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SLA. Iždininko Pareigas Lai
kinai Eis Prezidentas Gegužis

Lietuvos ir Lenkijos 
ruošimos karui esąs

I

išpustas burbulas

1*4* 1 1 • Lietuvos žinios, kirtimų demarkaci 
jos linijoje

Pildomoji Taryba ir Vitailis Daly
vavo Paukščio Laidotuvėse

Chicagss Tribūne korespon
dentai, ištyrę padėtį demar
kacijoj, randa, kad abiejų 
raliu “pranešimai buvo per
dėti”

savo sargybos karei- [Įsakė
viams nešaudyti lietuvių, kol
savai gyvybei negresiąs pa- žUVo 
vojus

Tragiškas vieno lie 
tuvių jurininko li

kimas
per audrą jurose netoli 

nuo Ugnies Žemės

SLA. PILDOMOSIOS TARYBOS 
SUVAŽIAVIMAS

Iš pasitikimo ir gerai pain
formuoto šaltinio mums pra
nešama iš New Yorko šito
kios žinios:

Susivienijimo raštinėje įvy
ko Pildomosios Tarybos suva
žiavimas, kuris seniai buvo pa
skirtas rugpiučio mėn. 2 die
nai. Kai Prezidentas Gegužis 
jį šaukė, tai niekas nesitikė
jo, kad suvažiavimo laiku Ta
rnas Paukštis jau bus pašar
votas.

Iki SLA. iždininko mirties 
Pildomosios Tarybos posėdžiai 
tęsėsi neilgai, nes visa Tary
ba norėjo dalyvauti laidotuvė
se. Ta|>o nutarta, kad Pildo
mosios Tarybos nariai, o taip 
pat ir redaktorius Vitaitis bu
tų karsto (grabo) nešėjai.

Taryba apsvarstė tiktai pa
čius svarbiausius ir neatideda
mus klausimus, tarp jų ir 
klausimų apie iždininko vietų. 
Kadangi iždininko darbas yra 
be galo atsakomingas ir per
davimas iždininko pareigų j

naujas rankas yra surištas su 
atlikimu tam tikros procedū
ros, tai Pildomoji Taryba ati
dėjo galutinų iždininko rinki
mų kitam susirinkimui, o lai
kinai eiti iždininko pareigas 
pavedė p. St. Gegužiui, SLA. 
Prezidentui.

Taip pat tapo nutarta pada
ryti pilną atskaitų iš nabas- 
ninko Paukščio iždininkystės 

ir šituo tikslu paimti valdžios 
autorizuotų Accountant.

Sekantis Pildomosios Tary
bos suvažiavimas įvyks ne vė
liau, kaip už kokių dviejų mė
nesių. Kartu su juo bus su
šauktas ir pastoviųjų komisi
jų pirmininkų suvažiavimas, 
idant Pildomoji Taryba galė
tų apsvarstyt komisijų patiek
tus savo darbo planus. Mano
ma, kad šituo būdu pasiseks 
padaryti komisijas veikliomis. 
Iki šiol kad ir seimai skirda
vo įvairias komisijas, bet jos 
da^niau^ia gyvuodavo tik ant 
popicros.

Lietuvių lenkų gin- [Socialistų Internaci
čas--vyriausias T.
Lygos dienotvarkėj.».

onalo kongresas
I . i* j i -• BRIUSELIS, Belgija, rugp. 
LVl>OS dienotvarke] 6. — Šiandie čia prasidėjo So- 

 jcialistų Internacionalo kongre- 
GENEVA, Šveicarija, rugp. j sas. Dalyvauja 600 delegatų, 

6. _ Penkiasdešimt pirmoji, atstovaujančių trisdešimt dviem 
Tautų Sąjungos Tarybos sesi- valstybėm.
ja šaukiama susirinkti rugpiu- 
čio 30 dienų.

Vyriausias klausimas tos se
sijos dienotvarkėj bus nepa
baigiamas ginčas tarp Lietu
vos ir Lenkijos. ,

Sesijai pirmininkaus Suo
mių užsienio reikalų ministe- 
ris Prokope, kuris taipjau bus 
laikiniu devintojo Tautų Są
jungos seimo pirmininku. Są
jungos seimas susirinks rug
sėjo 3 dieną.

Šiame kongrese ypačiai žy
mi yra — žymiausia, kokia ka- 

i da dalyvavo — Amerikos so- 
i cialistų delegacija. Joje yra 
Morris Hill<|iiit, Victor Berger, 
James O’Neal, Jacob Panken, 
George Goebel, Julius Gerner, 
Albert Halpren ir Nathan 
Chamu. .

Kanadiečiai protestuoja 
prieš britų darbininkų 

importavimą
0TTAWA, Kanada, rugp. 6.
Allied 'Pradės ir Labor Coun- 

cil protestuoja prieš projek
tuojamų importavimų į Kana
da 10,000 britų darbininkų lau
kų valymo darbams.

Kanados organizuotų darbi
ninkų centrai sako, kad tie 
emigrantai neturėsią ko veik
ti žiemų.

Sovietijos darbo unijos 
i turinčios 10,000,000 

narių
MASKVA, rugp. 6'. — So

vietų darbo biuro skaitmeni
mis, rusų darbo unijų narių 
skaičius per pastarus penke
rius metus, pradedant nuo 
1922 metų spalių 1 dienos, pa
didėjęs 100 nuošimčių. Tuomet 
Rusijoj buvę dvidešimt pen
kios unijos su bendru narių 
skaičium 4,546,100. šiandie jų 
narių skaičius siekiąs 10,000,- 
000, kurių 2,000,000 yra Uk
rainoje.

Chicago Daily Tribūne va
kar. pirmadienį, įdėjo dviejų 
savo korespondentų — Donald 
Day, Kaune, ir Ja'y Allen, Vil
niuje, — pranešimus apie da
lykų padėtį abiejose demarka
cijos linijos pusėse.

Vienu kartu apžvalgę sritis 
palei demarkacijos linijų, — 
Donald Day, aeroplanu, lietu
vių pusėje, o Jay Allen, auto
mobiliu, lenkų pusėje, — abu
du Tribūne korespondentai su
sitiko demarkacijoj ti1 s Kau
no-Vilniaus geležinkeliu ir, aki
vaizdoje lietuvių 'ir lenkų ka
rininkų su jų kareivių sargy
bomis, palygino savo žinias 
apie tariamus kariuomenių 
koncentravimus abiejose pusė
se. Išsiėmęs žemėlapį, Allen 
parodė vietas, kuriose, pasak 
lenkų, lietuvių kariuomene es
anti koncentruojama, o Donald 
Day vėl parodė tas vietas, kur, 
pasak lietuvių generalinio šta
bo, lenkai koncentruoją savo 
kariuomenę.

Palyginimas — sako Trib
ūne korespondentai — paro
dęs, kad abiejų šalių praneši
mai buvę perdėti ir kad dabar
tiniuose manievruoise nieko ne
paprasto nesu. Ir lietuviai ir 
lenkai pavartoję tik atsargos 
priemonių incidentams demar
kacijos linijoj išvengti. Abi
dvi šalys tvirtinančios, kad sa
vo kariuomenes jos laikančios 
garnizonuose, įsteigtuose prieš 
septynerius . metus, ir (Įaugu- , 
ma jų esu apie dvyliką my
lių tolumo nuo sienos [demar
kacijos linijos]. Abiejų kores- 
<pdndentų tyrinėjimai parodę, 
kad tai tiesa.

To nežiūrint, sako Donald 
Day savo pranešime, demarka
cijos linija vis tik esanti pa
vojingiausia vieta, gresianti ry
tų Europos taikai.

Katastrofingas tva
nas Kinuose

2,000 žmonių prigėrę šantungo 
provincijoje

ŠANCHAJUS, Kinai, rugp. 
6. — Gauti iš Tsinano prane
šimai sako, kad vidurinėse Šan
tungo provincijos dalyse kilę 
katastrofingi potvyniai ir kad 
Ankiu ir Linču miestuose pri
gėrę apie 2,000 žmonių.

Potvyniai kilę • dėl nepapra
stai smarkių lietų, pagimdžiu
sių Taven upės išsiliejimų. 
[Taven yra Geltonosios upės 
prieupis].

1
1
|

VILNIUS, rugp. 6. [Chicago 
M Tribūne Press Service). — 

, Lenkų vyriausybė išleido sa
vo sienos sargyboms įsakymų, 
kad jos darytų visa, idant iš- 

| vengtų bet kurių, kad ir men
kiausių, incidentų demarkaci
jos linijoj. Sargybų kareiviams 

| įsakoma nešaudyti, ir šautuvų 
t vartoti tik atsitikimais, kur 
reiktų sava gyvybė ginti.

“Kol nėra tikro savo 
I bei pavojaus, nešauk,” 
ma įsakyme, “ir nebok 
namų lietuvių veiksnių, 
kad perkėlimo sienos 
naktį.”

gyvy- 
sako-1 
erzi- 
kaip

kuolų

Komunistinę viso 
pasaulio revoliuci

ją dar atideda

[Atlantic and Pacific Photo]
Dabartinis Meksikos prezidentas Calles (kairėj) ir išrink

tasis prezidentas Obregon, kurį nušovė jaunas klerikalų artistas

Smūgis Jungt. Val
stybių kompanijoms 

Kostą Rikoj
SAN JOSE, Kosta Rika, 

rugp. 6. — Kosta Rikos kon
gresas priėmė įstatymų, ku
riuo einant visos privatinių 
kompanijų elektros jėgos įmo
nės bus paimtos valstybės val
džios kontrolėn, jų koncesijų 
terminams išsibaigus.

Didžiausias elektros įmones 
Kosta Rikoj, kaip Compania 
Nacional de Electricidad, da
bar kontroliuoja Jungt. Valsty
bių korporacijos — New Yor
ko Electric Bond & Share Co., 
Chicagos Good, Childs, Bobb 
& WeStcott, e te.

Amerikos firma statys 
sovietams įmones

Chi

Obregono užmušėjo' tei
smas bus rugpiučio 16

MEKSIKOS MIESTAS, rugp. 
6. — Teismas Jose de Leono 
Toralo, jauno “škaplierninko”, 
kuris nužudė išrinktąjį Mek
sikos prezidentų Aivaro Obre- 
gonų, tapo nustatytas rugpiu- 
čio 16 dienų. Jį teis civilinis 
teismas.

Toralo gynėjai, kaip girdėt, 
bandys gelbėti jį įrodymais, 
kad jaunas užmušėjas esąs ne
sveiko proto.

WAC(), Texas, rugp. 6. — 
Mrs. Ashworth, 24 metų, dvie
jų vietos laikraščių iždininko 
žmona, ^tėjus į bendrą tų dvie
jų laikraščių ofisų nušovė jau
ną stenografę Miss Lavvson*- 
iutę, paskui pati priėmė nuo
dų. Nugabenta į ligoninę ji 
tuojau mirė.

DU NUSIKALTĖLIAI MIRĖ
/ ELEKTROS KĖDĖJ

MILLEDGEVILLE, Ga., rugp. 
5, — Mįrties bausmei pasmerk
ti dėl žmogžudybės, valstijos 
kalėjimo farmoj čia vakar bu
vo elektros kėdėj nužudyti 
Clifford Thompson, 23 metų, 
baltas, ir James Moss, neg
ras. i

MASKVA, rugp. 6.
cagos Freyn Engineering kom
panija pabaigė derybas su so
vietų vyriausybe pastatyti ru
sams naujas geležies ir plieno 
įmones Kuznecke, Sibire. Tos 
įmonės, įsteigtos palei Ameri
kos sistemų, busią didžiausios 
Sibire ir galėsiančios gaminti 
ne mažiau kaip 400 tūkstan
čių tonų reisų ir kitokio sta
tybos materijolo.

MORRISON, III. — Netoli 
nuo čia traukinys užgavo au
tomobilį ir užmušė Geo. Sa- 
very ir jo žmonų, iš Chica- 
gos.

WEST FRANKFORT, III. 
— Jų valtelei apvirtus, Big 
Lake ežere prigėrė Gladys 
Whittington, 18 metų mergai
tė. Trys jos kompanjonai bu
vo išgelbėti.

Chicagai Ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Bendrai gražu ir truputį šil
čiau; vidutinis rytų ir 
vėjas.

pietų

Vakar temperatūros buvo 
tarp 64° ir 72° F.

Šiandie saulė teka 5:48, lei
džiasi 8:03. Menuo teka 11:53 
vakaro.

Kauno “Lietuvos Aidas” lie
pos 13 dienų praneša:

Šiandie gauta liūdna žinia 
apie musų jurininko Antano 
Mėlynių tragingųjų mirtį. Žu
vo jisai per audrų tarp Falk- 
lando salyno ir Ugnies Žemės, 
pildydamas, kaip burinio laivo 
“Arcbibald Russell” 'jurinin

kas, savo viršininko įsakymą.
A. a. Antanas Mėly uis bur 

vo vienas to musų moksleivių 
[jurininkų būrio, kuris pasižy
mėjo drausme ir ištvermingai

1 ėjo visai menkai atlyginamu
oju ir ypatingai sunkiąją buri- 

i niuoLC laivuose trijų metų tar-

Bucharin sako, kač ji įvyksian
ti tik ryšy su antru pasau
liniu karu

sunaikino miestą 
Meksikoje

MASKVA, rugį). «. — Tre
čiojo [komunistų] Internacio
nalo kongresas priėmė' Nikalo- 
jaus Bucharino težins su ku- 
riais-nekuriais pataisvmais.

Kaip pirmiau, taip ir šia
me kongrese komunistai nuta-

1 rė, kad vyriausias jų uždavi- 
i nys esanti visapasaulinė revo- 

Žemės drebėjimas liuciia- ir tuo k|ausim" Bu- 
i charino tezių esmė yra to- 
1 kia:
| Sovietų Sąjunga jau esanti 
laimėjus didelių kovų. Galuti-

MEKSIKOS MIESTAS, rugp. nis tačiau pasaulio užkariavi- 
— Telegramos iš Pinotepa., ™as veikių .veikiausiai įvyk- 

praneša, siųs tik ryšy su antru pasau- 
■ ■. liniu karu. Tatai ne* pasimiz-

mas, įvykęs praeitų šeštadie- mas. Komunistai, kartu su En- 
nį, tą miestų iš dalies sunai- «elsu, sakų: Tik pabandykite 
kinęs. atpalaiduoti karo šunis nuo

žemės supurtymai atsikar- grandinių, ir Kominternas at- 
toję ir sekmadienį. Daug na- sakysiąs į tai visapasaulinė 
mų buvę sugriauta. 
Išsigandę., gyvenų 
ore, 1 
dar išsilikusių namų, 
tais ir tieji nesugriūtų. Sako, 
kad toje 
pragaišę.

Stipriai 
miestai, ___ _____
Cachauatepec, Tiamaca ir Mi- kar milžinišką demonstracijų 

. y* 1 *11 1* • ii n i wrt a i nttrvfVMP—mzo. Kadangi telegrato susi- 1 .. .. - 7
siekimas sutrukdytas, i___
kesnių žinių apie nelaimūs dy
dį dar trūksta.

6.
()axacos valstijoje,
kad smarkus žemės drebėji
mas, j

i į tai 
Žmonės, komunistų revoliucija, 

atvirame 1 -----------------
bijodami grįžti į keletu fraUCUZų kO

■ ka<l ako? munistų areštuota 
srity keletas kalnų

PARYŽIUS, rugp. 6. — Pa- 
nukentėję ir kiti vyžiaus priemiesty Ivry, kur 

ypačiai Jamiltepec, komunistai bandė laikyti ya-

Italų laivyno bazės 
išsprogdinimas

nežiūrėdami vyriausybės užgy- 
smul- nimo, policija areštavo dau

giau kaip tūkstantį asmenų.
Policijos jėgoms, kurių bu

vo pasiųsta į Ivry pusketvirto 
tūkstančio pėsčių ir raitų, pa
dėjo dar respublikos gvardie
čiai ir gaisrininkai.

LONDONAS, rugp. 6.
Exchange Tolegrapho gautu

Žuvo du japonų laivai su 
...-----............................. 62 žmonėm
Vienos pranešimu, Italijos lai-, 
vyno bazėj Spezia įvykęs rim-1 
tas sprogimas parako įmonėj, g 
Smulkesnių žinių trūksta.

Sprogimo keturi darbi 
ninkai užmušti

ANTOFAGASTA, Čilė, rugp. 
6. —■ Pietų Amerikos Sprog
stamų Medžiagų Kompanijos 
įmonės nitroglicerino maišy
mo skyriuje įvyko baisus spro
gimas, kurio keturi darbinin
kai buvo j gabalus sudrasky-

JOKOSUKA, Japonija, rugp.
— Kelinta diena kaip pa

sigendama dviejų žvejų 
su šešiasdešimt dviem 
žmonėm, kurie praeitos 
tės 
res 
ma, 
kus

antradienį išplaukė 
žvejoti ir nebegrįžo, 
kad nebūtų jiems 

nelaimė.

baigėsi tretieji tarnybos 
ir musų jurininkai va

rneli. 21 dienų burinia- 
laive

Jau 
metai 
sari o 
me “Arcbibald RusselI
leidosi į paskutiniųjų iš Aus
tralijos į Europą kelionę, šio
je kelionėje laivas “Arcbibald 
RusselI” tarp Falklando saly
no ir Ugnies žemės buvo už
kluptas baisios audros.

Tai buvo balandžio mėn. 2 
dieną. Antanas Mėlynis 3—4 
vai. ryto ėjo laivo žvalgybų. 
Didžiulės bangos veržėsi per 
laivo priekį. Viena jų griebė 
Mėlynį smarkiai sviedė jj j 
grindis, sužeisdama jam ran
ką. Po to jau niekas žvalgy
bos pareigų eiti negalėjo. Pu
rių perrišimas nesisekė, nes jos, 
vos paliestos, sutrukdavo ir 
smulkiais gabalėliais išsibar- 
stydavo po jurų.

Šturmanas įsakė penkiems 
žmonėms tame 
Antajiui Mėlyniui 
vo piiekį perrišti 
kampę burę. Kad
Mėlynis neatsisako nuo šio la
bai pavojingo žygio.

Ret nespėjo jurininkai pri
eiti prie priešakinės burės, 
kaip užklupo didžiulė banga ir 
laivo priekis 
Kuomet laivas 
žmonių truko, 
tano Mėlynio.

Antano Mėlynio mirtis — 
tai sunkus nuostolis, negau
singųjų musų busimojo laivy
no jurininkų tarpe.

skaičiuje ir 
nueiti į lai-

ir sužeistas,

giliai pasinėrė.
iškilo, dviejų 

tarp jų ir An-

Rado tris puodus senų 
pinigų

PANEVĖŽYS. — Vienas Mi- 
lainių sodžiaus ūkininkas 4 ki
lometruose nuo Panevėžio sa
vo lauke rado tris puodus se
nų monetų. Monetos sidabri
nės ir varinės. Monetų dalis 
— Lenkijos, dalis 
Monetos 
muziejus.
turi surinkęs didelę monetų ir 
popierinių pinigų kolekciją, 

laivų Muziejuj yra retenybių — žal- 
gulos vario kirvelis ir kitų.

švedų, 
nupirko Panevėžio 
Panevėžio muziejus

savai-
j ju-
Bijo |

atsiti-

GAISRAS DVARE

KURKLIAI, Ukmergės ap- 
skr. — Liejos 7 dieną pusiau
dieny Didžiojo kaimo dvare 

KĮETURI ASMENYS TRAU- užsidegė vieno kumečio gyve- 
■ namasis namas. Ugnis persi
metė ant to dvaro savininko

COLORADO SPRINGS, Co- Jasaičio svirno stogo. Abu trio-

KINIO (UŽMUŠTI

ti. Tarp žuvusių buvo vienas 
Jungtinių Valstybių pilietis, 
Lawre»ce Collins. Sprogimas 
buvo girdėt per dvidešimt my
lių aplinkui.

lo., rugp. 6. — Traukiniui už- besiu sudegė. Nuostolių pada- 
gavus automobilį, netoli nuo ryta per 9,000 litų. Kumečio 
čia buvo užmušti keturi as- name smarkiai apdegė duktė 
menys, jų tarpe viena mote- ir mažiau — motina. Abi bū
riško. ' vę nepilnaprotės.

■ ‘ - __________________________________________
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Laikrodininkas — 
A. Savickas

Persikėliau dirbti pos JOS. F. 
BUDRIK, Corp. Taisau viso
kius laikrodėlius ir auksinius 
daiktus už žema kaina, parduo
du Deimantus, šliubinius žie
dus, Kankinius Laikradėlius, 
Sidabrinius Paišelius, Auksines 
Plunksnas daug pigiaus kaip 
kitur:
Elgin laikrodėlį 7 akmenų po 

$6.50 ir aukščiau 
L'lgin Rankiniai 
laikrodėliai p o 
-i i .<•

__ Šliubiniai Žiedai 
balto aukso 18K po $5 iki $15. 
26 šmotai Sidakrinių Peilių Ro- 
gers už $9.00.

Septyni Pasaulio Stebuklai

Didelis pasirinkimas Jewelry 
Vėliausių madų.

Deimantai parsiduoda ir ant
lengvų išmokėjimų.

JOS. F. BUDRIK, Ine. 
3417-21 S. Halsted Si 

Chicago
Tel. Boulevard 4705

n

MŪRINIS arba MEDINIS
Geros rųšies pastatyti garažai

$10 įmokėti
24 mėnesiams išmokėjimui

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

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

Garažas

Purčius
~ Namo pakėlimas

Cementinis pamatas
Abelnas pertaisymas

j Į Naujas namas ir finansavimas
Vardas ...................................................

Septynių skaičius (“7”), se
novėje buvo laikomas kažkuo 
mistiškų slaptingu. Jis buvo 
laikomas šventu, rodikliu aukš
tesnės pasaulio harmonijos, 
dangišku skaitmeniu, apreikštu 
žmonėms; chaldėjų padavimuo
se, vėliau surašytuose Biblijoj, 
pats Dievas dirbo 6 dienas su
tverti pasauliui, o septintą po 
savo darbo pasilsėjo. Nuo to ir 
chaldėjų savaitė vėliau Europos 
ir krikščionių buvo padalyta j 
7 dienas; todėl senovėje ir pla
netų buvo 7; todėl pagaliau, se
novėje pripažino septynis “pa
saulio stebuklus”.

šiuos 7 stebuklus sudarė: 
Egipto piramidės ir sfinksas, 
Aleksandrijos žibintas, Rodoso 
kolosas, Mavzolo antkapis, Dia
nos šventovė Efeze, Semiramf- 
dos kabantieji sodai ir Jupite
rio Olimpiečio statula. Jie visi 
stebina išdirbimo puikumu, 
stropiu padirbimu, o svarbiausia 
didumu, ypač piramidės, -r-vie- 
nintūlės iš 7 senovės stebuklų, 
išlikusios sveikos ligi musų die
nų.

Šie senovės arcitekturos ku
riniai ir dabar dar stebinantieji 
savo didumu, puikiausiai atvaiz
du VO Nilo žemumos gyventojų 
■pažiūras. Amžinai skaidrus 
dangus žėrįs akinančiais saulės 
spinduliais, nederlinga dykuma, 
apsupanti Egiptą savo smilčių 
vilnimis, didelis geradarys Ni
las, nežinia iš kur nešdamas 
savo vandenis ir savo dumbhi 
derlindamas sausą Egipto dir
vą, pagaliau siauras pajūrio 
kultūros ruožas, dengtas tai pui
kia augmenija, tai,—ištisu oke
anu auksinių varpų,—visa tai 
gyventojams darė didelio įspū
džio visa veikė jų mintis, ža
dindami didingus sumanymus, 
rodos, pranešančius žmogaus 
jėgas, ir viskas drauge kreipė 
mintį į žmogaus menkumą.

Taip atsirado kurinių, kurių 
ir laikas negalėjo sunaikinti. Ii 
ištikro, kada Kovardas, Egipto 
komisijos narys, pamatė pirmą 
kartą didelę Gizo piramidę, fa
raono Cheopso kapą, nustebo;

tiečiai savo gyvenimą laikė lai
kini būkle viešėjimu, kur gali
ma laikinai apsistoti, o grabus 
amžinu gyvenimu; todėl mažai 
rūpindamiesi pagražinti savo 
namus, stengėsi išpuošti ir pa
didinti savųjų grabus.

Netoli Gizo piramidės yra ir 
kitas nuostabus senovės pa
minklas, pirmoji didinga figū
ra. kokią keliautojas randa, 
keliaudamas per Egiptą iš šiau
rės į pietus; tai— didelis sfink
sas, liūto kūnas su žmogaus 
galva, lyg pastatytas apsaugo
ti piramidei nuo bedievių už
plūdimo. šitas kolosas, visų 
didžiausia Eigipto statula buvo 
padirbtas iš uolos, sudarančios 
dalį Libijos kalnų.

Kovardo apskaičiavimu jo il
gis 27J/o mtr. Skaitant nuo 
galvos ligi pamato, apneštos 
smiltimis, jis siekia 30įį mtr.

45^ mtr. Kasinėjimai paro
dė, kad jo aukštis kadaise tu
rėjo siekti 53 mtr.; galva tu
rėjo 8 mtr. Kad įsitikintume 
neregėtu didumu, atskirų šios 
milžiniškos galvos dalių reikia 
jas pamatyti. Taip antai, jei
gu žmogus atsistos ant išsiki
šimo viršutinės briaunos au
sies ir pakels ranką, tad nuste
bęs pamatys, kad ranka pasie
kia vos plaukų kraštą. Deja, 
šį nuostabųjį Egipto genijaus 
kurinį dabar sugadino: laikas 
ir klimato sąlygos.

Sfinksas, neteko nosies, visas 
apgadintas; tačiau ir dabar dar 
daro didžiausio įspūdžio.

Vienas mokslininkas A. Am
peras, taip apie jį kalba: “šita 
didžioji figūra, apnešta smilti
mis, daro stebuklingą efektą, 
tai lyg amžių vaiduoklis. Jis 
rodosi mato ir girdi. Jo didžio
ji ausis, rodosi, renka žinias 
apie praeitį; jo akys nukreip
tos į rytus, rodosi, stebi ateitį; 
žvilgsnis savo gilumus ir neju
damumu užburia žiūrėtoją. Šioj, 
dabar sugadintoj figurpj, pusiau 
statuloj, pusiau kalne, susijun
gia nepaprastas išdidumas ir 
ypatinga rimtis.

Ką gi mums rodo sfinksas

prie statulos pamato, rodosi 
patvirtina tą nuomonę. Ji vaiz
duoja Tummozj nusižeminusį 
prieš sfinksą, ant kurio pažy
mėtas jo tėvo vardas. Kitų, 
naujasne ir daugiau tikėtina 
nuomone, sfinksas buvęs jau 
prie Cheopso ir buvęs dar prieš 
Didžiąją piramidę, pavadintą to 
faraono vardu. Jis buvęs pa
statytas viešpataujant Cheyrė
mui ir vaizdavęs žiaurųjį egip- 
tėnų dievą Garmachą, sėdančią 
saulę. Prieš šitą tad dievą, 
daug senesnį už patį sfinksą, 
viena akmens lenta ir rodo at
siklaupusį Tutmozį IV.

Kaip ten nebūtų, Egipto fa
raonų galybė ir didingas Egip
to genijų charakteris puikiau
siai buvo išreikštas šiuo sfink
su.

Iš Egipto pamėgimas didžiu
lių dirbinių perėjo į kitas seno
vės pasaulio šalis. Taip antai 
Graikijoj vienas iš septynių 
pasaulio “stebuklų” buvo žino
masis Rodoso kolosas, milži
niška Apolono statula, padirbta 
Choreso Liu.diečio. Rymo istori
kas apie ją rašo: “šita statula 
turėjo 50 mtr. aukščio. Praėjus 
50 metų ji buvo žemės drebėji
mo numesta, betgi ir gulsčia ji 
buvo nuostabi. Reta kas gale 
apimti jos didįjį pirštą. Plyšiai 
pusiausuirusių akių sudaro labai 
dideles skyles; akies vietoj bu- 
vo dideli akmenys, kurių svo
ris, dailininko nuomone, turė
jo aptikrinti mases stiprumą ir 
pusiausvarą, sako, jis atsiėjęs 
12 metų darbo ir 300 talantų 
apie 3,000,000 litų pinigų. Pini
gai buvo pakeisti apgulamomis 
mašinomis, kurias Dimitrijas 
Antigono sunu^, paliko Rodo- 
są”. «

Dėkingi rodosi ir pastatė sa
vo dievo Apolono garbei nepa
prasto didumo stabą. Smagu
ris pirštas žmogaus, 1 mtr. 75 
sb. ūgio, turi 8 cm. ilgio ir su
daro 24 dalį viso kūno. Šita 
proporcija, pritaikinus ją, Ro
doso stabui, duoda 42 mt. Taip 
pat išskaityta, kad statula, pa
daryta iš bronzos, turėjo sver
ti 145,500 kg. Senovės rašy
tojai (Plinius) nieko negalėjo 
pasakyti' apie Rodoso milžino

pozą. Vėliausiai priimta nuo
monė, kad statulą ir kojomis 
rėmėsi priešingų kąnalo kran
tų, taip, kad laivai, išskėstom 
burėm Išplaukdavo tarp jo iš
skėstų kojų. Iš tikrųjų stovy- 
la buvo pastatyta suglaustomis 
kojomis ant paprasto marmu
rinio pamato. Nuverstas žemės 
drebėjimo po 50 m. nuo jo pa
statymo, kaip sako Plinius, Ro
doso kolosas gulėjęs taip apie 
900 metų ir tik 672 po Kr. bu
vęs arabų sunaikintas. Bizanti
jos raštų liudymu, Moriakas, 
vienas mahometono kalifo Os
mano III leitenantas, įsakęs su
daužyti ddižiulę bronzinę statu
lą, ir jos gabalus pardavęs vie
nam supirkinėtojui-žydui, kuris 
juos išmainęs į 600 puikių kup
ranugarių.

Taip pranyko šis antrasis pa
saulio “stebuklas”.

(Bus daugiau )

MINTYS
Negyvą gamtos gabalą jun

gia su Visata gimstančios idė
jos kančių jausmai.

— Bet kokių žinių įgijimas 
yra visada intelektui naudin
gas, nes gali pašalinti nenaudin
gus dalykus ir apsaugoti gerus. 
Nė vieno dalyko negalima nei 
girti nei peikti, jei apie jį pir
miau neturi įgijęs žinių.

Atgavo Sveikatą po Penkių
Metų Kentėjimo

1’oiuiH Olivn Nadeau, WhltenHvlllo, Mase., 
turėjo menką aveikatą per penkis metus, ir 
jis bandė visokios rijfties iryduoles, bet ne
gavo pagalbos, kol tik nepradėjo vartoti 
Nuga-Tone. Štai yra jo patarimas silp
niems ir liguistiems žmonėms: "Nuga-Tone 
man Labai daug pagelbėjo. Dabar aš mie
gu gerai ir turiu gerą apetitą. Per penkis 
metus aš bandžiau visokias gyduoles, bet be 
pasekmių, bet gavau pagailiu, kuomet pra
dėjau vartoti Nuga-Tone. Aš dėkavoju už 
pagalbą kurią gavau.”

Virš milipnas žmonių, taip kaip ir Po
nas Nadeau.' turėjo menka sveikatą. Bet jie 
pradėjo vartoti Nuga-Tone ir gavo geras 
pasekmes. Tas turėtų įtikinti jus. kad Nu
ga-Tone atliks darbą. Nuga-Tone yra ne
palyginamos dėl silpnų, nervuotų, kurie tu
ri prastą apetitą, nevirškinimą, ganų vidu
riuose. raugėjimą, inkstų, pūslės ir kepe
nų trubelius. chronišką užkietėjimą, galvos 
skaudėjimą, svaigulį, praradimą svarumo ar
ba panašius trubelius. Jei nesate Neikus, 
pabandykit Nuga-Tone ir persitikrinkit. Nu
ga-Tone yra parduodamas pas visus gy
duolių vertelgas. Jei jūsų vertelga neturi 
jų stnke, reikalaukit, kad jis užsakytų jų 
iš olselio vaistinės.

Rauplių Duobes
Prašalinamos be skausmo

Turėsite gra
žią ir sveiką 
odą j 50 mi- 

K nučių be skau
smo ir be ne
malonumų.

Acne, Niežai 
ir Spuogai ir 
visos odos li
gos gydomos 

pasekmingai 
žinomų speci

alistų šios didžiausios American Institute.
Kam gyventi visą amžių su visokiomis duobėmis ant savo kūno 

ir kentėti visokių nemalonumų, kuomet gabių gydytojų grupe 
visuomet randasi dėl jūsų pareikalavimų ir darbą atlieka labai 
pigiai.

Greitai ir be skausmo prašalinamos rauplių duobutės ir jūsų 
oda pasidaro daili ir graži ir ynonės kaip kada negali nei pa
žinti tokio buvusio rauplėto veitio.

Musų gydytojai, odos specialistai, yra atsiekę puikiausių pa
sekmių gydyme visokių odos ligų, o labiausiai užsisenėjusių ligų.

Yra padaroma 
graži nosis

Kreivos akys atitaisomos

Senas veidas 
padaromas 

jaunu

*

I trumpą laiką — į tris minutes mes atitaisome kreivas akis ir 
be jokio skąusmo. Be nesmagumų. Be ligoninės.

Kaina pigi. Pasitarimas veltui-

Atsiųskite savo mažą foto
grafiją, į tai bus at

kreipta specialė ati
da. Visi laiškai 
atsakomi greit Saite 780 St*te-L«ke Bld*. JB0N.8t«t.8 

TątertoMMate HM CMcaco, UL
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RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 80 metų. Musų motto: PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims ceredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lašai, vanos ir pradas visada.

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

_______________ -i| 
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Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5
Specialistas gydyme chroniškų ir naujų ligų. Jei kiti 

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

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

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

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

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

Quality Construction Co. 
North S h u r e ofisas ir Yardai 

4538 W. Addison St. 
Telephone Avenuo 4718

Moterys Surado

Severa’s 
rEGULATOr

Kad Severą'* Revulator 
yra puikus tonikas, pa- 
Keibsti Gamtai apsaugo* 
ti sveikata ir stiprumą. 
TukstanCiai giria ir var
toja jas reguliariai. Rei
kalaukit nuo savu vais
tininko.

Klozeto outfltas jrenf- 
tas. 913 60. Pirkit eno 
niusiį.^ olselio kainomis. 
Namų apšildymo iran- 
rimal parduodami leng
vais išmokėjimai*.
Peoples Plumbing & 
Heating Supply Co. 
400 Molwauke« Avė., 

461 N. llalstrd St.
H ly markei 0075—0076

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. YUŠKA & CO.
4604 So. Paulina St., Chicago, 111.^

RAKANDAMS
UŽVALKALAI

Apsaugok savo rakandus ir pa
gražink savo namus su musų 
puikiausiais saugiais nuo dulkių ir 
skalbiamais materijolais C* 1 Q 
8 šmotų setas už ........... w I M
Apskaitliavimą padarome dykai. 

Didelis pasirinkimas
Quality Slip Cover Co. 

4161 Archer Avė.
Tel. Lafayette 6358

taip keista buvo palyginus žmo
gaus menkumą su didingais jo 
darbais...

“Akys negali apimti, — sako 
jis,—ir mintis- sunkiai tai su
pranta! Matant šimtus plytų 
po 200 kub. pėdų, apie 65 kub. 
metrų didumo kyla noras suži
noti, kuri jėga kilnojo tokią 
daugybę ddižiausių akmenų, 
kiek žmonių dirbo šitą darbą, 
kiek laiko, pinigų ir sugebėji
mo tam reikėjo. Kuo mažiau 
išaiškiname šiuos dalykus, tuo 
labiau nuostabi atrodo jėga 
nugalėjusi šias kliūtis”. Neuž
mirškime, kad Didžioji pirami
dė, kada ji buvo sveika, turėjo 
150 mtr. aukščio, o jos šonai tu
rėjo 700 pėdų apie 230 mtr. il
gio. Išskaičiuota, kad ji sve
ria 4,883,000 tonų ir kad iš tos 
didžiausios krūvos 75 mil. kub. 
pėdų apie 26,5 kub. milimetrų, 
galima butų pastatyti siena 1 
mtr. 80 cm. aukščio ir apie 4,- 
300 klm. ilgio. Kada Eigiptą 
nukariavo arabai, jie iš religi
nio fanatizmo bandė sugriauti 
Didžiąją piramidę. Pažiūrėję 
į krūvą akmens, jau atskirto 
nuo piramidės, jie iškarto ne
abejojo, kad galės ją greitai 
išardyti, bet geriau apžiūrėję, 
įsitikino, kad ji beveik nesugadi
nama, ir fanatikai su gėda tu
rėjo pripažinti savo silpnumą, 
o puikus senosios dailės pa
minklas taip ir pasiliko beveik 
nesugadintas.

“Ne, ne savo menkumui pa
žinti pastatė žmogus tokį ka
pą, o nujausdamas savo ne- 
mirtingumą, — sušuko pamatęs 
Didžiąją piramidę, entuzijazmo 
pagautas Šatobrianas. — šis 
antkapis— ne gyvenimo pabai
gos riba, o prieangis amžinau 
gyveniman — slenkstis, ski
riąs amžinybės ribas”. Neveltui 
vienas senovės rašytojas, Dia- 
doras Cicilietis sako, kad egip- '

Gize ir kuriai epochai jis pri
klauso? Kai kurių senovės ty
rinėtojų nuomone, jo senumas 
siekia ne toliau, kaip 1560 m. 
pr. Kr. Jis buvo pastatytas į- 
sakius Tutmoizui IV iš XVIII 
dinastijos, kuris tuo norėjo pa
gerbti atmintį tėvo, po mirties 
priskirto prie dievų. Akmeni
nė lenta su ieroglifais, rasta

Dykai Patarimas
Teikiamas Sergantiems žmonėms 

Pasitarkite su Dr. B. M. Ross, at
sakančiu specialistu. Jis turi tris
dešimtį metų pasekmingos prakti
kos gydyme chroniškų ir užsisenė- 
jusių ligų. Kraujo ir privatiškas li
gas, reumatizmą, skilvio triubelius, 
Širdies ligas, inkstų, pūslės, šlapj- 
nimo ligas išgydo tuojau. Slaptos 
ligos, sifilis ir užkrėčiamos ligos iš
gydomos. Dr. Ross sistema, moks
liniu gydymu. Yra vartojama geriau
si Amerikos ir Europos metodai.

Blogi Metai Lietuvoj
• * v z *

Ten ir iš
LIETUVOS

per Bremeną 
Didžiausiu ir greičiau

siu Vokietijos laivu
COLUMBUS

Arba kitais šios lini
jos laivais. Tiktai 8 

dienos ant jūrių
Puikus trečios klesos 

kambariai, tiktai 
staterooms

Prie vietinių agentų 
arba

130 La Šalie St 
Chicago, UI.

NORTH GERMAN

LLOYD

Silpni, nervuoti ir visa!
Jums gali būt 
žinta sveikata 
vyriškumas 
liu gydymu 
sustiprina nervus 
teikia stiprumo silp
niems organams 
Atsilankykit dėl pa
sitarimo dėl bile ko
kios ligos arba silp
numo.

Dr.B.
35 So. Dearborn Street

Kampas Monroe Street, Chicago, 
Crilly Building

Imkite elevatorių Iki penkto aukšto. Vyrų 
priėmimo kambarys 500,—Moterų 508. Ofi
so valandos kasdien nuo 10 ryto Iki 5 va
kare. Nedftliomls nuo 10 ryto iki 1 po 
plot, l’anedčlyj, Seredoj ir Subatoj nuo 10 
ryto iki 8 valandai vakare.
Dvidešimtis penki metai tame name

Rusiškos ir Turkiškos Vanosi
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

————————

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

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

1618 West 18-ta Gatvė

Iš laiškų, iš laikraščių girdžiasi dejavimai, 
kad Lietuvoj blogi metai, lietaus perdaug, der
lius prastas, duonos trūksta, litų nėra! Ir jųjų 
giminės paprašo 'iš jus kiek nors pinigų, o jus 
galvojate kaip čia patenkinti savo giminių pra
šymą, — kaip pasiusti jiems pinigus — tada at
siminkit "NAUJIENAS”.
• y •

"NAUJIENOS” jums patarnaus gerai ir grei
tai. Visą, ką jums reikia padaryti, tik atsilan
kyti į “NAUJIENŲ” raštynę ir per čia pasiųsit 
savo pinigus.

Vietiniai atsilankykit asmeniškai, o iš kitų 
miestų prisiųskit laiškais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.,

CHICAGO, ILL.
I . .

v................................. ■ •—
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Antradienis, rugp. 7, 1928 NAUJIENOS, Chicago, III.

Pranešimas Ameri
kos Lietuviams

Lietuvos Pasiuntinybė Amerikai 
praneša, kad ryšy su Lietuvos 
nepriklausomybės medalio išlei
dimu. visi tebegyveną Ameriko
je:

1) aušrininkai ir knygnešiai,
2) Lietuvos kariuomenės sa

vanoriai, Vyties kryžiaus kava
lieriai ir 1918-1928 m. tarna
vusieji kariuomenėje kariai ir

3) asmenys, kurie 1918-1919 
metais buvo Lietuvos Valstybes 
karo ar civilinėje tarnyboje, 
yra prašomi atsiųsti savo ad
resus Pasiuntinybei — Lithua- 
nian Legation, 2622—16th St., 
N. W. VVashington, D. C.

ištarnavę joje ne mažiau kaip1 
5 m^tus,

5) pasižymėjusieji šauliai ir 
Klaipėdos krašto atvaduotojai,

6) kariai ir ištarnavusieji ne 
mažiau kaip 5 metus Krašto | 
Apsaugos Ministerijos etatiniai 
cviliniai tarnautojai, kure 1928

CHICAGOSv

ŽINIOS
svaidžio ir paskui nuvežta į 
Tinley Park, dar keletą šūvių 
iš kulkasvaidžio paleista, kad 
įsitikinti, jog “džiabas” tikrai 
gerai atliktas ir tada pamesta 
i krumus. J

LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS MEDALIO STATUTAS

§
Lietuvos nepriklausomybės 

dešimties metų sukaktuvėms 
pažymėti leidžiamas medalis.

§ 2-
Medalis yra bronzinis. Vieno

je medalio pusėje yra laisvės 
statula, antroje—parašas “Per 
amžius budėję—laisvę laimėjom 
per aukas ir pasišventimą. 
1918-1928”.

§ 3.
Medalis nešiojamas kairėje 

krutinės pusėje ant aukso spal
vos kaspino su 2 juodomis juos
telėmis.

§ 4.
Nepriklausomybės medalį 

gauna—
1) aušrininkai ir knygnešiai,
2) savanoriai, Vyties kry

žiaus ordeno kavalieriai ir 1918- 
1920 m. tarnavusieji kariuo
menėje kariai,

3) asmenys, kurie 1918-1919 
metais buvo karo ar civilinėje 
valstybės tarnyboje,

4) asmenys, kurie 1928 m. 
gegužės mėn. 15 d. yra civili
nėje valstybės tarnyboje ir yra

‘SANDARA” U 
LIETUVĄ UŽ .

$2.00
NAUJAS “SANDAROS” 

VAJUS

Vienam menesiui nupi
gintas “Sandaros” prenu
meratos vajus jau prasidė
jo, ir baigsis su Rugsėjo 
1 d. š. m. Tai specialis į Lie
tuvą ir užsienius nupigini- 
mas. Visi nariai ir draugai 
užrašykite | “Sandarą” savo 
giminėms j Lietuvą, Vil
niaus kraštą, Kanadą, Kiu 
bą, Braziliją, Argentiną ar 
Į kitas šalis. Pasinaudokit 
proga! Dabar “Sandaros’ 
prenumerata tiktai $2.00 
metams laiko.

“Sandara”
327 E STREET

SO. BOSTON, MASS.

m. gegužės mėn. 15 d. yra ka-Reikalauja injunctiono 
ro ar karo žinybos tarnyboje,'

7) asmenys, kurie yra pasižy
mėję kuriant Nepriklausomą

prieš naują įkainavi
mą nuosavybių

Rugštumai Viduriuose
Lietuvą,

8) pasižymėjusieji dvasinin
kai,

9) savivaldybių veikėjai.
§ 5-

Nepriklausomybės medalio 
negali gauti tie asmenys, kurie 
buvo teismo nubausti už tokius 
nusikaltimus, kurie siaurina jų 
teises.

§6.
Medalius Respublikos Prezi

dento vardu įteikia—
1) asmenims, kurie nurodyti 

§ 4, 3, 4, ir 9 p.p. —jų virši
ninkai,

2) asmenims, kurie nurodyti 
iį 4, 2, 5 ir 6 p.p—Krašto Ap
saugos Ministeris,

3) kitiems—Švietimo Minis-
teris. ,

švietimo Ministeris, suteikda
mas § 4, 1, 7 ir 8 p.p. nurody
tiems asmenims medalius, žiuri 
jų nuopelnų svarbumo.

§ 7.
Gavusieji medalius asmenys

įmoka valstybės iždui po 5 li
tus. Vyties kryžiaus ordeno
kavalieriams, savanoriams ir
esamiems tarnyboje kariūnams 
ir kareiviams medaliai duoda
mi nemokamai.

A. Smetona 
Respublikos Prezidentas.

Prof. A. Voldemaras
Ministeris Pirmininkas.

JUOKAI
Nelaimingi vyrai

• —Girdėjau, tamstos žmona 
labai serga. Kas gi jai?

—Prarijo adatą.
—E, tai mažmožis. Manoji 

prarijo cėlą automobilį ir tai 
neliūstu.

Vienas už kitij gudresnis...
Septynių metų mergaitė savo 

draugėms:
—Aš žinau, kodėl vaikai gim

sta.
Vienuolikos metų mergaitė:
—Aš žinau ir kodėl jie negim

sta.

Nepataisomas žioplys
—Sako, šiemet Palangoj grie- 

šiąs kasdieną kariškos muzikos 
orkestras?

—Kas do dyvai. Jei griežtų 
prieškariškos muzikos orkestras, 
o tai butų muzika!

Neskaudės ir nenie
žės Kojos! /

J^ĮAGIšKAS pauderis prašalina ko
jų skausmus greitai. Puikus iš

gydymui minkštų kornų ir sutrini- 
inų. Prašalina nuovargį, skausmą ir 
niežiejimų beveik iš sykio. Prašali
na atsidavima. Ir padaro kojas ve- 
Miomits ir maloniomis, Icaact jtj** no- 
rit šokinėti ir Sukauti iš džiaugsmo! 
Parker’a Foot Care šiandie jūsų 
vaistinėj.

fflflTORE S 35c
THE’JINGLE BELLES

Elme Erb ITeldenvvay iš Pro- 
viso, kaipo taksų mokėtojas, 
atsikreipė į teismą prašydamas 
išduoti injunctioną prieš naujų 
įkainavimą nuosavybių Cook 
paviete, kaip tą padaryti yra 
įsakiusi Illinois taksų komisi
ja.

Skundėjas savo skunde sako, 
kad komisijos įsakymas išnau- 
jo įkainuoti nuosavybes, kad 
jas tiksliau aptaksuoti, esąs ne
legalia. Taipjau legislaturos 
pravesti įstatymai, kuriais re
miasi komisija, yra nekonstitu- 
ciniai ir neteisėtai primti, nes 
jie suteikia komisijai teisminę 
ir legislatyvę galią. Kad komi
sija pasisavino sau didesnes 
teises, negu jai suteikta. Kad
komisija neteko šiame dalyke 
jurisdikcijos, kada ji užgyrė 
1927 m. nuosavybių įkainavi
mą. Todėl jis sako, kad ir ko
misijos išlaidos, kurios siekia 
$500,000 išnaujo įkainuojant 
nuosavybes, bus padarytos ne
legaliai ir todėl tas naujas įkai
navimas turi būti sustabdytas.

Sušaudė iš kulko
svaidžio

Gangsteriai jau senai savi
tarpinėj kovoj naudoja kulka-
svaidžius, bet dar nebuvo atsi-
tikimo, kad jie ką išsivežę nu
šautų, prieš jį naudotų kulka- 
svaidį — pasitenkindavo revol
veriais. Tečiaus ties 127 gt., 
arti Tinley Park priemiesčio, 
krūmuose liko rastas lavonas 
žmogaus, kuris yra visas su
varstytas kulkasvaidžio kulkų. 
Spėjama, kad nušautasis yra 
Dominick Culandrico, 34 m., 
1632 Girard St., kuris prapuolė 
pereitą šeštadienį. Spėjama, 
kad jį nušauta prie 14 ir Blue 
Island gatvių,' kur sekmadienio 
naktį girdėta šaudant iš kulka*

DUOKIT 
PATAISYT

už

SAVO DANTIS
Sutaupykit Pusę

Krown taip pigiai kaip $4.50 
dantį

Tiltelių darbas taip, pigiai kaip 
$4 už dantį.

Užpylimas taip pigiai kaip
Pleitos taip pigiai kaip
Fleitos pataisomos už’

Garantuotas be skausmo
Ištraukimas dantų $1

Duosime jums rašytą garantiją 
už kožną atliktą darbą 

Gas X-Ray
Kogen - System - 

Dentists
1105 West Chicago Avė.

Kumpas Milwaukee Avenue 
Antras aukštas 

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

nedalioj nuo 10 ryto iki 1 
po pietų

$1
$7.50
$1.50

“Phillips Milk of Magnesia”
Geriau negu Soda

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

Per penkiasdešimtį metų tik
ras “Phillips Milk of Magnesia” 
yra užrašomas gydytojų, nes jis 
prašalina tris sykius daugiau 
acid iš skilvio kaipo saturated 
solution of bicarbonato of soda 
ir palieka skilvį liuosą nuo viso
kių gasų. Jis neutralizuoja gai
žumo rūgimą viduriose ir praša
lina visokius rugštumus iš vidų-1 
rių lAbai lengvai. Be to dar, jis 
daug malonesnis vartoti negu 
soda. Būtinai reikalaukit “Phil
lips”. Dvidešimtis penki ir pen
kiasdešimtis centų buteliukas, 
bile kokioje aptiekoje. “Milk of 
Magnesia” yra U. S. Užregis
truota Trade Mark per The 
Charles II. Phillips Chemical Co. 
ir jo pirmtakuno Charles II. 
Phillips nuo 1875.

RUPTURĄ
IŠGYDOMA i

Be ftnr Be
Peilio U U Skausmo

A§ neapsiimu gydyti bevilčius ke-, 
sus. Mano rekordai tai parodo. Tik 
tuomet aš pasiimu gydyii, jeigu li
gonio liga sulig mano metodu pagy
doma. Tai yra viena priežasčių, kad 
aš pagydau,savo ligonius, ir kad pa
starieji palieka mano draugais ir kad 
jie yra linksmi ir užganėdinti. Jei
gu jus turite rupturą, tai šis reika
las vertas atydos ir susimąstymo.

Skaitykite ką p. Semlak sako:
“Per penkiasdešimts melų aš turė

jau rupturą. Aš visados norėjau 
būti pagydytų, bet bijojau pasiduoti 
peiliui. Pagalios, aš sužinojau apie 
stebuklingą Dr. Flint metodą. Aš / 
nuėjau pas jį ir tapau pagydytas; 
be peilio, be skausmo ir man nerei
kėjo išlikti iš daij)o»’ Neturėjęs šią 
ligą valgiai suprifa koks svarbus tai 
dalykas. Man yra labai smagu pa
rekomenduoti sergantiems pamėginti 
šj gydymą.

Ferdinand Semlak, 
3010 Washtenaw Avė.

VERTUOSE GYSLOS $25.00
Aš taipgi gydau pasididinusias gy- , 

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

Specialiai prirengti patogumai 
dėl moterų

PATARIMAI DYKAI

DR. E. N. FLINT
322 So. State St., 5 fl.

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

NAUJIENŲ
P^nigr«3 Siuntimo Sky- 
nūs atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v. 
ryto iki 2 yaL po piet

The Unexpected Happens.

Naujienų

PiknikaS
Bus

Rugpjūčio 26
<

1928
Stickney Darže

Stickney, III.

Gražuolės
Siuskit savo paveik

slus ir aplikacijas 
“Nau jienu ’ ’ Pikniko 
Komitetui!

«

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

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

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

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

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

Liaterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustatė 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales —- tas sun
kus uždavinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listcrine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
Žausite per savo aptickoriu.

ambert Pharmaca! Co., Saint 
Loisia, Ū. S. A.

Feeiramint
Liuosuotoją 

S Jus kramtysit 
’ \ Kaip Gumą 
j i Soknis Tik 

Mėtos -

Babies Love It
Del skilvio ir vidurių nesma
gumų ii priežasties dantų 
augimo, nieko nira geresnio 
kaip iis saugu Kūdikių 
Laxative.

Mrs. Winslow’» 
Syrup

FLIT 
•sa. ta <

IŠNAIKINA
Kandis, Tarakonus, 
Blakes, Muses Ir 

Kitus Vabalus
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Metama —, , 
Pusei metų------------ —
Trinu mineriama •——— 
Dviem mineaiam ———, 
Vienam io*nesiul ———.

Chicagoje per ilneiiotojual 
Viena kopija , — ■ 

Savaitei , - - - - --
Mftneaiel , , . - _ ___ _

Suvienytos Valatijoaa, M Chlcogo-

$8.01 
4.00 
2.50 
1.50

,75

18c
Tie

Subscription Rate®!
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outalde of Chicago.
$8.00 per year in Chicago. 
še. per eopy.

savas čičerinas norįs pasirašyti po Kellogg’o paktu ir 
laukiąs pakvietimo. Jei pakvietimo nebusią, tai Rusija 
padarysianti išvadą, jogei Amerikos valstybes sekreto
riaus sumanymo tikslas esąs ne pasaulio taika, bet “bur
žuazinio pasaulio” susivienymas prieš vienintelę sovie
tų valdžią.

Matote, kaip gražiai baigiasi “revoliucinė” melodi
ja: Priimkite mus j savo kompaniją ir viskas bus kuo- 
geriausia!

■b

Kaip žuvo Robert F.
Scott Antarktidoj

mas į pietus nebuvo pabaigtas 
iki žiemos ir tam dalykui reikė
jo pašvęsti sekančios vasaros

darytas Oatsui, kurio lavono 
nieks neatrado, o kuris savo gy
vybę dėl kitų labo paaukojo. 
Penkto šios tragiškos ekspedi
cijos dalyvio, Evanso, lavonas 
ilsisi tolimame Beardmoro le
dyne.

Entered ae Second Claaa Mattor 
March 7th. 1914, at the Port Office 
of Chicago, I1L, andai the Mt of 
March 8rd. 1879.

Naujienoa eina kasdien, llaldriant 
aekmadieniue. Leidiia Naujiena Ben
drovė, 1789 So. Halited 8t, 
111. — Telefonai: RooeeveH

Metame__________ _ >7.00
Pusei metų —, ., . ■ ■ 8.50 
Trima minėdama , < 1.75
Dviem minėdama r - - 1*25
Vienam mlneaiui ■.......  .75

Lietuvon ir kitur uirioriuoM 
[Atpigintai i

Metama - - - - - ------------ >8.00
Putei metų ------------— C00
Trima minėdama   — Me
Pinigui reikia ritėti palto Morny 

Orderiu Kartu eu •laakym.

NAUJIENŲ” ĮSILEIDI
MO LIETUVON

Iš KRAšTUTINYBĖS I KRAŠTUTINYBĘ

Latvijoje šį rudenį bus rinkimai į seimą ir dabar 
jau eina smarki priešrenkamoji kampanija. Įdomų da-' 
lyką iš tos kampanijos praneša “Lietuvos Žinios”. Sa
ko: - .

“Dešiniesiems apkaltinus socialdemokratus, esą 
jie tarnavę Sovietams, ‘Socialdemokrats’ iškelia 
viešumon visą eilę dešiniųjų (tautininkų partijos) 
lyderių bei veikėjų, kurie buvę žymus Rusijos ko
misarai, o Latvijoj tapę tautininkais.”
Iš komunistų, vadinasi, pasidarė fašistai. Šitokių 

metamorfozų, beje, žino ne tik Latvija. Pats Italijos fa
šizmo tėvas, Mussolini, savo laiku buvo kraštutiniau- 
sias revoliucionierius, kuris agitavo darbininkus grobti 
dirbtuves, pašalinant iš jų teisėtus savininkus.

Ir ne nuostabu, kad kraštutiniai kairieji dažnai 
virsta kraštutiniais dešiniaisiais. Jų vienų ir antrų 
principai yra vienodi: smurtas ir diktatūra.

Jau buvo pranešta, kad žinia 
apie Lietuvos valdžios nutari
mą leisti Lietuvon įvežti “Nau
jienas” tilpo Klaipėdos “Liet. 
Keleivyje”. Dabar apie tai pra
nešama ir Kauno “L. Žiniose”, 
būtent, sekančiu budu:

“Min. pirm, dabar einantis 
ir Vid. Reik. min. par. prof. 
Voldemaras leidęs įvežti A- 
merikos lietuvių socialdemo
kratų dienraštį ‘Naujienas’. 
Iki šiol dar neįleidžiama 
‘Sandara’. ‘D. K.’ ”

ja yra ta, kad visi piliečiai prieš 
įstatymus (taipgi ir prieš val
džių) yra lygus. Valdžia privalo 
skirti tiktai tarpe prasikaltusių 
(ir teismo nubaustų) ir nepra- 
sikaltusių piliečių.

Ne valdžia turi spręsti apie 
piliečių “gerumą” ir “negeru
mą”, bet piliečiai apie valdžią. 
Nes piliečiai pasilieka, o val
džios keičiasi. Ta valdžia, kuri 
šiandie laiko tam tikrus pilie
čius labai “užsitarnavusiais”, 
už kiek laiko pasikeis, ir se
kančios valdžios nuomone gal 
bus visai kitokia. Tai argi tuo
met ta naujoji valdžia turės 
daryti kitus medalius ir dalinti 
juos tiems, kurie jų negavo, o 
apeiti tuos, kurie šiandie “ag- 
nosėlius” gauna?

Shackletono bandymai pasiekti 
pietų ašigalį. — Ekspedicijos 
nepasisekimas.—Scotto ir A- 
mundseno ekspedicijos. — Ko
va už pirmenybę. — Scott’o 
ekspedicijos istorija. — Kaip 
žuvo ekspedicijos dalyviai.

Kad “Sandara” neįleidžiama, 
tai keista, nes apie jos įleidi
mą buvo spaudoje pranešta tuo 
pačiu laiku, kai uždraudimas 
tapo nuimtas nuo “Tėvynės”.

Ar nebus visi tie įleidimai 
tik — “ant popieros”?

CENZŪROS “DARBIN
GUMAS”

Vasaros pavojus jna- 
žam vaikui

DIKTATŪRA ISPANIJOJE BRAŠKA

Europos spaudoje daug rašoma apie Ispanijos ka
raliaus Alfonso XIII kalbą, pasakytą iškilmingam Fran
ci jos prezidento Doumergue’o priėmime. Karalius, bū
tent, pareiškęs, kad Ispanija ketinanti vėl įvesti parla
mentarizmą ir pašalinti visas klaidas, kurios buvo iš
keltos gyvenimo. Ir kai Alfonsas šitaip kalbėjo, tai jo 
klausėsi 2500 žmonių, kurių tarpe buvo ir diktatorius 
Primo de Rivera.

Iš šitų faktų laikraščiai daro išvadą, kad Ispanijos 
diktatoriaus įtaka jau esanti nupuolusi. Ir be to, visam 
krašte pastaruoju laiku reiškiąsis smarkus žmonių 
bruzdėjimas. Valdžia dedanti visas pastangas tą judė
jimą sustabdyti, todėl areštuojama daugybė žmonių Is
panijos didmiesčiuose, bet tuo visuomenė tik dar labiau 
erzinama.

Kitose šalyse, kur viešpatauja diktatūros, šiandie 
taip pat negeriausiai viskas klojasi.

Tuo pačiu laiku, kai p. Vol
demaras paskelbė per oficiozą 
“Lietuvos Aidą”, kad valdžia 
svarstanti cenzūros panaikini
mo klausimą, cenzūra Lietuvo
je pasidarė ypatingai “darbšti”, 
štai, paskutiniame Kauno “So
cialdemokrato” numeryje iš
braukta ir redakcijos apgarsini
mais užpildyta pusė pirmutinio 
puslapio, išbraukta žymi dalis 
antro puslapio ir apie pusė tre
čiojo puslapio.

Kadangi tas laikraštis suside
da tik iš 4 puslapių (per pusę: 
mažesnio formato, negu “Nau
jienos”), tai kiek rašto pasili
ko skaitytojams?

MEDALIŲ DALINIMAS

SUKALBĖJO “S VEIK AM ARIJĄ” IR ŠOVĖ

Meksikos laikraštis “EI Universal Grafico” paduo
da įdomų savo reporterio interview su “škaplierninku” 
Jose De Leon Torai, kuris užmušė išrinktąjį preziden
tą, gen. Obregoną. Reporteriui užmušėjas pasisakė, kad 
Obregonas ką tik neišgelbėjęs savo gyvybę nusišypso
jimu.
/ Kai Torai priėjo prie Meksikos vado, kuriam jo, 
draugai buvo surengę puotą, ir parodė nupieštą kari
katūrą, tai Obregonas taip maloniai ir draugiškai nusi
šypsojo, kad piktadarys krūptelėjo ir ėmė abejoti, žu
dyti jį, ar ne. Bet “škaplierninkas” atsiminė, kad jo pa
reiga esanti atlikti “dievobaimingą” darbą, sustiprino 
save malda ir — šovė. Aukščiaus minėtasai laikraštis 
rašo:

“Jisai sakosi pašnabždomis sukalbėjęs Sveika 
Marija, pavedęs savo sielą Dievui ir, su malda lu-

I pose; ėmęs varstyti Obregono kūną kulkomis.” •
Iš šito žmogžudžio prisipažinimo yra aišku, kad 

“intelektualis kaltininkas” Obregono nužudymo yra ne 
Meksikos darbininkų vadai, bet tie, kurie įkvėpė “škap- 
lierninkui” Toral’iui religinį fanatizmą.

IR BOLŠEVIKAI NORI PASIRAŠYTI AMŽINĄ 
TAIKĄ

Kai Jungtinių Valstijų valstybės sekretorius, p. 
Kellogg, pasiūlė didžiomsioms pasaulio valstybėms pa
daryt sutartį, kuria einant turėtų būt ant visados at
mesta karas tarpe tų valstybių, tai Rusijos spauda ėmė 
tą sumanymą visaip niekinti ir išjuokti. Didžiomsiomsi 
valstybėms išreiškus sutikimą pasirašyti p. Kellogg’o 
siūlomą sutartį, bolševikai tą sumanymą ne tik nepalio
vė niekinti, bet pradėjo jį atakuoti ir per savo diploma
tijos lyderius.

Bet dabar staigu sovietų valdžia savo frontą pa
keitė. Iš Berlyno jau pranešama, kad ir užsienių komi-

Lietuvos valdžia padarė tam 
tikrus medalius nepriklausomy
bės dešimties metų sukaktu
vėms paminėti. Tuos medalius 
ji dalina “užsitarnavusiems 
žmonėms” Lietuvoje ir, kaip 
matyt iš šiandie telpančio “Nau
jienose” pranešimo, rengiasi da
linti ir Amerikoje.

Mums tai primena “agnosė- 
lių” dalinimą vaikams. Kuris 
vaikas išmoksta poterių ir su
geba atsakyti į klausimus iš 
katekizmo, tam klebonas duoda 
agnosėlį. Vaidai, žinoma, džiau
giasi, gavę tokią blizgančią do
vanėlę, o jų mamos didžiuojasi.

Dalinti “agnosėlius” suaugu
siems, tai — traktuoti juos, 
kaip vaikus. Suaugę protaujan
tys žmonės reikalauja sau tei
sių, o ne medalių!

Jeigu valdžia butų padariusi 
medalius tikslu pažymėti Lietu
vos nepriklausomybės sukaktu
ves, o ne tikslu apkaišyti “už
sitarnavusiųjų” krutinės, idant 
jie ištolo skirtųsi nuo “neužsi
tarnavusiųjų”, — tai tuos me
dalius reikėjo duoti visiems, 
kurie nori juos prigyti (užmo
kant tiek, kiek kainuoja jų pa
darymas). Arba jeigu buvo no
rima sujungti idėją su bizniu, 
t. y. pažymėti nepriklausomy
bės sukaktuves ir kartu sukel
ti pinigų, tai reikėjo pardavi
nėti medalius aukštesne kaina.

Bet kuomet valdžia imasi 
rinkti iš visos tautos tuos, ku
rie “užsitarnavę”, ir tik jiems 
duoda medalius,, tai visas jos 
sumanymas pavirsta absurdu. 
Ji skirsto piliečius į “gerus” ir 
“ne taip gerus” arba visai “ne
gerus”. O kokią teisę ji turi to
kiais skirstymais užsiimti? Pa
matinė šių dienų valstybės ide-

Kad palaikius sveikatą ir gy
vastį mažo vaiko vasaros laiku, 
reikalinga 'daug prižiūrėjimo, 
kantrybės, sumanumo ir ypatin
gai žinojimo visų pavojų, kurių 
reikia vengti vasaros laiku. Be 
abejo, vienas iš svarbiausių šių 
pavojų yra paprasta musė, per 
kurią miršta daug* mažų vaikų. 
Kur tik ji eina, visur užkrečia 
ligos perais, žinoma, kiekvienas 
namas turi turėti tinkamus sie
tus, bet ten kur randasi mažas 
vaikas, reikia žiūrėti, kad sietai 
labai atsargiai butų sudėti. Jo 
kambarys turi būti apsaugotas 
nuo musių. Muses patraukia 
valgis. Atsargios šeimininkės, 
kurios užlaiko savo namus šva
riai ir tvarkiai, turi mažiausia 
bėdos su musėmis. Musės neša 
ligos perus savo plaukuotomis 
kojomis ir limpančiais snuku
čiais ir taip užkrečia ne vieną 
mažą vaiką. Jos užlekia ant pie
no, kuris prirengtas vaikui ir 
ten palieka tuos 'perus, kurie y- 
ra vidurių suirimo priežastim. 
Apsaugok savo mažytį nuo jų. 
Apsaugok ir save.

Kitas sveikatai grąsinimas va
saros laiku tai karštis. Labai šil
tas oras kenkia mažiems vai
kams ir jie negali apsiprasti su 
juo. Reikia stengtis liek gali
ma apsaugoti juos nuo karščio.i 
Reikia labai lengvai aprengti. 
Kasdien prausti po kelis sykius 
ar daugiau, tuomi atvėsinant jo 
kūnelį. Vasaros laiku reikia jam 
duoti daug daugiau vandens ger
ti, negu kitais meto laikais. Jei
gu galima, reikia jį laikyti ty
lame ore, nors porą valandų 
kasdien. Vienok, nereikia leisti 
saulės spinduliams kaitinti tie
siog ant jo.

Kitas pavojus kurio labiausiai 
reikia bijoti, tai tas, kuris pa
eina nuo maisto. Jei vaikas yra 
maitinamas bonkute, yra persi
valgymo pavojus pačiuose karš
čio laikuose. Tuomet reikia su
mažinti valgį bent ant pusės ir 
duoti daugiau vandens.

Reikia atminti, kad netik kad 
nohnj valgyti sumažėja, bet ir 
vaiko virškinimo jėga sumažėja. 
Ta atmaina kartais yra maisto 
surugimo priežastis. Sustabdo 
veikimą viduriuose taip, kad li
gų perai kurie įsigauna su mais
tu, pradeda daugintis ir plėtotis. 
Patartina, duoti gerti apelsino 
skystimo, gerai jį persunkus. 
Jei tinkamas maistas bus’ duo
damas, tai apelsinos skystimas 
greitai sureguliuos vidurius. 
Pradėk su vienu šaukštuku vie
no mėnesio senumo vaikui ir kas 
kartą daugink kol pasiekęs šeš
tą mėnesį galės' išgerti čielo a- 
pelsino skystimą. Reikia saugo
ti, kad vaikas vasaros laiku ne
mažėtų svarume, nežiūrint to, 
kad tuo laiku jo augimas bent 
kiek susistabdo. [FLIS.J

Nežinomi kraštai vilioja žmo
nes. Jie nori sužinoti ir patirti, 
kas ten randasi. Už tą smalsu
mą jie kartais užmoka savo gy
vastim. štai ką rašo “V. Aidas” 
apie R. F. Scottą, kuris norėjo 
pasiekti Antarktidą:

Ne visiems pietų ašigalyje 
taip gerai klojosi, kaip Amund- 
senui. Pirmas, kuris norėjo pa
siekti pietų ašigalį — buvo ang
lų karininkas Shackleton’as. šis 
drąsus vyras buvo pasiėmęs su 
savimi motorines roges, auto
mobilį ir keletą mažos rasės 
arkliukų — “poni”. Besiruošiant 
prie tos kelionės netrukus pa
sirodė, kad motorinės rogutės 
visai netinka praktikos reika
lams, taip pat ir automobilis 
davė nelabai gerų rezultatų, 
prisiėjo ir nuo jo atsisakyti, 
geriausiai gi savo uždavinį at
liko arkliukai poni. Todėl su 
jais ir buvo nutarta keliauti. 
Kaip paprastai, pradžioje pa
ruošęs sau pakeliui keletą mais
to sandėlių, Shackleton’as iške
liavo su 3 draugais ir 4 poni, 
pasiėmęs maisto 3 mėnesiams. 
Sunki buvo kelione, nes nuolat 
reikėjo kovoti su priešingu vė
ju, o kiekvienas žino, koks bai
sus yra vėjas prie 20—30° šal
čio! 3 poni buvo užmušti ir su
valgyti. Bet nuo tokio maisto 
vienas kitas apsirgo dezinteri- 
ja„ tačiau kažkokiu budu pasi
sekė tą ligą nugalėti. Prie 83° 
pločio prieita buvo prie didelių, 
ledynais apdengtų kalnų. Čia 
bedugnėje žuvo paskutinis poni. 
Bet ir tas nesulaikė jų ir kiek
vienas traukdamas paskui save 
roges su 6 pūdų bagažu vistiek 
ėjo į pietus. Prie 85° daromas 
paskutinis maisto sandėlis, čia 
paliekama viskas, kas tuo tarpu 
nebuvo reikalinga. Kasdieninė 
maisto porcija bdvo sumažinta 
iki 370 gramų. Bet ir tas mais
tas jau baigėsi, reikėjo būti
nai grįžti. Iki ašigalio liko vos 
tik apie IV20, jeigu butų buvę 
dar poni, tai jie tikrai butų jį 
pasiekę. Palikę tat Anglijos vė
liavą 88.3°, pasiskubino atgal. 
Maisto paimto 3 mėnesiams už
teko net 126 dienom!

Šita ekspedicija parodė, kad 
pietų ašigalis pasiekti galima, 
reikia tik kaip nors geriau prie 
to prisiruošti. Anglija būtinai 
nori pirma pastatyti koją aši
galyje ir siunčia tuo tikslu Ro
bertą Skott’ą. Jau iš pat pra
džios Scott’ui nesisekė. Jo lai
vas “Terra Nova” turėjo labai 
daug kovoti su audromis ir le
dais ir tik labai sunkiai galėjo 
pasiekti Antarktidos krantą. 
Beieškant geresnės vietos, kur 
galima butų praleisti žiemą, 
“Terra Nova” visai netikėtai 
užtiko prie kranto kitą laivą. 
Anglai be galo nustebo. Arčiau 
privažiavę jie pažino, kad tai 
yra Aipundseno “Fram”. Jeigu 
anglams butų rūpėję tik moks
liniai dalykai, tai jie susitikę 
su Amundsenu turėtų tiktai nu
džiugti, bet čia buvo daugiau 
ašigalio pasiekimo pirmenybės 
klausimas, ir todėl anglai buvo 
labai nepatenkinti. Jie nenorė
jo netgi arti sustoti ir nuvažia
vo sau toliau.
Nežiūrint nepasisekimų Shack- 

leton’o su arkliukais poni ir vi
sokiais automobiliais, Scott’as 
vėl paėmė poni, o tik keletą šu
nų, ir dar motorines roges, ku
rios tuoj pagedo. Taip pat di
desne dalis poni neprivažiavo 
netgi iki Antarktidos, o pake
liui žuvo. Viso to pasekmės bu
vo tokios, kad maisto gabeni-

pradžia. 'rodei maršas į ašigalį 
prasidėjo tik lapkričio mėn. 2 
d. 1911 m., tai reiškia 2 savai
tėm vėliau už Amundseną. 
Scott’as ėjo žinomu jau Shack- 
leton’o keliu, tačiau dėl mažo 
skaičiaus pasilikusių poni, ke
lionė ėjo labai pamažu. Sausio 
mėn. 4 d. prieita buvo prie sun
kiausios vietos — ledyno Beard
moro. Iš šitos vietos Scott’as 
išsiuntė paskutinį pasiuntinį, 
pranešdamas, kad grįžti galės 
tiktai kovo mėn. pasibaigus. Iš 
čia 5 žmonės su Scottu pryša- 
kyje turėjo vien savo jėgomis 
traukti sunkias roges, nes šu
nų ir poni jau nebuvo. O iki 
ašigalio 270 J<m. Besiartinant 
prie ašigalio — pamatė ištolo 
kažkokį juodą tašką. Pasidarė 
jiems neramu: argi jau čia bu
vo kas nors prieš juos? Prįėję 
arčiau jie surado Amundseno 
palapinę ir Norvegijos vėliavą. 
Scott’as pasiekė ašigalį 1912 m. 
sausio m. 18 d., reiškia 5 sa
vaitėm vėliau už Amundseną 
(1911. XII, 17). Visas jų triū
sas atrodė jiems dabar nereika
lingas. Juk iki 88° jie ėjo senu 
Shackleton’o keliu, naujo kelio 
jie padarė tik apie 2°, o ašiga
lyje seniai jau butą žmonių. Jie 
turėjo teodolitą ir su jo pagal
ba labai tiksliai nustatė ašiga
lio padėtį, jis pasirodė nutolęs 
2 km. nuo Amundseno palapi
nės. Buvo jis visgi viduryje to 
rato, kurį padarė prie ašigalio 
Amundsenas. Palikę čia anglų 
vėliavą — Scott’as ir jo drau
gai nubudę, visai be ūpo ėjo at
gal. Bet toks psichinis stovis 
tuoj atsiliepė j jų fizines jėgas. 
Tuoj pasijuto raumenyse nuo
vargis, o ir maisto pradėjo stig
ti. Porcijos buvo sumažintos. 
Užuot greičiau pasiskubinti į 
šiaurę į savo stovyklą, jie kele
tą kartų darė ekskursijas į šo
nus prie kalnų, iš kur paimda
vo uolų pavyzdžių ir tuomi dar 
labiau apsunkino savo roges. 
Jiems jau buvo vistiek, ar jie 
grįš ar ne, gyvenimas jiems bu
vo visai nemalonus. Einant per 
Beardmoro ledyną žuvo karinin
kas Evans. Pasilikę 9 gyvi to
liau traukė savo sunkias roges. 
Po 4 savaičių, laike didelės aud
ros, neva tai “pražuvo” rot
mistras Oats. Jisai padarė pats 
sau galą, šokęs kur nors į be
dugnę, kad jo draugai patys 
galėtų grįžti. Bet ir toji džen
telmeniška auka nedaug padėjo. 
Po 5 dienų kita audra įvaro 
juos į palapinę 3 ęlienom. Tik 
20 km. buvo iki didelio maisto

Duonos ir miltų 
industrijos

Amerikos šeimyna mokėjo 
apie aštuonis ir pusę centų už 
kepalą duonos per paskutinių 
trijų metų periodą, sako Fede- 
ral Trade Comission, kuri ne
senai tyrinėjo duonos ir miltų 
industrijas.

Tas tyrinėjimas parodė, kad 
įstaigos, kurios užsiėmė duo
nos produkcija ir išdalinimu, 
nuo kviečių laukų iki suvarto- 
tojų, pasidalino tuos 8.55 cen
tus sekančiai:

Ūkininkas gava 1.15 centų
Maluninkas gavo 0.41 ”
Kepėjas gavo 5.11 ”
Pardavėjas 1.28 ”
Gelžkcliai ir kiti 0.60 ”
Kepimo industrija žymiai iš

sivystė šioje šalyje per perei
tus kelius metus.

1923 m. Industrijų Cenzas 
užrašė 18,739 duonos ir keptu
vės produktų įstaigas, kurios 
samdė 202,143 žmones. Iš tų, 
20,006 buvo savininkai, 19,524 
apmokami viršininkai ir 162,- 
613 darbininkai.

Pagamintų produktų vertė 
buvo $1,123,000,000.

57 kompanijos, turinčios 278 
kepimo įstaigas, produkavo 30 
nuošimtį visos S. Valstijų duo
nos produkcijos 1925 metais. 
Ward, 1 General ir Continental 
kompanijos turi apie 140 kepi
mo įstaigų.

1923 m. 167 įstaigos produ
kavo džiovintus pyragėlius. 
Samdyta apie 39,890 darbinin
kų. ^Algų išmokėta apie $40,- 
499,790. Tais metais, kuomet 
produktų vertė buvo $211,789,- 
000.

Miltų malimas yra viena iš 
seniausių industrijų, nes kuo
met žmogus pradėjo vartoti 
grudus maistui, jis turėjo iš- 
mislyti kokį nors būdą sumal
ti grudus. Per 2000 metų ran
kų akmens mašinos buvo var
tojamos. Pirma malimo ma
šina buvo išrasta italo net 
prieš 2,000 metų.

Kansas, valstija pirmiaus bu
vo kornų produkavimo valstija, 
dabar produkuoja pirmos rų- 
šies kiečius, ir šimtai malūnų 
Kansas valstijoj ir artimose 
valstijose mala kviečius.

Tarpe 1820 ir 1830 metų, 
Rochcster, N. Y., Richmond, 
Va., ir St. Ix>uis, Mo. buvo di
džiausi malimo centrai šioje ša
lyje. Bet išradimas mašineri-

sandėlio, jeigu tie paskutiniai jos malti kietus kviečius įve- 
3 nelaimingi norėtų gyventi, jie dė naują industriją Minneapo- 
galėtų kaip nors tenai prieiti, lis, Kansas City ir Buffalo.
Bet suirę dirksniai ir nusilpę' Kiekvienas Suv. Valstijų gy- 
raumenys jau nedirbo. Jie lau-, ventojas suvartoja bačką (196 
kė savo palapinėje mirties nuo įvarus) miltų kasmet. Kasmet 
šalčio ir bado....  |daug Amerikos miltų (perei-

itais metais net 13,000,000 bač- 
Dar kovo mėn. pabaigoje iš kų), eksportuota į kiekvieną 

pasilikusiųjų pasiskubino pasi- šalį pasaulyje.
tikti Scottą gydytojas Atkin-j 1923 m. 5,232 miltų malūnai 
son. Du kartu jis išvažiavo ant samdė 53,174 žmones.
šunų ,bet didelės audros ir šal
čiai privertė jį grįžti. Ir tik žie
mos pabaigoje (tai reiškia mu-' 
sų rudenyje) galima' buvo iš
keliauti trečią sykį. Netoli bu
vo surasta iki pusės pasislėpus 
po sniegu palapinė. Greit atkas
ta sniegas ir įeita į vidų. Pala
pinės viduryje atsirėmęs į stul
pą sėdėjo Scott’as. Tarp galvos 
ir stulpo lyg paduška, įkištas 
buvo jo dienynas. Greta, mai
šuose miegojimui iš kailių gu
lėjo sustingę dr. Wilson ir ka
rininkas Bowers. Palapinėj ne
rasta nei truputėlio kokio nors 
maisto.

Tolimuose, amžinais ledais ap
dengtais Antarktidos plotuose 
yra 2 piliakalniai iš sniego. Vie
name yra visai nepajudinta 
Scott’o palapine. Palikta ji bu- 
vo visai tokiame stovyje, kaip 
ir atrasta. Kitas piliakalnis pa-

(FL1S).

k 
=

GYVENIMAS
Mlnednie žurnalai 

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

Prenumerata metams $1.50 
Puse! 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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Tarp Chicagos 
Lietuvių >

šiandie SLA. 191 kp.
susirinkimas

ne visiems tas džiaugsmas pa- 
I siekiamas. O gal Tamsta patar
tumėt kokiu budu butų galima 
gauti laikraščių?”

Tai parodo, kad joniškiečiai 
mėgsta skaityti laikraščius ir 
butų pravartu kuodaugiausia 
jiems laikraščių pasiųsti.

—Kliubietis.

Apie musų ‘organizacijų susi
rinkimus dabar nėra kas daug 
rašyti. Vasaros karščiuose vi
suomet būna neskaitlingi, svars
toma tik bėgančius reikalus ir 
svarbesnių nutarimų nedaroma.

šiandie vakare, rugp. 7 d., 
pripuola SLA. 194 kp. susirin
kimas. Liepos mėnesy susirin
kimo nebuvp, tai šiame susirin
kime delagatai į seimą išduos 
savo raportą. Žinoma, bus pa
sigyrimų apie “laimėjimus”. 
Reikėtų susirinkti skaitlingai 
ir tėmyti jų raportus—pamaty
site kaip musų delegatams ma
žai apeina SLA. reikalai.

—Ciceronas.

Dr. Montvidą smarkiai 
“sušėkino”

išlykęs gyvas, palikęs viską 
šoko gelbėti sužeistąją moterį. 
Atvažiavus pirmam automobi
liui pasiuntė ją ligoninėn.

Dr. Montvidas nors buvo ge
rokai sutrenktas, bet tą pačią 
dieną jau lankė ir teikia pa
galbą kitiems ligoniams. Gi 
vakare juokaudamas pasakojo 
savo pergyventus tą naktį 
jspdžius ir sakė, kad tai buvęs 
geras “thrill”.—V. K-s..

Vytauto Benas Roseland

Paraginimas Joniškie 
čiij Kliubo valdybai

Sakoma, kad nelaimė suranda 
žmogų ir lovoje. Beveik pana
šiai atsitiko ir Dr. Montvidui, 
kuris turi ofisą prie 1579 Mil- 
waukee Avė., Room 209. Dr. 
Montvidas vėlai šeštadienio va
kare, važiavo į “Naujie
nų” šeimynišką išvažiavimą, ku
ris atsibuvo realestatininko p. 
Grigo farmoj, netoli Lemont, 
III. Dr. Montvidas, paklydęs ir 
nerasdamas nakties laiku mi
nimos farmos, gryžo Ogden 
Avė. keliu, Du Page kauntėj, 
link Chicagos. Tuo tarpu jis 
pamalė pro šalį važiuojantį p. 
Baroną, “N.” redakcijos narį 
su savo šeima namo. Dr. Mont-

Dr. A. J. Karalius persi
kėlė naujon vieton

Dabar Dr. Karaliaus ofisas bus 
prie 3147 S. Halsted St.

Dr. A. J. Karalius, kuris iki
šiol turėjo ofisą prie 33 ir Mor- 
gon gatvių, šiomis dienomis 
persikėlė j naują daug paran
kesnę vietą — prie didžiosios 
Bridgeporto gatvės —3147 So. 
Halsted St. Ofisas dabar yra 
naujame name gražiai ir pato
giai įrengtas, pilnai moderniš
kas.—R.

Vytauto Benas progresuoja j 
gana gerai. Persikėlęs į Cicero 
benas įgavo daugiau energijos 
ir naujų spėkų ir dabar kas 
antradienį praktikuoja V. Luk- 
štos svetainėj. Niekurie prana
šavo, kad benas . mirsiąs. Bet 
benas netik nemiršta, bet dar, 
auga ir įgija naujų spėkų. Ypač 
svarbu, kad prie beno pradėjo 
spiestis jaunuoliai, o kur jau
nuoliai ten ir ateitis, nes musų 
visa ateitis priklauso vien 
nuo jaunuolių. Ikišiol gi beno 
palaikytojai buvo augę ateiviai 
—Keturakis, Naudžius, Ihlakas 
ir daug kitų, kurių pats nebū
damas beno narys, negaliu ii 
išvardyti.

Butų labai’ reikalinga, kad be
nas turėtų savo korespodentą, 
kuris teiktų žinių iš beno dar
buotės. Lietuviams savas benas 
yra labai reikalingas ir visi tu- 
?’etų stengtis jį remti ir palai
kyti.—Ciceronas.

šiandie L. S. M. Ratelio 
susirinkimas

L(iet. Scenos Mylėtojų Rate
lio susirinkimas bus šį vakarą, 
Strumilo svetainėj. Visi nariai 
prašomi susirinkti, nes yra 
daugi reikalų aptarti. Reikia 
jau rengtis prie rudens sezono, 
be to yra ir kitų reikalų.

Valdyba.

Lietuvių Piliečių Brolybes Kliubo 
Amerikoj susirinkimas įvyks antra
dienį, rugpiučio 7 d., 8 vai. vakare, 
Assembly Hali, Mark White Sųuare 
Parke, ant 29 ir S. Halsted St. Ma
lonėkite visi būti laiku ir nauji drau
gai kurie prirašėte j kliubą per iš
važiavimą atsilankykite.

A. Žala genas, prot. rašt.

18tos Apielinkes. — S. L. A. 129 
kuopos susirinkimas jvyks utaininke, 
rugpiučio 7 d., 7 vai. vak., Dvorak 
Purk svet., prie W. Cullerton ir May 
gatvių. Visi nariai ir narės malonė
kite dalyvauti susirinkime, nes turi/ 
me daug svarbių reikalų aptarti, 
taipgi nepamirškite atsivesti naujų 
narių prirašyti prie S. L. A. 129 kp.

K. Batutis, prot. rašt.

PRANEŠIMAI
Roseland. Lietuvių Improvement 

and Benefit Kliubo mėnesinis susi
rinkimas įvyks rugpiučio 7 d., 8 vai. 
vakare, Aušros kambariuose, 10900 
S. Michigan Avė. šiame susirinkimo 
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.

švento Kazimiero Kalaraičio drau
gystė rengia didelį išvažiavimą, Ku- 
cinskio miške, skersai Tautiškų ka
pinių, Rugpiučio (August) 12, 1928, 
10 vai. ryte.

Virš metų laiko atgal Jonis- vidas susistabdė p. Baroną, kad 
kiečių L. K. Kliubas viename’pasiklausti kelio. Visi išlipo iš 
savo susirinkime nutarė siunti- automobilių, tik Dr. Montvidas

Cicero
Parapijos piknikas

A a+a a
Lietuvės Akušerės

Rūtos Draugija No. 1, laikys savo 
mėnesinį susirinkimą, seredoj, rug
piučio 8 d., 7:30 vai. vakare, Lietu
vių Auditorijos naiųe, 3133 South 
Halsted St. Visi nariai pribukit j 
susirinkimą — yra daug reikalų.

— Rašt. J. Bolevitch.

Lietuviai Daktarai

DR. A. J. KARAUUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2166 

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

..... GydytojRi
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

GYDO 
Kraujo, qdos, 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 0464 

nEHERZMAN

nėti “Naujienas” į Joniškį. Bet dar sėdėjo prie valdomo rato, 
kadangi tuo pačiu laiku siunti- Staiga, atlėkė kitas automobi- 
nėjimas buvo sustabdytas, tai' Dus, važiavęs apie 50 mylių 
šis Joniškiečių Kliubo tarimas į valandą, ir visu smarkumu rė- 
pasiliko ikišiol gyveniman neį-ĮzS į Dr. Alontvido automobilį.. 
kunytas. Tečiaus dabar suži-' Automobilis smarkiai sutrenk-! 
nojus, kad Lietuvos valdžia tas smogė į p, Barano automo- 
p radėjo ir ‘‘Naujienas’’ įleisti j bilį, kuris stovėjo priešaky ir 
Lietuvą, patarčiau Joniškiečių abudu nusirito nuo cementinio 
Kliubo valdybai nieko nelau-! kelio į griovį. Šalę Dr. Mont- 
kiant tuoj aus išpildyti kliubo vido stovėjusis p. Baronas bu- 
nutarimą, t. y. užprenumeruoti į vo užgautas automobilio duri- 
“Naujienas” ir tegul jos kasdie mis ir pramuštas į dumblą. Dr.j 
lanko paskirtą vietą—musų Jo-Į Montvidas, kuris sėdėjo prie 
niškj. Lietuvoj gyvenantys jo- valdomojo rato instinktyviai 
niškiečiai yra pasiilgę pažangių pagriebė tvirtai už rato ir lai- 
A menkos laikraščių. Štai vienas'kėši. Dėka tam, jis buvo labai 
pavyzdėlis. Šimkūnų kaimo Elz. smarkiai sutrenktas, kad net 
Jankyčia-Gaputienė, p-les An-* automobilio sėdynės atlaša nu- 
čiutės jaunų dienų draugė, ra- lūžo, bet šiaip išliko nesužeis-
šo vienam kliubiečiui:

“Man labai malonu skaityti 
Tamstos prisiųstas iškarpas iš 
laikraščių, bet butų dar geriau, 
kad gautumėm pasiskaityti iš
tisus Amerikos laikraščius. Bet

tas. Važiavusieji automobily 
beveik visi liko sužeisti. Ypač 
moteris buvo taip smarkiai už
gauta galvon, kad kraujas, 
čirkšte čirškė iš galvos. Dr. 
Montvidas nors pats kaip tik

Gražuolių
K O N TĘS TA S

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

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

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

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

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

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

i<

<<
<

<

<

Užpereitą sekmadienį buvo 
vietos lietuvių parapijos pikni
kas. Nors oras pasitaikė gana 
gražus ir visi pranašavo sėk
mingą pikniką, l>ct išėjo visai 
kitaip. Piknikas buvo Bergman 
darže, gerai žinomoj ir paran
kioj privažiuoti vietoj. Bet 
žmonių suvažiavo neperdaugiau- 
sia, o ir pas suvažiavusius ne
simatė didelio gyvumo, tai ir 
biznis ne kaip ėjo.

Parapija šiemet turėjo jau du 
piknikus, bet abiejų pasekmės 
ne kokios. Kodėl taip buvo, 
sunku yra pasakyti, o ir įvai
rių nuomonių pasireiškia. Vieni 
sako, kad piknikai eina iš ma
dos. Kiti gi tvirtina, kad pik
nike už viską labai brangiai 
ima, nors viskas yra pačių 
žmonių sukolektuota iš vietos 
biznierių, todėl turėtų bul sa
viesiems pardavinėjama pigiai. 
Girdėjau vieną moterį skun- 
džianties: “Žiūrėk, už du dole
rius tik du šmotukai mėsos. 
Tai baisus lupimas”. Panašių 
kalbų labai daug buvo girdėtis. 
Bet užtai piknikai duodavo po- 
keletą tūkstančių dolerių pelno.

Kiti gi sako, kad pavapi jonų 
ūpas yra nupuolęs delei iškėli
mo, tiesiai sakant, delei išvari
nio kun. Linkaus. Niekurie tuo 
yra stačiai pasipiktinę, žinoma, 
prie tokių aplinkybių ir pikni
kas negal duoti geidžiamų pa
sekmių. Niekurie dabar klebo
ną Vaičiūną kitaip ir nevadina, 
kaip caruku. Suprantama, taip 
parapijonys kalba, kada kun. 
Vaičiūnas jų negirdi, bet kaip 
susitinka su juo, tai vėl skver
nai! bučiuoja. Toks jau yra į- 
sigyvenęs paprotis — bučiuoti 
rankas savo viešpačiams.

—Uns Tatai.

METINES SUKAKTUVĖS

Mylėjome mes ją gyvą, nepa
mirškime nei mirus

BARBORA BUDRIKIENfi 
(iš namų Razmaitė)

įniro Rugpiučio 8 <1., 1927 m.

Jau metai sukako kaip musų 
mylima Barbora, žmona ir mo
tina, likosi išrauta iš musų tar
po. Nėra žodžių tam kad 
butų galima išreikšti koki dide
lė žaizda yra palikta musų 
širdysi, tėvo ir vaikų. Suteik 
jai, Aukščiausia, lengva šios ša
lies žemelę

Atminimui pamaldos su eg
zekvijoms atsibus šv. Jurgio 
parapijos bažnyčioje, Seredoj, 
Rugpiučio 8 d., 7:30 vai. ryte. 
Kviečiame visus pažystamus, 
pri otelius ir draugus, nepasi
gailėkite laiko kaip kad skait
lingai buvote laidotuvėse musų 
mylimos žmonos ir motinos 
Barboros, taip neatsisakykite 
būti jos minimui, kur bus tre
jos Šv. Mišios su pilnomis eg
zekvijomis.

I

Nubudę,
Vyras ir Vaikai Budrikai.

_ _ Graboriai______

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graboriis ir 

Balzamuotoj**

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, IU.

Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu 
busite užganėdinti.
l.oosevelt 2515-2616

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė. 
chicagoT*ill.

Phono Victory 4952
MRS. A. JA’RUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

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. Maplewood Avė. 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

- Iš RUSIJOS -
Gerai lietuviam* žinomas per 26 

m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniška* liga* 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir Kitokius elek
tros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., netoli Morgan SL 
Valandos: Nuo 10—12 pietą k 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakar* 
TeL Dieną: Canal 8110

Naktj So. Shore 2238, Crawford 8283

Aplikacija
Aš noriu dalyvauti “Naujienų” rengiamame gražiuolių 

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

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

amžius ............... (metų), svoris ............... aukštumas ...............

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

Adresas .......-....................................-.........................................................

Aplikaciją ir paveikslą siųskite šiuo adresu: • 
; “Naujienų” Pikniko Komitetas, 1739 S. Halsted St., ; 
j Chicago, IU. 
» i
• Aplikacijos nebus skelbiamos viešai. Jos reikalingos tik Ko- < 
[ miteto žiniai. Paveikslai priimtų aplikančių bus talpinamos “Nau- ' 
i jienose”. <
! \ 1
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AMELIJA SLAUTERAITĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 5 dieną, 3 valandą po 
pietų, 1928 m., sulaukus 17 me« 
tų amžiaus, gimus Chicagoje. 
Paliko dideliame nubudime tė
vą Kazimierą Slauteri, dvi se
seris, Johaną ir Placidą ir švo- 
gerj Jurgi Wlaha, taipat paliko 
dėdę Vincentą Sluuterį ir pa- 
miliją, ciocę Julijoną ir J. Slau- 
terius ir gimines. Kūnas pa
šarvotas randasi 836 W. 34 th 
Street,

Laidotuvės įvyks seredoje, 
rugpiučio 8 dieną, 8 vai. ryte 
iš namų į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už vėlionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Amelijos Slaute- 
raites giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna-, 
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Tėvas, Seserys, švogeris 
ir Visi Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Masalskis. Telefonas 
Boulevard 4139.

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
CRABORIUS CHICAGOJ

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

el, kaa priklausau 
prie grabų išdirby- 
stės.

OFISAS: 
668 W. 18tb Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

8238 S. Halsted 
Tel. Victory 4088

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

J.TEudeikis Komp 
PĄGRABŲ VEDĖJAI 

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

Tel. Yafds 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. ‘Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 8794 
SKYRIUS

3201 Auburų Ay*. TeL DM. 8201 
a "'. r f, 4 ’ < . •■»/

Viršui Universąl 
State Bank

Moterys ir mergi

no* kreipkite* su 

reikalai* nuo 12 
iki 8 vakaro. Ki
tu laiku pagal su
tarti.

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

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

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa

si naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O. D.

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

4712 South Ashland Avė. 
Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

3265 So. Halsted St.
Valandos: nuo 1 iki 8 vakar* 

Nedėlioj nuo 10 iki 1

Jei abejoji apie savo ama, eik pa*

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avemc 

Ir 805 East 47th Street 
Phone Ęenwood 1752 
Praktikuoja 20 metą

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7826 

Re*n 6641 South Albany Avenue 
Tek Prospect 1930 

Valandos 2-4, G-8. Nedėlioj 10-12 d.

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos

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

apart žvontadienio ir ketvirtadienio

Ofiso ir Re*. Tel. Boulevard 5918
DR. A. J. BERTASH

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

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

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Res. 2359 S. Leavitt St., Canal 2830 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

Re*. 6666 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 6257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicaro. IU.

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

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

Namų telefonas Brunswick 6597 
Ultravioletini šviesa ir diathermis

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptieko* 

CHICAGO. ILL. » •

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, IU.

Ofiso Tel. Victory 7188
Rez. Tel. Hemlock 2616

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted SU

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

Įvairus Gydytojai
Telephone Yurds 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

Res. Telephone Plaza 3200

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 So. Loomis Street 

Kampas 18tb St.
Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakar* 

Telefonas Canal 1912 
Beeidence Tel. Fairfax 6868

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

DR. A. A. ROTH
Rasas Gydytojas ir Chinrra*
Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 

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

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

DR. G. L. MADGE
DENT1STAS

IJykal egzaminarije. Be ■kauamu 
ištrauki mas

Valandos: 10-12, 2-4 ir 6-0
4930 W. 13 St., CICERO

Tel. Cicero 49

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So*th Ashland Ave^ 2 labo* 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaiką ligą 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Advokatai

A. A. OLIS 3
ADVOKATAS

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

V&k&r&is
8241 South Halsted St 

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

Pėtnyčio*

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiuna* 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 96*0

John Kuchin^kas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

Nedėlioj nuo 11 rvto iki 1 v. p. p.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

♦ 3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu

K. GUGIS 
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

127 N. Dearborn S t., Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

8323 South HaUted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

A. A. SLAKIS .
ADVOKATAS

Ofisas viduriniestyji 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark St*.
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel.: Hyde Park 8395

J. P. WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Namų Tel. Pullman 6377

i



CHICAGOS 
ŽINIOS

Negavęs Smetonos su 
' mušė savo pačią

Lšbonibardavo barzdas 
kutyklą Marquette 

Park apielinkėj
Užpereitą naktį nežinomi 

piktadariai išbombardavo bro
lių Josepb ir Nellis Ambs bar- 
zdaskutyklą prie 3318 W. 63 
St., netoli Spaulding Avė. Bom
ba buvo padėta prie barzda- 
skutyklos durų ir ji išardė ne
tik visą barzdaskutyklos prie
kį, l?et nukentėjo ir keli gre
timi namai. Ambs broliai sa
kosi nežiną kas ir dvi kokios 
priežasties padėjo jiems 
ba. Nuostoliai siekia 
$5,000.

bom- 
apic

Keturi žmonės užmušti 
traukinio

Trys moterys ir vienas vy
ras liko užmušti užvakar Ste- 
gery, traukiniui užgavus jų 
automobilį. Nelaimė atsitiko 
21 gatvės kryžkelėj ir auto
mobilius liko išmestas iš Will 

-į Cook pavietą. Traukiniui už
gavus automobilių, eksploda- 

vo gasolinas ir automobilius 
paskendo liepsnose, taip kad 
jokios pagelbos važiavusiems 
negalima buvo suteikti.

Užmušti Eli Pocuca, 9836 
Exchangc Avė., jo žmona ir 
dvi jų kaiminės, Eli Krga ir 
Kate Novak, visi iš South 
cago. Nelaimės
kryžkelės nebuvo sargo ir 
tai nebuvo užleisti.

laiku
Chi- 
prie 
var-

Padėjo bombų politi 
kieriui

Aklo

Kadangi Maurice Schee, dar- 
į/ininkas, 40 m 
lawn Avė., 
savo pačią 
tai, kad ji 
kos atidavė 
kūdikiams, 
nubaustas $100 ir teismo lė
šomis. Kadangi jis neturėjo 
tiek pinigų, tai liko pasiųstas 
i pataisas namus atidirbti tą

4541 Wood- 
skaudžiai sumušė 

Bessie, 33 m., už 
Smetoną nuo bon- 
ne jam, o jo trims 
liko teisėjo Fetzer

Nebilys prigėrė

NAUJIENOS, Chicago, III. Antradienis, rugp. 7, 1928

/

AutomobilesBusiness Service 
Biznio Patarnavimas Real Estate For Sale 

Namai-žemė Pardavimui
Financial

Finanaai-Paakoloa

Nebilys James Gerry, 21 m. 
iš Chicago, besimaudydamas 
Bound ežere, ties VVaukeganu, 
ėmė skęsti. Bet negalėdamas 
kalbėti, Incgalejo pasišaukti 
pagellios. Du jo draugai, 
nebiliai, taipjau negalėjo 
šaukti pagelbos ir Gerry 
skendo.

irgi 
pa- 
pa-

Penki žmonės užmušti 
automobilių

Pereitą sekmadienį penki 
žmonės liko užmušti automo- 

ar žuvo įvairiose nelai- 
su automobiliais Chica- 

ir artimose apielinkėse.
mės< 
goję

Laiškai Pašte

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Malevojam Ir popieruojam. Uitai 
kom malevą, popierą, stiklui Ir L t 

3149 So. Halsted St
Phone Victory 7261

J. S* RAMANČIONIS, Sav.

5% MAŽIAU Už CASH
NIEKO NEREIK ĮMOKĖTI — 

MENESIAI IŠMOKĖJIMUI
Suvedam plumbingą ir namų ap

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

& HEATING CO.
2701 Fletcher St., 
Independence 2906

SKOLŲ ISKOLEKT AVIMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL CLAIMS 
SERVICE BUREAU

Room 301 
163 W. Washington 

Main 4020

24

CH. SYRTOWT AND 
JOS. PAWIOWICZ CO. 

LIETUVIAI
AND PLUMBING 
garantuotas, 
patarnavimas

Tel. CanaI 1269

HOT WATER 
Darbas 

Geriausias 
2032 W. 18 St.

Paskolos suteikiama 
j vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

MERGINŲ — 17 metų arba se
nesnių, $10 savaitei. Nuolatinis dar
bas. Mes norime mergaičių, kurios 
žada nebegrįžti mokyklon, Consumers 
Paper Stock Co., 347 N. Sheridan 
Street.

REIKALINGA moteris siūti sky
les prie vyriškų drabužių. 640 West 
North Avė. Diversy 4537.

M & K Motor Sales
Cbicaroa •rniatul ir atRakanėlaual vartotų 

karų pardavinėtojai, 100 garantuotų vartotų 
karų, pilnai įrengti, gerame 
atovyjo, 
8ZOOO. 
tokiems 
mainais.

mechanlAkr.me 
karai parduodam! nuo $180 iki 
Mei turime karo kuria tinka vi- 
reikalam*. Cash, itmokėjimais.

0811*18 So. Hslated St.

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

INTEKNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

REIKAL1NBA moteris į rooming 
house biznį kaipo pusininkę, nes vie
nam persunkti. Gera projra padaryti 
pinigų. Gali turėti ir vaikų. Nepra
leiskit progos. 1116 W. Washington 
Blvd.

I .1 ■ U. .. I —d——

Help Wanted—Male-Female

PINIGAI BE PINIGŲ

100 KARŲ 
VAKACIJŲ BARGENAS 

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

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

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

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

rodo kaip naujas ............... $500

BE KOMISO
Mažos Paskolos 

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

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47 St.

negrų politikieriaus 
\Vood namuose 5000 
St., užpereitą naktį 

liko padėta bomba, kuri vie
nok mažai nuostolių padarė, 
nes buvo visai prasto darbo 
ir paraku pripildyta. \Vood bu
vo svarbus liudytojas prieš 
grand jury apie suktybes ir 
terorą pereitais balsavimais 
11-tam varde.

VVood nurodymu tuojaus 
tajM) areštuotas kitas žymus 
vardo politikierius !Ioward E. 
Reddy, sanitarinio distrikto 
investigatorius, buvęs munici
palinio teismo bailiffo pagel- 
bininkas ir taipjau buvęs alie
jaus inspektorius. Pereitais 
balsavimais jis buvo Crowe 
Hepublikonų kandidatas į 14 
vardo kom i t įmanus, bet rinki
mus pralaimėjo. Jis busiąs ati
duotas grand jury, kad išneš
tų prieš jį apkaltinimą dėl 
lx)mbos padėjimo.

šie laiškai yra atėję iš Eu
ropos. Kam jie priklauso, tegu) 
nueina j vyriausjj; paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kui 
padėta iškaba “Advertised Win- 
iiow*’ lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa 
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tam tikrą laiką, o paskui su
naikina.

503 
504 
505 
518
519—Kalvaitis Jozas
522 Klobonicuj Wetino 
524—Kudrovski Kazimir
523 Krausevičius Levonas 
527 Narbutas Vincas 
530 - Plenaitis Bronislovai 
541 Siminaitis Egnos
545 Ulis Vyktor
546 Vodvaraite Katrina

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

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

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

3408 S. Michigan Avė. Victory 4126

PASKOLOS 1 IR 2 
MORGICIAMS

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

Capitol Realty & Inv.Co.
3039 Lawrance Avė.

Phone Independence 0440

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

STANKO & CO
REAL ESTATE

vis-

Chevrolet coach, 1928, praktiškai 
naujas .................................. $450

Ford sodan 1927, važinėtas tik
7000 mylių .............................. $285

Essex coach, 1926, pertaisytas ir
permalevotas .......................... $195

Jewett sedan, 1925 ................... $175
Visi karai pilnai jrengti su bum- 

Jieriais, šviesomis, ekstra taperais, 
r daug kitų ekstra, nauja maleva, 

vėliausių madų, garantuota.
Atdara vakarais ir nedėliomis vi- 

dieną. )
Halsted Auto Sales

2560 So. Halsted St

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Apiplėšė policistą prie 
Marąuette parko

plė-
sto-

Užpereitą naktį keturi 
šikai užpuolė Maxwell St. 
ties policistą Joseph G. O’Con- 

sėdėjo automo- 
California Avė. 
$24 ir revolve- 
gi, Gertrude 
Fairfield Avė.,

nor, kada jis 
bily prie 68 ir 
ir atėmė iš jo 
r j. Merginos 
Brown, 6652 S
plėšikai nelietė.

Bandė nusinuodyti
irSėdėdama Soldiers Field 

žiūrėdama j kaubojų rungty
nes, bandė nusinuodyti Mrs. 
Beginald Besland, 32 m., žmo
na kaubojų rodeo kasininko. 
Ji nurijo tris pilės nuodų, bet 
skubiai tapo nugabenta ligo
ninėn ir gal pasveiks. Ji buk 
susibarusi su vyru prieš ei
siant į stadioną.

Baltaduaniui Stasiui
Baris Ona
Borzinis Anton
Jonaitis Jonas

Atveže Seniausį Lietuvį 
Amerikon

New York. Baltic American 
Linijos laivas “Lituania” Rug
pjūčio 2 atvežė vieną iš seniau
sių lietuvių. Tai Jurgis Skinde- 
ris, kuris turi 104 metus am
žiaus. Jis važiavo pas savo sū
nų, 38 metų Joną Skinderį, gy
venantį Florai Park, Long 
Island.

Jurgis nekalba angliškai ir 
keliavo vienas. Jis 6 pėdų aug- 
ščio ir sveria 190 svarų. Tebe
turi stiprius dantis. Jis, sako, 
negeria degtinės ir ruko tik 
ant švenčių. Išvažiuodamas, pa
liko savo trečią žmoną Lietu
voje. Pirmoji pati jam pagim
dė 8 kūdikius, 3 berniukus ir 5 
mergaites. Du iš jų mirė. Kiti 
gyvena Amerikoje, išskyrus vie
ną, kuris gyvena Rusijoj. Jur
gis valdo ūkį Tytavėnuose. Jei 
Amerika patiks, tai ūkį parduos 
ir pasikvies žmoną Amerikon.

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

Pradedu Biznį
1) REAL ESTATE, 2) Visokios 
rųšies: Apdraudų (INSURANCE): 
Nuo Ugnies, Langų, Automobilių, 
Gyvasties ir kitų, 8) Surandu 
PASKOLĄ ant Pirmų Morgičių.

Vesiu bizni per dideles, tnrtas 
Ir teisingas kompanijos.

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

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St. 
Tel. Roosevtlt 8500

$500.00
Kodėl negyvent savo locname na

me? Mokėti j savo kišenių tuos 
pačius pinigus kuriuos mokate už 
rendą. Mes turime likusių keletą 
mūrinių bungalow kuruios galit pirk
ti $5OO įmokėjus, kitus išmokėjimais. 
Randasi gražioje vietoje. Atsišaukit 
šianrie dėl pasikalbėjimo. O jei tu
rit lotą, mes jums galim pastatyti 
bile kokj namą, lengvais išmokėjimais. 
Tik veikit greit. Matykit Mr. Traut. 
B. CIMAGLIO & CO. Home Builders 

7168 and 7039 W. Grand Avė.

$5 ĮMOKĖJUS, KITUS
5 METUS

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

MORGIOIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi
čius.

JUSTIN MACKIEWICH
2342 So. Leavitt St.

Phone Canal 1678

5076 Archer Avė.
Tel. Lafayette 6036

Furnished Rooms
RENDAI kambarys vaikinui, su 

visais parankamais, 3113 S. Halsted 
St., 3 lubos.

nn- 
na- 
jde- Mes dirbame ir perka 

me 1 ir 2 Morgičius
| 2 dienas

PETRZILEK BROS.

RENDAI 3 furnišiuoti miegami 
kambariai vaikinams. Viskas vėliau
sios mados. Garu šildomi. 6717 So. 
Artesian Avė.

For Rent

1647 W. 47 St.

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

GAZOLINO STOTIS GEROJ 
VIETOJ

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

Atsišaukit j štorą.
3356 So. Halsted St.

Telefonas Boulevard 2781

du

PARDAVIMUI grosernės ir bučer- 
nės stakas ir fixtures. Parduosiu 
labai pigiai, galima matyti kasdien. 
2737 W. 16 St.

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

taisymą namo? Jei taip, tai susi- 
žinokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, įskaitant plum- 
bipgą ir apšildymą. Tiktai -biskj 
įmokėti, kitus į du melus išmokėji
mais. Užganėdinimas gatantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321
. MR. PARIS

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.

DOMEI NAMŲ STATYTOJŲ
— KONTRAKTORIŲ

Planai jau yra gatavi dėl propo- 
nuoiamos PEOPLES FURNITURE 
KOMPANIJOS Dideles krautuvės, 
Marųuette Manor apielinkėje. Įvai
rių amatų kontraktoriai žingeidau- 
jantis užimti statybos darba ir 
dalyvauti varžytinėse

Atsišaukite tuojaus
1922 So. Halsted St.

Klauskit
J. NAKROŠIUS

Financial
Flnansal-Paskolos

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

Talephone Victory 0562 
Daro paskolas ant 

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

vakaras

Ar Jum Reikalingi
Pinigai?

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

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St

Morgičiai pirmi ir antri 
6 mioiimčiaia padarom! | 24 

valandai. 
Moių illygoi bus jumi naudingos. 

Kreipkitli mi 
M. J. KIRAS, 
MU So. EHitod St

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname juma $100, $200 
arba $300, Imame legali nuošim
tį, Pinigus gausite Į 12 valandų. 
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Ava., 
Kampas Hermitage Ava.

._^į.  _______ "Į ~1~WW  ■ —

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

4213 So. Campbell Avė.
Lafayette 7029

PARDAVIMUI notions ir kendžių 
štorelis — randasi ant kampo 23 St. 
ir Leavitt, gera vieta dėl soft drinks 
parlor. 2301 S. Leavitt St.

Musical Instrumento
Mazikon tnatrvmental

PARDAVIMUI grosernė, geras 
biznis, 6 kambariai pragyvenimui. 
Savininkė turi apleisti Chicagą. Par
siduoda pigiai. 3221 So. Ūme St. 
Victory 6114.

Dešimts Stanko & Co.
Mąinų

1. GasoTIno Stotis su garadžiumi ir 
salesrumiu.
šešių flatų muro namas Marųuet- 
te Park.
šešių kambarių medinis vasarna
mis su nedideliu plotu žemės, 
prie gražios leikos, visiems lietu
viams žinomam Woodboro, Wis. 
miestelyj.
Trys muro krautuvės ant Kedzie 
prie pat dirbtuvių, dvi krautuvės 
išmiomuotos, o trečioje yra gro
sernės rakandai. Kas nori vie
ną biznj atskirai, taipgi galima 
>arduoti ar išnomuoti.

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

6. Keturių flatų muro namas po 6 
cambarius 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

2.

3.

4.

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

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

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES darome 2 morgičius ant 

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

WINTON AND NARTEN 
6820 S. Halsted St.

PARSIDUODA gražus play- 
er pianas: reguliarė kaina 
$1000, parsidlioda už $325. 
Geriems žmonėms ant išmokė
jimo.

6512 So. Halsted St.

savininkams 
užtraukimo

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

CENTRAL FINANCE CO. 
. Room 514,

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

Personai

VELTUI
Patentai, . Vaizboženklial, Uc 

vrrights. Raiyk šiandie. Pate 
reikalais kreipkitis prie manąs 
pilnu uisitikšjimu. Teisingas 
Greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attornay, 

2880 W. Chicago Avė.
Chicago, DU

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

są-

Fumiture & Fixtures
______ Rakandai-Įtaisai

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

Lengvais išmokėjimais pagal 
jūsų norą

Atdara vakarais utarninke, ketverge 
ir sųbatoj ,

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

Exchange~Mainai
KĄ TURI MAINYTI?

120 akrų Wisconsino išdirbta far
mą.

4 apt. mūrinis,«pečium ir fumas 
šildomas, geroj vietoj, mainysiu į 
bungalow arba lotą.

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

Cash nereikia turėti 
šiuos namus.

»2 nepaprastai
ėst Side, 8 ir 10 kambarių 

namai. Tinkamas dėl rooming house.
MR. LINDAMAN

Verną Real Estate Co.
5007^ Irving Park Blvd.

kiekvienas,

mainant j

bargenai,

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

•u 
ir

PARSIDUODA LABAI PIGIAI 
Federal Elektrik skalbiama ma

šina .................................... $40.00
Valgomo kambario setas ....... $25.00
N. Edisono gramofonas su re- _ 

kordais ...............  •....
Kukninis gasinis pečius ......

Klauskite
V. MISZEIKA, 

1739 So. Halsted St. 
Tel. Roosevelt 8500

$25.00
$15.00

PARSIDUODA dideli grosernės ir 
bučernės fikčeriai, arba priimsiu pu
sininką. Vienas negaliu apsidirbti. 
919 W. 33rd St.

PASTEBĖTINAS BARGENAS. Vie
nas mano klijentas, didelis kontrak- 
torius, kurio darbas mainosi ir jisai 
priverstas važinėti į visokias miesto 
dalis, taip, kad jam sunku tinkamai 
prižiūrėti savo prapertes. Jisai man 
pavedė parduoti .jo puikią 120 akrų 
farmą, besirandančių prie valstijinio 
kelio ir mylios nuo Steyens Point 
Wisc. Gyvulių nėra. Visi įrengimai. 
6 kamb. namas, barnė 15 gyvulių, 
vištinyčia, tvartai, mūrinis sailaus 
sudėti, 75 akr. aremos žemės, 45 akr. 
miško, visokių puikių medžių pilna. 
Labai gera vieta pieno formai, Ste- 
vens Point turi virš 13,000 gyventojų 
ir turi puikų turgų. Farma yra išmo
kėta. Kaina $12,000. Reikia $7000 
cash, likusiu mažais išmokėjimais są
žiningiems žmonėms. Ne reikia agen
tų, nei ne mainysiu, Charles J. Michal 
139 N. Clark St., Chicago, III.

Automobiles

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

MICKEVIČIUS 
1739 So. Halsted St.

PARDUOSIU arba mainysiu 2 
flatų modernišką murinj namą, 5-5 
kambarių, gražioj vietoj, netoli vie
nuolyno. Kas norit pirkti arba 
mainyti. Atsišaukit tuoj. Agentai 
neatsišaukit.

7132 So. Washtenaw Avė.
1 fl.

GERI MAINAI

ir 3 karų

5 flatai ir

flatas ir 2

REIKIA LIETUVIŲ AUTOMOBI
LIŲ PARDAVINĖTOJŲ — PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus pardavinėjot au

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

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

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

JANITORIAUS pagelbininkas, uni- 
jistas, mokantis darbą. Atsišaukite, 
Box 1107, 1739 So. Halsted St. Nau
jienos.

REIKALINGAS 
dirbti ant ūkės. 
Turi būt blaivas. 
Vrzesniauskas, Schiller Park, III. Te
lefonas Franklin Park 8005-Y-3.

senyvas vyras 
Valgis ir guolis. 
Rašykite, Juozas

REIKALINGAS kriaučius prie vy
riškų koutų. 640 W. North Avė. 
Diversy 4537.

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

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

Didelis atpiginimas.
Nauji Fordai 1928

Penkios dešimts kitų pasirinkimui 
McDERMOTT MOTOR SALES 

7186 S. Halsted St. Triangle 9330
NAUJI MODELIAI

Nuo 8 dienos Liepos, jau Studeba- 
ker Co. išleido naujus modelius, 
1929 metų, yra daug daugiau įrengti, 
nereikia tepti “gryzuoti”, kas 20 
tūkstančių mylių. Dictator Sedan 
pilnai įrengtas su bumperiais, su 
spare tire ir su parvežimu $1888.00. 
Comander Sedan taipgi su viskuo

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

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

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

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

D. KURAITIS ir A. KASULIS 
Savininkai

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

$450
$100
$550
$695

Aš turiu 4 naujus namus, visi yra 
arti Marųuette Parkų.

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

2 yra 5 flatai kampas 
garadžius.

3 yra 2 nedideli Storai
2 karų garadžius.

4 yra 2 Storai 6 kamb. 
karų garadžius.

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

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

Matykite

JOHN PAKEL 
(PAKALNI) 

2547 W 71st St 
Tel. Hemlock 0367

Real Estate For Sale
Namai-ženičPardavimui

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

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

PARDAVIMUI bizniaVas kampi
nis muro namas, 1925 W. 51 St., du 

steamStorai — 5 pagyvenimai, 
heat, tile floors. Tinkamas dėl sa- 
liuno arba kito biznio. Rendos virš 
$4000 į metus. Cash $7,000, likusius 
lengvais išmokėjimais.

Atsišaukite pas savininką
5718 So. Ashland Avė.

Republic 2782

NAŠLE parduoda 12 flatų naują 
murinj namą, dėl ligos. Seely 1674.

PARDAVIMUI bizniavas namas, 
ir čeverykų taisymo krautuvė, pragy
venimui 5 kambariai užpakalyj. Kai
na tiktai $6,800. 4613 So. Whipple 
St. Lafayette 9350.

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 dalj jmokėįimo.

WALTER J. PAUL
6601 So. Western Republic 4170
3236 W. 55th St. Hemlock 2389

BARGENAS 8 kambarių mūrinė 
rezidencija. Karštu vandeniu šil
doma, 2 maudynės, Stiklo porčiai, 
garadžius. Brukavota gatve ir alė
ja. Pusė bloko nuo 63čios gatvės 
ant Fairfield Avė. Ideališki namai 
dėl didelios šeimos. Lengvais išmo
kėjimais.

5 ir 5, mūrinis 2 flatų namas, ga
radžius. Moderniškas, arti karų li
nijos. Paaukosiu už $13,500, su 
$3000 cash. Namų telefonas Pros- 
pect 8760 arba klausk pas

2521 W. 63 St.

TURĖK NUOSAVUS NAMUS
30 pėdų lotas ant California 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


