės Chicagos apielinkės 
svetimtaučiai matydami, kad 
stariečiai lošią bolę nepaprastai 
gerai, pakvietė juos dalyvauti 
“South End District” lygoje ir 
eiti rungtynių už čempionatą. 
P-as Dahlberg, republikonų 
vardo komitmanas, duos puikių 
trofėjų laimėjusiam jauktui, o 
lietuvis aptiekininkas Augustas 
Yonaitis aukoja gražią trofeją 
dėl labiausia pasižymėjusio lo
šiko Golden Star jaukte.

Lyga susideda iš keturių pa
sižymėjusių jauktų—Fernwood, 
Golden Star, Dahlberg Boost- 
ers ir West Pullman. Ji rugpjū
čio 12 d. pradės turnamentą, 
kuris nulems čempionatą.

Rugp. 12 d. loš Golden Stars 
su Dahllierg Boosters 3 vai. po 
piet, Palmer parke;

West Pullman su Fernwood.
Rugp 19.—Golden Stars su 

West Pullman; Dahlberg Boost
ers su Femwood.
’ Rugp. 26 d.—Golden Stars 
su Fernwood; Dahlberg Boost
ers su West Pullman.

Kviečiame visus atsilankyti į 
Golden Stars lošimus.

—L E. M.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACUOS BANKO

Naujienų Pinigu Siuntinio Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį save 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:

Bučaitei 
žagunaitei

Masiulaičiui
Ludui

23302—Z. Rimkevičienei 
14917—P. Šinskui 
22707—K. Šidlauskienei 
23311—Z.
14952—V. 
14969—J. 
24225—F.
24227—A. Baltušui 
24232—K. Novogreckiui 
23322—N. Vizgintui 
14985—O. Stašelienei 
14982—K. Gosickienei 
14986—J. Navickienei 
23327—M. Oslapaitienei 
14998—A. Strilčiunui 
23326—J. Plonaitei 
13355— M.
24264—S. Kasparui 
24267—P. Jakaičiui 
24270—B. Miečienei 
24271—J. Viačkauskui 
24273—0.
24274—J. D. Bruzguliu!
24279—M. Kragyčiai 
56442—V.
56452—B. 

247----- S.
96005—V.

13669—T.
1676—J.
1679— Max Kryeskonovske
1680— T. Namejunui

24288—M. Povilionienei

24283—J. P. Lukpetriui
24291—A. Ryškienei

1042—Kun. V. Jurgiui
1045 C. Navaickienei

14905—Rikui Franc. šniukui 
14908—Agniškai Každailienei 
14933—Julijai Lukovičienei 
14961 -Pranui Andriuliui 
14962—Liudvikai Žukauskienei 
14964—Leonui Deimontavičiai 
14965—Juozapui Juknevičiai

old gold
Aukščiunaitei

JUOKAI

Marunaitei

Šležienei 
Lutkienei
Iiielsk i u i 
Tautkevičaitei

Meškauskienei 
Kaspariunui

Ponia: Ei, Perkins, ar tu — er 
gali pastūmėti mašinėlę žolei pinuti ?

Naujas tarnas. — Bijau, rodos ne
mokėsiu. Mano mokslas mekaniko. 
yra labai aprubežiuotas—jisai toliaus 
neeina motor kary, submarinų ir 
ėroplanų.

Ji. — Girdėjai gal, kad ponai Bur- 
rows ateinančia sąvaitę turės medi
nes vestuves. Kas reiktų jiems do
vanoti ? \

Mes galėtumėm pasiųsti jiems kvi
tą už pinigus, kuriuos jie mums yra

...Bet — rūkykit 01d Gold cigare' 
tus — Išrūkysi vežimą ir kosulio ne
turėsi. Siame laikraštyje telpa Old 
Gold cigaretų komiški skelbimai, 
piešti žinomo piešėjo Briggs. Pasi
žiūrėkit, perskaitykit ir uasižinokit, 
kad "Išrūkysi vežimą ir kosulio ne- 
turėsi-’’

Didelis Atidarymas
VIEŠOS UŽEIGOS CALUMET DARŽE

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

Savininkai
STANLEY PŪKIS, MIKE VAVERUS 

IR STANLEY CZYZ
■

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

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

DABAR Hpręnk Jo g«‘rumą puto hiui! 
NiektiH, ką mes galėtumėm piiKokytl ar. 
bu paruKytl Kalėtą pertikrinti Jum Wen- 
iiersieii’H gerumui, kaip tik YI’ATIA- 
KA8 l’AMRGINIMAS.
Dylerlal yru autorizuoti duoti hJ ku
poną ut 10c. <1 kuponu* kostumerlul) 
su Kiekvienu pirkimu, vienos demmiH- 
truotoH blokinės rėmuko WeniierHten*N 
Įmtcntuoto Ir gudrliit prlrlngto molto — 
eigų padunlte kuponą Atornlnkul ne vė
laus 20 d. rtigplučlo mėnesio.

ŠIS KUPONAS 
vertus 10c. blle krautuvėj perkant 
vienu WKNNKKHTKN*S Keiti llopped 
Molto Kkstrukto.

Vardas ............................................-................................
Adresas .................................................................... .......
Miestas .........................................................-.................. .
Dylerlo vardas .... ......  , -■ -   j
I DYI.KR1:—Mes priimsime kuponą Jeigu Ji- ' 
saį_boa tinkamai Išpildytas Ir pasirašytus už 10c 

WEWNERrriNr<
HENNING WENNERSTEN, INCORPORATED, Manufacturer 
2960 Lawrence Avė., Chicago, Illinois; Juniper 4886—4887

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

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mare. Mano pilnas išeg- 
' zamlnavimas atidengs jūsų tikrų ligą ir jei aš apsibusiu jus gydyti, 

sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzamina- 
vimo — kas jums yra.

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

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

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

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

1618 West 18-ta Gatvė

Naujieną

Piknikas
Bus

Rugpjūčio 26
1928

Stickney Darže
Stickney, III.

Gražuolės
Siuskit savo paveik

slus ir aplikacijas 
“Naujienų9 9 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.



s Naujienos, difcago, m. i Penktadienis, rugpi 8, 1928

NAUJIENOS
> The Lithianlan Daily Newf 
Published Daily EscejJt Sunday by 
the Lithuanian Nevra Pub. Co. Ine 

1739 South Halated Street 
Chicayo, III.

Telephone Rooeevelt MM

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Ratai!
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outaide of Chleafo.
$8.00 per year ln Chicago, 
8c. per copy.

Entered ai Second Claaa Mattar 
M are h 7th. 1914, at the Fort Office 
of Chicago, III, andai tha art of 
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Naujienos eina kasdien, lisldriant 
sekmadieniu*, feeidiia Naujienų Ben
drove, 1789 So. Halated St., Chicago, 
11L — Telefonas^ Roosevelt MOh.

DARBIEČIAI VIS STIPRĖJA

Papildomuosiuose rinkimuose į Anglijos parlamen
tą, kurie įvyko Morkshire provincijoje Halifax apygar
doje, Darbo Partijos kandidatas Longbottom gavo 
17,536 balsus, liberalas Barnes — 12,585, konservatorius 
Crossley — 10,804. Tuo budu socialistas Longbottom 
laimėjo. Tai apygardai iki šiol atstovaudavo parlamen
te liberalai.

Taigi Anglijos liberalai tolyn vis labiaus silpnėja, 
o socialistai eina stipryn ir stipryn.

Norėdami sulaikyti balsuotojų bėgimą pas darbie-' 
čius, liberalai pastaruoju laiku įsikando skelbti, kad 
Darbo Partija išmainiusi socializmo principus ant libe
ralizmo. Girdi, Anglijos socialistai patys neketiną tuo- 
jaus vykdyti pilną savo programą gyvenime, bet numa- 
tą artimiausiam laikui tiktai tas reformas, kurioms 
pritartą liberalai. Tad kam balsuoti už darbiečius, kurie
“pamėgdžioja liberalus” — ar ne geriau remti libera
lus, kurių programas jau šiandie gali būt įvykintas?

Šitie argumentai tečiaus didelės įtakos į balsuoto
jus nedaro, nes jie žino, kad liberalai tik iš bėdos šian
die pritaria kai kurioms reformoms, įrašytoms į Darbo 
Partijos programą. Kai liberalai turėjo galią, jie tų 
reformų nevykdė. Liberalai valdė Angliją per keletą 
gentkarčių, ir tas faktas, kad da ir šiandie reikia kovoti 
už reformas, kurios galėjo būt seniai įvykintos — aiš
kiai rodo, kad liberalizmas daugiau žada, negu duoda.

Anglijos žmonės liberalais daugiaus nebepasitiki.

ĮKRITO Į SAVO IŠKASTĄ DUOBĘ

Apžvalgoje šiandie paduodame ilgoką ištrauką iš 
laiško, kurį “Draugas” gavo iš vieno ekskursanto, par
važiavusio Lietuvon. Ten padarėme ir keletą pastebėji
mų dėl kai kurių laiške išreikštų minčių. Bet ne pro šalį 
bus atkreipti skaitytojų dėmesį dar ve į kokį dalyką;

Klerikalai skundžiasi, kad Lietuvoje “įsigali socia
listai”, o krikščionims einąsi vis blogiau ir blogiau — 
bet ar ne klerikalai padėjo tautininkams įvesti Lietuvo
je dabartinę “erą”, dėl kurios jie šiandie taip dejuoja?

Kai armijos leitenantai nuvertė teisėtą Griniaus- 
Sleževičiaus valdžią ir atidavė valstybės vadeles į Sme
tonos ir Voldemaro rankas, tai kun. Krupavičius viso 
krikščioniško bloko vardu pasiūlė jam savo “besąlygią 
paramą”. ,

Kąi Smetona su Voldemaru paskelbė Lietuvoje ka 
ro stovį ir ėmė bausti mirtim žmones, kuriems nebuvo 
įrodyta teisme jokio nusikalstamo darbo, tai visa kleri
kalų spauda džiaugėsi ir tą kruviną terorą teisino.

Kai “naujos eros” šeimininkai ėmė uždarinėti dar
bininkų sąjungas, konfiskuoti jų iždus ir naikinti žodžio 
ir spaudos laistę, tai krikščionys šaukte šaukė, jogei tų 
represijų dar esą permaža!....

Na, o dabar jie dejuoja ir skundžiasi.
Skundžiasi jie dėl to, • kad tas smurto ir sauvalės 

režimas, kurį jie savo rankomis padėjo smetoninin- 
kams Lietuvoje sukurti, atsikreipė ir prieš juos. Jeigu 
tiktai socialistai ir liaudininkai butų nukentėję nuo tau
tininkų diktatūros, tai klerikalai nedejuotų. Ne tik ne 
dejuotų, bet keltų į padanges ir tautininkus, ir visą jų 
laukinį despotizmą!

Bet atsitiko nelaimė, į dangų šaukanti atmonijimo 
neteisybė: į tą duobę, kurią krikščionys kasė “bedie
viams ir socialistams”, įkrito — jie patys. Graudu ir 
pikta — ar ne? ■ \

SU KOMUNISTAIS JOKS DARBAS NEGALIMAS

Su komunistais negalima eiti kartu ne tik politiko
je, bet ir profesiniame darbininkų judėjime!

Šitokią išvadą padarė Anglijos darbininkų trade- 
unionų kongreso generalis sekretorius Citrine, rezulta
te to patyrimo, kurį jisai turėjo per eilę paskutinių 
metų. Ir tą savo išvadą jisai paskelbė, pamatuodamas 
ją gausingais faktais ir komunistų veikimo analizu, 
oficialiam Anglijos darbininkų unijų organe, “The 
Labor Magazine’’. • |

Citrine savo straipsnyje prisipažįsta, kad pradžioje 
jisai tikėjęs, jogei su komunistais galima bendrai veik-

sakymo kalnai
Chicagoja paltai'

Metams
Pusei metų m___
Trims mtaariams
Dviem mlnesiam
Vienam ffilneaiul

Chicagoje per linettotojuai 
Viena kopija 
Savaitei

7h

>8.d> 
4.00

Suvienytose Valstijose, M Chicago- 
K paltai

Metams — , , >7.00
Pusei metg __ - - n 8.50
Trims menesiams  .............- 1.75
Dviem minesiams - - 1.25 
Vienam minusiai —____*75

Aietayon Ir kitur aisleniuosa 
[Atpigintai i

Metams — ........ ... ■■■ ■ * >8.00
Pusei mota ____ .. „ 4.00
Trims minesiams - -r SUKI
Pinigus reikia sigati palte Monsiy 

Orderiu kartu su užsakymu.

Apžvalga

ti, vartojant link jų švelnumą ir toleranciją. Jisai ma
nęs, kad už tokį apsiėjimą su jais ir jie atsilyginsią 
tuo patim. Bet jam tekę įsitikinti, kad švelnus apsiėji
mas su komunistais daro juos tiktai didesniais akyplė- 
šoms.‘švelnumą jie vertina savo oponentuose ne kaipo 
prakilnumą, bet — kaipo silpnybę!

Citrine sako, kad jo patyrimas su vadinamojo “ma
žumos judėjimo” vadais Anglijos darbininkų profesi
niame judėjime jam parodęs, jogei komunistai esą ne 
tik perdaug įsikarščiavę tam tikros idėjos šalininkai, 
bet — ardytojai, kurie veikia sulig įsakymais iš Mask
vos, stengdamiesi sutriuškinti darbininkų unijas ir įs
teigti diktatūrą vietoje demokratijos. Jisai todėl išreiš
kia nuomonę, kad Anglijos darbininkų organizacijos 
privalo nusistatyti taip pat griežtai prieš komunistus, 
kaip jau seniai yra nusistačiusios darbininkų sąjungos 
Europos kontinente.

Tai yra labai reikšmingi išvadžiojimai, atsimenant
tą faktą, kad Anglijos darbininkai per metų metus ro
dė didelį palankumą “raudonam jam” bolševikų profsą
jungų internacionalui ir darė su bolševikais “bendrą 
frontą” prieš' socialistų vadovaujamas kitų šalių darbi
ninkų unijas. Arčiau pažinę bolševikiškus monelninkus, 
anglai darbininkai, pagaliau, užėmė tokią pat poziciją 
komunistinio judėjimo klausimu, kaip ir Europos kon
tinento darbininkai.

“SOCIALISTAI ĮSIGALI“ 
LIETUVOJE

Chicagos “Draugas“ įdėjo il
gą laišką vieno amerikiečio, 
su ekskursija Lietuvon. Laiško 
autoriaus vardas nepaduotas, 
bet galima numanyti, kad tai 
vienas Chicagos klerikalų va
dų, kun. Matulaitis ar kuris ki
tas.

Pirmiausia tame laiške pa
sakojama, kaip Lietuvos val
džia vaišina ir globoja parvažia
vusius iš Amerikos svečius, ir 
kaip šie, skilandžių privalgę ir 
“valstybinės degtinės primau-, 
kę“, darosi palankus valdžiai ir 
nieko nebemato, kas aplink juos 
dedasi: girdi, “kad galėtų, visą 
viešąją ir slaptąją policiją į no
sis išbučiuotų“.

Laiško autoriui, tečiaus, 
“valstybinė“ galvos neapsukusi 
ir jisai, beviešėdamas Lietuvoje, 
įsitikinęs, kad tautininkų val
džia pataikauja socialistams ir 
persekioja katalikus. Ve ką ji
sai rašo:

“Liaudininkai, socialistai 
eina kartu (? “N.” Red.) su 
tautininkais. Socialistai bai
gia -užkariauti visas kopera- 
tyvas, bankus. Bijosi jie vi
si katalikų sustiprėjimo, tad 
kiek jėgdami ardo, trukdo 
kat. koperatyvas, savitarpio 
susišelp. kasas, jas ‘vienija’ 
ir paveda globoti vilkams. 
Koperatyvų Są-ga nėra tauti
ninkų ir katalikų rankose: 
ten socialistai gyvuoja. Jiems 
gi duota monopolis pristatyti 
maistą kariuomenei. Apskai
toma, kad už vieną tarpinin
kavimą tarp valdžios ir 
smulkesnių koperatyvų — 
Centras gauna gryno pelno 
per 3,000,000 litų. Visai ne
stebėtina, kad socialistų laik
raščiai, įstaigos geriau gyvuo
ja, negu prie Griniaus val
džios.

“Katalikus persekioja
“Jau pradeda tautininkai 

kibti prie katalikų jaunimo. 
Jaučiama, kad stengsis nai
kinti ateitininkus, pavasari
ninkus, eucharistininkus ir 
jeigu galės įkalbėti episko
patui— net kaikurias tikybi
nes brolijas. Išviršaus daili 
vaišingumo skraistė, po ja 
vilkų dantys...

“Gyvenamasis momentas— 
tai puota prieš liūdnų galą. 
Tautininkai sau peilį galanda 
bestiprindami socialistus. Tie 
šį-tą planuoja. Kaip greit jie 
pakeis Voldemarą, —nežinau, 

, bet keis. Dabėr tautininkai 
\ slyšta j jų gurbą, nes anų 

(soc.) daug daugiau visose 
proteguojamose organizacijose 
ir pelningose vietose.“

Tai yra įdomios naujienos, ir 
mes galime tiktai palinkėti, 

kad jos bent daugumoje, butų 
teisingos.

Lietuvos tautininkai, anot 
“Draugo“ korespondento, naiki
na klerikalus ,o liaudininkai (ir 
socialistai) kiša į gurbą tau
tininkus. Pagalinus, ateis mo
mentas, kada liaudininkai su 
socialistai išmes Voldemarą j 
sąšlavyną ir pasiims valdžią j 
savo rankas. Ko gi geresnio 
galima dabartinėje padėtyje no
rėti? Išrodo net pergera, kad 
butų galima tikėti visais to ko
respondento pranašavimais.

Jisai, beje, daro aiškių klai
dų. Liaudininkus jisai vadina 
“socilistais“, kuomet tikrumoje 
jie yra ne socialistai, o tik dau
giaus ar mažiaus radikališki li
beralai.

Jisai mano/ kad liaudininkai 
ir socialistai einą stipryn tik 
dėka valdžios pataikavimo jiems 
ir “katalikų persekiojimo“. Tai 
yra nonsensas. Smetonininkai 
iki šiol dar šimtą kartų dau
giau pataikavo klerikalams, ne
gu kairiomsioms partijoms. 
Liaudininkų ir ypatingai social
demokratų yra pilni Varniai, o 
krikščionių kažin ar rasi tenai 
bent vieną.

Bet kad kairiosios partijos 
kontroliuoja kooperacijas ir kad 
valdžia yra priversta skaitytis 
su kooperacijomis, tai tiesa. 
Bet tai juk ne naujiena. Koope- 
ratyvis judėjimas Lietu
voje visuomet buvo so
cialistų ir liaudininkų va
dovaujamas—net ir per tuos il
gus metus, kada Lietuvą valdė 
klerikalai. Klerikalai kūrė sa
vo “katalikiškas“ kooperacijos, 
bet jos buvo blogai vedamos ir 
galėjo gyvuoti tiktai tol, kol 
klerikališka valdžia jas šelpė ir 
penėjo. Kaip tik Krupavičiaus 
partija buvo nustumta nuo vals
tybės ėdžių, tai tas “katalikiš
kas“ kooperacijas ir visas ki
tas katalikų ekonomines orga
nizacijas (Ūkininkų Sąjungą ir 
t.t. apėmė džiova.

Visai natūralu, kad dėl to sch 
cialistų ir liaudininkų kontro
liuojamos kooperacijos tas kle
rikalų organizacijas dabar ėmė 
Visai nustelbti.

O tautininkai savo ekonomi
nių organizacijų niekuomet ne
turėjo. Todėl, ir į valdžią pa
tekę, jie yra priversti koopera
cijų klausime nusilenkti opozi
cijai. Juk Voldemaras negalė
jo imti ir griauti kooperatyvus 
ir jų Bankus!

, Įvertintas viršininkas

—Musų viršininkas taip aty- 
dus pasidarė. Pastebi mažiausį 
trukumą.

—Taip gerai darbą seka?
—Ne, ne darbą. Besimaudan- 

čias moteris jis seka. į
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Įvertintas tarnautojas

—Nesveiką darbą dirbau, to
dėl du mėnesiu atostogų davė.

—Aš dar nesveikesnį: visai 
paliuosavo ir dar bylą iškėlė. 1

Medicinos žinios

Vėžys kiniečiuose
Vėžys, baisiai paplitus mir

tina liga, dažniausiai auga, 
ypač Amerikoj, skrandyj ir 
žarnose (vyruose), gimdoje ir 
krūtyse (moteryse). Kinijoj 
šita baisi liga ir gi gana išsi
plėtus, vis dėlto ne taip labai, 
kaip Amerikoj. Tenais tačiau 
skrandžio ir žarnų vėžys retai 
tepasitaiko. Galimas daiktas, 
kad nesant pakaktinai daktarų, 
nepadaroma atatinkamas egza
minavimas, o gali būt, veikiau
sia, kad kiniečių maistas ir 
apskritai natūralūs gyvenimas 
neduoda taip patogios dirvos 
vėžiui skrandyj ir žarnise aug
ti, kaip tai yra Amerikoje. At
rodo, šiaip ar taip, jog pasku
tine pažiūra yra teisingesnė. 
Keistas daiktas, bet jis yra 
faktas, kad Kinijos vyruose 
vėžys dažniausiai auga ant var
pos, kas Amerikoje daug re
čiau pasitaiko.' O kinietė&e, tai 
vėžys dažniausiai auga gimdo
je ir krūtyse; tai panašiai, kaip 
ir Amerikos moteryse, tik kur 
tai kas rečiau kinietėse. Ma
toma, kad prie daugybės vėžio 
priežasčių, kurių mokslas phkol 
kas nė vienos . tikrai nežino, 
noroms nenoroms reikia priskai- 
tyti ir civilizaciją, nes kur tik 
žmonės pasiekę augštesnės ci
vilizacijos, tenais ir vėžys la
biau praplitęs tėra.
Mirusi motina pagimdė kūdikį

Pietinės Afrikos Medikalės 
Asociacijos žurnale Dr. Brown 
rašo, kad jam pasitaikė maty
ti moterį, kuri jau buvo mirus 
apie tris dienas, taigi šiek tiek 
jau ir apipuvus; bet imant jos 
kūną iš grintelės, aštuonių mė
nesių kūdikis, sveriąs 6 svarus, 
užgimė.

Iš dešinės—daugiau vaikų, 
iš kairės— mergaičių

Dr. O. Schoner specialiai ty
rinėjo moterų ovarus, kad su
žinojus, iš katro ovaro daugiau 
pareina ar berniukų ar mer
gaičių. Ištyręs 1,105 moteriš
kes, štai kokių davinių gavo: 
iš dešiniojo ovaro kilo suvir- 
šum 63 nuošimčiai (63.77%) 
jerniukų, o mergaičių tik biskį 
daugiau kaip 36 nuošimčiai 
(36.22%) ; gi iš kairiojo ova
ro kaip tik atbulai, vadinasi 
daugiau mergaičių, negu ber
niukų, būtent: suviršum 63 
nuošimčiai (63.82%) mergai
čių, o berniukų tik 36 nuošim
čiai (86.17%).

Tai labai įdomus tyrimas ir 
podraug daviniai. Kas gi juk 
galėjo tirtėti, kad dešiniojo mo
ters ovaro kiaušinėliai yra 
daugiau linkę virsti bernaičiais 
nei mergaitėmis, o kairieji kaip 
tik priešingai, ' vadinas, dau
giau mergaitėmis nei bernai
čiais.

Tyrimas, žinoma, butų da į- 
domesnis, jeigu jis butų paro
dęs štai ką: Sakysime, kad iš 
dešiniojo ovaro išeina kiaušinė
liai, iš kurių užsimezga tik 
bernaičiai, o iŠ kairiojo — tik 
mergaitės. Tada, kurie turi 
tik mergaites, o trokšta ber
niuko, tai kaiiyjį ovarą paša
linus turėtų gimti vaikas, ir 
tiek. O kas, daleiskime, per 
daug turi berniukų, o nė vie
nos mergaitės, tai išėmus' de
šinįjį ovarą, noroms nenoroms 
turėtų gimti tiktai meragitės.

Iš tikrųjų gaila, kad taip nė
ra, o tada juk butų galima pa
gal tėvų noro nustatyti gimi
mas arba barniukų arba, paga
lios, mergaičių.—Dr. Margeris.

Pailgėjimas žmogaus amžio 
ir nedarbas

Apskritai išskaitliuojama, kad 
senovėj bendrai išpuldavo kiek
vienam žmogui gyventi apie 20 
nįetų. Tai nereiškia, žinomk, 
kad visi tik tiek metų ir tegy
vendavo. Visai ne. Juk ir tada 
pasitaikydavo senių, kurie sa
vo ilgu amžiumi pralenkdavo 
net ii’ musų dienų senius. Bet 
va reiškia, kad tada kur tai 

kas daugiau mirdavo kūdikių, 
vaikų, priaugančiųjų, na, ir vi
dutinio amžiaus žmonių. Todėl 
ve paėmus visų amžį abelnai, 
išeina kiekvienam tik po 20 me
tų.

šiandie betgi, žinoma, žmonių 
gyvenimo aplinkumai pakitėjus, 
be to, kas ir svarbiausia, medi
cinos mokslui baisiai daug pa
tobulėjus, kiekvienam žmogui 
(Jungtinėse Valstijose) išpuoli 
tegyventi net apie 58 metus. 
O tai reiškia apie tris kartus 
daugiau negu senovėj. Supran
tama, kad kiekvienam žmogui 
išpuola tiek metų ne vien dėl 
to, kad šiandie kūdikių daug 
mažiau miršta, bet ir dėl to, 
kad vidutinio amžiaus žmonių 
irgi daug mažiau miršta. Pa- 
Vyzdžiui, imant senius 65 metą 
amžiaus ir viršaus, pasirodo, 
kad šiandie tokių senių yra 
daug didesnis nuošimtis, negu 
buvo pirmiau, štai, 1890 m. se
nių buvo apie keturi nuošim
čiai, dabar jau yra penki. Aiš
ku, jog žmonės ilgiau gyvena.

Kad tenka mums ilįiau gy
venti, iš to, rodos, tik džiaugtis 
tereikėtų, bet iš teisybės taip 
nėra. Biednuomenė turi skau
džiai nukentėti. O juo labiau, 
kad šiandie, kada taip labai ma- 
don įėjo “masinė produkcija“, 
vyrai net 50 metų amžiaus, o 
kai kur tik 40, jau skaitomi 
senais, na, ir atleidžiami iš dar

Nedarykit Žaislo 
Iš Savo Kūdikio

— Kudikai Turi Nervus
Rašo RUTH BRITTAIN

Didelį dalį nerviškumo galima 
susekti paaugusiuose vaikuose, kad 
jie turėjo perdaug didelį stimulia
vimą savo kūdikystėje, ir tame 
priežastis gludi, kad kūdikiai buvo 
vartojami kaipo žaislas tėvų, gimi
nių ir draugų. Su kūdikiu galima 
žaisti, bet ne daugiau kaip penkio- 
liką minučių iki valandos kiekvie
ną dieną. Virš to jei kūdikis yra 
verčiamas perdaug kvatoti, krykš
tauti, dėl to jis kaip kada pradeda 
vemti, tas kūdikį perdaug įrituoja 
ir jis verkia arba nemiega.

Bukštumas, verkimas ir kūdikio 
nemiegojimas gali būt lengvai pra
šalinama elgianties su kūdikiu at
sargiau, bet kuomet negalit numa
nyti kodėl kūdikis yra neramus, 
tuomet duokite jam keletą lašų gry
nos, nekenkiančios Castoria. Malo
nu yra žiūrėti, kaip greit nurami
na kūdikio nervus ir jis greitai už
miega; vienok jose nėra gyduolių 
nei opiates. Tai yra grynai dar
žovės — receptas randasi ant vy- 
nioklio. Vadovaujanti gydytojai už
rašo jas nuo colic, choleros, diarr- 
hea, užkietiejimo, gasų viduriose ir 
žarnose, karščio, nemigęs ir kito
kių suirimų kūdikystėj. Virš 25 mi- 
lionai buteliu išvartbjama j metus 
ženklina jų didelį populiarumą.

Su kiekvienu buteliu Castorijos, 
jus gausite knygutę Motherhood, 
vertą savo svarumu .kaip auksas. 
Tik žiūrėkit Ohas. H. Fletcher’s 
parašo ant kiekvieno pakelio, tuo
met jus gausit tikrą Castoria. Taip
gi randasi daug imitacijų.

bo. Pavyzdžiui, 1890 ip. api-e 74 
nuošimčiai dirbo vyrų, turinčių 
65 ar ir daugiau metų amžiaus, 
1920 m. jau tik 60 nuošim
čių. šiandie, gal būti, 
tik kokie 55 nuošimčiai. Iš li
kusiųjų 40 nuošimčių, žinoma, 
ne visiems darbas yra būtinai 
reikalingas, vis dėlto ne mažai 
yra tokių, kuriems’ be darbo 
tikras skurdas. Tačiaus jie jo 
gauti negali, nes nebėra. Darb
daviai jų nebeima, — perseni, 
sako.

Tai labai apgailėtinas daik
tas, kad ne kuriems žmonėms 
reikia nukentėti tik dėl to, kad 
jiems lemta ilgiau pagyventi. 
Tai didelė socialė yda, kurią 
kas-nors ir kaij>-nors turės pa
šalinti, o senius, ar dkrbu ar, 
pagalios, pensija aprūpinti.

Dr. Margeris.
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Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. YUŠKA & CO.
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Pradedu Biznį
1) RE AL ĖST ATE, 2) Visokios 
rųšies: Apdraudą (INSURANCE): 
Nuo Ugnies, Langų, Automobilių, 
Sies ir kitų, 3) Surandu 

)LĄ ant Pirmų Morgičių. 
Vesiu biznį per dideles, tvirtas 

ir teisingas kompanijos. ,
Meldžiu visų suteikti man pro

gą mandagiai ir teisingai jums 
patarnauti.
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Naujienos
So. Halsted St. 
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GYVENIMAS
. Minėsimi žurnalas

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

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

Važiuodami atosto
gų, pasiimkit su sa
vim “Gyvenimą“ —
jis bus jums geriau
siu draugu. “Gyve
nimo” kompletas, $3.
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įkainuosią namus dėl 
taksų pilna jų verte
Illinois Uksų komisija išlei

do patvarkymus, kuriais turi 
vaduotis taksų asesorių taryba 
įvertinant nuosavybes ir jas 
aptaksuojant.

Tais patvarkymais, asesoriai 
turi prirengti žemėlapius, kur 
butų parodyta tikroji vertė že
mės — vertė priekinės pėdos. 
Asesoriai turi nufotografuoti 
kelių rusių namus ir namus 
klasifikuoti sulig tų rusių. Ant 
rekordų kortų turi būti pažy
mėta kokios rūšies yra namas, 
kiek senumo, kaip jis yra už
laikomas ir kaip įrengtas, taip
jau kiek pajamų savininkui jis 
duoda, {sakoma taipjau atsi
žvelgti ir į smulkmenas, — 
vertę kampinių lotų, ar indus
trijos nepuldo namų vertės ir 
t. t. Taipjau stengtis atsižinoti 
kiek pats savininkas įvertina 
savo namą, bet neimti jo įver
tinimą už galutiną.

Kelintas nuošimtis namų ver
tės bus aptaksuotas ir kokia 
taksų rata bus, komisija sakosi 
negalinti nustatyti. Esą pavie
to klerkas suskaitliuoja visas 
numatomas išlaidas ir tada nu
stato taksų ratas, kad galima 
butų surinkti užtektinai pinigų 
kiek jų reikalinga padengimui 
visų numatytų išlaidų.

Trys užsinuodijo 
grybais

Trys South chicagiečiai, 
Francus Glowacki, 73 m., Ag
nės Buravvski, 45 m. ir jos duk
tė Dorothy, 6 m., sunkiai su
sirgo pavalgiusios nuodingų 
grybų.

Delei to sveikatos komisio- 
nierius Dr. Kegel išleido naują 
įspėjimą grybautojams, kad 
jie saugotųsi nuodingų grybų 
ir nerinktų tokių grybų, kurių 
jie gerai nežino, ar jie yra val
gomi, ar ne.

Gaisras muilo dirbtuvėj
Užpereitą naktį sudegė 6 

augštų lline Bros. Soap Co. 
dirbtuvė prie 4023 S. Ashland 
Avė. Smarvė nuo degančių rie
balų buvo tokia didelė ir bu
vo tiek daug durnų, kad ug
niagesiai negalėjo prie degan
čios dirbtuvės prieiti ir turėjo 
ją gesinti iš tolo. Nuostoliai 
siekia $100,600.

Wharton ir Cleaver ras 
ti kaltais

Politikierius, buvęs kongresma- 
nas, rastas kaltas už suokal
bį apiplėšti pašto traukinį.

Žymus politikierius ir advo
katas Charles S. Wharton ir 
Charles (“Limpy”) Cleaver va
kar federalinio jury liko rasti 
kalti dėl apiplėšimo Evergreen 
Parke vasario 25 d. pašto trau
kinio, iš kurio plėšikai paėmė 
$130,000.

Cleaver liko rastas kaltas dėl 
paties plėšimo, o Wharton, bu
vęs kongresmanas ir taipjau 
buvęs prokuroro pagelbininkas, 
liko rastas kaltas už suokalbį, 
— kad jis buvo susitaręs su 
plėšikais ir kad jis jiems sutei
kė prieglaudą ix> plėšimo, už ką 
jis gavęs $4,000. Jam gręsia 
kalėjimas iki dviejų metų ir 
$10,000 pabauda. Cleaver gi ga
li būti nuteistas iki 82 metų 
kalėj iman.

Kiti trys plėšikai prisipažino 
prie kaltės ir liudijo prieš 
Cleaver ir Wharton. Jie bus nu
teisti atskirai. Du plėšikai te- 
•bėra nesugauti, o kiti du yra 
nušauti savitarpinėse plėšikų 
kovose.

Wharton ir Cleaver pareika
lavo naujo bylos nagrinėjimo.

Prisipažinusieji, plėšikai liu
dijo, kad jie aštuoniese susita
rė apiplėšti traukinį, ką ir pa
darė vasario 25 d. Išplėšę trau
kinį ir paėmę pinigus jie pasis
lėpė Whartono namuose, su 
VVhartono žinia ir sutikimu. Jie 
ten pasidalinę pinigus ir kiek
vienas gavęs po $16,300. Whar- 
tonui už prieglaudą gi likę už
mokėta $4,000.

Teisme Cleaver teisinosi, kad 
jis nieko apie plėšimą nežinos 
ir jame nedalyvavęs. Jis užsi- 
imdavęs butlegeryste ir plėši
kai ateidavę pas jį išsigerti, bet 
apie plėšimą nekalbėję.

Wharton teisme ne liudijo, 
bet argumentuose dėl bylos 
prieš jį ]>anaikinimo, buvo tvir
tinama, kad jis nieko apie plė
šimą nežinojęs, kad nebuvo 
prašoma suteikti vietą ir jeigu 
plėšikai buvo pasislėpę jo na
muose, tai be jo žinios ir suti
kimo.

Cleaver buvo suimtas neuž
ilgo po plėšimo. Jo namuose 
rasta daug ginklų ir nemažai 
pinigų. Pasodintas kalėj iman 
jis su kitu kaliniu pabėgo iš 
kalėjimo. Policija po kiek laiko 
jį užklupo ant farmos ties Mel- 
rose Park ir reikėjo 40 policis- 
tų suimti tuos du kalinius. Ir 
tai tik tada juos suėmė, kai 
abu kaliniai liko sunkiai sužeis
ti. Buvo manyta, kad šlubis 
Cleaver mirs nuo žaizdų, te- 
čiaus jis į trumpą laiką pa
sveiko ir liko atiduotas teismui.

Nupigins elektrą biz
nieriams

Elektros kompanija atsikrei
pė į valstijos prekybos komisi
ją, prašydama leisti nupiginti 
elektrą smulkiesiems biznie
riams. Betgi tas nupiginimas 
yra labai neaiškus. Kompanija 
sako, kad nupiginimas sieks 
kiekvienam vidutiniškai 65c. į 
mėnesį, arba viso $1,250,000 į! 
metus. Dabartiniais pienais1 
kiekvienas biznierius mokės 
mažiausia $2.20 į mėnesį ir 
paskui po 2.7c. už kilowatt va
landą sunaudotos elektros. Bet 
kas norės, galės pasilikti ir 
prie dabartinės sistemos, kur 
nėra minimumo ir kur kiekvie
nas moka po 8c., 5c., ir 3c. už 
kilowatt valandą sunaudotos 
elektros.

Fėena-mint
Liuosuotoją 

Jus kramtysit 
Kaip Gumą 
Soknis Tik

Mėtos _

Du žuvo begelbėdami 
skęstančią mergaitę
Trys žmonės prigėrė ežere 

ties South Haven, Mieli. Du 
jų prigėrė begelbėdami trečią 
— jauną mergaitę.

Chieagietė Bernice Hout, 10 
m., 1221 S. Kolin Avė., liko 
pagauta povandeninės sriovės 
(underlovv) ir nutraukta į gi
lumą. Jos draugė Sarah Schet- 
liut, 12 m., iš Grand Bapids, 
šoko ją išgelbėti, bet taipjau 
liko pastverta povandeninės 
sriovės. Abi jasias bandė gel
bėti llarry Estrin, 19 m., 2701 
Augusta St., plaukiojimo in
struktorius, bet irgi liko pa
nertas j*) vandeninės sriovės. 
Hout ir Estrin lavonai liko už 
kelių minučių išmesti ant 
kranto, bet Schethut lavoną 
tik už poros valandų tesura
sta.

Žuvusios mergaitės buvo na
riai vasarinės kolonijos Darbi
ninkų Batelio, kur Estrin bu
vo plaukiojimo instruktorius.

Bitė priežastis nelai
mės su automobiliu

Frank E. Janes, 7732 South 
Morgan St., su šeimina važia
vo į Petoskey, Mich. Ties Ma- 
nislec į automobilių įskrido bi
tė ir jis besigindamas nuo bi
tės netyčiomis pasuko automo
bilių ir įvažiavo į stulpą. Ne
laimėj jo žmona liko užmuš
ta, o jis pats, trys jo dukte
rys ir William Hunt, taipjau 
iš Chicagos, liko sunkiai su
žeisti. Stiklai perplovė Janes’- 
ienei gyslą ir ji mirė nuo krau
jo nubėgimo pirm negu spėta 
suteikti jai pagelbą.

Chicagojc gi vienas žmogus 
pasimirė nuo žaizdų. Pereitą 
sekmadienį jį suvažinėjo auto
mobilius, kuris nesustojo.

Viena moteris liko gal mir
tinai sužeista taksikabo.

Tęs platinimą Ashland 
Avenue

Byla dėl platinimo Ashland 
Avė. tarp Irving Park bulva
ro ir Winnemac Avė., kuri tę
sėsi šešius metus, jau užsibai
gė, teisėjui Swanson nusta
čius sumą, kurią namų savi
ninkai turi gauti už aplaiky- 
tus nuostolius. Darbas prie 
platinimo gatvės toje vietoje 
bus pabaigtas gal dar šį ru
denį. Tada beliks išplatinti gat
vę tarp 47 gt-. ir Irving Park 
bulvaro. Tada plati gatvė tę
sis visu savo ilgiu, apie 21 my
lią, nuo 95 gt. pietuose iki 
Devon Avė. šiaurėje.

Antru kartu apiplėšė
Schulze Baking Co., 1435 

Webster Avė., į pastaruosius 
du mėnesius jau antru kartu li
ko plėšikų apiplėšta. Šį kartą 
plėšikai paėmė $2,000, kuriuos 
buvo sukolektavę duonos išve- 
žiotojai.

A + A
FRANCIŠKUS 

AMBRAZIUNAS

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 suny, Be
nediktą ir Praną, brolį Jurgį, 
seserį Eleną Kaščiukienę ir gi- 

“ minės, o Lietuvoj motinėlę, ses- 
' rį ir įirolį. Kūnas pašarvotus, 

randasi 6818 So. Talman Avė.
Laidotuvės 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.

Naujas policijos virši
ninkas jau užėmė sa

vo vietą

VVilliam F. Bussell sugryžo 
iš Wisconsino po pasitarimo 
su mayoru Thompsonu, sudė
jo vakar prisaiką ir užėmė 
policijos viršininko (komisio- 
nieriaus) vietą. Jis sako, kad 
mayoras suteikęs jam pla
čiausių galių ir leidęs liuosai 
elgtis, kad tik sumažinti skai
čių piktadarybių Ghicagoje.

Ką jis mano daryti ir ko
kias permainas darys policijos 
departamente, jis atsisakė pa
sakyti. Esą, jis nieko nesaky
siąs iškalno, iki nebus atlik
ta, nes jis nesąs pastatytas ple
pėti, bet dirbti.

Vienas plėšimas — nie
kai, bet du!

Pereitą ketvirtadienį du plė
šikai įėjo Mrs. Singne Brecken- 
ridge, 65 m., restoranan, Frank- 
lin Park ir paėmė iš registerio 
$50. Bet kad plėšimai dabar 
yra paprastas dalykas, tai ji 
neskaitė net reikalingu apie tai 
pranešti policijai, — kam esą 
reikalinga baderibti žmones. 
Bet kada šį pirmadienį ją vėl 
aplankė plėšikai ir išnešė $35, 
tai jau ir jai buvo to perdaug 
ir ji pašaukė, policiją.

PRANEŠIMAI
Marųuette Park apielinkės — S. 

L. A. 260 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks rugpiučio 5 <1., 2 vai. po 
pietą, K. J. Mačiuko svetainėje, 2436 
W. 59 St. prie Artesian Avė. Visi 
nariai ir narės nepamirškite pribūti, 
nes turime daug svarbių dalykų ap
svarstymui. Ateidami neužmirškite 
kiekvienas nors po vieną savo drau
gą bei draugę atsivesti ir prirašyti 
prie S. L. A. 260 kuopos.

Pr. Druktainis, užr. sekr

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

AR JIESKAI 
DARBO?

——SKAITYK KASDIEN—-r

NAUJIENAS
L——Tom SKILTIS--------J

“REIKIA RARBIHINKir
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per 

NAUJIENAS

UIS luti liltld Urtei. CHCItO. ILL
Graboriai

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborias ir 

Balzamuotąja*

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, Hl.

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

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3807 Aubum Avė. 
chicag6T*all.

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
ftRABOHIUS CHICAGO J

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų iidirby- 
■tės.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
S K Y R I U Si 

3238 S. Halsted St. 
Tai. Victory 4083

Cicero Lietuvių Raudonos Rožės 
Pašeipos Kliubas laikys mėnesinį su
sirinkimą penktadieny, rugpiučio 8 d. 
šių metų, kaįp 7:30 vai. vak., V. 
Lukštus svet., 1500 S. 49 Avė., Cice
ro, 111. 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,

Bcn. Tumavich, rast.

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.

W. Pullman Liet. Pas. Kliubo mė
nesinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
rugpiučio 5 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.

Brighton Park S. L. A. 176 kp. 
susirinkimas įvyks pėtnyčioj, rugpiu
čio 3 d., Jokantų svetainėj, 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.

Lietuvės Akušerės
Phono Vrctory 4952 

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
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
tarti.

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės

Phone Victory 1115
Baigusi akuše
rijos kolegijų; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose . ligo
se prieš gim
dymų, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dykų pa t a r i- 
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės, o ra
site pagelbų. 
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
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 Res. Tel. Boulevara 5918
DR. A. J. BERTASH 

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

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

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Res. 2359 S. Leavitt St., Canal 2380 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

Akiu Gydytojai

D.
Pastaba: Mano ofisas dabar randa

si naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, 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

M
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

Lietuvis Akių Specialistas

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1

Jei abejoji apie savo skis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenee 

ir 805 East 47th Street 
Phone Kenwood 1762 
Praktikuoja 20 metų

Roseland L. D. K. Vytauto Drau
gijos No. 2 susirinkimas įvyks nedė- 
liop rugpiučio 5 <1., 2 vai. po piet. K. 
Strumilos svet., 10648 Indiana Avc. 
šis susirinkimas labai svarbus. Yra 
apsvarstymui daug visai naujų rei
kalų. Visi nariai dalyvaukite susi
rinkime ir naujų narių atsiveskite, 

Rašt. J. Kirkus.

Simono Daukanto Draugija laikys 
mėnesinį susirinkimą sekmadieny 
rugpiučio 5 d., šių metų, 12 vai. die
nos Chicagos Lietuvių Auditorium 
svet., 3133 So. Halsted St. Nariai 
būtinai malonėkite atvykti, nes turi
me naujų reikalų svarstymui.

P. K. rašt.

Roseland. Lietuvių Improvement 
and Bcncfit Kliubo mėnesinis susi
rinkimas įvyks rugpiučio 7 d., 8 vai. 
vakare, Aušros kambariuose, 10900 
S. Michigan Avė. Šiame susirinkime 
bus visokių raportų, pranešimų ir 
bus svarstoma nauji reikalai. Visi 
kliubo nariai būtinai atsilankykite 
paskirtu laiku.

Dabar kliubo reikalais kreipkitės 
po šiuo antrašu: J. Tamašauskas, 
10550 Edbrooke Avė., Phone Pullman 
1240. ... „

Lietuvių Kriaučių Lokalus rengia 
išvažiavimą į Jefferson gires, nedė
lioję rugpiučio 12 d., Visi kviečia
mi atvažiuoti. Komitetus.

Illinois Lietuvių Pušelpos Kliubas 
laikys savo mėnesinį susirinkimą 
penktadieny, rugpiučio 3, 1928 m., 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 
S. Halsted St. 7:30 vai. vakare.

A. Kaulukis, nut. rašt.

Lietuviai Daktarai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2169 

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

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avense 
Telefonas Boulevard 7820

Res„ 6641 South Aibany Avenue 
TeL Prospect 1930 

Valandos 2-4, 3-8. Nedėlioj 10-12 d

Res. 6660 South Artesian Avenae 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 9257 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
Chicaco, IU.

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

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

Namų telefonas Brunswick 9597
Ultravioletini šviesa ir diathermia

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenae

Ant Zaleskio Aptiekei 
CHICAGO. ILL.

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

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

Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 St. Halsted SL

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

įvairus Gydytojai
Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Res. Telephone Plaza 8200

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

Į . . —■- I. ■■■!■ ■ ..■■■■■■ I —<

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal 

Dr. J. W. Beaudette
VIRIUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

TELEFONAS CANAL D464
*

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 So. Loomis Street 

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

Telefonas Canal 1912 
Restdencs Tel. Fairfav 6868

DR. HERZMAN
— IS RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 26 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gai? ir akušeris.

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

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

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

Naktį So. Shore 2238, Crawford8283

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 919x

DR. A. A. ROTH
Rasas Gydytojas ir Chinrras
Sbecialistas Moteriškų, Vyriškų, 

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

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

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai egzaminadja. Be skausmo 
ištraukimas

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

Tel. Cicero 49

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas 
4729 Soath Ashland Ave^ 2 labos

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dienų 

Phone Midivay 2880

________Advokatai________

A A. OLIS 4
ADVOKATAS

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

Vakarais
8241 South Halsted St. jį

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

Pėtnyčios

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St. Room 2117 

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

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Republic 96M

John Kuchinskas ir
Balys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai 4 
2221 W. 22nd St. j 1 

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 3 

3335 So. Halsted St
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu

K. GUGIS j
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

8323 South Halsted St, 
Tel. Boulevard 1310

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvienų 
vakarų, išskyrus ketvergę 

Nediliomis nuo 9 iki 12 ryto

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS^ 

Ofisas vidurmiestyji
Room 1502 I

CHICAGO TEMPLE BLDG. ” 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sts.
Ofiso Tel. Centm) 2978

Namu Tel.: Hyde Park 8896



Tarp Ghicagos
Lietuvių

Oak Forest prie
glaudoj

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

Malevojam ir popieruojam. Vitai* 
korfi maleva, popierą, stiklui ir L t 

3149 So. Halsted St 
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS, Sav.šioj prieglaudoj randasi apie 
3,500 invalidų, jų tarpe ir apie 
35 lietuviai.

Pereitą sekmadienį, liepos 29 
d., prieglaudą aplankė dvi lietu
vių šeimynos iš Melros Park— 
Adolfas, Elzbieta ir Stefanija 
Vaitkevičiai ir Domininkas ir 
Zuzana Abelskiai. Pirmiausia 
jie aplankė raišius senelius, ku
rie guli ligoninėj. Bet nepamir
šo ir sveikesnių, kuri buvo 
išėję į parką. Juos visus suso
dino pavėsy ant pievos ir pa
vaišino skaniais užkandžiais. 
Nekuriems paaukojo kiek ir pi
nigų dėl maisto, vaistų ir ta
bako. Už jų mielaširdystę dėl 
mus, vargdienių, tariame visi 
nuoširdų ačiū.

Tuo 
glaudą 
benas, 
landos
įnamius.

Susilaukę tokių lankytojų jau
tėmės kaip kokiame gražiame 
piknike ir visi buvome linksmi. 
Esame labai dėkingi lankyto
jams už jų geradarystę ir turi
me viltį, kad ir kitos lietuvių 
šeimynos nepamirš mus ; 
kyti, bei sušelpti. Prieš 
kimą meldžiu pranešti i 
apie tai laišku.

—Joseph Lapinskas,
Institution Ward 39,

Oak Forest, III.

pačiu laiku aplankė prie
ini nois Police Reserve 

kuris per puspenktos va- 
linksmino prieglaudos

aplan- 
atlan-
mums

Viešas ačiū
Tariu nuoširdų ačiū Joniškie

čių L. K. Kliubui už suteiktą 
man gausią auką ir materialę 
paramą laike mano ligos. Ypa
tingai tariu ačiū toms draugėms 
ir draugams, kurie mane ser
gančią netik aplankė, o ir ma
lonių dovanų man suteikė. Jų 
užuojauta paliks 
gražų 
Ačiū 
kurie 
mano 
viso labo. Dar sykį ačiuoju vi
siems už sąjausmą.

—Akvilina AnČiutė.

neišdildomą 
vaizdą mano atmintyje, 

ir tiemš kliulx> nariams, 
tik ciniškai pasityčiojo iš 
nelaimės. Ir jiems linkiu

Tarptautiškas Biblijos 
Studentų suvažiavimas 

MIESTE DETROIT, MICH.
DIDŽIAME COLISEl'M 

Konuvencija tęsis nuo 30 d. Liepos 
iki 6 d. Rugpiučio. Delegatų tiki
masi sulaukt virš 15,000, visokių 
tų ir kalbų. Tik vienų lietuvių 
apie 200. Suvažiavimo tikslas 
blijos studijavimas ir skelbimas 
vo karalystės. Teisėjas J. F.
derford kalbės per radio, 5 d. Rug- 
piučio nuo 9:30 ryto metu, Chicago 
day light saving time. Suvirs 90 
stočių bus sujungta, Chicagoje tik 
bus apie 8 stotis. J. F. Ruderford 
yra Biblijos Studentų prezidentas, 
didžiausis kalbėtojas pasauly.

tau- 
bus 
Bi- 

Die- 
Ru-

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

GARS1NKITĖS 
NAUJIENOSE

Į CLflSSIFIED flūS
EducationaI

Mokyklos

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

MisceŪaneoutf

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

NAUJIENOS, Chicago, III Penktadienis, rugp. 3, 1928

Business ChancesAutomobilesBusiness Service 
Biznio Patarnavimas

5% MAŽIAU Už CASH 
NIEKO NEREIK ĮMOKĖTI — 24 

MENESIAI IŠMOKĖJIMUI
Suvedam plumbingą ir namų ap

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

& HEAT1NG CO.
2701 Fletcher St., 
Independence 2905

SKOLŲ IšKOLEKTAVIMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL CLAIMS 
SERVICE BUREAU

Room 301 
163 W. Washington 

Main 4020

CH. SYRTOWT AND 
JOS. PAWIOWICZ CO. 

LIETUVIAI
IIOT WATER AND PLUMBING 

Darbas garantuotas.
Geriausias patarnavimas 

W. 18 St. Tel. CanaI 12692032

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.

3108 S. Michigan Avė. Victory 4126

$5 ĮMOKĖJUS, kitus
5 METUS

Statom mūrinius ir medinius 
mus, garažus, porčius, pakeliam 
mus, pertaisom, remontuojam,

na- 
na- 
jde- 

dam cementines grindis, šalytakius, 
dengiam stogus, malevojam, pleiste- 
riuojam, dedam plumbir.gą, visas 
darbas garantuotas.

AJAX CONSTR. CO.
Didysis ofisas 

2206 Milvvaukee Avė. 
Phone Brunswick 4707 

South Side Skyrius 
4034 Archer Avė. 

lafayette 6719

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

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

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

taisymą namo ? Jei taip, tai susi
žinoki! su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, įskaitant plum
bingą ir apšildymą. Tiktai biskį 
įmokėti, kitus j du metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
MR. PARIS

Financial
Finansai-Paskolos

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

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant 

1-mo ir 2-ro Morgečio 
Valaados nuo 4 iki 8 kas 

vakaras

Ar Jum Reikalingi 
Pinigai?

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

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St

Paskolos suteikiamą
j 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. 
JęL Lafayette 6738-6716 .

Financial
Finanaai-Paskoloa

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi | 24 

valandas. 
Muši Išlyga bus jums naudingos.

$385 So. Halsted St

BE KOMISO
Mažos Paskolos 

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

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47 St

PASKOLOS 1 IR 2 
MORGIČIAMS

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

Capitol Realty & Inv.Co.
3039 Lawrance Avė.

Phone Independence 0440

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi
čius.

JUST1N MACKIEWICH 
2342 So. Leavitt St.

Phone CanaI 1678

Mes dirbame ir perka 
me 1 ir 2 Morgičius

I 2 dienas

PETRZILEK’ BROS.
1647 W. 47 St

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

1726 W. Chicago Ava., 
Kampas Hermitage Ava.

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

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

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES darome 2 morgičius ant 

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

WINT0N AND NARTEN 
6820 S. Halsted St.

savininkams 
užtraukimo

PARSKOLA namų 
nuo $100 iki $500, be 
morgičių arba kitokio užtikrinimo 
paskola \ pataisymams, apmokėjimui, 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
Patratal, Vaizboženkltai, 

wrighU Rašyk šiandie, 
reikalais kreipkitia prie manąs 
pilna uisitikšjimu. Teiiingae 
Greitas patarnavimai.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

28M W. Chicago Avė.
Dept. 7 

Chicago, BU

Copy- 
Patentą 

•u 
ir

ži- 
at-

PAJIEŠKAU savo sunaus Frank 
Genies, kuris išėjo iš mus ir pasku
tini laišką atrašė iš Chicagos, Illi
nois, balandžio 20 dieną, 1926, Frank 
yra 35 metų senas, 5 pėdų 7 U colio 
augščio, šviesiai geltonais plaukais, 
pilkų akių. Jeigu kas apie ji 
no ir man praneš, duosiu $25.00 
lyginimo. .

STANLEY GENIES
R. D. No. 8, 

Box 29, 
Meadville, Pa.

PAJIEŠKAU apsivedimui mergi
nos, esu ūkininkas, turiu garą ūke. 
Man reikia šeimininkės. Kuri myli 
gyventi ant nuosavos i ūkės, tegul 
rašo:

Bot. 1106 
1739 S. Halsted St. 

Chicapro, III.

PAJIEŠKAU moters arba mergi
nos apsivedimui. Nesenesnės kaip 
45 metų. Neskiriant turto ar ti
kėjimo. Esu 45 metų amžiaus, tu
riu 1 vaiką 12 metų. Moteris turi 
būti šviesi, sveika ant kūno, mokėti 
kaip rašyti ir būti pritinkanti 
biznio.

Atsišaukite -

prie

C. W. R.
4306 So. Western Avė. 

Tel. Virginia 1162

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS pagelbininkas pie
ną išvežioti, toks, kuris gali naują 
bizni atnešti. Trumpos valandos, ge
ra mokestis. Rašykite Box 1105, 
Naujienos, 1789 S. Halsted St.

REIKALINGAS bučteris. 1833 So. 
Halsted St.

Help Wanted—Malė
larbininkų Reikia

REIKTA LIETUVIŲ AUTOMOBI
LIŲ PARpAVINftTOJŲ — 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 mokinsitčs pas tokias 
žmonės, kurie uždirbo daug pinigų 
pardavinėdami automobilius.

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

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

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

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

Help Wanted—Male-Female
Darbininku Reikia

REIKALINGA patyrusj virėja, vy
rą arba moterį,; dirbti restaurante. 
4180 Archer Avė. Tel. lafayette 3866

PINIGAI BE PINIGŲ
Uždirbti pinigų lengvai gali kož- 

nas vienas vyras arba moteris drau
gaudami su mumis. Kaip tik dasi- 
žinote kur kokj bargeną ir patys ne
galite nupirkti, kreipkitės pas mus. 
Mes turime frinigų pirkimui ir nu
pirkę užmokėsim jums už parody
mą bargeną. Taipgi kokiam atsi
tikime esate priversti skubai ką par
duoti, nedaleiskitę kad atimtų už
skolą, o pasimatykite su mumis.
Kas reikalaus, mes užlaikysime 
ką absoliutiškoj paslaptyj.

vis-
absoliutiškoj paslaptyj.

STANKO & CO
REAL ESTATE
5076 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6036

Partners Wanted

REIKALINGAS pusininkas į 
kriaučių ir valimo štorą. Archer 
Tailors, S. Puta, 4390 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 2667.

-----  ■■ 1 ................... — ' ■ w T "■ 1 ..... .....' ■■

REIKALINGAS partneris i soft 
drinks parlor, pinigų nedaug reikalin
ga. Atsišaukite tik tie, kuri turite 
patyrimą biznyj. 732 W. 19 St.

For Rent
STORAS RENDbN, tinka dėl bu- 

černės ir grosemės. Taipgi parduo
du gerus grosernės ir bučernės fix- 
tures, nebrangiai. 4119 So. Francisco 
Avenue.

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

4213 So. Campbell Avė.
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.

RENDAI 5 kambarių flatas, labai 
dideli ir gražus kambariai, pigi ren- 
da. Kampinis namas. 8329 S. Aubum 
Avė. Prospect 3938.

RENDAI Storas bile kokiam biz
niui su 3 kambariais užpakalyj. Su 
visais įtaisymais, šiltu vandeniu ap
šildomas. 2543 W. 71 St.

Musical Instrumento
Muzikos Instrumentai

PARDUOSIU pigiai savo grojikli 
pianą už $100. Roleliai, duet ben- 
cius ir cabinet, $25 Įmokėti, kitus

iki 6 mėnesių išmokėjimui.
5 kambariams gražus

nuo 3 
Taipgi 
kandai.

ia-

S. CAMPBELL 
6512 S. Halsted St.

1 fl.

PARDUOSIU labai picrlai savo 
fO'ojikll piam, už .*1'100. Yrole
liai, benčius, kabinet, tik biskj jmo- 
kėti, kitus mėnesiniais- išmokėjimais. 
6512 S. Halsted St. 1 fl.

Fumiture & Pixtures
Rakandai-Įtaisai

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

Lengvais išmokėjimais pagal 
jūsų norą ,

Atdara vakarais utaminke, ketverge 
ir subatoj

Kessel Bros. Fum. Co.
4312 Cottage Grovo Avė.

PARSIDUODA visi barberskl ra
kandai su visais įrankiais. Parduo
siu labai pigiai dėl svarbios prieža- 
ties. 8531 S. Halsted St.

PARDAVIMUI 6 kambarių stubos 
rakandai, kartu arba atskirai. Guli 
ir flatą randavoti. 1 fl. 3124 South 

Lowe Ąve.

NAUJI MODELIAI
Nuo 8 dienos Liepos, jau Studeba- 

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

ir I^aurain “Spot Light” kaštuo
ja ..................................... $1663.00

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

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

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

D. KURAITIS ir A. KASULIS 
Savininkai

M & K Motor Sales
___ .____, gerame niechaniftkame 
karai pardnodaml nuo y INO iki
Mch turimo karų kuris tinka vl- 
relkalanis. Cash. lAmokAJimals,

Chinaron iwntatml ir ataakančiaiiil vartotų 
karų pardavinėtojai. 1OO garantuotų vartotų 
■tarų, pilnai |renatl. ----------- ------ *-----
■tovyje, *------- * ---- ’
$2000. 
noklema 
mainais.

OKI 1-18 So. Halated 8».

SQ

100 KARŲ 
VAKACIJŲ BARGENAS 

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

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

karas mieste, retas bargenas $495 
Nash, roadster, 1927, kaip nau

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

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

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

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

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

Visi karai pilnai įrengti 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.

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

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

Didelis atpiginimas.
Nauji Fordai 1928

Penkios dešimts kitų pasirinkimui 
McDERMOTT MOTOR SALES 

7136 S. Halsted St. Triangle 9330

$450
$100
$550
$695

nč

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

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

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

Savininkas Cigarų Store,
5701 S. Ashland Avė.

PARDAVIMUI grosernė yra ice 
cream, cigarų ir t. t. Geras išdirbtas 
per ilgą laiką biznis. 3349 South 
Wallace St.

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

PARDAVIMUI SALIUNAS
6101 So. Racine Avė.

PARDAVIMUI grosernė, bučernė 
su namu, du po 4 kambarius. Dvie
jų karų garadžius, taipgi du auto
mobiliu, Sedan-Packard ir trokas. 
Biznis gerai išdirbtas. Įplaukų $600 
sąvaitei. Greitam pardavimui urnai 
— išvažiuoju Lietuvon.

4535 Wallace St.

PARDAVIMUI kendžių, cigarų, 
cigaretų krautuvė. Geras pelningas 
biznis. Gana darbo dėl dviejų. Gali
ma padaryti gerą pragyvenimą. 2650 

. 63rd St.
PARSIDUODA pigiai Storas, ken

džių, cigarų ir visokių daiktų. 3222 
So. Mozart St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, gerai irengta, naujos svarstyklės. 
fixtures, gerai išdirbtas per daugeli 
metų biznis. Greitam , pardavimui, 
nebrangiai, dėl svarbios priežasties 
urnai išvažiuoju Lietuvon.

Atsišaukite
4318 So. Mozart St.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė. Atsišaukite greitai. Parduosiu 
pigiai. 2488 W. 69 St. kampas Arte
sian Avė.

PARSIDUODA shoe repair shop. 
Visos mašinos geros. Vienam žmo
gui darbo yra užtektinai, pigi renda, 
parsiduoda pigiai. Pageidauju, kad 
butų apsivedęs žmogus. Yra 4 kam
bariai pagyvenimui.

3353 So. Washtenaw Avė.

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

Exchange—Mainai
KĄ TURI MAINYTI?

120 akrų Wisconsino išdirbta far
mą.

4 apt. mūrinis, pečium ir furnas 
šildomas, geroj vietoj, mainysiu i 
bungalow arba lotą.

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

Cash nereikia turėti 
šiuos namus.

Taipgi 2 nepaprastai 
North West .Side, 8 ir

kiekvienas,

mainant j

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

MR. LINDAMAN
Verną Real Estate Co.

5007’/i Irving Park Blvd.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

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

PARDUODU ukj Illinois valstijoj, 
prie pat Tamalco miestelio. 80 akrų 
dirbamos, 75 akerių ganyklos. Upelis 
bėga per ganyklą. Geri namai, laukai 
apsėti. 4 arkliai, 16 karvių, 27 kiau
lės, 130 vištų, visi jrankiai. Naujas 
Chevrolet trokas, automobilius ir na
mų rakandai. Biznį darome iš pieno. 
Jeigu kas norėtų, parduočiau 80 akrų 
be budinkų. Kreipkitės pas C. Mote- 
junas, Tomalco, III.

FARM A 73 AKRAI 
Wisconsin valstijoj, ant kranto Wis- 
consin River, ant 51mo kelio. 8 my
lios nuo Sterens Point. Kas nori 
gerą farmą dėl vasarnamio, biznio, 
Štoro, gazolino stoties, tas pirkęs šią 
farmą nesigailės.

Mašinos, pilnas įrengimas. Nebran
giai parduosiu arba mainysiu j Chi- 
cagos propertę. Vienam sunku ap
dirbti. Rašykit

Box 1106
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

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

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

GERI MAINAI
yra

ka

Aš turiu 4 naujus namus, visi 
arti Marųuette Parkų.

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

2 yra 5 flatai kampas ir 3 karų 
garadžius.

3 yra 2 nedideli Storai 5 flatai ir 
2 karų garadžius.

4 yra 2 Storai 6 kamb. flatas ir 2 
karų garadžius.

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

Taipgi turiu daug bizniavų ir Te
ridenti jinių lotų, arti Marquette Par
kų, ant kurių pastatysiu dėl tamstų 
kokį tiktai norite namą. Priimda
mas tamstų namą, lotą arba biznį 
kaipo pirmą {mokėjimą.

Matykite

JOHN PAKEL
(PAKALNI)

2547 W 71st St 
Tel. Hemlock 0367

BARGENAS
2 flatai po 5 kambarius, karštu 

vandeniu šildomas, 2 karų garažas, 
lotas 30 pėdų pločio, parduosiu už 
$3,000 pigiau negu vertas, arba pri
imsiu į mainus dalį {mokėjimo.

WALTER J. PAUL
Republic 4170 
Hemlock 2889

6601 So. Westem
3236 W. 55th St.

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

Šaukit
Columbus 8378

PARDAVIMUI 6 kambarių cot- 
tage, moderniškas. Nebrangiai. Ga
lima matyti kasdien po 5 vakare ir 
šeštadieniais po piet, ar sekmadie
niais visą dieną. 8826 Wallace St.

kas nori
_Didelis biznis, 

gfazo ice cream irstandus, šokių sale ir sa- 
Darbo užtenka vienuolikai 
Kas nori toki gerą bizni,

NEGIRDĖTA PROGA, 
padaryti piningų, 
roatl house, prasto 
sandvičių 
liūnas, 
žmonių, 
prašau nepraleisti progos. Mes par
duosime pigiai arba mainysime ant 
apartment namo, 
mylių nuo Mihvnukee 
karių, Higgins Road &

Saukite, 
Tel. Roselle

Vieta yra 17
Avė. gatve- 

Roselle Road

92

TŪRĖK NUOSAVUS NAMUS
30 pėdų lotas ant califomia Avė., 
arti Marųuette Parko, mokyklos, ba
žnyčios ir karų linijos. Pirk dabar 
pakol kainos žemos. Mažas įmokė- 
jimas, likusius lengvais išmokėjimais.

J. A. LYNCH
40 N. Dearborn St. 

Central 3654

PARDAVIMUI mūrinis bizniavas 
namas. Ant viršaus 6 kambarių 
flatas. Storas ant rendos su bu- 
čemės fikČeriais ir 4 kambariai pa
gyvenimui užpakalyj. Kampinis na
mas. 4549 So. Wells St.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

$250 CASH, PO $35 Į MENESI 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.

LIETUVIŲ ATYDAI. Mes pa
statysim ant ^usų loto bile kokį 
bungalovv kokj nornt. Plieno kons
trukcijos, murini, {rengtą modemiš
kai ir {vesim plumbingą. Atsišaukit 
šiandie dėl apskaitliavimo ir planų.

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

$500.00
Kodėl negyvent savo locname na

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

7168 and 7039 W. Grand Avė.

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

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

Dešimts Stanko & Co 
Mainų

2.

3.

1. GasoIIno Stotis su garadžiumi ir 
salesrumiu.
šešių flatų muro namas Marquet- 
te Park.
šešių kambarių medinis vasarna
mis su nedideliu plotu žemės, 
prie gražios leikos, visiems lietu
viams žinomam Woodboro, Wis. 
miestelyj.

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 
parduoti ar išnomuoti.

5. Dviejų flatų muro namas po 4 
kambarius ant Bridgeporto.

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

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- 

ceros 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.
5076 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6036
TURIU PARDUOTI savo 4 lotus 

už “Cash” arba mainysiu i bunga- 
low bei į 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 
Marquette Parko — čia tiktai yra 
šalygatviai ir vanduo. Visi lotai po 
30 pėdų. Kreipkitės tiesiai prie lotų 
savininko

MICKEVIČIUS 
1789 So. Halsted St.

BIZNIERIŲ ATIDAI
Pardavimui vienas puikiausias biz

niavas namas ant 59 gatvės, didelė 
krautuvė su 3 gyvenimui kambariais 
iš užpakalio, 6 kambariai su daktaro 
ofisu viršui, 3 karų garažas užpaka- 
kaly, visas 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 bizni kartu nu
pirkti. Kas nori naudotis šia pro
ga, matykit savininką. 2710 W. 59 
St. Galimba matyti po 6 vakare. 
Subatoj ir nedėlioj visa dieną. Klau
skit Budris, 2 lubos. Tel. Prospect, 
6977 Real Estateninkams komišen.

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

EKSTRA BARGENAS
rai-davimvii 2 aukfitų k>i ^.r»i avas nu- 

mas, naujas, 2 metų senumo, peroj 
apielinkėj, randasi restaurantas. Tu
riu parduoti greitai arba mainysiu 
ant mažesnio. — Turiu parduoti res- 
taurarantą, nauji fikčeriai, viskas 
įrengta pagal naujos mados .turiu 
parduoti greitai. Kas mano pirkti, 
gera proga, randasi, 4102 Archer 
Avė. Duosiu lysą pagal sutartį.

2 krautuvės baigiu būdavot, naujoj 
kolonijoj, augančioj apielinkėj, gera 
proga kas mano eiti į biznį, krautuvė 
tinka bile kokiam bizniui. Taipgi tu
riu 4 kambariu bungalovv, murinę, 
gražioj apielinkėj. Matykit savinin
ką. Bruno Sukis, 4131 S. Francisco 
Avė., Tel. Lafayette 5824.

NAUDOKITSS 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.


