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užmušti, 8 sužeisti 
traukiniui užgavus 

busą
MIIAVAUKEE, Wis„ rugp.

13. Vakar netoli nuo Pe- 
waukee, VVis., traukinys užga-
vo busų, kuriuo važiavo j pik
niką trylikų vieno vietos gim
nastų klubo berniukų. Du jų, 
Cyril Labaj, 14, ir Arthur 
Knapp, 18 metų, buvo užmuš
ti, o kiti astuoni skaudžiai su-

Lenku kariuomenės manievrai 2 
negresia Lietuvai pavojum

Taip atsako Tautų Sąjunga j Voldemaro 
notą, kuria jis protestavo prieš ruošia
mus ties demarkacijos linija manievrus

No. 192

TRAGINGA MIRTIS

GENEVA, Šveicarija, rug
pjūčio 13. — Tautų Sąjun
gos vyriausybė pranešė Lie
tuvos ministeriui pirminin
kui Voldemarui, kad, 
jos nuomone, projektuojami 
lenkų kariuomenės maniev

rai jokiu Lietuvai pavojum 
negresią.

Voldemaras buvo pasiun
tęs Tautų Sąjungai notą, 
protestuodamas prieš ruo
šiamus lenkų kariuomenės 
manievrus ties demarkaci
jos linija. x

“Vilnius yra mano”, sako Pilsudskis lenkų 
legioninkų suvažiavime Lietuvos sostinėj

VILNIUS, rugp. 13. [Cbica- 
gos Tribūne koresp. Jay Al- 
len]. — “Vilnius pasilieka ma
no,’’ pasakė maršalas Juozas 
Pilsudskis lenkų legioninkams, 
kurių 10,000 vakar mėlynavo 
šiame maloniame lenkų [?] 
mieste', — konstitucinėj Lie
tuvos sostinėj.

“Aš jį ‘[Vilnių] gavau kaip 
dovanų is savo kareivių. Jie 
kovojo dėl jo ir atidavė man. 
Ir jie labai gražiai padarė,” 
sakė Pilsudskis.

Tai buvo visa, ką jis savo 
kalboj, — kurios šiame nera
miame, pilname tarptautinio 
dinamito, jei ne tikrų karo sė
klų, Europos kampe laukta, 

pasakė tokia, kas 1x4 kam 
galėjo tulžies padaryti. Jis ne
prisiminė nė apie busimą kon
stitucinį “namų valymų,” ku
ris šiandie yra opių opiausias 
klausimas Lenkijoje.

Atrodo, kad Pilsudskis no
rėjo truput) pasityčioti iš sa
vo kaimynų, atsiuntusių visa 
būrį savo korespondentų sura
šyti provokuojamai jo kalbai, 
kurią jis laikė savo legionin
kams, po trukšmingų iškilmių 
susikimšusiems Vilniaus mies
to teatre.

Išėjęs frontan žvilgančių ka
rininkų tytveiko, savo puošnu
mu pažibumu tur būt niekur 
kitur Europoje neregėto, Pil
sudskis, kukliu mėlynu švar
ku ir mėlynomis kelinėmis ap
sitaisęs, be jokių dekoracijų, 
kaip paprastas gaidys prieš 
daugybę povų, pasakė:

“Aš nenoriu kalbėti nema
lonių dalykų, kurie galėtų pa
daryti dantų griežimo,” ir, 
nusišypsojęs, pasakojo toliau 
apie savo prityrimus karo me
tais.

Savo gauruotais antakiais, 
giliai įdubusiomis akimis ir il
gais nukorusiais ūsais lenkų 
diktatorius atrodė kaip koksai 
mongolų viršila.

Kalbėdamas, jis papasakojo 
ir anekdotų, pavyzdžiui, kaip 
vieną kartų jis su savo kariš
kiais girtuokliavęs ir kaip še
ši kariai girti nusiritę po sta
lu, o jis nebuvęs nusilakęs.

“Nes, matote, aš esu stip
resnis už jus visus,” pasidi
džiavo jis, atsigręžęs atgal j 
penkiasdešimt ar daugiau ži
bančių generolų, kurie ^eilėmis 
sėdėjo užpakaly jo.

Kas antras posakis Pilsud
skiui kelta ovacijos. Kartas nuo 
karto buvo girdėt staugimų: 
“Ant Kauno! Ant Kauno!” ar
ba vėl: “Paskui tave, marša
le, mes eisime gyvent ir 
mirt!”

Pilsudskis tik šypsojos.
Vilnius buvo pilnas karei

vių, ir visi jie linksminos, kaip 

tik galėjo. Vakare visame mie
ste kažin ar bebuvo likęs bent 
lašelis degtinės.

Iš ryto, paraduodami gatvė
mis pakeliui į puikią Vilniaus 
katedrų mišių klausyti, karei
viai žygiavo trimis skirtingo
mis grupėmis: tie, kurie ka
riavo kaip Husų armijos da
lis; tie, kurie sudarė garsiuo
sius lenkų legionus po Austri
jos vėliava ir kuriems vado
vavo Pilsudskis, ir, pagaliau, 
buvę jungtinių gen. llallerio 
divizijų kareiviai.

l^eikšmingai Pilsudskis pa
sakė:

“Prieš dešimtį metų mes 
buvome susirūpinę dėl Vil
niaus, bet tada buvome silp
ni. šiandie mes esame stip
rus.”

Generolui Želigovskiui, ku
ris pagrobė iš lietuvių Vilnių 
ir kuris dabar yra pasitrau
kęs iš kariuomenės, buvo pa
darytos didelės ovacijos.

Dalyvavo septyni lietuvių 
spaudos atstovai

(Lenkų Telegrafo Agentūra 
praneša, kad į Pilsudskio le
gioninkų iškilmes Vilniun bu
vę atvykę iš užsienio keli šim
tai korespondentų, jų tarpe 
septyni lietuviai. Iš Kauno bu
vę atvykę dviejų laikraščių at
stovai. Lenkų vyriausybė Vil
niuje leidus lietuvių laikraš
tininkams pereiti sienų, jų do
kumentuose pažymėjus, kad 
lenkų visos civilinės ir karo 
vyriausybės prašomos padėti 
jiems jų kelionės metu.1

Imigracija i Ameriką 
praeitais fisko metais
WASHINGTONAS, rugp. 13. 

— Per pasibaigusius fiskali
nius metus, į Jungtines Val
stybes atvyko 500,631 imi
grantas. Per tą patį laikų iš 
Jungtinių Valstybių išvyko 
271,356 asmenys. 11,625 “ne
geidžiami” ateiviai buvo de
portuoti, tame skaičiuje 1,211 
tariamų kriminalistų, 959 pa
mišėliai ir 563 “doriškai suge
dę” asmenys.

Iš Meksikos atvyko 57,765 
imigrantai, iš Vokietijos 54,- 
157, iš Airijos 38,193, iš An
glijos 33,597, iš Škotijos 23,- 
177, iš Italijos 18,740, iš Fran- 
cijos 17,963. Iš kitų kraštų 
mažiau.

BUENOS AIRES, Argenti
na, rugp. 13. — Krašto sei
mas formaliai paskelbė, kad 
Arglentinos respublikos prezi
dentu yra išrinktas Hypolito 
Irigoyen, o viceprezidentu — 
Enriquc Martinez.

žeisti. z

Sirijos Stengiamasis 
seimas francuzų ko

misaro paleistas
PARYŽIUS, rugp. 13. — 

Aukštasis francuzų komisaras 
(Sirijai to krašto Steigiamąjį 
seimą paleido trims mėne
siams.

[Francija turi gautų iš Tau
tų Sąjungos mandatą Sirijai,
ir valdo tų kraštų per savo pa
skirtą gubernatorių, vadinamų, 
aukštuoju komisaru. Sirijos 
Steigiamasis seimas* sutaisė 
krašto konstitucijos projektų, 
kuris francuzų komisarui ne
patinka, ir dėl to jis dabar 
seimą paleido.]

Afganai atsižada 
geležinkelio

LOND|ONAS, rugp. 13. — 
Iš Maskvos praneša, kad Af
ganistano vyriausybė oficialiai 
davu> žinoti sovietams, jogei 
ji atsisakanti nuo\ statymo ge
ležinkelio iš Kabulo į sovieti- 
jos sienų ir nuo įsteigimo oro 
linijos tarp Kabulo ir Tašken
to.

Afganistano vyriausybe pa
siūlius, kad sovietai tuojau at
šauktų savo inžinierius ir eks
pertus, kurie (lel to buvo ko
mandiruoti į Kabulu.

Maskva įtaria, kad Afganis
tano vyriausybė pasielgusi 

taip, Anglijos spaudžiama.

Washingtonas pritaria 
$25,000,000 pasko

lai Ispanams
WASH1NGTONAS, rugp. 13. 

Valstybės departamentas pri
tarė $25,(MM),000 paskolai, ku
rių J. P. Morgan & Co. duoda 
Ispanijos vyriausybei.

Del vargo nusižudė, 
nors turėjo $10,000 

turto
NEW YORKAS, rugp. 13. 

— Be skatiko kišenėj ir ne
gaudamas darbo, Sol Erickson, 
53 metų amžiaus uosto darbi
ninkas, nusitroškino gazu. 
Švedijoj, iš kur jis buvo ki
lęs, Erickson turėjo tėvo jam 
paliktą $10,(MM) turtų.

2,000 Anglijos bedarbių 
atkeliauja i Kanadą
LIVERPULIS, Anglija, rugp. 

13. — Trimis Cunard linijos 
garlaiviais į Kanadą išplaukė 
iš čia daugiau kaip 2,000 bri
tų bedarbių.

Tai pirma tų 10,000 bedar
bių, kuriuos Anglijos vyriau
sybė projektuoja eksportuoti j 
Kanados farmas.

Farmerys užsimušė
CHIPPEWA FALLS, Wis„ 

rugp. 13. — Netoli nuo čia, jo 
automobiliui nuvirtus į grio
vį, užsimušė farmerys Fr. 
Zvveifelhofęr, 45 m.

[Atlantic and Pacific Photo]

Paavo Nurmi, paskilbęs suomių bėgikas, kuris pasižymėjo 
olimpiadoj Amsterdame.

Rusai koncentruoją 
daug savo kariuome
nės Suomių sienoje

Elsinkio vyriausybė tačiau ne
mano, kad sovietai turėtų 
piktų tikslų prieš Suomiją

ELSINKIS, Suomija, rugp. 
13. — Del Suomijos ministe- 
rių kabineto komunikato apie 
pastebėtus sovietų Rusijos ka
riuomenės judėjimus anapus. 
Suomijos sienos, laikraščiai 
ėmė plačiai rašyti apie kari
nius sovietų prisirengimus žie
mių vakarų Rusijos fronte.

Pasak apsaugos mlinistcrio 
betgi, tie judėjimai nesą to
kio pobūdžio, dėl kurių Suo
mijai reikėtų susirūpinti.

zvalgautojai, kurie buvo kai 
kurių suomių laikraščių pasių
sti sienon, praneša, kad rusai 
koncentruoją pasieny didelę 
gausų kariuomepfs. Vienas 
pasienio miestelis' buvęs visai 
evakuotas, kad padarius vie
tos garnizonui.

Rusų-Suomių sienoje dabar 
daug aštriau žiūrima pasportų 
ir prekių. Uiž sienos statomos 
naujos geležinkelio linijos. Sa
ko, kad I^eningrado garnizo
nas tapęs sustiprintas.

4 asmenys užmušti ae
roplanui nukritus

4

AMSTERDAMAS, Olandija, 
rugp. 13. — Aviacijos prati
mų metų Heerlene, netoli nuo 
Maastrichto, vienas aeroplanas 
nukrito į žiūrėtojų minią. Ke
turi asmenys buvo užmušti.

Chicagai Ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Gražu ir šilčiau; vidutinis 
pietų vakarų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 61° ir 75° F.

šiandie saule teka 5:56, lei
džiasi 7:54. Menuo teka 4:31 
ryto.

250,000 žmonių daly
vavo Kroatų vado 

laidotuvėse
Stefano Radičo gedėti, Kroatų 

sostinėn suplaukė žmonių iš 
visb krašto

ZAGREBAS, Kroatija, Jugo
slavija, rugp. 13. — Miręs Ste- 
fanas Radič, Kroatijos valstie
čių vadas, vakar buvo su di
džiausiomis iškilmėmis palai
dotas. Jo laidotuvėse dalyvavo 
bent 250 tūkstančių žmonių, 
suplaukusių į Zagrebą iš visų 
Kroatijos dalių.

Dalyvavo ne vien kroatai, 
bet taip pat ir slovėnai ir dal- 
matai ir montenegriečiai ir da
gi serbai.

Lydėtojų Iprocesija buvo 
taip ilga, kad visa laidojimo 
ceremonija tęsėsi septynias va
landas.

Stefanas Radič buvo birže
lio 20 dienų pašautas Jugosla
vijos parlamente, kpr tuomet 
vienas valdžios atstovas, mon- 
tįgnegrietiis Račič, du kroatų 
atstovu vietoj nušovė, o ke
turis kitus sužeidė, jų tarpe 
ir garsųjį kroatų valstiečių 
partijos vadų.

8 Meksikos miestai nu
kentėjo dėl žemės 

drebėjimo
EL PASO, Tex., rugp. 13. 

— laikraščio EI Continental 
gautu pranešimu, smarkus že
mės drebėjimai, įvykę pasta
romis dienomis Meksikos pa
jūrio valstijose, didelės žalos 
padarė aštuoniuose miestuose.

Trys aviatoriai užsi
mušė

SOUTH PLAINFIKLD, N. 
J., rugp. 13. — Farmoje, ne
toli nuo čia, nukrito aeropla
nas. Trys lakūnai, pulk. Lee 
Mason, R6b. * Howell ir H. 
Hack, užsimušė.

LOUISIANA, Mo., rugp. 13. 
— Dviem automobiliam susi
dūrus buvo užmuštas John 
Fisb Jr. iš Springfield, III.

KYBARTAI. — Kybartuose 
gyveno darbininkas Aleksan

dras Ližaitis. Jo santykiai su 
žmona buvo blogi, jis įtarė 
žmoną veidmainiavime ir to
dėl gyveno sunkiai ir vargin
gai. Kartais apleisdąvo namus 
ir grįždavo po kelių dienų na
mon. Paskutinį kart sugrįžo 
namo liepos 17 d. anksti ry
tų ir neprisibeldęs j savo bu
tą, * kiek padirbęs darže išėjo. 
Jo buvo nueita į Bajorų kai
mų. Tų pat dieną buvo rastas 
pasikoręs. Velionis paliko ke
letu vaikučių; buvo labai die
vobaimingas ir pamaldus žmo
gelis.

Suėmė Nikaraguos 
maištininkus Hon- 

duraso pusėje
TE( KUiCI G ALPA, Hond uras, 

rugp. 13. — Jungtinių Val
stybių jūreiviai, Įeit. pulk. Ros- 
sellio vedami, perėjo sieną į 
Ilonduraso pusę ir netolima
me nuo sienos miestely Danli 
suėmė keletu nikaragiečių mai
štininkų, kurie į ten buvo pa
bėgę.

Ilonduraso laikraščiai aštriai 
kritikuoja savo vyriausybę, 
kam ji leido Jungtinių Valsty
bių ginkluotiems jūreiviams 
įsibriauti į Ilonduraso terito
rijų.

“Prancūzai kalti”
Kad lenkų lakūnams nepavy

ko skridimas per Atlante 
vandenyną

Lenkų laikraščiai stengiasi 
surasti visokių priežasčių, ko
dėl jų lakūnams, majorams Id- 
zikovskiui ir Kubalai, nepavy
ko kelionė aeroplanu per At
lantą į Ameriką.

Laikraštis Glos Polski, pa
vyzdžiui, tikrina, kad aeropla
nas “Marszalek Pilsudskį” iš
silaikęs ore ilgesnį laiką, ne- 
kad reikėję atskristi į New 
Yorką, bet, nežiūrint to, jis 
nepasiekęs nė Azorų salų. Ko 
dėl?

Laikraštis mena, kad fran- 
euzai padarę klastą: lenkų 
aviatorius jie, girdi, aprūpinę 
negeru kompasu, dėl to jie ke
lionėje paklydę ir skridę ne 
ton pusėn, *kur reikėję, bet 
atgal, arba dagi sukę aplin
kui vis toj pačioj vietoj.

Išeina, vadinas, kad francu- 
zai, toki geri Lenkijos bičiu
liai, dabar lenkus ėmė ir pri
gavo. Idzikovskis ir Kubala 
butų galų gavę vandenyne, į 
kurį jie nukrito, jei ne Len
kijos “nevydonai” vokiečiai, 
kurių laivas pasiskubino jiems 
į pagalbą ir išgriebė iš van
dens.

Persai neatnaujina pre
kybos pakto su Rusais

MASKVA, rugp. 13. Per
sija pranešė Maskvai, kad ji 
neatnaujinsianti sovi(etų-pcrsų 

prekybos sutarties, ir reika
lauja, kad ta sutartis butų 
peržiūrėta.

Anglų kalba Estuose
TALINAS, Estai, rugp. 13. 

— Kaip svarbiausia svetima 
kalba Estų mokyklose įveda
ma angliška.

“Vyties” teatro akto
riaus nusišovimas 

Kaune
KAUNAS. [LŽ]. — Liepos 

19 dieną, Aleksote, menininko 
V. Bičiūno bute rastas nusi
šovęs Petras Mikolaitis. Nusi- 
šovimo priežastys dar nėra nu
statytos, bet patikimi asmens 
pasakoja šitai)):

P. Mikolaitis dar gyvenda
mas Šiauliuose ruošęsis žudy
tis.

Jis turėjęs palinkimų prie 
scenos meno. Paskutinius tre
jus metus tarnavo pašte ir lan
kė valstybinę dramos studijų. 
Buvo gabus ir darbštus.

Pereitais metais pavasarį 
sunkiai susirgo, ilgai teko bū
ti ligoninėj. Neteko tarnybos.

Mikolaitis buvo V. Bičiūno 
giminaitis. Bičiūnas pasigailė
jo berniuko ir priėmė. Maiti
no, rėdė ir kit.

Susiorganizavus “Vyties” te
atrui, važiavo provincijon gas
troliuoti ir Mikolaitis. Gastro
lėse palši žymėjo kaipo geras 
aktorius.

Nelaimė, mėgdavęs išsiger
ti. Provinctijoj keliose vieto
se, girtas, verkęs ir skundę
sis draugams sunkiomis savo 
gyvenimo sąlygomis, net pa
reiškęs, kad greitai numatęs 
tuos vargus baigti.

“Vyties” teatras, aplankęs 
daug vietų, trečiadienį grįžo. 
Mikolaitis vėl apsigyveno pas 
Bičiūnų, čia paaiškėja, kad jis 
gerokai visur įsiskolinęs, o iš 
Bičiūno jau kelis šimtus viso
kiais budais buvo paėmęs. Jau 
gastrolėse paėmęs scenoj var
tojamą, kaipo butaforiją, tuš
čią Bičiūno brauningą. Maty
ti iš kaž kur pasirūpino porų 
šovinių ir naktį iš trečiadienio 
į ketvirtadienį savo kambary 
sėdėdamas lovoj nusišovė. Ant 
stalo paliko raštelį, kuriame 
rašo, kad nieko dėl jo mirties 
nekaltintų. Priežasčių neaiški
nęs, nes visvien niekas jų ne
norėsiąs suprasti ir nesupra- 
siąs.

Art. Kipras Petrauskas 
grįžo sveikas j Kauną
KAUNAS. — Lietuvos Ope

ros artistui Kiprui Petrauskui 
lankanties Italijoj, Kaune bu
vo paplitę klaikiausių paskalų, 
kad jam atsitikę kaž-kas ne
paprasta. Vieni pasakojo apie 
katastrofiškas nelaimes, kiti 
— romantiškas, dar kiti kito
kių dalykų. Daugiausiai bu
vo susidomėjusios tomis “ži
niomis” panelės ir poniutės.

Tai buvo gryniausi, kaip 
pasirodė, prasimanymai, liežu
viai. Liepos 27 dienų art. Kip
ras Petrauskas grįžo Kaunan 
sveikas ir linksmas ir stebė
josi, išgirdęs iš žmonių ir pa
siskaitęs laikraščiuose apie jo 
tariamus sužeidimus, mirtis ir 
kitas nelaimes.

Kas tuos gandus buvo pa
leidęs ir kas buvo suintere
suotas juos platinti, tuo tar
pu dar neištirta.

NUSKENDO POLICININKAS

KAUNAS. — Kauno apskr. 
policijos Los nuovados Čekiš
kės punkto policininkas Juo
zas PronckeviČius besimaudy
damas Dubisoj paskendo.
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Sveikatos Dalykai KORESPONDENCIJOS
* * ,

Apatiniai drabužiai, *Svn^s iie atr™iytlJ- ,1>nvyz- v • •! . džiui, tik viena kartą dėvėtų
svarumas ir sveikata

vieną kartą dėvėtų

Čia, Amerikoj, tai beveik 
kiekvienas dėvime dvejus marš
kinius, dvejas kelines, nors 
pančiakų ir vienų užtenka. Kai 
užeina vasaros karščiai, tai ro- 
dos ir vienų viršutinių marški
nių turėtų pakakti, bet kad 
apatiniai paprastai yra labai 
ploni, skysti ir apskritai kūną 
ne per dailiausiai tepridengia, 
tai vargiai kam nors ir kenkti 
tegali. Nebent tik tinginiams 
ir apsileidėliams tik vienus vir
šutinius dėvint butų kiek ge
riau. šitie žmonės, mat, viršu
tinius tai kad ir noroms neno- 
roms persimaino, nes sarmata 
su nešvariais vaikščioti, bet 
apatinius, kurių niekas nema
to, tai kartais labai retai temai- 
no arba kurie-ne-kurie dėvi tol, 
kol jau visai nuplyšta. Nekurie 
ir darbininkai, ypač juodo dar
bo, ilgai apatinius, nors ir vi
sai suodinus, tedėvi. Jie papras
tai mano, kad ir vėl anie su- 
juos, tai kam dar čia, sako,

marškinių ketvirtainyj colyj su
skaityta keturi šimtai tūkstan
čių (100,000) bakterijų, o pa
dėvėjus juos bent šešis kartus, 
jau suskaityta ketvirtainyj co
lyj (vadinas, vieno colio ilgumo 
ir platumo marškinių audeklo 
šmotuke arba sklype) apie de
šimt milijonų (10,000,000) bak
terijų. Sunku ir įsivaizduoti iki 
kokiam dideliam skaičiui bakte
rijos pasidaugina, jei apsilei
dęs žmogus dėvi marškinius kė
lės savaites. O tokių daug yra.

Skalbimas labai žymiai bak
terijų skaičių sumažina, o džio
vinimas, ypač saulės spindu
liuose, galima sakyti, kad kuo
ne visai bakterijas iš apatinių 
drabužių pašalina. Todėl iš
skalbus apatinius drabužius, 
labai gera ant saulės išdžiovin
ti. Ir geriausia skalbti nors 
kartą savaitėj, jeigu ne du. Ži
noma, tai reiškia, kad reikia 
nors kartą savaitėj apatinius 
drabužius persivilkti, o kas 
taip padaro du kartu, būna da 
geriau.

Rhinelander, Wis.
Babravičiaus koncertas pavyko.

Hugpiučio 8 d., Rhinelanderyj, 
vietos State Theatre, atsibuvo 
art. J. Babravičiaus koncertas. 
Programe dalyvavo ir vietinių: 
p-lė Ruth Beranek — smuikinin
ke, Maidie Johnson, pianistė ir 
Martha C. Kimmit — pianistė; 
— ji akomponavo p. Babravičiui.

Programas buvo gana įdomus. 
Publika, kurios prisirinko pilna
tis teatras, artistus pasitiko ir 
lydėjo dideliausiais aplodismen
tais.

Artistas Babravičius šį kartą 
programoj turėjo klesinių ir 
liaudies dainų, tarpe jų ir keletą 
lietuviškų: Karvelėli — Sasnau
sko, Naktis — Vanagaičio ir A- 
guonėlės — Gruodžio. Publikoj 
buvo apščiai ir lietuvių. Matėsi 
daugelis chicagiečių, kurie pra
leidžia yakacijas Rhinelanderio 
apielinkėse: vaistininkas Norvai
ša su žmona, p-lė Iz. Laucaitė, 
realestatininkas Bozcnskis su 

šeima, ponios Šukienė, Kemė- 
šienė ir daugelis kitų.

Kadangi p. Babravičius jau 
antru kartu čia koncertuoja 
(vieną koncertą buvo davęs pe
reitą vasarą), tai amerikonų 
publika suinteresuota. Vietinė 
amerikonų spauda labai malo
niai atsiliepė apie musų dainių. 
Mini, kad mieste dar pirmą 
kartą tiek daug susirinko pub
likos į koncertą. —Overytė.

i r';.
Lietuvos kariuome
nės savanorių padė
ka Racino lietuvių 

kolonijai
Musų broliai amerikiečiai, 

Racino Lietuvių Kolonija, per 
P. Lietuvos Konsulą Čicagoje, 
paaukavo Lietuvos Kariuome
nės Savanorių Sąjungai 82 dol. 
50 et., kurie buvo prisiųsti są
jungos pirmininko J. Čapliko 
vardu.

Mes, Lietuvos Kariuomenės 
Savanoriai, siunčiame Racino 
lietuviams aukotojams didžiau
sią savo padėką. Ši brangi au
ka ne tik medžiagiškai parėmė,

bet ir dvasiniai. Ji parodė, 
kad musų užjūrių broliai, tiek 
daug padėję mums 1918-20 met. 
kovojant už Lietuvos nepri
klausomybę ir laisvę, dar ir 
šiandien mus nepamiršo ir pa
remia mus jau susiorganizavu
sius į savo sąjungą, kurios tik
slas tarnauti ne kuriai nors 
partijai, bet brangiai Tėvynei, 
stovint jos sargyboje ir lau
kiant valandos, kada galėsime 
eiti į Vilnių, šį vaduoti iš plėš- 
rojo lenkų aro nagų.

Be to, prie progos pranešame, 
kad kurie brolių amerikiečių 
norėtų susirašinėti su musų są
junga, prašome rašyti ne kurio 
nors asmens vardu, bet tiesiog 
sąjungai šiuo adresu: “Lietuvos 
Kariuomenės Savanorių Sąjun
ga, Kaune”.

Lietuvos Kariuomenės Sava
norių Sąjungos pirmininkas

Kazys Matulevičius, 
sekretorius

Stasys Butkus.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

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

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apriimsiu Jus gydyti, 
sveikata jums sugryj. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino isegzamina- 
vimo — kas jums yra.

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

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

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

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

908 W. 14 St., 2 blokai j vakarus nuo Halstcd St. 
Phone C anai 2544—2545

plauti. O tai, kaip touj matysi
me, yra labai klaidingas many
mas.

į apatinių drabužių švarumą 
šiandie mokslo žiūrima ne tik
tai estetiniu švarumu, bet ir 
biologiniu. Biologinis yra pat
sai svarbiausias. Gali, mat, 
marškiniai būti ir nešvarus, bet 
jei tik juose nebus perdaugiau- 
siai bakterijų, tai sveikatai 
daug kenkti jie negalės. Bet, 
daleiskime, kad apatinis drabu
žis nėra nei suodinas, nei pur
vinas, vis dėlto gerai įdėvėtąs, 
toks, be abejo, bakterijų labai 
daug turi, o dėl to ir sveikatai 
gali greičiau pakenkti.

Kai dėl bakterijų kiekio apa
tiniuose marškiniuose, tai Neb- 
raskos Universitete buvo daro
ma bandymai. Pasirodė, kad 
juo ilgiau marškiniai yra dėvi
mi, tuo daugiau bakterijų juo
se susikrauna, net nepaisant, 
ar labai nešvarus, ar pagaliau

Yra žmonių, kurių odos liau
kos, ar tai iš prigimties, ar tai 
dėl kokios nors ligos, ar paga
lios ir dėl didelio apsileidimo, 
kaip reikiant nedirba. Tokiems, 
žinoma, itin patartina dažniau 
apatinius drabužius mainyti, 
kaip liaukos (odos), mat, ata
tinkamai nedirba, tai jau aiš
ku, kad jos gerai ir neišvalo. 
Gi būnant galybei bakterijų 
apatiniuose drabužiuose, visa
dos greičiau šitų bakterijų įsi- 
gaus į vieną ar kitą odos liau
ką, na, ir uždegimą tenais pa
darys. Iš to ir bus arba tik pa- 
paprastas pučkas (spuogas), 
arba kartais ir šunvotė, žino
ma, dadėti reikia, kad šitiems 
žmonėms naudinga tėra ne tik
tai dažniau apatiniai drabužiai 
mainyti, bet ir odą gana dažnai 
geru muilu nuplauti) smagiai 
abrusu nušiuruojant, kad ve 
liaukos gautų atsidaryti ir ge
riau išsivalyt.—Dr. Margeris.

NURSfiS ŽINO, ir gydytojai skel
bia, kad nieko nėra geresnio už 
Bayer Aspirin nuo įvairių įvairiau
sių skausmų, bet tikrai žiūrėkit, kad 
butų tikros Bayer; tas vardas turi 
būt ant pekelio, ir ant kiekvieno tab
lete. Bayer yra tikros, ir žodis tik
ros, raudonai parašytas ant kiekvie
no bakselio. Jus nepadarysit klai
dos

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Hcating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai 

M. YUŠKA & CO.
4604 So. Paulina StM Chicago, III.

“Mirusių laiškų raštinė

Jus nepadarysit klai- 
jei tįk_^fi£Žiur^si| ąąt’^akselio:

Aspirin yra "7"
firmos ženklas Bayerio 
išdirbystės Monoaceticaci- 

dester of Salicylicacid.

A- o.
£sPirin

Neskaudės ir nenie
žės Kojos!

Al AG IŠKAS pauderis prašalina ko
jų skauMnus greitai. Puikus iš

gydymui minkštų komų ir sutrini- 
my. Prašalina nuovargį, skausmą ir 
niežiejimą beveik iš nykio. Prašali
na atsidavimą. Ir padaro kojas vė
siomis ir maloniomis, kad jus no
rit šokinėti ir šūkauti iš džiaugsmo! 
Parker ’a Foot Care 
vaistinėj.

FOOT CARE # 35c

šiandie jūsų

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 užslsenS- 
jusių ligų. Kraujo ir privatiškas li
gas. reumatizmą, skilvio triubelius, 
širdies ligas, inkstų, pūslės, šlapi- 
nimo ligas išgydo tuojau. Slaptos 
ligos, sifilis ir užkrėčiamos ligos iš
gydomos. Dr. Ross sistema, moks
liniu gydymu. Yra vartojama geriau
si Amerikos ir Europos metodai.
Silpni, nervuoti ir visa!
Jums gali būt grą
žinta sveikata ir 
vyriškumas specia
liu gydymu kuris 
sustiprina nervus ir 
teikia stiprumo silp
niems organams. 
Atsl'ankykit dėl pa
sitarimo dėl bile ko
kios ligos arba silp- 
numo.

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

Kampas Monroe Street, Chicago, 
Crilly Building

iro kita elevatorių iki penkto aukito. Vyrų 
priėmimo kambarye 'SOfl.—Moterų SO8. Off 
ao valandoe kaadlen nuo 10 ryto iki fi va 
kare. Nedaliomis nuo 10 ryto iki ,1 ixj 
piet. PanedSlyj. berodo) ir Subatoj nuo 10 ’ 
ryto iki S valandai vakare.
Dvidešimtis penki metai tame name

nuirę vyrai

Kas met labai daug laiškų 
prapuola dėl neteisingų adresų. 
Toki laiškai yra pasiunčiami į 
VVashingtoną, “dead letter” o- 
fisui. Jie atplėšiama ir sugrą
žinama siuntėjams, jeigu laiš
ko siuntėjo vardas ir adresas 
pažymėta. 1925 metuose 21,- 
000,000 laiškų ir 800,000 pa- 
kietų buvo pasiųsti į “dead let
ter” ofisą. Keikia visuomet pa
rašyti savo vardą ir adresą 
konverto kampelyje, ir kuomet 
nėra galima rasti žmogų ku
riam yra siunčiamas, tas laiš
kas arba pakietas bus siuntėjui 
sugrąžintas. Reikia aiškiai už
rašyti vardą žmogaus, namo 
numerį, gatvės vardą, miestą ir 
valstią. [FLIS j.

“HOMESTEADS

Vidaus Departamentas pra
neša, kad 12,064.6 akrai žemės 
Lake Apskrityje, Lakeview 
Land Distrikte, Oregon valsti
joj bus atidaryta “homesteads” 
pasaulinio karo eks-kareiviams. 
Jie gali siųsti prašymus Vidaus 
Departamentui nuo liepos 13, 
1928 m. Jeigu žemės liktų, ji 
bus pasiūlyta abelnai publikai 
nuo rugsėjo 22 d., 1928 m. iki 
spalio 12 d., 1928. žemė netoli 
Paisley miesto, kur yra paštas 
ir arti geležinkelio linijos. Že
mė tinkama ganykloms. [FLIS]

Moterims
Severa'a Rrgulator labai 
gerai pagelbsti. Apsau
goja sistemų nuo kri
tiškų periodų. Apsaugo
ja sveikatų ir stipru
mą. Tūkstančiai giria ir 
vartoja jas reguliariai. 
Nusipirkit jų savo vai- 
stynoj.

rEGULATOR>
". T~ ” .T

MŪRINIS arba MEDINIS
Geros rųŠies pastatyti garažai

$10 įmokėti
24 mėnesiams išmokėjimui

Mes specializuojamės budavojime 
garažų, narčių, 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- 
siųskito kuponą už tokį darbą kurį 
jus interesuojatės.

Į Į Garažas *

Į Į Namo pakėlimas
Cementinis pamatas

Į Į Abelnas pertaisymas

Į J Naujas namas ir finansavimas
Vardas ..................................................

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

Quality Construction Co 
North Shoro ofisas ir Yardai 

4538 W. Addison St.
Telephone Avenue 4718



Antradienis, rugp. 14, 1928

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Pirmadienis — lai
minga diena

Pirmadienio vakare “Nau
jienų” Pikniko Komitetas bu
vo labai gerame upe. Geras ūpas 
paėjo nuo to, kad tą dienų Ko
mitetas turėjo laimės keturias 
naujas gražuoles pažinti. Ke
turios gražios lietuvaitės pri
siuntė savo atvaizdus ir ap
likacijas į “Naujienų” gražuo
lių kontestą. Ir tai buvo 13-ta 
diena!

Komitetas jau susipažino su 
didoku skaitliumi gražių lietu
vaičių, iš Chicagos ir kitų mie
stų, bet, sako, dar neužtenka. 
Norėtų, sako, matyti VISAS 
gražiąsias lietuvaites. Norėtų 
nejuokais sužinoti kiek randa
si gražuolių, netekėjusių, tarp 
18 ir 26 metų? Apart to no
rėtų, kad visos tos gražuolės 
dalyvautų “Naujienų” gražuo
lių konteste ir iš visų jų iš
rinkti “gražuolių karalaitę” ir 
dar dvi gražiausias ir tas iš
rinktąsias apdovanoti garbe ir 
pinigais.

Dar yra laiko gražuolėms 
pasirodyt. Tečiaus laikas bėgu 
greit ir 17 d. šio mėnesio jau 
nebetoli. O 17 diena yra pas
kutinė dėl užsiregistravimo. 
Po tos dienos registracijos kny
ga bus uždaryta ir naujų kon- 
testanČių nebus priimta. Taigi 
tegul musų gražuolės pasisku
bina!

Naujienų Piknikas, kaip ten 
nebūtų, bus gražiausias pikni
kas. Į jj suplauks gražioji 
“Naujienų“ rėmėjų minia ir 
dar visugražiausios musų lie
tuvaitės. Tai bus rugpiučio 26 
d. Stickney darže, ptickney, 
III.

greitu laiku atidarytas. Unijis* 
tai ir jų šeimynos galės priei
namomis sąlygomis juomi nau- 
duotis.

Brolis Butvilas paklausė, ko
kios sąlygos bus nariams. At
sakyta, kad nariai mokės už 
medžiagą ir over head, kas bus 
daug pigiau, ir patarnavimas 
moderniškas ir teisingas.

Brolis Mason paklausė atsto
vų, kodėl chicagiečiai turi tiek 
daug finansuoti ir visus sun
kumus panešti kitų miestų 
kriaučių ir kodėl kiti nepasirū
pina nei kiek. Šiuo klausimu 
kalbėjo brol. Pačkauskas, pri
pažindamas, kad tai yra tiesa 
ir chicagiečiams perdaug lėšuo- 
ja. Kaip brol. Masonas taip ir 
Pačkauskas pataria, kad J. T. 
labiau apsižiūrėtų, nes laikai— 
bedarbė didelė, o su naujais 
asesmentais bus sunku. Po šių 
diskusijų raportas delegatų li
ko priimtas.

Po to atsilankė International 
Union atstovas, brol. Newmap, 
nuo “Clown” cigarėtų išdirbys- 
tės, kuris sykiu atstovavo uni
ją ir darbdavius. Brol. New- 
man yra geras kalbėtojas; jis 
išdėstė, kodėl reikia unistams 
pirkti unijos darbininkų paga
mintus produktus. Užbaigęs 
kalbą, jis visiems užfundino po 
pakelį “Clown” cigarėtų. Be 
abejonės, pypkoriai likosi už
ganėdinti.

Brolis J. Sodeikis nusiskun
dė susirinkimui, kad dirbtuvė
je esąs biskį nuskriaustas, o 
teisingumą sunku rasti. Ma
žai svarstyta šis klausimas, bet 
liko pavesta lietuvių skyriaus 
Pildomąja! Tarybai ištirti.

Šis susirinkimas buvo trum
pas, bet gyvas.

K. J. S-ka, lokolo koresp.

------------------ - — , r........

kur policija spėjo atimti tuos 
pistonus pirm negu spėjo įvyk
ti nelaimė, bet daugelis taip ir 
pasiliko pas vaikus.

Parsivežė tų pistonų ir Ka

NAUJIENOJ ęhlcagę, III.

Motina jau kiek pasveiko ir 
sugryžo iš ligoninės. Sugryžo 
iš ligoninės ir Murauskas, bet 
jaunasis Kabutis, netekęs pen
kių svarbiausių pirštų, tebėra

8

Iš ACW. of A. lietuvių
lokalo 269

Musų skyriaus mėnesinis su
sirinkimas įvyko rugpiučio 10 
d., Amalgamated Center name. 
Susirinkimą atidarė pirm, bro
lis Pr. Prusis, apie 8 vai. vak.; 
skaitytasis protokolas priimtas 
be pataisų.

Iš Jungtinės Tarybos davė 
raportą A. Čepaitis ir Pr. Pru
sis. Iš raporto yra tik tiek pa
žymėtina, kad Chicagos J. T. 
pasiuntė New Yorkan tris biz
nio agentus dėl sutvarkymo 
organizacijos reikalų; taipgi 
suteikta stambi finansinė pa
rama iš Chicagos iždo G. E. B. 
dėl sušelpimo einančių streikų 
Milwaukee ir Philadelphijoje. 
Rengiamas dental ofisas bus

Bridgeportas
Didelė nelaimė lietuvių 

šeimynoj.

Užpereitą pirmadienį Kabu
čių šeimyną, 3231 Parnell Avė., 
ištiko didelė nelaimė.

Dieną prieš tai, sekmadieny, 
Kabučių sūnūs su kitais jau
nuoliais buvo išvažiavęs į Pa
los miškus. Vaikai bežaisdami
ir bėgiodami užtiko tiesiamą 
naują kelią ir prie kelio primė
tytų dinamito “kaps’ų” — pis
tonų. Vaikai, žinoma, juos su
sirinko ir parsivežė namo. Kai

RUPTURA

bučių sūnūs, 17 metų amžiaus. 
Tad pirmadieny jis sugryžęs iš 
vakarinės mokyklos, įėjo į mie
gamąjį kambarį ir ėmė pistoną 
krapštyti. Kambary tuo laiku 
gulėjo sužeistas Steponas Ma
rauskas. Prieš kiek laiko jis 
susižeidė koją, buvo ligoninėj; 
pradedąs pasveikti jis apleido 
ligoninę ir laikinai apsigyveno 
pas Kabučius.. Vaikščioti ne
galėdamas jis gulėjo lovoj.

Vaikui bekrapštant* dinami
to pistoną urnai įvyko baisus 
sprogimas, kuris sužeidė netik 
vaiką, bet ir gulintį Murauską. 
Sprogęs pistonas nutraukė Ka
bučių vaikui 3 kairės rankos ir 
du dešinės rankos pirštus. Nu
trauktųjų gi pirštų kaulai su
lindo į Murausko pilvą. Motina 
užgirdusi baisų trenksmą ir pa
mačiusi ištikusią baisią nelai
mę, nualpo, šeimininko gi tuo 
laiku nebuvo namie.

laimei pasitaikė, kad tuo 
laiku buvo atėjęs lankyti Mu
rauską draugijos lankytojas J. 
Maziliauskas, kuris skubiai pa
šaukė policiją, kuri visus tris 
—vaiką, jo motiną ir Muraus
ką išvežė ligoninėn.

ligoninėj, kur dar ilgokai pa
gulės iki užgys žaizdos, .lis 
vra Mercv ligoninėj.

— R.

i ■» ■»—r*"'*.—. .. y... ,

vo krautuvę ir laikys kiekvie
ną dieną atdarą, nes per ke
liolika paskutinių dienų laikė 
uždaręs iš priežasties remon
to. P. Burba ištaisęs naujai 
savo krautuvę ir pripildęs 
nauju tavoru yra prisirengęs 
kiekvienam patarnauti.

— Rep.

.. .IĮ. |W „.pK, , —r , ,

gryžo iš atostogų ir jau gami
na valgius svečiams savo na
muose 3252 S. Halsted Street. 
Atostogas ji praleido Rhine- 
lander ir Woodboro apielinkė- 
se. — R.

G. J. Burba atremontavo 
krautuvę

Gerai žinomas bridgeportie- 
čiams, moterų rūbų sankrovi- 
n inkus, G. J. Burba, 3214 So. 
Halsted St., pertaisė naujai sa-

Ten ir iš
LIETUVOS

per Bremeną 
Didžiausiu ir greičiau

siu Vokietijos laivu
C0LUMBUS

Arba kitais šios lini
jos laivais. Tiktai 8 

dienos ant jūrių
Puikus trečios klesos 

kambariai, tiktai 
staterooms

Prie vietinių agentų 
arba

130 La Šalie St 
Chicago, III.

NORTH GERMAN

LLOYD

Didelis Calumet Dreve
z •

Visus lietuvius užprašom atsilankyti pas mus. Duo
dam daržą visiems draugams, draugystėms, besket 
piknikams ir visokiems susivažiavimams dykai. 
Pianas ir šviesa po visą daržą taipgi dykai.

BLUE ISLAND, ILLINOIS
Važiuojant iš Chicagos Western Avė. iki Blue 
Island, ten iki Canal, o Canal Street East iki daržo.

Savininkai
STANLEY PŪKIS, MIKE VAVERUS 

IR STANLEY CZYZ

Gražuolių
KONTESTAS

Sugryžo iš atostogų

žinoma draugijų darbuoto
ja p-ia M. Kemėšienė jau su-

P Ko ne VirĮjįnia 20 5 4

JOSEPH VIIJMAS
N a m u S tat v m o 

K ON TRAK TORI U S
4 55 H S. W a * l> t e ru\ v» Avė. Chicago, III

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS

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

1618 West 18-ta Gatvė

25*
— yra tinkama 
kaina mokėti

už gerą
' dantų

mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Lorge Tube

25'

Rūgštumai Viduriuose
“Phillips Milk of Magnesia” 

Geriau negu Soda

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

IŠGYDOMA
Be ftnc Be
Peilio 9 u U Skausmo

Kam jums kankintis su diržu, kuo
met lengvai galima išgydyti jūsų 
rupturą greitai su pagalba mano me
todo. Išsigydykit ten kur šimtai ki
tų yra išsigydę ir yra sveiki visą 
amžių.

Skaitykit ką Ponas Lenart sako:
“Aš turėjau rupturą ir būtinai no

rėjau ja išsigydyti. Aš turėjau 
draugų kurie buvo išsigydę pas Dr. 
Flint, ir aš nuvažiavau pas jį. Jis 
pasakė, kad jis gali mane iŠgvdyti 
ir jis išgydė mane be peilio ir be 
skausmo. Aš likau išgydytas ketu
ri mėnesiai atgal ir nuo to laiko 
nereikia nešioti diržo ir jaučiu kaip 
naujas žmogus. Aš patariu žmo
nėms turintiems rupturas atsilankyti 
pas Dr. Flint, jei jie nori savo rup
turas išsigydyti saugiai, tikrai ir 
greitai.”

Peter Lenart,
13534 Mackinaw Avė., 

Hegewisch, III.
VERICOSE GYSLOS $25.00

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

Specialiai prirengti patogumai 
dėl moterų

PATARIMAI DYKAI

DR. E. N. FLINT
322 So. Stote SU 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 kurj rasite tar
pe dviejų didelių krautuvas langų.
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Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

baug yra buvę visokių kontestų, bet gražuolių 
kontestas tarp lietuvių bene bus rengiamas tik pir
mą kartą. .1 '

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

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

Skiriama yra trys 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.

Aplikacija
Aš noriu dalyvauti “Naujienų” rengiamame gražiuolių 

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

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

(metų), svorisamžius

užsiėmimas

Adresas

... aukštumas

kur gimus

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

Piknikas
Bus

Rugpiučio 26
1928

Stickney Darže
Stickney, III.

į Gražuolės
| Siuskit savo paveik- 
Į sius ir aplikacijas 
T “Naujiena” Pikniko 
f Komitetui!
1 ■

| Jau atsišaukė keletas gražių
Į lietuvaičių, kurios dalyvaus
t Gražuolių Konteste “Naujienų”
Į Piknike, bet dar yra vietos dėl
T keliolikos daugiau. Tai bus pir-
| mutinė proga gražioms lietuvai-
] tems įsigyti gražuolės vardą ir
| dovaną už gražumą iš “Naujie-
] nų”. Išpildykit aplikaciją tel-

• pančią “Naujienose”, kitoj vie
toje ir prisiųskit tuo jaus “Nau-

• jienų” Pikniko Komitetui.
Aplikacijos nebus skelbiamos viešai. Jos reikalingos tik Ko

miteto žiniai. Paveikslai priimtų aplikančių bus talpinamos “Nau
jienose”.

1 * •

____________ .

MOKYKLOS NURSK, 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURK

IŲ ŽINOTI ŠITA

KALBĖDAMA aukiteania mo
kyklos merginoms apie asme
ninu bigienų, patyrusį distrik- 
u> nurU nesakė t

"Viena pagrindinių taisyk
lių dėl merginų sveikatos, rei
kia užlaikyti sistemų norma- 
(lame stovyje. Normalia menk* 
■tinimas ir dieta turi būt var
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, nes jis 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto
jamas. Paimk laukit* kiek
vienų vakarų. Jos nepadarys 
nesmagumo."

Nujol galit vartoti neilu> 
rint kaip jus jaučiatės. Kiek
viena moteris privalo turėti 
rateli namie.

Ddicious
ood

A food for pro- 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele- •
ments for health 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele- 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

RAFT-PHEN1K 
EESE COMPANY

GARSINKITŠS 
NAUJIENOSE
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I lelephona Rooaevelt MM

Vislaakymd kalnai
Chtcagoje i—» paltui

Metama ,
Pusei metų_____
Trims mineriama 
Dviem mineeiam
Vienam mlneaiui

• _

. $8.01

. 4.00
, 2.50

1.50
.75

Chtcagoje per linellotojual 
Viena kopija , ■■ . 
Savaite* . . ■ , ... ....
Mmariul , ■

— 8c 
_ 18c 
. 75o

Šitokiais naiviais argumentais p. Hoover tikisi pa
kreipsiąs savo pusėn daugumą balsuotojų.

Bet gal jisai ir neklysta. Seni politikieriai, kurie 
patarė jam, kaip savo prakalbą rašyti, žino, kad vidu
tinis amerikietis tiki, jogei nuo prezidento priklauso, ar 
yra “geri laikai”, ar ne. šitaip protaujantiems (tikriaus 
sakant, neprotaujantiems) balsuotojams Hoover, ma
tyt, ir taikė savo kalbą.

Žemėlapio Istorija
(Prof. A. Krasnovas

Editor P. GRIGAITIS

Subscriptlon Ritei!
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outaide of Chlaago.
$8.00 per year in Chicago, 
8c. per copy.

Suvienytam Valatijoee, M . Chieago-

Motami n . f-r — >7.00
Puse* meta ------ 8.60
Trimi minėdama . - 1.75
Dviem mtaeaiama - 1.25

Entered aa Second Clasi Matter 
March 7th, 1914, at the Poat Office 
of Chicago, III., undtt tho Mt of 
March 8rd. 1879.

Vienam mineoiui —........  .75

Netayon Ir kitur uiatanluoM 
[Atpigintai i

Metamo . >8.00
Pumi mota , - 4.00
Trimi mUmdamo .............- &M
Pinigui reikia dilti palto Monay 

Orderiu karta n uiiakymu.

Naujienos dna kasdien* I laki idant 
aekmadieniui. Beidiia Naujieną Ban- 
drovi, 1739 So. Hatotad SI, Chiaago, 
IU. — Telefonai! Rooaevelt 85UL 1

ILGOKAI STIPRINASI

RINKIMAI
Rašo Dr. A. Montvidas.

Kauno “L. Aidas” praneša, kad Lietuvos vidaus rei
kalų ministerija ruošianti įstatymo projektą apie karo 
stovio pakeitimą “sustiprintos apsaugos” stoviu ir apie 
karo cenzūros panaikinimą. Oficiozas prie tos savo ži
nios deda pastebėjimą:

“Ministerijoj manoma, jog krašto vidaus būklė 
pakankamai sustiprėjusi ir stabilizuota, kad leidžia 
panaikinti karo stovį.”
Tautininkai valdo Lietuvą jau daugiau kaip pus

antrų metų, taigi ėmė pusėtinai daug laiko tai “vidaus 
būklei” stiprintis, jeigu tik dabar pripažįstama, kad ji 
esanti “pakankamai sustiprėjusi ir stabilizuota”.

Bet karo stovio panaikinimas dar yra tiktai svars- 
tomas. Kiek laiko tęsis svarstymas, nežinia. Ir kai svar- 
stymas pasibaigs ir įstatymas bus priimtas (kas jį pri
ims, kuomet nėra seimo?), tai vietoje karo stovio bus 
įvestas sustiprintos apsaugos stovis, kas nuo karo sto
vio mažai tesiskiria. * ’

• • • e

Taip pat ir su cenzūra: valdžia žada tiktai nuimti 
“karo cenzūrą”, bet ne visai cenzūrą panaikinti. Ir šią 
“didelę reformą” ji dabar dar tiktai — svarsto.

Iš to aišku, kad pati valdžia netiki į “stabilizaciją”, 
apie kurią rašo jos laikraštis.

“SENSACINGA” PILSUDSKININKŲ
DEMONSTRACIJA

Taigi rugpiučio 12 diena atėjo ir praėjo, o “Kauno 
Lietuva” kaip buvo gyva, taip ir tebėra.

Vilniuje įvyko didelis lenkų legionų suvažiavimas 
ir “pats” maršalas Pilsudskis laikė jame savo sensacin
gą, visoje pasaulio spaudoje iš anksto garsiai išbubny- 
tą kalbą. Na, ir ką gi jisai pasakė?

Anot Chicagos “Tribūne” korespondento, įspūdingiau
sia Pilsudskio kalbos dalis buvo ta, kurioje jisai pasi
pasakojo, kaip vieną kartą jisai nugirdęs šešis seržan
tus: jie buvę taip girti, kad nusiritę po stalu, o Pilsuds
kis — ne!

Tas pats korespondentas rašo, kad beveik kiekvie
ną lenkų diktatoriaus kalbos sakinį pertraukdavo girti 
legionininkų šukavimai, ir kad “mieste šį vakarą vargiai 
beliko vienas lašas degtinės”.

Tai ir visa, ką pilsudskininkai per savo didelę de
monstraciją Vilniuje “atliko”. O kiek buvo paskleista 
prieš tai visokių gandų: kad Pilsudskis paskelbsiąs ka
rą Lietuvai, kad jisai proklamuosiąs naują Lenkijos 
konstituciją, ir t. t. Jeigu jisai buvo ketinęs tokius “špo
sus” krėsti Vilniuje, tai, matyt, vėliaus apsisvarstė ir 
susilaikė. Lenkijoje visgi net ir diktatorius negali per 
pikniką daryti viską, ką nori!

COOLIDGE’O PĖDOMIS

Republikonų kandidatas į prezidentus, Herbert 
Hoover, pereitą šeštadienį pasakė savo pirmutinę rin
kimų kampanijos kalbą, išdėstydamas savo nusistatymą 
svarbesniaisiais vidaus ir užsienių politikos klausimais. 
Tai buvo‘tipingo konservatyviško republikono kalba, 
kurią butų galėjęs taip pat gerai pasakyti p. Coolidge 
arba bet kuris kitas “senosios gvardijos” šulas. Nė vie
nos pažangios, ką nors naujo žadančios minties!

Hoover’io programų gali būt pilnai patenkinti tik
tai stambieji, į trustus susiorganizavusieji kapitalistąį, 
nes jisai remia visus jų reikalavimus. Ęet už tai farme- 
riams, darbininkams ir kitoms visuomenės ^grupėms jo 
programas nepripažįsta absoliučiai nieko. Kodėl gi jisai 
mano, kad tie žmonės privalą už jį balsuoti? Todėl, gir
di, kad republikonų partija davusi kraštui “gerovę” 
(prosperity).

Republikonų kandidatas išpasakojo savo kalboje, 
kiek per aštuonetą metų republikonų viešpatavimo 
Amerikoje padidėjo turtas, kiek pastatyta naujų namų, 
kiek pagaminta naujų automobilių, ir t. t., ir t. t. Va
dinasi, jeigu nuo 1920 metų Washingtose butų sėdėję 
ne Hardingas ir Coolidge, bet kitos kurios partijos žmo
nes — sakysime^ demokratas Cox arba Davis, -r- tai 
amerikiečiai dabar nevažinėtų automobiliais ir neturė
tų radio aparatų savo namuose!

Keletas metų atgal dvi dide
lės lietuvių organizacijos buvo 
išsirinkusios redaktorius, kurie 
net tinkamais reporteriais ne
galėtų būti. Nemaža yra atsi
tikimų, kuomet draugijų rašti
ninkais išrenkama žmonės vi
sai nemokanti arba tik biskj 
mokanti rašyti. Man yra tekę 
matyti, kad vienoj didelėj drau
gijoj į auditorių komisiją iš
rinko net su aritmetika mažai 
apsipažinusį žmogų. Yra pas
tebėta, kad musų susivieniji
muose, kada renkami centrali- 
niai viršininkai, daugelis bal
suoja už savo kuopos narius, 
nes kitų nepažįsta. Didžiuma 
balsuoja už tuos kandidatus, 
kuriuos visokie politikieriai re
komenduoja, nors balsuotojai 
nieko nežino apie jų tinkamu
mą; kitaip viršininkų jokiu bu- 
du negalima butų išrinkti. Jei
gu republikonai, demokratai, 
sociiiliatiii, komunistai ir kiti 
savo konferencijose arba kon
vencijose neparinktų kandida
tų, gyventojai balsuotų už sa
vo gimines, draugus ir kaimy
nus ir valdininkų negalima bu
tų išrinkti. Kada kandidatai 
parenkami, tuomet gyventojai 
balsuoja už tą, kurį nori matyt 
išrinktu.

Aš nesmerkiu rinkimų prin
cipo, nes jais ar tai šalies gy
ventojai ar organizacijos na
riai pareiškia savo valią, apgi
na demokratingumą ir apsigi
na nuo uzurpatorių, niekšų ir 
suiručių. Tik rinkimai turi bū
ti tvarkus, tikslus ir protingi.

Man šį sykį norisi kiek pla
čiau paliesti viršininkų rinki
mus musų susivienijimuose. 
Kaip žinia, pradžioj leidžiama 
visų kuopų nariams nominuoti 
kandidatus. Balsuojama už gi
mines ir kaimynus, kiti visai 
atsisako balsuoti, o didžiuma 
balsuoja už susitarusio politi
kierių būrio kandidatus. Pas
kui vėl balsuojama už politikie
rių pravarytus kandidatus, ku
rie vienok da nesiskaitys išrin
ktais, nors' ir didžiumą balsų 
gautų, nes seimas turės juos 
perrinkti, šitokią komediją su
lošti butų nebloga laikas nuo 
laiko, ypač nedarbo metu, bet 
ji kainuoja brangiai. Išleidžia
ma nemaža dolerių spaudai ir 
paštui, balsų skaitymo komisi
jai, ir kuopos ypač didesnės ne
retai turi samdyti svetaines 
ekstra mitingams. Partizanai 
sukelia nemaža triukšmų, su
iručių ir nedraugingumo, o tū
li net išmokina suktybių, šito
kiu budu išrinktieji viršininkai 
nevisuomet yra tinkamiausi 
žmonės skiriamai pareigai eiti.

Jau ir dabar pastoviosios su
sivienijimų komisijos yra ren
kamos seimuose. Kuopos visai 
jų ne nominuoja. Da daugiau. 
Bile delegatas ir nominuoti ne
gali, o paskiriama komisijų ko
misija, kuri sudaro tinkamų 
žmonių surašą į įvairias komi
sijas ir rekomenduoja seimui 
balsuoti už juos. Jei prieš ku
rį susidarytų didžiuma balsų, 
komisija rekomenduos kitą tin
kamą žmogų, šitokiu pat bu
du reikėtų rinkti ir viršinin
kus. Pirmininkas turėtų pas
kirti pagarsėjusį teisingumu 
butlegerį, daktarą, advokatą 
arba da iš proto neišėjusį bol
ševiką parinkti komisiją iŠ ke
lių žmonių, kuri rekomenduos 
kandidatus. Jeigu kurį seimo 
didžiuma atmes, galima kitą 
labdaringą žmogų rasti, nes į 
viršininkus labdaringais tiks
lais skverbiasi visi. Seimai tu
rėtų būti laikomi tokiuose mie
stuose, kur prohibicijos agen
tai mažiau šaudo. Viršininkų 
nominavimo komisiją reikėtų

apgyvendinti gerame hotelyje, 
kur duoda visko gerti ir valgy
ti ir ją turėtų saugoti priešin
gos partijos fanatikas, kad ne
imtų kišių. Nėra abejonės, ši
tokia komisija nominuotų tin
kamus žmones. Kada seimas 
juos užtvirtina, galima jau lei
sti ir kuopoms pasibovyti bal
savimais, nes, neabejoju, ir jos 
užtvirtins. Tuomet viršinin
kais netoli visuomet taptų iš
rinkti tinkami žmonės. Tuo
met politikeriavimui ir suiru
tėms butų mažiau vietos. Nu
mirusio, pabėgusio arba prasi
kaltusio viršininko vietą pildo
moji taryba pati visuomet tu
rėtų papildyti kitu žmogumi. 
Juk tokio nonsenso, nėra pasau
lyj, kad sekantis daugiausia 
balsų gavęs rinkimuose galėtų 
tapti viršininku. Tai butų pa
neigimas didžiumos ir mažu
mos gale ant didžiumos.

Mažesnėse lokalėse organi
zacijose, kur nariai vienas ki
tą arčiau pažįsta ir žino kiek
vienas kito gabumus, viršinin
kai ir komisijos gali būti ren- 
kami tiesioginiu balsavimu, vie
nok ir čia butų praktingiau su
daryti nominavimo komisijas 
iš tinkamų žmonių, kurios re
komenduotų kandidatus ir į 
viršininkus ir į komisijas. To
kiu budu išrinktų tinkamesnius 
žmones.

Renkant šalies prezidentus, 
senatorius, kongresmanus, gu
bernatorius ir kitus valdinin
kus priseina balsuoti už parti
jų parinktus kandidatus. Ne 
visi partijos nariai juos paren
ka, o partijų konvencijos. Tai
gi kandidatai yra parenkami 
netiesioginiu balsavimu. Tie
sioginis balsavimas kartais y- 
ra praktingas, kartais ne.-*, & ‘k -
— — ------------------------- -

Skaitytojų Balsai
- J

Trumpai kalbant
Pas darbininką pinigai atei

na želvio greitumu, o išbėga — 
kiškio. 

* * *
Patarle sako: “Į balą įkritęs 

sausas nekelsi“. Bet yra tokių 
vietų, kad šlapias įkrinta, o 
sausas atsikelia.

žmonės maliavoj a medines 
arba geležines tvoras, kad jos 
nerūdytų arba netrunytų. Bet 
kodėl moterys veidus pentuoja? 
Juk, rodosi, visi gali žinoti, kad 
kol žmogus gyvas, tai veidas 
netrunys. 

* * *
Kai kurios moterys neken

čia vyrų, kurie ruko. Sako, kad 
vyrai pribarstantys pelenų vi
sur. Tiesa, rūkyti gal ir yra 
nešvaru. Bet kai moterys kram
to čiujingumą ir prilipdo jo po 
stalais, po kėdėmis ir kitose 
vietose, tai atrodo krėslų apa
čioj, kaip kad Karpatų kalnų 
viršūnės. • * * *

Chieagiečiai sako: komunis
tai valdo Tautiškas kapines. 
Tegul jie ir valdo jas, nes vis
gi yra geriau, ne kad jie valdy
tų S. L. A. Numirėlių komunis
tai nuskriausti negali, o gyvie
ji —* šie tegul apsižiūri.

♦ * *
Du lenku norėjo iš Paryžiaus 

į Ameriką atlėkti su savo višta. 
Jie tečiaus nutupė vandenyne. 
Tai buvo “nepodaice pšiakreu“.

* * *
Sako, policijos naujas virši

ninkas pęrkėjęs j kitas stotis 
daug policininkų ir policijos ka
pitonų. Šiur, kad taip reikėjo 
padaryti, nes kur biznis pras
tas, tai reikia jis perkelti kiton 
vieton. 

♦ * *

(Tęsinys)
Jei saules aptemimo momen

tu mes pažymėsime valandą, 
kuria ji dar buvo matoma įvai
riuose miestuose, tai gausime, 
girdi, tą laiko skirtumą, kuris 
atitinka jų nuotolius ir kurį 
mes galime išreikšti taipgi 
lanko laipsniais.

Jei nubrėžtumem žinomą 
mums pasaulį ant išvyniotos 
rutulio paviršiaus atkarpos, 
ant kurios vienomis linijomis 
susijungsime visus taškus, iš 
kurių buvo matyti saulė vienu 
ir tuo pačiu kampu, o antro
mis—kraštus, kur tą pačią va
landą buvo matyti visos apte
mimo fazės, tai gausime tinklą, 
kuriame dedami žinomas mums 
vietas, gausime ir jų atstumus 
vieno nuo kito, ir daug tiks
liau, negu keliauninkų žinių nu
rodoma. Tariant, Hiparchas 
siūlė padaryti laipsnin į tinklą, 
kuriuo naudojasi ‘ ir šių dienų 
geografai.

Bet Hiparcho metodas nepa
tiko tų laikų mokslininkams. 
Tada dar permaža tikslių stebė
tojų buvo ,kad galima butų bu
vę įkūnyti jo kartografijos dės
niai. Reikėjo daugiau kaip 
trijų amžių laiko, kad įvyktų 

ddižiojo graikų astronomo idė
jos, kurių dėsniais, pasak ka
žin kokio Marino Tirskio, Pto
lomėjus sudaręs pasaulio' žemė
lapį. Jo atlasas su daugybe 
nuorašų išsiplatino senovės pa
sauly, iš kurių kiti ir mus pa
siekė—yra pirmas moksliškas 
bandymas tiksliai atvaizduoti 
tada žinomą pasaulį. Jo pasau
lio žemėlapis yra išvyniotas 
konuso paviršius, ritulio lie
čiamoji—į kurį perkeltos rutu
ly atvaizduotų sausumų ir ju
rų apibraižos.

Ant to žemėlapio išvestos tie
siosios, rodančios polįų atstumą 
—arba tikriau—-pusiaujui ly
giagretės juostos, charakteri
zuotos vienodu ilgiausios metų 
dienos ilgumu, atatinkančiu 
aukščiausią saulės š. pusrutuly. 
Tos juostos ant žemėlapio pa
vadintos klimatais, t. y. saulės 
nusvirimo laipsniais, iš kur ve
dama, jog žodis “klimatas“ se
novėje buvo vartojamas kiek 
kita prasme, negu šiandien, 
nors žemiau parodysime, kad 
musų jo reikšmė kilo irgi iš 
čia. Atstumai tarp vakarų ir 
rytų Ptolomėjaus buvo nubrėž
ti tais pačiais pagrindais kaip 
ir Eratosteno ir todėl jie ma- 
žau tikslus.

Ptolomėjaus žemėlapio atsira
dimo metu, senovės geografi
nės žinios stovėjo gana aukštai, 
žinios apie vak. Europos, š. 
Afrikos ir žiem. vak. Azijos 
krantus buvo visai tikslios. Ry
tuose senovėje žinomos žemės 
ligi Malako sąsiaurio, kurį ap
lankė Grėkas Aleksandras.

Finkijos jūreiviai nusibelsda- 
vo toli į pietus, aplenkdavo 
Afriką ir nustebę matydavo 
saulę dešinėje—kas mums yra 
geriausias įrodymas, jog jų tik
rai būta p. pusrutuly ir aplenk
ta Afriką. Be to, Hanonui va
dovaujant, tos kelionės, maty
ti, buvo daromos po du kartu, 
vieną kartą iš rytų, antrą iš 
vakarų.

Tačiau jų jūreivių žiniomis 
mažai buvo tikima ir tiksliai ži
noma p. Afrikos dalimi laikė 
Phrasono kalną 15,5° p. pi., ku
rį aplankė Dioskuras.

Jei jie turėtų geresnių laivų 
ir dar kompasą, galėtų plaukio
ti toliau nuo kranto ir gal iš
drįstų mėginti atrasti Ameriką, 
nes Eraostenas sakė, jei Atlan
to vandenynas nebūtų toks pla-

Aš manau, kad jau laikas pra
dėti aukos rinkti “Laisvės“ Dė- 
delei pastatyti paminklą, žino
ma, jis inorės, kad-paminklas 
butų pastatytas iš sėlyklo.

Pustapėdis.

tus, tai prisilaikant to paties 
platumos laipsnio iš Ispanijos j 
Indiją galima butų nuvažiuoti 
tiesiu keliu.

Jo manymu, rekėjo aplenkti 
daugiau ne trečdalį žemės ru
tulio; Pasidonijaus nuotas nuo- 
tolis= 70,000 stadijų. Strabo- 
nas manė, galima tikėtis pake
ly aptikti gyvenamų kraštų. 
Kaip matėm, Krateso gaublys 
turėjo net tų kraštų a vaizdą. 
Kažin kokiu pranašavimu 
skambėjo Marko Enėjaus Se- 
nėko “Medėjos“’ dramos eilės, 
kur choras sako:

Venient annis, saecula seris 
Ouibus Oceanus vincula re- 

rum
Laxet at ingens patebit tellus 
Tethisnue novos tefeget orbes 
Nec šit terris ultima Tule, 

t. y. ateis laikai, kada vande
nynas atvers savo paslaptis ir 
rasis didžiulė žemė, rasis nauji 
žemynai ir Tule nebus pasku
tinė žemė.

Bet tam pranašavimui negreit 
buvo lemta įvykti.

Pradedant nuo antrojo am
žiaus, prasideda mokslinin
kų darbų nykimas. Kri
kščionybės įsigalėjimo me
tu buvo neigiami stab- 
moltlžių filosofai ir jų mo
kslai. Biblijos autoritetas ir 
jos aiškinimas bažnyčios tėvų 
atstoja mokslo tiesas. Mokslas 
buvo visai ignoruojamas arba 
keičiamas, pritaikomas tiems jų 
aiškinimams. Išnyko žemės 
sferinės formos mokslas, o su 
juo kartu ir mokslinė kartogra
fija. Net tokie daug keliavę 
ir turėję daugybę ikrų žinių 
apie tolimus Kinų ir Ceilono 
kraštus žmonės, kaip Kozmą — 
palikdavo bažnytinės pasaulė
žiūros rate, žydų palapinę ir 
Nojaus laivą jis laikė per pa
saulio pavyzdį. Jo manymu, pa
našiai kaip palapinė, ir žemė 
turėtų būti ketvirtainiška, ir 
kaip ji turėjusi 2 uolekčių ilgio 
ir 1 pločio, taip ir žemė turin
ti turėti 400 dienų kelionės į 
ilgį ir 200 į plotį. Ją, lyg ko
kia bonia, dengia dangus, ku
riame j ūdą dangovės ir 4 ange
lai laiką 4 kraštų vėjus.

Štai ištrauka iš Kozmos In- 
dikoplevsto samprotavimų. “Kai 
jus tvirtinate, jog žemė sudaro 
cenrą, apie kur juda pasaulis, 
jūsų hipotezė išsisklaido, nes 
jus tuo pačiu laiku lankote že
mę ir vidury ir apačioj, o vie
nas ir tas pats daiktas negali 
būti ir vidury ir apačioj, nes 
centras yra vidurys tarp viršaus 
ir apačios. Kam, esą, reikia 
ginčytis, palaikant tokias nesą
mones prieš, Šventąjį Raštą? 
Juk tai net juokinga. Toliau 
dėl antipodų; jei kojos vieno 
žmogaus atvirkščios kito, tai 
kaip ir vienas ir antras gali 
palikti stovį ir kaip jie gali gy
venti žemyn galva ar tai žemė
je, ar vandeny, ar ugny. O ka
da ims lyti, kaip nepasakyti 
jog lietus juos lyja? Vieną ly- 
damas, antru turėtų kilti! Kaip 
galima nesijuoki tokia bepro
tybe ?

Dievas sukurė žemę, nieku 
neparėmęs. Tad žemę paalikoma 
Kūrėjo jėga. Jis ją, anot apaš
talo ,sukurė savo vieno žodžio 
valios jėga. Jei kas nors bu
tų apačioje arba greta žemės, 
tai savaime nukristų. Dievas 
sukursę žemę, sujungė jos 
kraštus su dangaus kraštais, iš 
4 pusių parėmė apatines dan
gaus dalis ir gaubtuvu apgau
bė išilgai visą žemę. Paskum 
sulig žemės platumu. Jis nu
statė dangų, kaip sieną, einan
čią iš viršaus apačion ,tokiu 
budu sudarydamas lyg namą, 
uždengtą iš visų 4 pusių, arba 
ilgą kambarį su gaubtuvais, 
nes pranašas Isajus sako: Jis 
sutvarkė dangų gaubtuvo pavi
dalu; gi Jovas taip išsireiškia 
apie dangaus ir žemės sujungi
mą. Jis palenkė dangų į že

mę, po to ištirpino žemę kaip 
kalkes ir prinitavo ją, kaip ket
virtainį akmenį. Kaip gi sfe
rai pritaikyti tie žodžiai? Mozė 
kalbėdamas apie palapinę, kuri 
yra žemės vazdas, nurodo jos 
ilgį 2 oulekčių ir plotį vienos. 
Su pranašu Isaju mes pasaky
sim, jog dangaus forma, gau
bianti pasaulį, yra gaubtuvo 
pavidalo, su Java, jog dangus 
buvo sujungtas su žeme, su 
Moze, jog žemė daugiau ilga 
negu plati ir t.t.“

IŠ tos ištraukos skaitytojai 
gali matyi charakerį tų laikų 
geografų argumentacijos. Tam 
suprasti reikėjo vieno — tikė
jimo.

Kiti, o tų buvo dauguma^ 
vaizdavosi žemę paplokščių ra
tu (nelyginant musų ripka- 
skritulys), kurio, šv. Rašto, 
centras buvęs Jeruzolimas.

Vienoje Jeruzolimo bažnyčio
je net ligi šių laikų rodoma 
vad. žemės bambą, nedidelis 
pakilimas, kuris, bažnyčios ge
ografų galva, buvęs kaip tik 
pačiam pasaulio vidury.

Evangelijos žiniomis, 4 žemės 
kraštus apsupa vandenynas, 
kurio platus sąsiauris dalina 
sausumą į 2 dali, iš kurių vie
na vėl dalinasi pusiau. Du ma
žu ketvirtadaliu sudaro vienas 
—Europą, antras Aziją— die
vobaimingo Simo paveldas (pa
likimas), gavusio didesnę dalį 
dovanų, negu jo du broliu. Van
dens juosta, skirianti Europą 
nuo Azijos yra Nylas, Juodoji 
jura Donas, kuris dar iš seno 
buvo laikomas Europos ir Azi
jos pasieniu. Iš tos viduram
žių simbolinės žemės vaizdavi
mo formos, kaip užuomazga iš 
savo narvelio pamažėle kitėda- 
ma ir vystydamosi išauga pai
nesni viduramžių žemėlapiai, 
ant kurių nevaržomai ir netei
singai, bet jau daug painesniais 
ir vingiuotais atvaizdais prade
dama piešti vaizdai įvairių vals
tybių, kraštų jurų ir būtinai 
salų, vandens ratu apsuptų pa
vidalu. Centretų žemėlapių fi
gūruoja Jeruzolimas, rytuose 
dausos (rojus), kurias atrasti 
ne kartą buvo siunčiama eks
pedicijų. Galinėje_šiaurėjc gy
veno Gogo ir Magogo tautos. 
Bet kadangi vyriausia vieta že
mėje priklauso rojui, tai pa
prastai žemėlapio viršus buvo 
skiriamas rojui ir Azijai; šiau
rės kraštai buvo prieinami kai
rėje, o vakarų apačioje. Kalnai 
ir upės buvo žymimos chema- 
tiškai arba antraščių pavidalu,

(Bus daugiau )

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

■ • * 
Pradedu Bizni

1) REAL ESTATE, 2) Visokios 
rųšies: Apdraudą (INSURANCE): 
Nuo Ugnies, Langų, Automobilių, 
Gyvasties ir kitų, 3) Surandu 
PASKOLĄ ant Pirmų Morgičių.

Vesiu biznį per dideles, tvirtas 
ir teisingas kompanijos.

Meldžiu visų suteikti man pro- 
R4 mandagiai ir teisingai jums 
patarnauti.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halstcd St. 
Tel. Rooaevtlt 8500

i=— G
GYVENIMAS

M i nešinti žurnalai

900 W. 52nd. Street
CHICAGO

Prenumerata metama $1.50
Pusei metų_________ $1
Kopija .......................... 10c

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

Rado saviškių nušautų 
gangsterį

Farmeris ant retai važiuoja
mo Bro\vn kelio, už Chicago 
lleights, rado kilikų^ suvarsty
tą lavoną apie 35 m. amžiaus, 
gerai pas i rėdžiusio žmogaus. 

Lavonas tebėra neidentifikuo
tas.

Policija spėja, kad tai bus 
gangsteris, kurį nušovė kiti 
gangsteriai ir lavoną išmetė 
grabėn. Šliejama, kad jį nu
šauta kitur ir tik lavoną pa
mesta, nes niekas apielinkės 
farmcrių šūvių negirdėjo.

Pasak policijos, nauja but- 
legerių šaika bando įsitvirtin
ti West Sidėj ir veikiausia iš 
tos šaikos ir bus nušautasis, 
nes butlegeriai labai nemėg
sta, jei kas kitas pradeda lįsti 
j jų teritoriją ir jie pasisku
bina konkurento atsikratyti 
vienatiniu gangsteriams žino
mu keliu — pasiuntimu ten, 
iš kur niekas nebegryšta.

Mayoras Thompsonas pasira
šė po miesto tarybos nutarimu 
panaikinti kontraktą su White 
Paving Co. ir kad pats miestas 
taisytų North Sidės gatves. Ma
yoras pasirašė po tuo nutari
mu po pasitarimo su keliais ad
vokatais, kad jis nebūtų atsa- 
komingas už sulaužymą kon
trakto. Kontraktą panaikinti 
prisiėjo delei vienos merginos ' 
užvestos bylos, kad perdaug 
brangiai suderėta su ta kom
panija.

Dabar niekurių gatvių taisy
mas jau prasidėjo.,

Kova tarp barzdas
kučių |

J .. I
šešios vidurmiesčio barzda- 

skutyklos atsikreipė į teismą ir 
gavo laikinius injunetionus 
prieš barzdaskutyklų savininkų 
asociaciją ir barzdaskučių uni
ją. Pasak skundėjų, jie atsisa
kę pakelti kainas už plaukų 
kirpimą nuo 60c. iki 75c. ir 
taipjau įvedę savo barzdasku- 
tyklose sistemą nedavimo tip- 
sų, todėl juos ir pradėta perse
kioti. Jų barzdaskutyklos buvę 
bombarduojamos, o vienas jų 
likęs labai smarkiai sumuštas 
ir ilgą laiką buvęs arti mirties. 1

Dar vienas užsinuodiju
sių nežinomais nuo

dais mirė

Jau buvo rašyta, kad viena
me apartmentiniame name prie 
1940 Lincoln St. nuo nežinomų 
nuodų pasimirė Alma Lee ir 
Joseph Magliano, o pastarojo 
pati ir Jennie Mathiesen sunkiai 
susirgo. Užvakar pasimirė ir 
Magkiano’ienė. Tik p-lė Ma
thiesen tebėra gyva ir pasveiks. 
Del kokios priežasties jie mirė 
— tebėra neištirta ir nesužino
ta.

Visi keturi gyveno vienuose

Gręsia trainmenų ir , 
konduktorių strei

kas

namuose. Magliano gyveno ket
virtame augšte, o Mathiesen ir 

Keturi Žmones prigėrė Lee, įaugės, gyveno šeštame 
-----------  1 augšte. Vieni kitų jie nepažino 

Pereitą šeštadienį ir sekma-1 ir todėl vienu ir tuo pačiu val- 
dienį besimaudydami ežeruose giu užsinuodyti negalėjo. Buvo 
prigėrė keturi chicagiečiai. | spėjama, kad centraliniam šal-

Graborlai______

S. D. LACHAVICZ
Akių Gydytojai
M WV*/JUw**V****>*,*^,/s,^^*v>

Tel. Victory 6278

N MCI M

Prieš kiek laiko geležinkelių! 
konduktorių ir trainmenų uni- • 
ja pareikalavo pakelti jų algas 
19 nuoš. Tas reikalavimas bus 
atiduotas išspręsti arbitracijai, 
kuriai vadovava federalinė ar- 
bitracijos taryba. Bet dabar at-' 
virai pripažįstama, kad arbitra- 
cija nenusisekė ir kalbama apie 
generalinį trainmenų ir kon
duktorių streiką. Galima tikė
tis, kad balsavimas dėl streiko 
bus padarytas prieš rugsėjo 
4 d.

Penki žmonės užmušti i 
automobilių

SAVO DANTIS
Sutaupykit Pusę

Krown taip pigiai kaip $4.50 už 
dantj

Tiltelių darbas taip, pigiai kaip 
$4 už dantį.

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

Garantuotas be skausmo
Ištraukimas dantų $1 

Duosime jums rašytą garantiją 
už kožną atliktą darbą 

Gas X-Ray

| Kogen - System - 
Dentists

1105 West Chicago Avė.
Kampas Milwaukee Avenue 

Antras aukštas 
Tel. Monroe 4484

Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedalioj nuo 10 ryto iki 1 

po pietų ---------------------------------------------

Sekmadieny keturi žmonės li
ko suvažinėti ir užmušti auto
mobilių, o vienas užmuštas ir 
moteris sunkiai sužeista nelai-! 
mėje su automobiliu — aštria
me užsisukime apvirtus auto
mobiliui. Be to dar įvairiose ne
laimėse su automobiliais daug 
žmonių liko sužeista. Du už
muštųjų yra hammondiečiai.

P-lė Frances Schwartz, 28 m., 
3863 Maypole Avė., ties 22 iri 
Washtenaw gatvėmis neteko 
kontrolės ant automobilio, už- j 
šoko ant šalygatvio ir sunkiai 
sužeidė Lena Schaefer, 38 m., 
2658 M. 21 St. ir jos sūnėną 
Thomas Iloffman, 8 m. Neat
sargi automobiliste liko areš
tuota.

<r

PRANEŠIMAS
Šįuomi pranešam savo kostumeriams, kad pabaigtas darbas dėl 

naujo įrengimo musų krautuvės.
Mes atsiprašom visų kostunierių ir pažįstamų, kad mes buvom 

priversti uždaryti savo krautuvę dėl geresnio įrengimo.
Dabar krautuvė atdara kasdieną.
Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti pas mus.

G. J. BURBA
3214 So. Halsted St. Phone Victory 2477

j

Anna Szczetinski, 12 m., pri-'dytuvui sugedus pasidarė gasų, 
gėrė Silver Lake, ties Kenosha,' kurie juos nunuodijo. Bet ko- 
Wis. Jos du broliai išgelbėjo ki- roneris ištyrė, kad pasidaran- 
tą mergaitę, bet nepastebėjo tys iš šaldytuvo gasai nėra nuo- 
kaip jų pačių sesuo prigėrė. Jie dingi. Be to jei jie butų nuo- 
pastebėjo jos pražuvimą kai ki- dingi, tai butų susirgę visi na
ta mergaitė buvo jau išgelbėta. 
Abi jos papuolė į gilią vietą, o 
plaukti nemokėjo.

mo gyventojai. Tuo tarpu, išė
mus minėtus keturis, visi kiti 
yra pilnai sveiki. Todėl daugiau-

Lietuvis Graboriss ir 
Balzamuotojas

2814 W. 23rd PI.
CUcago, IU.

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

Lietuvis Alkių Specialistas

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musą patanuav imas 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidą užlaikymui 
skyrių-

3307 Auburn Avė.
CHICAGd^LL.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas 

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRI8T

Phone Boulevard 6487 
4649 South Ashland Avenue 

ir 805 East 47th Street 
Phone Kenvrood 1752 
Praktikuoja 20 metų

.......    ........... .i. ——   —
Lietuviai Daktarai

Įvairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal 

Dr. J. W. Beaudette
VIRBUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos: 

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

TELEFONAS CANAL 0464

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

ŽMONES, O ŽMONES!
Ar jus žinote, kad jus esate labai komplikuoto mechanizmo 

intelektualas ?
Ar jus žinote, kad jūsų didelis skaičius organų kooperuoja, kad 

butų tinkami dėl atlikimo darbo?
Ar jus žinote, jei jūsų bent vienas organas atsisako atlikti sa

vo pareigas, jums tada gresia pavojus arba MIRTIS.
Mano klinikos ir praktiškas daugelio metų patyrimas, čionai ir 

užrubežyj, įtikino mane, kad žmonių kentėjimai paeina dėl negavi
mo medikalės pagelbos. Todėl protinga yra iš laiko pasitarti su 
gydytoju dėl apsisaugojimo savęs ir išvengimo ligų.

Širdingai kviečiu atsilankyti ir pasikalbėti su manim. Jums 
tas nieko nekainuos.

DR. C. C. SINGLEY M. D.
20 W. Jackvon Boul. Suite 1615, Phone Harrison 0150 

Valandos nuo 10 ryto iki 1 po pietų ir nuo 3 iki 4:30 po pietų

Pasitarimas su musų Medicinos 
Daktarais dykai.

Valandos nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Jei atnlų»lt« mvo mažų fotografijų arba 
fototrafljoN proof, | tai hun atkreipta 
•prelate atyda. Viii lai Akai greit atsakomi.

American Institute 
of PUutic and Pačiai Rejuvenation 
Suite 72# State-Lake Bldg. 190 N. State St.

Teltphone State 5154 Chicago, III.

Išsirinkite Sau 
Tinkamą Nosį

Musų žinomi plastic chirurgai 
pertaisys jūsų nosį pagal jūsų 
veidą. Nežiūrint kaip kreiva jį 
butų arba stora, jus galit tu
rėti tinkamą nosį su pagelba 
be skausmo pataisymu. Ir tai 
užims tik dvidešimtį minučių. 
Neliks jokių ženklų. Specia
liai pigios kainos. Mes taipgi 
žinomi ir dėl kitų pertaisymų, 
kaip tai: prašai inime gymio 
ženklų, rauplių duobių, atitai
syme kreivų akių, atjauninime 
senų veidų ir t.«t. Kainos la
bai pigios.

Ežere prie Clarendon mau
dyklių prigėrė Grace Garrett, 
19 m., 4338 A. Ashland Avė. 
Ji maudosi kartu su vaikinu, 
kuris jos vėliau pasigedo, bet 
manė, kad ji jį palikusi išvyko 
namo. Apie jos prigėrimą suži
nota kada vanduo išplovė jos 
lavoną.

John Ladvvay, 11 m., 2121 W. 
Grand Avė., prigėrė prie mies
to prieplaukos, kur jis žuvavo. 
Jo meškerė užsikabino už me
džio ir jis taip smarkiai ją pa
tempė, kad pats įkrito vande- 
nyn.

Patricia Maher, 3 m., 4128 
Monticello Avė., braidė pusant
ros pėdos gilumo vandeny ties 
Antioch, kur yra jos tėvų va
sarnamis. Niekas nematė kaip 
ji prigėrė, vien kiti vaikai už
tiko vandeny jos lavoną.

sia domės kreipiama j valgius 
— gal iš vienos sankrovos buvo 
pirkti. Bet kol kas ir valgiuose 
nuodų nesurasta. Bus tyrinėja
ma mirusiųjų viduriai, bet tam 
ims kokią savaitę laiko.

Paleido 82 miesto dar
bininkus

Mayoro Thompsono įsakyta 
ekonomija visuose miesto de
partamentuose, kad pašalinti 
miestui gręsiantį deficitą, jau 
prasidėjo paleidimu 82 miesto 
darbininkų. Iš miesto advoka
to ofiso paleista 70 darbinin
kų, o iš vogų tikrintojo raš
tinės — 12. Paleistųjų vardų 
neskelbiama. Bet tai esanti 
tik pradžia, nes neužilgo bu
sią paleista viso apie 500 dar
bininkų.

J. F. RUDŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

el, kad priklausau 
prie grabų ildirby- 
st4s.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
S K Y R I U Si 

8238 S. Halsted St 
Tel. Victory 4088

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

J. F. Eudeikis Komp
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė, 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tek Blvd. 3201

Lietuvės Akušerės

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 2166 
Nuo 9 iki 12 vai. dionos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

DR.HERZMAN
— Iš RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vvrų, moterų ir vaikų pagal nauiau- 
slus metodus X-Ray ir kitokius elek* 
tros prietaisus.

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

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

Naktį So. Shore 2238, Crawford 8283

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res„ 6641 South Albany Avenue 
TeL Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

Ofiso Tel. Victory 6?33 
Rez. Tel. Drezel 91 9a

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirsrras
Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 

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

arti 81st Street
Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vakare 
Nedaliomis ir šventai. 10—12 dieną

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas Ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai egzaminadja. Be skausmo 
ištrauki mas

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

Te.L Cicero 49

A. L Davidonis, M. D
4910 So. Michigan Avė,
• Tol. Kenwood 5107 

Valandos
nuo 2 iki 11 vai. ryte;
nuo 6 iki 8 vai. vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Kaip palaikyti groži
Chicagoje dabar laiko suva

žiavimą Amerikos kosmetininkų 
draugija, kuri svarsto kaip pa
laikyti moterų grožį. Viena kal
bėtojų, p-lė Frances Marteli, 
apskaičiavo, kad Illinois mote
rys išleidžia daugiau visokiems 
kosmetikams, negu valstija iš
leidžia gerų kelių pravedimui. 
Pernai valstija išleido keliams 
$146,000,000, kuomet moterys 
kosmetikams išleido *$150,000,- 
000. Pasak jos, dabinasi netik 
miestietės, bet taipjau farmė- 
rės ir mažųjų miestelių gyven
tojos.

Moterei labiausia rupi palai
kyti savo gražumą, nes jos gro
žis yra jos turtas, jos pasiten
kinimas. Bet, sako moterų gro
žio žinovė Ruth J. Maurer iš 
New Yorko, negali būti grožio 
be sveikatos. “Sveikata ir gro
žis yra dvynukai ir be sveika
tos negali būti grožio’’, sako ji. 
Tikriausias gi nurodytojas svei-
katos stovio yra prakaitas. Pra
kaitas nurodąs ko yra perdaug 
kraujuje — rūgščių ar alkalino. 
Kad tai sužinoti, reikia pada
ryti paprastą bandymą. Esą 
reikia pridėti prie nosies galo1 
mažą šmotuką litmus popieros 
ir jeigu ji pasidarys mėlyna,' 
tai bus ženklas, kad kraujuje 
yra daug rūgščių; jei limpus 
popiera pasidarys rausva — 
perdaug alkalino. Jei yra per
daug rūgščių — ženklas, kad 
valgoma perdaug saldžių daik
tų; jei alkalino — valgoma per
daug mėsos, žuvies ir kitų pro- , 
teinu. Abejuose atsitikimuose 
esą reikia valgyti daugiau dar
žovių ir vaisių.

NAUJIENŲ 
Siuntimo Sky* 
•ras kasdle nuo 
iki 8 v. vakaro. 

Nedėldlenfais nuo 10 v.

A + A
JURGIS' VERTELE A

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 12 dieną, 1 valandą 
po pietų, 1928 m., sulaukęs 40 
metų amžiaus, gimęs Panevė
žio apskr., Upytės rapapljos, 
Stultiškių kaimo, Amerikoj iš
gyveno 20 metų. Paliko dide
liame nuliudime moterį Stanis
lavą, po tėvais Kunčevičaitę, 
dukterj Genovaitę 2‘Zs metų 
amžiaus, brolį Antaną, brolienę 
Barbora, dėdę Mikolą, pusese- 
rę šlikienę ir gimines, o Lie
tuvoj motinėlę, 3 brolius ir 2 
seseris. Kūnas pašarvotas ran
dasi 2640 W. 43 St.

I vaidotu vės jvyks ketverge 
rugpiučio 16 dieną, 8 vąl. ryte 
iš namų j Nekalto Prasidėjimo 
Paneles švenčiausios parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jurgio Vertelkos 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė, Brolis, Bro
lienė, Dėdė, Pusesere ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis. Tel. Yards 
1741. z

DOMININKAS KANCLERIS
Persiskyrė su Šiuo pasauliu, 

rugpiučio 12 dieną, 1:15 valan
dą po pietų, 1928 m., sulaukęs 
apie 40 metų amžiaus, gimęs 
Lietuvoj, Kauno rėdybos, Smil
gių parapijos, Januonių kaimo. 
Paliko dideliame nuliudime 3 
brolius ir brolienes: Kazimierą, 
Juozapą ir Benediktą Kancle
rius Amerikoj, o Lietuvoj poli- 
ko seną motinėlę ir seserį Bar
borą Tulevičienę. Kūnas pašar
votas randasi 1849 W. 69 St.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
rugpiučio 16 dieną, 7:45 vai. 
ryto iš namų i šv. Jurgio para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gėdulingos pamaldos už vėlio- 
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Domininko Kanc
lerio giminės, draugai ir pažjs- 
stami esat nuoširdžiai kvięčia- 
rpi: dalyvauti laidotuvėse j ir U su
teikt i janr paskatinį patarnavi
mą ir atsisveikiiiiihą..'

* '' » T j
Nuliūdę liekame,
Broliai, Brolienės ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Masalskis, Tel. Boule
vard 4139.

paturnavi 
ihą. c'

t

Phon// Vfctory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

A K U š E R K A
3252 South Halsted Street

Viršui Universal 
State Bank

Moterys ir mergi
nos kreipiatės su 
reikalais nuo 12 

iki 8 vakaro. Ki
tu laiku pagal su
tartį.

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-nios gatvės 

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

vaL vakare.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa

si naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių jtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštj, 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 piety.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7588

Ofiso ir Res. Tel. Boulevara 5918
DR. A. J. BERTASH 

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

ir nuo 6 iki 8 vai. vakaru 
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 2380 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

Rea. 6660 South Artės! an Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
Chicaro. 1U.

A. MONTVID, M. D.
1579 Miiwaukee 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 0597 
Ultravioletini šviesa ir diathermia

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekęs 
CHICAGO,. ILL.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Ave^ 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaiky ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880
________ ■ -—*'■■■ -

________Advokatai________

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais 
8241 South Halsted St. 

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

Pėtnyčios

IohFbTborden
(John Bagdžiunaa Borden)

LIETUVIS ADVOKATAS 
105 West Adams St. Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7-1

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Republic 96M

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St. 

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

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

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu

Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

K. GUGIS .
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

8323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1810

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

Nediliomis nuo 9 iki 12 ryto

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN 
4631 South Ashland Avenue 

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

Res. Telephone Plaza 8200
... -- . - . ■

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 So. Loomis Street 

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

Telefonas Canal 1912 
Residence Tel. Fairfax 6358

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS ir

Ofisas vidurmiestyji 
Room 1502 

CHICAGO TEMPIME BLDG. 
77 West Washinglon Street 

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

Namų Tel.: Hyde Park 8895

J. R WAITCHES /
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Namų TeL Pullman 6377 J



Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Pittsburghietės vieši 
Chicagoje

Vakar į Chicago atvyko vie
šėti dvi linksmutės jaunos 
Pittsburgho gražuolės — se
sutės Josephine ir llatty Meš
kauskai tės.

Pradžiai v pažinties su Chica
go jos pirmiausia aplankė 
“Naujienas”, kurias nuo dau
gelio metų skaito jų tėvai. 
Abi sakėsi, kad pirmieji įspū
džiai Chicagoje labai gražus ir 
Chicago joms patinkanti. Ban
dysiančios arčiau susipažinti 
ir !>ent su žymesniais Chica- 
gos lietuviais, nes gražiame 
Pittsburgho priemiesty, Du- 
cane, kur jos gyvena, mažai 
yra lietuvių ir tcnlel mažai 
joms teko, lietuvius pažinti.

Vieši jos pas p.p. Vitartus, 
845 W. 51 St., senus savo tė
vų draugus, dar iš tų laikų, 
kada ir jų tėvai gyveno Chi
cagoje — apie 20 metų atgal.

Tai yra pirmas jų apsilan
kymas Chicagoje ir jos keti
na čia viešėti apie porą savai
čių laiko.

Roseland
Vienijasi kliubai. — Improve- 

ment and Benefit kliubo 
susirinkimas.

Rugpiučio 7 d. įvyko Lietu
vių Improvement and Benefit 
kliubo mėnesinis susirinkimas. 
Narių atsilankė mažai, gal iš 
priežasties šilumos. Priėmus 
protokolą sekė raportai. Iš jų 
paaiškėjo, kad du nariai užsi- 
maldavę, būtent K. Evaltas ir 
P. Mikulėnas, — pastarasis at- 
simaldavo prieš susirinkimą. 
Knygų peržiūrėjimo komisija 
nusiskundė, kad netvarkiai y- 
ra vedamos finansų knygos, 
per du mėnesiu darbavimosi ir 
peržiūrėjimo knygų, nekaip ne
galėjusi surasti, kur yra tas 
$4.50 trukumas. Susirinkimas 
kitokio nuosprendžio nepadarė, 
kaip liepė kasos globėjams ir 
finansų sekretoriui Isugrąžinti 
tą trukumą pinigų kliubui. Ta
me dalyke daugiausia kaltino 
finansų sekretorių; kuris imąs 
algą ir darąs tokias stambias 
klaidas.

Kliubų susivienijimo komisi
ja pranešė, kad tuo tikslu turė
jo du susirinkimu. Iš pastaro
jo susirinkimo jos pranešimas 
maždaug toks. 1 Susivienijus 
kliubams nariai mokėtų j po
mirtinės iždą kiekvieną metą 
po du doleriu. Miręs narys gau
tų pomirtinės $200, esant ne
mažiau šimtui narių draugijo
je. Skyriai turėtų būti trys, 
būtent tokie: pirmame skyriu
je nariai mokėtų mėnesinių 
mokesčių po 35 centus. Gautų 
pašelpos savaitėje po $6, per 
šešius mėnesius, per antrus še- 
šius mėnesius iki metų po $3 
savaitėje. Antram skyriuje na
riai mokėtų mokesčių po 70 
centų. Gautų pašelpos po $10 
savaitėje per tris mėnesius, per 
antrus tris mėnesius po $8, per 
trečius tris mėnesius po $6, per 
paskutinius tris mėnesius po 
$4. Po metų narys butų iš
skirtas iš draugijos. Tada dar 
nariai jam sumestų po $1. Tre
čiame skyriuje nariai mokės 
mėn. mokesčių po $1. Gaus 
pašelpos po $12 savaitėje per 
tris mėnesius, per antrus tris

Dabar miega gerai ir iš 
ryto jaučiasi puikiai 

1'onaf) John W»lter«; Phllodelphia, Pa., no
ri. kad kenčianti žmonės daeižinotą kokias 
puikias pasekmes Jis yra gavęs nuo Nuga- 
Tone. Jis sako: Nuga-Tone yra puikios 
gyduolės. A* dabar miegu gerai naktimis 
ir mano viduriai veikia natūraliai tris syk- 
dlenojc. ir aA jaučiuosi puikiai, kuomet ry
ti} atsikeliu ii lovos. Pilei vartojimą Nu- 
ga-Tone aA visuomet buvau nuvargęs, o da
bar jaučiuosi puikiai.”

Tūkstančiai motery ir vyru yra silpni, 
mažakruujai. vietoj būti, sveikais ir stip
riais ir turėti stiprius visus savo organus. 
Jie oasensta pricA laiką — turi prastą *- 
petitą, menką vidurių virAkinimą, turi ra
sų viduriuose, kspenų trubelius. silpnus in
kstus. įrituojančia pūsle. negali naktimis 
Kerai miegoti. atsikelia 1A ryto nuvarą. 
NuKa-Toni1 puikiai parel balt nuo panašiu 
ne«ralėjimi|. ir jau paselbčjo virA milionut 
Amoni ų ir grąžino jiems sveikatą, stipru
mą ir jėgą. Pabandykit buteli Aiandie. Jus 
galit gauti jų kur gyduolės yra pardavi
nėjamos. Jei jūsų vertelga neturi jų sta- 
ke. reikalaukit, kad jis užsakytų jų iŠ oi- 
gelio vaistinės.

mėn. po $10, per trečius tris 
mėn. po $8 ir per paskutinius 
tris mėnesius po $6. šaukti a- 
biejų kliubų bendrą susirinki
mą. Jame išrinkti komisiją pa
rašyti konstituciją ir paskirti 
vardą draugijai. Komisija re
komendavo tokį vardą: Lietu
vių Kliubų ir Draugijų Susivie
nijimas Boselande. Kartu ja
me turėtų būti priimami kan
didatai į narius abiejų lyčių. 
Komisija nutarusi laikyti su
sirinkimą rugpiučio mėn. 20 d. 
Tame susirinkime komisija bus 
gavusi nuo abiejų kliubų pra
nešimų, ar sutinka susivienyti 
ant minėtų pamatų. Kaip ma
tėsi iš Lietuvių Improvement 
and Benefit kliubo narių išsi
reiškimo, tai jie pilnai sutinka 
susivienyti ant tokių pamatų, 
kokiais komisija rekomendavo.

Kliubas nutarė surengti iš
važiavimą rugpiučio 19 d., Wa- 
shington Heigths miške. Tam 
darbui išrinkta komisija. Ji in
struktuota gerai prirengti iš
važiavimą.

žalimo pomirtinė ir nuo na
rių atmokėta B. žalimienei, ve
lionio buvusiai moteriai. —Aš.

PRANEŠIMAI
Roseland. Draugijų Sąryšio de

legatų susirinkimas įvyks rugpiučio 
14 d., 8 vai. vakare, Aušros kamba
riuose, 10900 S. Michigan Avė. šia
me susirinkime bus visokių raportų, 
pranešimų ir bus svarstoma nauji 
svarbus reikalai Aušros knygyno la
bui. Visi delegatai ir delegatės bū
tinai atsilankykite.

J. Tamašauskas sekr.

Bridgeporto Lietuvių Politikos ir 
Pašelpos Kliubo paprastas susirinki
mas įvyks utarninke, 8 vai. vakare, 
rugpiučio 14 d., 1928 m., Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted St.

Draugai malonėkite visi atsilanky- 
i, kadangi turime keletą svarbių rei
kalų dėl Kliubo labo aptarti. Taipgi 
meldžiame atsivesti naujų narių pri
sirašymui.

John Grakauski, nut. rašt.

North Side Morning S'tar Kliubas 
ir Pirmyn choras rengia išvažiavimą 
su troku, kurie norėsite sykiu daly
vauti, malonėkite užsiregistruoti į 
Corning Star Kliubą, 1652 N. Robey 
St. nevėliau kaip iki 16 d. rugpiučio.

— Komitetas.

Chicagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpinės Pašalpos susirinkimas atsi
bus utarninke, rugpiučio 14 d., Ma- 
sonic Temple svetainėj, 1547 North 
-eavitt St. ir North Avė,, 7:30 vai. 

vak. Nariai, malonėkite susirinkti 
aiku, užsimokėti savo užvilktas duo- 
cles, taipgi priduokite savo antrašus, 
kurie persikelėte j kitas vietas.

— X. Saikus, rašt.

Leb. G. D. L. K. Vytauto ant Brid
geporto, Chicago, III. laikys savo mė
nesinį susirinkimą seredos vakare, 
7:30, rugpiučio 15, 1928 m., Chicagos 
lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
St. Visi nariai teiksitės laiku pri
būti, nes randas svarbių dalykų ap
tarti. Nut. rašt. V. Kaceviče.

IciASSIFIED ADS.
I - ■ II—

Miscellaneous
Įvairus

JEIGU jus turite JUODUS TAŠ
KELIUS ir SPUOGUS ant veido, 
sprando arba krutinės, aš juos nuim
siu ne žiūrint, kaip blogi jie nebūtų. 
)el informacijų pašaukit tarp 9 ir 5 
tadcliff 7573 ofice 7451 Vemon Avė.

LIETUVIŠKAS KONTRAKTORIUS
Dailydės ir Murinniko darbą — 

aisome Storų frontus, “repairs” ir 
“remodelings” visokios rųšies. Por- 
čius ir garadžius, nebrangiai. Leng
vi išmokėjimai. Pašaukite Spaulding 
4549.

Business Service
Biznio Patarnavim m

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Kalevojam ir popieruojam. Užlai- 
kom malevą, popferą, stiklui ir t t

3149 So. Halsted St
Phone Victory 7261

J. S. RAMANČIONIS, Bar.

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei- 

;ai taisome stogus visokios rūšies, 
)ile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
iavimas. Mes atliekame geriausį dar
ią mieste. Kedzie 5111.

5% MAŽIAU Už CASH 
NIEKO NEREtK ĮMOKĖTI — 24 

MĖNESIAI IŠMOKĖJIMUI
Suvedant plumbingą ir namų ap- 

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

& HEATING CO.
2701 Fletcher St., 
Independence 2905

SKOLŲ IšKOLEKTAVIMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL CLAIMS 
SERVICE BUREAU

Room 801 
168 w. Washington 

Malu 4020

NAUJIENOS, Chięago, IU. Antradienis, rugp. 14, 1928

C L A S S I F*I E D A.D VE.RTISEMENTS
Business Service

_______Biznio Patarnavimas

CH. SYRTOWT AND 
JOS. PAWIOWICZ CO. 

LIETUVIAI
BOT WATEK AND PLUMBING 

Darbas garantuotas.
Geriausias patarnavimas 

2032 W. 18 St. Tel. Canal 1269
■ 1 ■ 1 1 ■ 111 —.......... .

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

$5 ĮMOKĖJUS, KITUS Į
5 METUS

Statom mūrinius ir medinius na
mus, garažus, porčius, pakeliam na
mus, pertaisom, remontuojam, įde
dant cementines grindis, ftalytakius, 
dengiant stogus, malevojam, pleiste- 
riuojam, dedam plumbingą, visas 
darbas garantuotas.

AJAX CONSTB. CO.
Didysis ofisas

2206 Milwaukee Avė.
Phone Brunsvvick 4707 

South Side Skyrius 
4034 Archer Avė.

I^afavette 6719

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

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

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
M R. PARIS

Financial
Finansai-Paskolos

Skolinama pinigus ant nuosavybių, 
1-mus ir 2-rus morgėčius su 

mažu komišinu
K. J. MACKE & Co.

' (MAČIUKAS)
2436 W. 59th St. Tel. Prospect 3140

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

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant

1-mo įr 2-ro Morgečio 
V&laadoa nuo 4 iki 8 kas 

vakaras

Ar Jum Reikalingi
Pinigai?

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

HELBERG BROS.
Room 607 .

192 N. Clark St.

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

CENTRAL FINANCE CO. 
Room 514, 

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

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES darome 2 morgičius ant 

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

WINT0N AND NARTEN 
6820 S. Halsted St.

Financial
Finansai-Paskolos

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

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

Mes dirbame ir perka
me 1 ir 2 Morgičius 

j 2 dienas 

PETRZILEK BROS. 
1647 W. 47 Št

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi | 24 

valandas. 
Muse išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės pas 
M. J. KIRAS, 
8886 So. Halsted St

BE KOMISO 
Mažos Paskolos 

$1OO — $200 ir $300 
Nėra jokių “red tapė" 

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47 St.

Financial
Finansai-Paskolos

PASKOLOS 1 IR 2 
MORGIČIAMS

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

Capitol Realty & Inv.Co.
3039 Latvrance Avė.

Phone Independence 0440

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi- 
čius.

JUSTIN MACKIEWICH
2342 So. Leavitt St

Phone Canal 1678

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jums $100, 8200 
arba $800, imame legali nuoMm- 
? Pinigus gausite Į 12 valandą.
ndustrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hefrmitage Ava.

Paskolos suteikiama 
j vienų dienų

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGICIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Pinigų 
kaip 

Šieno
Ant 1-nų 2-jų ir 3-jų metų 
duodami pinigai —
2-antri (second) Morgičiai

Tik 4% komiso
Aprūpinimas 

Greitas 
Trumpas 
Aiškus

šaukit Roosevelt 5373

Personai

VELTUI
Patentai, Vaisboženklial, 

frrighU. Rašyk šiandie, 
reikalais kreipkite* prie manąs 
pilnu užsitikėjimu. Teisingas 
Greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

2860 W. Chicago Ava. 
Dept. 7 

Chicago, HL

Copy- 
Patentą 

•u 
ii

PAJIEŠKAU savo vyro Alex Gry
bas, paeina Bebrikių kaimo, Pagirio 
valsč., Ukmergės apsk. Jisai manę 
apleido rugpiučio 8 d., 1928. Kas 
man praneš jo adresą, duosiu $5.00 
radybų.

MARY GRYBAS 
1703 So. Canal St. 

Chicago, III.

PAJ IEŠKOME savo giminaitės 
Stanislavos Lopetaites, po tėvais, bet 
po vyru vadinasi Valantinienė. Pa
eina iš Kelmės parapijos, Raseinių 
apskr. Girdėjome, kad gyvena Chi- 
cagoj. Atsišaukite

TEODOR MEŠKAUSKAS
) 845 W. 54th St

Tel. Boulevard 6797
arba 205 N. 4th St., Duųuesne, Pa.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKIA LIETUVIŲ AUTOMOBI
LIŲ PARDAVINĖTOJŲ — PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus pardavinėjot au

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

Jei jus norite biskį pasimokinti, 
jus galite tikti pelningam bizniui, 
Eardavinėti Chevrolet automobilius, 
urie 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.

REIKALINGAS patyręs “shear- 
man”, kuris pirmiaus dirbo serap 
iron yarde ir 6 patyrusius darbinin
kus. Cohen Iron & Steel, 2034 So. 
Crawford Avė.

REIKALINGAS janitorius, gera 
propozicija, unijistui. Turi turėti 
$5000, investavimui. Informacijų 
delei pamatyk. Mr. Kosthal, Kuchin- 
skas R. E. Office, 2221 W. 22nd St.

REIKALINGAS senyvas žmogus 
dirbti j restaurantą. 3510 W. 63rd St

Help Wanted—Female
________ Darbininkių Reikia

Darbininkių Reikia
Reikalinga 50 moterų arba mer

ginų, kurios supranta business.
Atsišaukite 9 A. M. ir 7:30 P. M.

J. VALANČUS
1100 Room, 11 floor 
134 N. La Šalie St.

REIKIA merginos angliškai kal
bančios prie abelno namų darbo, ge
ri namai. Reikia turėti miesto liu- 
dymas. Tel. Rockvvell 1477.

MERGINŲ
17 metų arba senesniųj, $10 savai

tei. Nuolatinis darbas. Mes nori
me mergaičių, kurios žada nebegrįžti 
mokyklon,
CONSUMERS PAPER STOCK CO., 

347 N. Sheldon St.

Prie knygų apdirbinėjimo merginų 
150

Ateikit pasirengusios darban

Geros darbo sąlygos

THE CUNEO PRESS, Ine.
451 W. 22 St. 

netoli Canal

iš Grove St. įėjimas

Help Wanted—Male-Female
________ DarbininkųReikia________

PINIGAI BE PINIGŲ
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 užmokėsim jums už parody
mą bargeną. Taipgi kokiam atsi
tikime esate priversti skubai ką par
duoti, nedaleiskite kad atimtų už 
skolą, o pasimatykite su mumis. 
Kas reikalaus, mes užlaikysime vis
ką absoliutiškoj paslaptyj.

STANKO & CO.
REAL ESTATE
5076 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6036
f-i i 't t i-.cri

Musical Instrumento
y Marikos Instnimentai

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

6512 So. Halsted St.

Fumiture & Fixtures
A Rakandai-Įtalsai

4 KAMBARIAMS, PILNAI, $185
•! Tik $15 cash reikia 
Lengvais išmokėjimais pagal 

jūsų norą
Atdara vakarais utarninke, ketverge 

ir subatoj
Kessel Bros. Furn. Co.

4812 Cottage Grove Avė.
% ______________________________

4 KAMBARIŲ PILNAS ĮREN
GIMAS — $225 

Aksominis frieze front ruimio setas 
$52, 7 šmotų valgomojo kambario 
setas $39, riešuto miegkambario se
tas $46, didelis pasirinkimas karpe- 
tų $12 ir augščiau. Daug kitokių 
bargenų.
DUNN’S EXPRESS & VAN CO., 

Expertai Perkraustyme 
6714 Cottage Grove Avė.

Atdara v. iki 10 v. Pristatome dykai

KOMODA, riešučio medžio $10. Pui
kus stalas $25. Aržuolinis valgomojo 
kamb. setas $30. Lempa—$15. Mink
štas parlor setas $125. Rūgs, indai ir 
t. t. Tel. Bittersweet 7353.

Automobiles
100 KARŲ 100 

VARTOTŲ 
$25 iki $300 įmokėti

Nėra “Indorsers”
Visi paskiausios mados karai 
Priimsiu jūsų karą mainais.

Labai prieinamos sąlygos 
Willys Night Sedan — 1926, ge

ram stovy, išrodo kaip naujas, 
geros sąlygos arba mainysiu $525 

Chevrolet Coach — 1927, sunku 
atskilti nuo naujo karo. Ge
rame stovy, sąlygos arba mai
nysiu ......................................  $425

Chrysler — 70 Sedanas. Perbu- 
davotas ir pataisytas, kaip 
naujas. Geros sąlygos arba 
mainysiu ..................................$475

Oldsmobile Sedan — 1927, ge
riausia pirkinis Chicagoj, ne
praleisk! progos. Skubinkis, 
mainysiu ..............................  $375
Ir daug kitokių karų, kaip tai: 
Buicks, Nashs, Fords, Oakland, 

Dodge, Essex, Marmons, Overland.
Halsted Auto Sales

2560 So. Halsted St., 
Victory 6627 

" Visados atdara

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

1927 .......................................... $450
Ford tudor sedan, 1925 ........... $100
Nash spec. Sedan, 1927 ........... $550
Steevens Knight, 1926, 7 pas. $695 
Essex sedan ir Coupes 1928.

Didelis atpiginimas.
Nauji Fordai 1928

Penkios dešimts kitų pasirinkimui 
McDERMOTT MOTOR SALES 

7136 S. Halsted St. Triangle 9330 

"nauji modeliai
Nuo 8 dienos Liepos, jau Studeba- 

ker Co. išleido nauius 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 $1383.00. 
Comander Sedan taipgi su viskuo

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

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

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

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

D. KURAITIS ir A. KASULIS 
Savininkai

M & K Motor Sales
UbicatoB aemauBt tr ataakančlausi vartotų 

karų pardavinėtojai. 1OO r ar ant uotų vartotų 
karų, pilnai Irenrtl, rerame mnchaniAkr.nie 
stovyje, karai parduodami nuo $1HO iki 
32000. Mes turime karų kuris tinka vi
sokiem! reikalam!. Cash, iimokčjimals, 
mainai!.

0811-18 So. Halsted St.

Naudokitės Proga
Mes turime didelį pasirinkimą įvai

riausių automobilių iš 1924-5-6-7 — 
kainos sulig gerumo automobilio.
Oldsmobile 6 cyl., 1926 ....... $225.00
Essex coach 6 cyl. 1924 ....... 165.00
Cadillac 8 cyl.........................  165.00
Buick coupe 1926 ...................... 295.00
Hupmobile 1926 ........................... 675.00

NAUJI HUPMOBILE
Taipgi mes parduodam naujus 

Hupmobile — kaina nuo $1,585 iki 
$2,300, Hupmobile karai yra vieni iš 
pavyzdingiausių — savo populerumu 
stelbia visus kitus karus. Jeigu 
Tamstoms reikalinga pirkti arba mai
nyti karą, geriausia kreipkitės pas 
mus — geri karai ir teisingas patar
navimas užtikrintas kiekvienam mu
sų kostumeriui.

Balzekas Autos Sales,
6012 So. Kedzie Avė.

NAŠLE priversta parduoti puikų 
7 pasažierių sedaną, arba mainysiu j 
daimantus arba Real Estate. Telefo- 
nuok Seeley 1674.

Business Chances
Pardavimuii Bizniai

PARDAVIMUI tabako ir smulk
menų krautuvė. Išdirbtas ir pelnin
gas biznis, 6 pagyv. kambariai ant
rame aukšte. Nebrangiai. 133 So. 
Green St. Tel. Canal 6176.

PARDAVIMUI school supply ir 
saldainių krautuvė, maišytų tautų 
apgyventa, o daugiausia lietuvių. 
Pardavimo priežastį patirsite ant vie
tos. 2311 S. leavitt St.

GERA vieta dėl barberio pradėti 
be pinigų. Išrenduosiu arba par
duosiu ant išmokėjimo arba mainysiu 
ant loto. Transfer Comer. Atsišau
kite į Naujienas, Box 1110.

PARDAVIMUI soft drink parlor 
su lunch room, didelis bargenas. Ge
ras biznis, geram žmogui. Priežas
tis turiu 2 bizniu. 7652 Vincennes 
Avenue.

PARDAVIMUI grosemė ir bučer- 
nė kartu su namu, 50 pėdų frontas, 
dėl nesveikatos šeimynoj. 6034 So. 
Crawford Avė. Tel. Hemlock 1388.

PARDAVIMUI pigiai pekarnė su 
visais įrankiais. Priežastis parda
vimo ■— savininkas važiuoja į Lietu
vą. Aušros Knygynas, 3210 S. Hals
ted St. Box 324.

PARDAVIMUI Barbernė, geriausia 
vieta šioj apielinkėj. Parduosiu pi
giai, turim kitą biznį. 1726 South 
Halsted St.

Exchange—-Mainai
KĄ TURI MAINYTI?

120 akrų Wisconsino išdirbta far- 
mą.

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

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

Cash nereikia turėti mainant i 
šiuos namus.

»2 nepaprastai bargenal, 
ėst Siue, 8 ir 10 kambarių 
namai. Tinkamas dėl rooming house. 
MR. LINDAMAN 

Verną Real Estate Co.
5007 Irving Park Blvd.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

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

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimni

PARDAVIMUI bizniavas mūrinis 
namas, soft drink parloris ir 6 kam-1 
bariai ant 43čios ir Ashland Avė. At
sišaukite, 4300 So. Ashland Avė. Tel. 
Boulevard 4744.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

PARDAVIMUI bizniavas namas, 
ir čeverykų taisymo krautuvė, pragy
venimui 5 kambariai užpakalyj. Kai
na tiktai $6,300. 4613 So. VVhipple 
St. Lafayette 9350.

■ -. - /— ------------------- ---------------------------------------------- ---------------- -

PARSIDUODA 7 kambarių rezi
dencija Mt. Greenvvood kolonijoj, 
furnace šildoma, 8 lotai, pusė akro 
sodnas, vaisingi medžiai, karvė ir 
paukščių; yra pašaro dėl žiemos, 
Gera transportacija.

Matykite savininką,
3300 Emerald Avė.
Tel. Boulevard. 3290

PARDAVIMUI 6 kambarių bun- 
galow, 2 karų garadžius, viskas su 
padlagomis, pečium šildomas. Kai
na $11,000. 5742 S. VVhipple St.

SARMATA SAKYTI
Parsiduoda ir tikrai sakant dova

noja, bizniavas kampinis lotas, 
101x125 pėdų, tiktai už $3,500. — 
Galima mainyti ant biznio arba ma
šinos.

STANKO & CO. 
5076 Archer Avė. 

Tel. Lafayette 6036 

$500.00
Kodėl negyvent savo locname na

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

7168 and 7039 W. Grand Avė.

Dešimts Stanko & Co.
. Mainų

1. GasoTlno Stotis su garadžiumi ir 
salesrumiu.

2. šešių fintų muro namas Marųuet- 
te Park.

3. šešių kambarių medinis vasarna
mis su nedideliu plotu žemės, 
prie gražios leikos, visiems lietu
viams žinomam Woodboro, Wis. 
miestelyj.

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

Earduoti ar ižnomuoti.
Iviejų flatų muro namas po 4 

kambarius ant Bridgeporto.
6. Keturių flatų muro namas po 6 

kambarius su pečiais šildomas, 
Southsidėj.

7. Trijų flatų naujas muro namas, 
Ciceroj.

8. Bizniavas namas su krautuve ant 
Archer Avė.

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

cero* mieste.
Visus vlršminėtus dalykus mainy

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

STANKO CO.
5076 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6036
TURIU PARDUOTI savo 4 lotus 

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

MICKEVIČIUS 
1739 So. Halsted St.

BARGENAS 8 kambarių mūrinė 
rezidencija. Karštu vandeniu šil
doma, 2 maudynės, Stiklo porčiai, 
garadžius. Brukavota gatvė 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. Dearbom St.

Central 3654

2 FLATŲ — 2 po 5-5, karštu van
deniu šildomas, 2 karų garadžius. 
30x125, lotas, Pusė bloko nuo karų 
linijos ir % bloko nuo Bulvaro. Kai
na $12,500.

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

SPECIALI S Bargenas, 6 kamb. 
bungalow, karštu vandeniu šildomas, 
“oil bumer”, garadžius, 6518 So. 
Artesian Avė. Tel. Bewerly 4348.

Geri Bargenai
1. Kampinis muro namas su bu- 

černe ir. groserne.
2. 160 akrų geros farmos su bu- 

dinkais.
3. 25 pėdų bizniavas lotas.
Tos visos viršminėtos prapertės 

parsiduoda pigiai arba mainysiu j du 
flatu namą arba kitokią prapertę. 
Agentai tegul neatsišaukia.

G001 S. Carpenter St.
Tel. Englewood 2116 *


