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Pilsudskis dar kartą duodąs 
Lietuvai progos taikintis

Lenkijos diktatorius siunčiąs į Kauną pa
siuntinį su nota, kviesdamas Voldema
rą laikyti taikos konferenciją Kara
liaučiuje
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Lietuvos Žinios
Nubaudė už vengimą Kaip nusišovė pasienio 

karo tarnybos policijos komisaras

VARŠAVA, Lenkija, rug-; rengiantis pakeisti priver- 
piučio 19. [Chicago Tribūne stino krautuvių uždarymo 
Press Service]. — Maršalas sekmadieniais įstatymą ir 
Juozas Pilsudskis, Lenkijos leisti žydams savo krautu- 
diktatirius laikė ilgą konfe- ves sekmadieniais laikyti at- 
renciją su užsienio reikalų daras per tris valandas, 
ministeriu, Augustu Zales
kių, ir nutarė paskutinį kar- riausybę paragino Lietuvos 
tą duoti Lietuvai progos Žemės Ūkio Rūmai, priė- 
draugiškai taikintis su Len- mūsieji rezoliuciją, kad pre
kiją.kija. kiauti sekmadieniais butų

Pilsudskis pasiuntė į Kau- leista visame krašte, išski- 
ną p. Somoulskowskj [?], riant Kauną, Klaipėdą ir 
užsienio departamento sek-' Panevėžį.
retorių, su nota Lietuvos' Iki šiol žydų prekiauto- 
diktatoriui, Augustinui Vol- 'jai, švęsdami ir savo šabas 
demarui, proponuodamas ir katalikų sekmadienį, bu- 
taikos derybas daryti Kara- vo priversti 170 dienų per 
liaučiuje, jei Geneva esanti metus laikyti savo krautu- 
Voldemarui nepriimtina. .ves uždaras.
y. . . . - i . v I [žinia, kad Lietuvos vy-

daZVreklauH £km‘X riausybė Projektuoja leisti 
dams prekiauti sckmaaie- žydams lafkyti krautuves 
nia18, 'atdaras sekmadieniais, jau
KAUNAS, rugp. 19. [Chi- “Naujieną” buvo 

cago Tribūne]. — Lietuvos šaltinių pranešta 
vyriausybė skelbia, kad ji penktadienį.]

iš kitų 
praeitų

Francuzų-Anglų laivynų paktas sukėlė 
furorą Europos diplomatuose

Tuo paktu esanti įsteigta Anglijos-Francijos sąjunga 
ir abiejų laivynai padaromi kaip vienas bendras

Chicago Daily News kores
pondentas, Paul Scott Mowrer, 
rašo savo laikraščiui iš Pary
žiaus, kad naujasis Anglijos 
Francijos laivypų paktas pada
ręs tarptautinę sensaciją, ir dip
lomatinėse, laivpnų ir kariškių 
sferose dabar ūžte ūžia. Visur 
esą didelio įtarimo, kad tapus 
įkurta nauja entente cordiale, 
arba nauja Francijos Anglijos 
sąjunga, kuri keičianti politi
nį pasaulio balatisą ir liečian
ti visas valstybes.

Ta sutartis, sako Daily News 
korespondentas, ųors vis dar 
laikoma slapty, jos tekstas ne
skelbiamas, tačiau esą kalba
ma, kad sutartimi Francijos ir 
Anglijos laivynai padaromi 
kaip vienas abielų valstybių lai
vynas. Anglijos laivynais, dau
gumoj susidedąs iš didžiųjų ka
ro laivų ir kreiserių, busiąs 
koncentruotas 
Francijos 
daugiausiai 
naikintuvų, 
juroj, kaip

Kad tarp Anglijos ir Fran
cijos esąs padarytas nepapras
tas paktas, parodą sutartiniai 
jųdviejų veiksmai tarptautinė
je politikoj. Pavyzdžiui:

Anglija jau padarius stiprių 
žingsnių susibičiuliuoti su
Francijos talkininkėmis, su(^___ _
Lenkija ir Rumanija, į kurias laukiniai žvėrys sunaikina žmo- 
• • • • • « W • Oi • . • * « • a a

Lamanše, o 
laivynas, susidedąs 

iš -submarinų ir 
busiąs Tarpžemio 

kad 1913 metais.

F ra nei jos

ji pirmiau 
įtarimu ir 
Didžiausį frankofilą, TyrreU’į, 
Anglija paskyrus savo amba
sadorium Parpžiuje. Prasidė
jusios pertrakcijos dėl Angli
jos Francijos finansinio ir pra
moninio kooperavimo. Padary
ta sentimentinga dešimčių tuk-j Žmonės užmušė Indijoje 1,368 
stančių britų kelionė į didžio- į tigrus, 4,300 leopardų, 2,739 
jo karo mūšių laukus Franci-'lokių, 2,430 vilkų ir 57,116 gy- 
joje. ) vačių. ,

visados žiurėjo su 
drigi nedraugingai.

Šitokį žingsnį daryti vy

Kaune, sako toliau Daily 
News korespondentas, Franci- 
jos ir Anglijos ministeriai tą 
pačią dieną kartu padarė įspė
jimą Lietuvos diktatoriui Vol
demarui, kad Liątuva neban
dytų keisti status ųuo [politi
nių sienų 
Lenkija].

Kelioms 
Sofijoj — 
vietoj — 
jos ministeriai vėl įspėjo Bul
garijos vyriausybę, kad ji su
valdytų Makedonuos revoliu-

sti kaimynais, atseit

dienoms praslinkus, 
skaudamoj Balkanų 
Frakcijos ir Angli-

Francijos ir Anglijos pada
ryti sutarimai su Tautine Ki
nų valdžia Nankine esą toly
gus, kas taip pat rodą, kad abi
dvi dariusios sutartinai.

Dabar esą oficialiai paskelb
ta, kad netrukus Franci ja lai
kysianti kariuomenės maPiev- 
rus okupuotame Reino krašte 
ir kad tuose manievruose da
lyvausiąs Anglijos kavalerijos 
(raitelių) regimentas po fran- 
euzų komanda. Pirmiau 
glija! niekados to nedarė.

An-

Tigrai Indijoj sudraskė 
1,033 žmonių 1927 

metais
SIMLA, Indija, rugp. 19. — 

Surinktos žinios apie tai, kiek 

nių Indijoj, parodo, kad 1927 
metais tigrai tame krašte su
draskė 1,033 žmones, vilkai — 
465, leopardai — 218. Nuo gy
vačių betgi žuvo daugiausiai 
— 1,900 žmonių.

Bet ir žmonės atsikeršija 
bestijoms. Tais pačiais metais

[Atlantic and Pacific Photo]

Scena Fort Pierce mieste, Floridoj, po to, kai Čia praūžė audra rugp. 7—8 dd.

Jugoslavai puola ita
lus Spalate

ROMA, rugp. 19. — Iš Spa- 
lato, Jugoslavijoj, praneša, kad 
ten vėl įvykę aštrių demon
stracijų prieš italus. Jugosla
vų studentų būrys puolęs ir 
sumušęs penkis italų garlaivio 
Santa Barbara jūreivius. Po- 
lisija jūreivius išgelbėjus jr 
studentus išgainiojus, dešrinltį 
jų suimdama.

Kiek vėliau minia vėl pada
rius aštrių demonstracijų prieš 
trijų italių laivų įgulas, (kol 
demonstrantai buvę policijos 
išvaikyti. ' ?

Buriatų įsiveržimsa į 
Madžiuriją

5,000 puolikų raitelių vadovau
ją sovietų oficierai

TOKIO, Japonija, rugp. 19.
— Japonų spaudos gauti iš 
Harbino pranešimai sako, kad 
j Kuhin-Noro kraštą, Mandžu- 
rijos žiemių vakaruose, įsiver
žę 5,000 mongolų buriatų rai
telių, kuriems buk vadovaują 
rusų bolševikų oficierai.

Kinų kariuomenės dalis, ku
ri tą kraštą gynė, buvus su
mušta su dideliais nuostoliais 
ir traukiantis į rytus. Mandžu- 
rijos vadai darą pastangų urnai 
pasiųsti sustiprinimų iš Kirino 
ir Mukdeno.

Buriatų įsiveržimu trans-Si- 
biro geležinkelio tarnyba Rytų 
Kinų geležinkeliu tapus su
trukdyta.

Submarino įgulos kunus 
sovietai pasius i

Angliją
LENINGRADAS, rugp. 19.

— Keturiasdešimt trijų įgulos 
žmonių kūnai, kurie buvo ras
ti sovietų dabar iškeltame į 
paviršių Britų submarine L-55, 
tapo sudėti į karstus. Visi jie 
bus pasiųsti j Angliją, kai so
vietų vyriausybė 'gaus reikar 
lingu instrukcijų iš Londono.

Anglijos submarinas Lr-55 
buvo 1919 metais mūšyje, ne
toli nuo KronŠtadto salos, ru
sų kreiserio Azarto paskandin
tas, kai submarinas bandė ru
sų karo laivus torpeduoti.,

VAIKINAS PRIGĖRĖ GELBĖ
DAMAS KITUS

LITGHFIELD, III./ rugp. 19.
— Upėj, netoli nuo čia, pri
gėrė Paul Stodgsdill, 17 metų 
vaikinas, nėręs vandenin pa
dėti savo draugui gelbėti du 
skęstančias mergaites. Mergai
tes buvo išgelbėtos. ‘

I

Kinai Vokiečiai pasi
rašė naują preky

bos sutartį
ŠANCHAJUS, Kinai, rugp. 

19. — Kinų tautinės valdžios 
užsienio reikalų ministeris Vang 
ir Vokietijos ministeris Kinams 
von Borch vakar pasirašė ta
rifo ir prekybos sutartis, ku
riomis garantuojamas lygus 
Kinų VokiečiaPis ir Vokiečių 
Kinams traktavimas.

šis paktas papildo Kinų Vo
kiečių sutartį, pasirašytą 1921 
metų gegužės 19 dieną, kuria 
Vokietija buvo pirmutinė val
stybė, atsisakiusi nuo ekstra- 
teritorinių teisių Kinuose.

Nansen mano,, kad 
Amundsenas jau yra 

žuvęs
\ OSLO, Norvegija, rugp. 19. 

— Garsus atšiaurės tyrinėto
jas, Fridtjof Nansen, paręj^kih 
nuomonę, kad Boald Amund
senas ir jo penki kompanio
nai, išskridę ieškoti dirižablio 
Italia aukė, ligšiol nebegalėję 
išlikti gyvi.

i

3 Britų lakūnai žuvų ae
roplanų kolizijoj ore
HKitBV, Anglija, rugp. 19. 

—* Dviem Britų oro jėgų ae
roplanam susidūrus ore, už
simušė trys aviacijos oficierai: 
A. Cole, B. Dolier ir A. 
Feather.

šiemet jau 56 Britų karo 
aviatoriai užsimušė.

Aeroplano katastrofa
ST. LOUIS, Mo, rugp. 19. 

— Farmoj, netoli nuo čia, nu
krito aeroplanas iš 400 pėdų 
aukštumos. Vienas pasažierių, 
Sidney Rbbnett, užsimušė, o 
pilotas Kuecbenmeister ir ant
ras pasažierius skaudžiai, tur 
būt mirtinai, susižeidė.

R H S
Chicagai Ir aplelinkei fede

ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Iš dalies debesiuota ir kar
tais gali būt lietaus; nedide
lė temperatūros atmaina; vidu
tinis pietų vakarų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
vidutiniškai 76° F.

šiandie saulė teka 6:02,' lei
džiasi 7:45. Mėnuo leidžiasi 
10:26 vakaro.

Turkijos Vengrijos 
arbitraža paktas
BUDAPEŠTAS, Vengrija, 

rugp. 19. — Valdžios spau
da praneša, kad tarp Vengri
jos ir Turkijos tapęs padary
ta arbitražo it draugingumo 
sutartis.

Italai skerdžia ara
bus Kirenaikoj

• r*’’
Įvairiuose susikirtimuose krito 

63 arabai ir 17 italų

ROMAj rugp. 19. — Italų 
kariuomenė atnaujino kampa
niją prieš maištingus arabus 
Kirenaikoj, Afrikoj.

Oficialiais pranešimais, susi
kirtimuose su arabų būriais 
Za'lage, Lahare ir kitose vie
tose 63 arabai buvo nUkauti 
ir šimtas ar daugiau sužeisti.

Italų taipjau krito septynio
lika kareivių.

Vatikano organas 
apie rinkimų kam
paniją Amerikoj

ROMA, rugp. 19. — Vati
kano organas, Osservatore Ro
mano, komentuodamas daby- 
tinę rinkimų kampiniją Jung
tinėse valstybėse sako, kad ta 
kampanija esanti keista religi- 
ne-a(lkoholinė-4i,dustrinė kova, 
neturinti nieko bendra su de
mokratais ar republikonais. 
Kova einanti ne tarp demokra
tų ir republikonų, bet tarp 
“Slapiųjų” ir “sausųjų”, papi- 
ninkų ir puritonų, ra&kobiečių 
ir fordiečių.

Dėdė Šėmas turi du 
milionu tarnų

WASHINGTONAS, rugp. 19.
— Oficialiu, apskaičiavimu, fe
deralinė valdžia turi arti 2 mi- 
lionų valstybės tarna'utojų, val
dininkų, o tai sudaro kone 2 
nuoš. visų krašto gyventojų.

Išskiriant kongreso narius, 
kabineto narius ir asmenis, ku
rie neįeina į civilės tarnybos 
kategoriją, 1,791,816 asmenų 
gauna algas tiesiai iš federa
linio iždo kaip valstybes tar
nautojai. \

Perkūnas užmušė farmerj
ASHLAND, Wis., rugp. 19.

— Užėjus lietaus buriui, neto
li nuo čia perkūno buvo už
muštas fa'rmerys Andrerw 
Swanson, kuris tuo metu pio- 
vė šieną. Jo dalgis buvo su
naikintas, o kepurė nunešta 
dvidešimt pėdų šalin. ,

VEIVERIŲ valsč., Ančių 
kaimo gyventojas .Jonas švit
ras, tarnavo 4 artilerijos pul
ke, š. m. balandžio 8 d. eida
mas sargybos pareigas, tyčia 
persišovė kairiąją kojų, kati iš
vengtų tarnybos. Dar ir šian
die jis gydomas karo ligoni
nėj.

Kariuomenės teismas jį nu
baudė 3 metais grasos kalėji
mo ir nutarė išmesti iš ka
riuomenės.

Jugoslavijoje susekę 
revoliucinį sąmoks

lą prieš valdžią
BELGRADAS, Jugoslavija, 

rugp. 19. — Belgrado laikraš
čiai skelbia, kad vyriausybė 
susekus sąmokslą prieš dabar
tinę krašto valdžią.

Konspiracijos centras buvęs 
Zagrebe, Kroatijoj.

Tarp sąmokslininkų esą tris
dešimt buvusių Austrijos kari
ninkių.

Susekę sąmokslą prieš 
Ekvadoro valdžią

QUIT(), Ekvadoras, rugp. 
19. — Vyriausybė skelbia, kad 
jai pavykę susekti revoliucinį 
sąmokslą, kurio siekimas bu
vęs neleisti įkurti konstituci
nės valdžios pkvadore. Daug 
žymių liberalų partijos narių, 
su jų vadu Jose Maria Ąyora, 
tapę suimti. Pas suimtuosius 
buvę rasta daug ginklų, pini
gų ir sukilimo kurstomos li
teratūros.

[Ekvadoro de facto valdžia 
buvo nesenai Jungtinių Valsty
bių pripažinta, kaip praneša, 
ta sąlyga, kad krašte butų 
,steigta konstitucinė valdžia.]

Baisi audra Haiti
Daug kaimų sunaikino ir apie 

200 žmonių užmušė

PORT AU PRINCF:, Haiti, 
rugp. 19. — Penktadienio nak
tį ir vakar Haiti siautė baisi 
tropinė audra, per kurią daug 
žmonių žuvo. Daug kaimų ii 
miestelių sunaikinta. Sako, 
nors tos žinios dar nėra tik
ros, kad žuvusių žmonių skai
čius siekia apie 200 ir kad apie 
10 tūkstančių asmenų likę b< 
pastogės. Padaryti medžiagi
niai nuostoliai siekią per mi 
lioną dolerių.
15 žmonių žuvo per uraganą 

Alžirijoje
PARYŽIUS, rugp. 19. — Lc 

Petit Parisien gauta iš Alžiro 
telegrama sako, ka!d Alžiriją 
atlankė baisus uraganas, lydi
mas žemės supurtymų ir jūrių 
vilnių pakilimo, padariusių di
delės pragaišties Alžirijos pa
jūriu, ypačiai tarp Bougie ir 
Ji Jelli.

Pranešimas sako, kad pen
kiolika žmonių žuvo ir pus 
antro šimto buvo sužeisti.

-uJ_______________

Audra ir ledai sunaiki
no javus N. Dakotoj
MINOT, N. D., rugp. 19. — 

Siautusi smarki • audra su le
dais North Dakotos valstijoj 
sunaikino javus laukuose 600 
ketvirtainių mylių plote.

KAUNAS. — Šilutėje, Lie
pos 23 <1., nusišovė pasienio 
policijos komisaras fcimanaus- 
kas.

Apie nusišovimą pranešama 
šių smulkmenų, šimaftauskas 
pirmadienio rytų, kaip visuo
met, atėjo tarnybon. Netrukus 
sukvietė raštinėn visus valdi
ninkus, kuriems nusiskundė 

— esu labai nuobodu ir ne
malonu gyventi; geriau, esu, 
persiskirti su šiuo pasauliu.

Tatai pareiškęs, išsitraukė 
išf kišeniafus revolverį ir val
dininkams nesuskubus ką nors 
savižudystę įspėjančio padary
ti, šimanauskas paleido smil
kiniu kulkų, ir negyvas susmu
ko vietoje.

šimanauskas nuirdamas par 
likęs dar laiškų, kuriame tą 
patį rašo: nuobodu, nemalonu 
gyventi, geriau mirti.

Geriau velionį pažįstų as
mens pasakoja, esą šimanaus
kas sirgęs džiova, kas irgi ga
lėjo atsiliepti į psichinį jo sto
vį ir privesti prie desperaci
jos.

Karininkas prakortavo 
5,834 litus valdžios 

pinigų
KAUNAS. — šių metų sau

sio 28 d. drausmės kuopos rašt
vedys leitenantas Adomas Dže- 
veika’ (kilęs iš Pabiržės valsč., 
Mikalinės k. Kariuomenėj tar
navo nuo 1921 m.) gavo iš 
emisijos banko 4,270 lit. 60 
et. valdiškų pinigų. Nuėjo pa- 
pietautį “Bandos” klubam Čia 
jam pasipainiojo pažjstatnų as
menų. Išgėrę degtinės ėmė loš
ti “pokerį”. Ant kelių turėjęs 
pasidėjęs portfelį ir kai įėjo 
azartan, šimtinėnjis pradėjo 
pralošti. Nuo 1 iki 12 vai. nak
ties pralošęs apie 3,0()0 litų. Iš 
“Bangos” nuėjo piliečių klu
bai), Maironio g. Ten lošė iki 
5 vai. ryto. Iš piliečių klubo 
nuėjo pas E. Gaidukevičių, 
Tolstojaus g. 4 nr. ir ten iki
1 vai. dienos pralošė 800 litų. 
Kai jau visus pinigus pralo
šė, prašė draugų niekam apie 
tai nesakyti, gi nuėjęs Alek- 
sotan pas P. Dvoreckj prašė 
paBkolinti 4,000 litų.

Tuoj sužinojo ir jo virši
ninkai. Patikrinę drausmės 
kuopos raštinės pinigus, rado 
išaikvotą 5,834 litus 88 cen
tus valdiškų pinigų. Dževeika 
tuoj buvo areštuotas ir ka
riuomenės teismas jį nubaudė 
3 metais sunkiųjų darbų (gra
sos) kalėjimo, atėmė leitenan
to laipsnį ir pabalino iš ka
riuomenės. Karo vyriausybei 
leido iš jo išieškoti 5,834 litus 
88 et. pinigų. * ’ •

Naujokas bėgo pas len
kus pakliuvo

KAUNAS. — Juozas Ivanau
skai, kilęs iš Ukmergės mie
sto, tarnavo 4 artilerijos pul
ke, bet ieškojo progos, kaip 
iš tarnybos pasprukti. Vasario
2 d. bėgo pas lenkus, bet pa
kliuvo policijos rankosna. Pri- 
statytąą pulkan ir padėtai da
boklėm Čia jis prikalbino nau
jokų Joną Kisieliauską bėgti į 
Lenkiją. Kovo 1 d. jie išplo
vę kameros duryse skylę pa
spruko, bet ir antru kartu pa
bėgti nepasisekė, vėl buvo su
imtas ir perduotas kariuome- 
nės teismui, šiomis dienomis 
jis nubaustas kalėti iki gyvos 
galvos.
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Tarp Gyvybes ir Mirties
(Prof. A. V. Nemilovo).

(Tęsinys) Aukštųjų gyvulių mjąlizas

augalo iš pataisų klasės (Ly- 
copodinae), paėjus 11 su vir
šum metų vėl atgijo, kada juos 
padėjo po stiklo gobtuvu, kur 
juos paveikė prisotintas van
dens garais oras.

Vienam tyrinėtojui, kaž ko-
Pasižymesime ant objektinio Bet paslėptosios gyvybes reiš kiam Vittrochuli, pasisekė to-

stikliuko tą vietą, kur guli su
džiūvęs gyvūnas ir paliksime j j 
taip, stikline apvožę, gulėti ku
ri laiką. Po keleto dienų nuim- 
sime stiklinę, padėsime vėl ob
jektinį stikliuką ant miksros- 
kopo stalelio ir palengva su
deginsime musų “dulkelę”, 
štai čia ir prasideda stebuklai: 
musų dulkelė atgyja! Ji iš
brinksta ir padidėja, jos raukš
lės išsilygina, išsitaiso, galūnės 
vėl išeina aikštėn ir t.t. Trum
piau sakant, “dulkelė”, neturėju
si jokių gyvybės žymių, vėl 
virsta tardigrada. Iš pradžių 
atgijusi tardigrada visai neju
da, bet paskum ji pradeda ju
dėti pirma pamažu, toliau vis 
vikriau; pradeda busti ir visi 
kiti gyvybės reiškiniai, ir po 
kiek laiko “prisikėlusioji” tar
digrada jau niekuo nebesiski
ria nuo bet kurios kitos.

kiniai pastebimi ir tarp la
biau organizuotų gyvulių.

Dar Franklinas atkreipė dė
mesį į tai, kad suledėjusios ka- 
rosos paskum tirpdamos prade
da vėl judėti ir, apskritai, ro
do gyvybės ženklus. Bet tik
rai išaiškinti šio reiškinio jis 
nemokėjo.

Taip pat senai buvo žinoma, 
kad stipriu atšaldymu galima, 
tam tikrose sąlygose, įvaryti 
varles į anabiozą, o paskum at
sargiai šildant vėl grąžinti 
joms gyvybę.

Taip antai K. Knautė dėdavo 
varles visai nakčiai į indą, ap
suptą šaldomuoju mišiniu iš le
do ir druskos. Rytą jis rasdavo 
vargšes amfibijas taip sušalu
sias, jog jos lengvai lūždavo, 
virškinamasis traktas būdavo 
visai suledėjęs, o širdis nusto
jusi veikti, būdavo apšalusi ga-

kiu pat budu atgaivinti aštuo
nis sudžiuvusius Meksikos au
galus.

Viena kepininių rųšis, Gri- 
maldia tichotoma rodo dar la
biau stebinanti reiškinį. Au
galų galima įdėti bent septyne- 
riems metams į eksikatorių 
(sausintoją), ir dargi toks ilga
metis laikymas tokiose nepa
lankiose sąlygose neatima jam 
galimumo vėl atgyti, kai jis pa
tenka į drėgną atmosferą. Vie
nas tyrinėtojas padarė dar la
biau stebinčių bandymų su šiuo 
augalu. Jis ėmė keletą stikli
nių vamzdelių ir dėjo į juos ga
baliukus Grimaldia, išgulėjusius 
kelis mėnesius eksikatoriuje; 
paskum šiuos stiklinius vamz
delius su samanomis panėrė pu
sei valandos į verdantį yande- 
nį. Paskum augalas buvo su
šlapintas, ir po to jis vėl atgijo

NAUJIENŲ
♦ „ . • . »

Ši “štuka” galima atkartoti 
su tuo pačiu organizmu keletą 
kartų, paverčiant jį čia atgyti, 
čia sudžiūti.

“Dulkelės” būklės metu tar- 
digrados organizme įvyksta vi
siškas gyvybės procesų susto
jimas, ir jokiais budais nepa
siseka čia pastebėti nė kibirkš
ties gyvybės.

Mes matėme, kad žiemos 
miego metu deguonies vartoji
mas tik labai žymiai sumažėja, 
bet ne visai sustoja. Aplinky
bėse be deguonies jų miegas 
virsta tiesiog mirtimi. ’ 0 iš
džiuvusias tardigradas fiziolo
gas Dajeras laikė 28 dienas be
orėje ir dar kurį laiką šildė jas 
lig 140° C, ir vis dėlto, sušla
pusios, jos atgydavo. Charko
vo profesorius E. Šulcas, miręs 
prieš keletą metų, dėdavo iš-

na stora ledo pluta. Ir vis dėl
to po kiek laiko, jas pašildžius, 
širdies veikimas atsinaujindavo. 
Pirmi susitraukimai būdavo la
bui netaisyklingi: iš pradžių 3 
per minutę, paskum visą mi
nutę jų nėra, toliau 4 susitrau
kimai per minutę, paskum išti
sas 4 minutes nesti nė vieno 
susitraukimo, ir panašiai.

Dar efektingesnių rezultatų 
pasiekė prof. P. L Bachmetje- 
vas, kuriam pasisekė atšaldymu 
įvaryti visą eilę gyvulių į ana
biozo būklę. Jis išdirbo ir me
todus tokiam dirbtinam ana- 
biozui įvykdinti, taip pat išaiš
kino įvairių sąlygų (būtent, 
senumo, 'lyties, maisto ir tt.) 
įtaką šiam dalykui. Jam pasi
sekdavo įvaryti į anabiozą ne 
tik vabzdžius, bet ir žuvis ir 
dargi žinduolius (šikšnosparnį), 

atšaldymu į
įvarytą šikšnosparnį, 

pasirodė, kad jis kiaurai suša
lęs, p širdis buvo visai kieta, 
bet, praėjus keletai minčių, ji 
pradėjo silpnai plakti, nors kū
nas dar ne galutinai buvo at
šalęs...

Augalų paslėptoji gyvybė
Panašus į anabiozą reiškiniai 
sutinkami ir tarp augalų.

Tiesą pasakius, geriausiu 
anabiozo pavyzdžiu iš augalų 
pasaulio gali būti visokios sėk
los, kurių paslėptoji gyvybė 
gali trukti labai ilgai. Taip pat 
aprašytas įvykis, kad pušies 
šakelė, visai sudžiuvusi ir išgu
lėjusi herbare ištisus 2 metus 
ir 3 mėnesius, ėmė rodyti kai 
kurias gyvybės žymes, sušlapi
nus ją.

Išdžiovinti, susiraitę ir iš 
pažiūros visai negyvi ekzemp- 
lioriai Salaginella lepidophilla, 
atogrąžų Amerikos sausų vietų

ir lapavo.
(Bus daugiau )

“SANDARA” Į 
LIETUVA UŽ

$2.00
NAUJAS “SANDAROS” 

VAJUS

NEDEDIO J, 

Rugpiucio26d 
1928 m.

J

... ... . . . Pęrskrodus tokįdžiūvusias tardigradas į grynąjį . ’
ivan/lnm* i i i/ioialzui lOZclvandenį, t. y. į visiškai netin-
kamą gyvybės procesams ap
linka, ir laikydavo jas ten po ke
letą savaičių, bet po to jos, su
šlapintos vandeniu, vėl atgyda
vo. Įdomu, kad mėginant jas 
sušlapinti vandenilio atmosfe
roje, tardigrados neatgydavo, 
ir joms “prikelti” būtinai būda
vo reikalingas oras.

Ne- visose tardigradose paste- 
biama anabiozo reiškinys. Pa* 
vyzdžiui, tardigrada, lotyniškai 
vadinama Macrobiotus Hufė lan? 
di, moka įsileisti į paslėptąją 
gyvybę, tuo tarpu jos gimines 
rųšis Macrobiotus macromyx 
šio sugebėjimo neturi. Pirmo
ji gyvena drėgnoje žemėje ir 
drėgnose samanose ir turėtų 
būtinai žūti substratui kas kar
tas ižd^iuvus, jeigu nemokėtų 
“apmirti” drėgmės stokojimo 
metu. Antroji gyvena palygin
ti didesniuose vandens kiekiuo- 
se, jie taip lengvai išdžiustan- 
Čiuose, ir todėl ji ir be anabiozo 
apdrausta nuo pražūties dėl 
drėgmės stokos. Taigi, paslėp
tosios gyvybės galia lyg ir su
lygina abiejų tardigradų šan
sus kovoje tiel būties.

Kirmėlių analizas
Be tardigradų, anabiozo reiš

kinys sutinkamas ir tarp kai 
kurių rotatorijų, mikros
kopinių gyvių, priskiriamų 
prie kirmėlių tipo. Ir čia vis
gi anabiozas sutinkamas tik ro- 
tatorijose, gyvenančiose drėg
nose vietose ir visai neturi jo 
tos rųšys, kurios gyvena dides
niuose vandens kiekiuose ir 
kurias todėl jau jų gyvenimo 
būdas apsaugo nuo staigaus iš
džiūvimo

Reiškiniai, panašus į anabio
zą, pastebimi ir tarp kai kurių 
apvaliųjų kirmėlių šeimos Anr 
guillulidae, pavyzdžiui, kviečių 
grudų parazite Tylenchus trit- 
ici, mažutėje kirmėlėje, taip 
pat kai kuriose infuzorijoj, 
amebose ir kituose vienaląs
čiuose organizmuose.

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

“Sandara” '
327 E STREETSO. BOSTON, MASS.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti —- 
nusipirk typewriterį

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 lažai, vanos ir prūdas visada.

908 W. 14 St., 2 blokai į vakarus nuo Halstcd St. 
Phone Canai 2544—2545

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

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaniinavinias atidengs jūsų tikrų ligą ir jei aš apsibusiu jus gydyti, 
sveikata jums sugrys? Eikit pas tikrą specialistą, kurių neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzanūna- 
vimo — kas jums yra.

DR. J. E. ZAREMBA
20 W. Jackson Blv^ netoli Statė St.

Kambariai 1012, 1015, 1018. Imkit elevatorių 'v 
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. U_........... . .............. .....  ...... ---- .—»

STICKNEY DARŽE, 
Stickney, III. 
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Kviečiame Atsilankyti Kiekvieną
Visi “Naujienų” Skaitytojai ir Skaityto- 

jo'š, jų gimines, šeimos ir draugai; visi “Nau
jienų” draugai ir rėmėjai iš Chicagos ir kitų 
rriiestų ir vietų yra nuoširdžiai kviečiami 
pribūti, pasimatyti su savo artimiausiais 
draugais, pažįstamais ir pasilinksminti..

Gražuolių Kontestas
Dar pirmu kartu tarp lietuvių Ameriko

je įvyks Gražuolių Kontestas. Konteste 
dalyvaus daug gražių, jaunų lietvaičių ir 
viena iš visų gražiausių bus išrinkta “Miss 
Naujienos” arba Gražuolių Karalaite. Iš
rinktoji bus apdovanota dovanomis ir gar
be. Dvi sekamos gražiausios taipgi bus 
apdovanotos. Rinkime gražuolių dalyvaus 
visa publika.

/
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NAUJIENOS, Chlcagp, UI

KEPENŲ KEPALAS

>10

duonos

PYČIŲ DESERTAS

no

VAISIŲ SALOTOS

Blogi Metai Lietuvoj

creamnūli!

CHICAGO, ILL

>12.60
>7.60

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

BANANŲ MEDAUS 
DESERTAS

1 Vietiniai atsilankykit asmeniškai, o iš kitų 
miestų prisiųskit laiškais.

12.60 
12.60 
2.60 

. >1 
60c 

_______ 60c 
t didiiatnjatn 
rtai 23 me-

PURE’E Iš VIŠTIENOS 
SU RYŽIAIS

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

Fillinira .....
"Tunu

nerami te mui
8 OFISAS {su

Svarios, Grynos, Sveikos ’ 
Gražios Akys

Yra Puiki Žmogui Dovana 
Murinę Valo, Gydo, Atžvieii- 

na Ir Nekenkia 
Jums patiks jos

Knygute “Eye Care” arba Eye 
Beauty” Dykai

kiais vaisiais, arba bananais ir plakta Smetona, sudėk riešutus 
išplakta saldžia smetona.

Maistingas, lengvas ir
kas desertas.

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

ORĄNDŽIŲ, CITRINŲ IR 
MILKO GĖRIMAS.

2 puoduku milko.
2 puoduku* cukraus.
Truputį druskos.
1 puoduką vandens.
2 puoduku orandžių sunkos.
2 šaukštu citrinų sunkos.
Supilk 2 puoduku milko j šal- 

takošės blėkinę (kurioj darai 
šaltakošę) arba į paprastą blė- 
kįnį indą. Padėk ledaunėn. Virk 
raudoną cukrų ir druską pakol 
išvirs iki liks tik 2 pilni puo
dukai. Pridėk orandžių ir cit
rinų sunkos. Pilk įšlengvo prie 
atšaldyto milko. Šušaldyk le- 
daunėj. Paduok šaltą stiklinė-

puoduku miltų.
šaukštukai baking paude

VEIDAS 
PRIPILr 

DOMAS— 
jie turi 

TIKTI 
Gerlauali aakiinli darbai et Mį 

>6 Gerlauiioi AnkainSa Crowna 
$0 Geriami Auksiniai Fillinira 
$6 Geriauai Aukainiai Tilteliai 
$2 Alio, 
SI Sidabrinei F1 
iivalymaa dantų 

Šių kain 
ofiie. DIDI 
tai atral.
THE HAYES DENTAL OFFICES 

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

820 South Stata St. 
Phone llarriaon 0751

2 šaukštu želatino.
>4 puoduko šalto vandens.
1 citriną.
14 puod. milko sumaišyk su
1 puod. verdančio vandens.
1/i puoduko medaus.
3 prinokusius bananus per- 

trink per šitą.
1 puoduką tirštos, saldžios 

Smetonos, išplak.

Įmerk želatiną šaltan vande- 
nyn. Atskiesk su karštu van
deniu ir milku. Pridėk bana- 

! nūs, medų ir citrinų sunką, 
i Kuomet mišinys pradės tirštė
ti, pridėk išplaktą, saldžią Sme
toną ir išmaišyk. Sudėk j indą, 
padėk ledaunėn arba tarp ledų. 
Paduok šaltą su saldžia Smeto
na kaipo desertą.

UŽŠALDYTOS VAISIŲ 
SALOTOS

V/2 svaro kepenų
1 šaukštas petruškų 

po k)
1 šaukštas svogūnų
11/2 puoduko baltos 

trupinių.
2 kiaušiniu
1 puodukas vandens arba 

sriubos
14 .puoduko saldžios Smeto

nos
2 šaukštu taukų
V/t šaukštuko druskos
Vs šaukštuką pipirų
14 šaukštuką selerų druskos.
Nušluostyk kepenys Švarių 

skuduru. Supjaustyk j šmotus 
perleisk per mašinėlę kartu su 
petruškom, svogūnais ir pipi
rais. Pridėk duonos trupinius 
sumaišytus su kiaušiniais, bul
jonu ir prieskoniais. Gerai iš
maišyk ir šaukštu išplak. Su
dėk j išsviestuotą blėkinį indą. 
Indą sudėk į kitą indą su van
deniu ir kepk pečiuje ll4 va
landos. Paduok karštą su to- 
matų dažalu ir bulvių koše.

1 šaukštukas druskos.
U/2 šaukšto miltų.
5 šaukštai taukų.
Vi puodo pieno.
% kvortos, smulkiai supjaus

tytų pyčių.

Prirengk tešlą kaip dėl bis
kvitų, pridėk cukrų prie miltų 
kaip juos persijosi su baking 
pauderiu. Iškočiok colio 
storumo. Išpjauk su tam tik
ra blėtym apskritus ritulius 
2’4 colio aplink. Padėk ant 
taukuotos blėties, aptepk viršų 
tarpytu sviestu ir uždėk ant 
viršaus kitą tokj pat ritulį. 
Kepk karštame pečiuje pakol

Kaip išimsi iš pečiaus, 
perskelk pusiau. Padėk vieną 
pusę ant torielio, apdek py- 
čl°aTvS’j atpjautą pusę, 
a,) ek dar pyčiomis, arba kito-

3366 — Elegantiška svečiuosią ei
ti suknelė. Galima pasiūti iš bile 
kokios materijos, nors iš šilkinės 
materijos ji graŽiaus atrodys. Su
kirptos mieros 16 ir 18 metų, taip
gi 36, 38, 40, 42 ir 44 colių per kru
tinę.

1 puodukas viJ^os vištienos 
smulkiai supjaustytos.

i/apuoduko virto kumpio, 
smulkiai supjaustyto.

puoduko sriubos iš vištos.
14 puoduko saldžios Smeto

nos.
Druskos ir pipirų.
1/2 puoduko virtų ryžių.
’4 puoduko tarkuoto “Ame

rican” tūrio, arba baltos duo
nos trupinių.

Perleisk vištieną ir kumpį 
per maltuvą keletą sykių. Pri
pilk prie mėsos sriubą ir su
maišius pertrink per šitą. Pri
dėk saldžią snfetoną, druską ir 
pipirus. Padėk ant skaurados, 
dadėk truputį sviesto ir gerai 
įkaitink. Sudėk į molinį v arba 
stiklinį indą, uždėk ryžius, ant 
viršaus uždėk sūrį arba duonos 
trupinius. Kepk karštame pe
čiuje. Paduok karštą.

ir gerai nusunktus vaisius, iš- 
svei- maišyk. Sudėk indan, tamp

riai apklok skuduru išteptu 
sviestu. Sudėk ledaunėn arba 
tarp ledų. Laikyk 3 valandas. 
Paduok ant salotos lapų su 
krekėsais. -i

TOURCYEo
Murina Co., Dpi. H. S., 9 B. Ohlo St., Chicago

1 puodukas smulkiai supjaus
tytų pineapple iš blėkinės.

4 šaukštai cukraus.
1 pakelis ”cream cheese”.
1 puodukas mayonnaise da

žnio.
Du trečdaliai puoduko milko 

arba saldžios Smetonos.
18 marachino višnių.
Salotų lapų.
Sumaišyk pineapple su cuk

rum, padėk ledaunėn, pakof cu
krus ištirps. Sumaišyk su šau
kštu sūrį ir pridėjus mayonnai
se, gerai išmaišyk. Sudėk li
kusius dalykus ir višnias. Su
dėk j kokį nors indą, tampriai 
apdengk skuduru išteptu svies
tu — sudėk tarp ledų arba pa
dėk šalton ledaunėn. Laikyk 3 
valandas. Paduok ant salotos 
lapų. Tinkamas valgys prie po
pietinės arbatos. Paduok su 
krėkesais.

T>0WMAN’S Pienas yra taip 
riebus — kaip smetona nu

griebta nuo karvių pieno. Ir 
šviežias — dastatomas prie jūsų 
durių natūraliame stovyje, pil
nas ametonos, kiekvienų dienų. 
Jis turi tokį skonj ir grynumų 
kas padaro tikrai geriausiu ple
pu rinkoje. < <
Tiktai šviežias, buteliuose pie
nas gali turėti tokj gerumų. Tik
tai šviežias, buteliuose pienas 
yra toks, kaip Gamta reikalauja. 
Ir nėra jam pavaduotojo.
Pradėkit vartoti Bowman’s Pie
nų šiandie. Tiktai telefonuokit 
j arčiausių dastatymo stoti arba 
užsisakykit nuo musų pieno iš
vežiotojo.

% puoduko mayonnaise.
1 2/3 puoduko milko arba iš

plaktos saldžios Smetonos.
% puoduko sukapotų vala

kiškų riešutų.
1 puodukas supjaustytų pin- 

neapple.
1 puodukas sukapotų višnių.
1 puodukas sukapotų pyčių 

arba aprikosu.
1 orandžj, nulupk ir smul

kiai supjaustyk.
1 grape fruit supjaustyk.
Sumaišyk mayonnaise su iš-

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR!

Laike gegužio mėnesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai!

Vilai darbai utaškytai remti o tntne- 
•yj bui atliktai piriomii kainomli. Tai 
yra peritatoma VIENODŲ KAINŲ Šiita
ms musų aplellnkių Dental Oflitj.

SKYRIAUS OFISAS 
1800 S*. Halsted St.

Dantų Betai «i H 
>25 SStSS —___ i____________

■etai __________________
■etai __________ ——

miTr/
er 52 Metus Vadovaujantis rūšyje

MUSŲ MOTERIMS
--------------- --------------- Veda Dora Vilktai*' - 1

............... .a
Itchlng S k i n
Don’t auffer wkh Ecįrsm, Dandnifl, Pim 
pl«, Blamishes and othtr annoying akio 
irritadona. Žemo antiieptic Uquid h tba sale 
•ura way to relini. Icchjpų often dliappeara 
ovsrnight Splendid for Sunbum and Potooo 
Ivy. Ąįl dniggtaa 35a, 60c, $1.00

žemo
FOR SKIN IRRITATIONR

Babies Love It
Del skilvio ir vidurių uesma- 
gamų iš priežasties dantų 
augimo, nieko nira gereanio 
kaip Šia aaugua Kūdikių 
Laxativ«,

Mrs. Winslcw*s 
Syrup

For Cutų and Wounda
Apsiaaugokit uiaikrštimol
Gydjykit kožna žaizdų ar
ba jaibrižimų av šiuo no-

I nuodijančiu antiseptiku.
Zenite užmuša bakterijai, 
Ir išgydo.

Kandis, Tarakonus, 
Blakes, Muses Ir 

Kitus Vabalus

Fėen&mint
; , Liuosuotojų

Jus kramtysit 
' Kaip Gumų 
j i Soknis Tik 
• Mėtos _

Norint gauti vienų ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotų blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti įhiera ir 
aiškiai parašyti savo vardų, pavtnrdę 
ir adresų. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept, 1789 $o. 
Halsted St., Chicago, UI.

rNAUJIENOS Pattern Dept.

1739 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia įdedu 15 centų Ir prašau at

siųsti man pavyzdi No----- ----- --
Mieros--------------------per krutinu

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)

(Miestas Ir vaist.) '

įubby Iltis Ghost is a Live One.

i I DOAJT CARE. VdHAT 
ANY8OOV SAVS THBRe 
’S S O A CHOVT ’A) TBE OLE 

HAUMTED-HOUSB » IT AS
AS ArtVTMIAJG

* M COKJAJA tfo OP THERE AM* 
GET A CdACK AT >BTH 
*TH»S €OOD OLB ROCK - i 
8ETCHA t*LL MAKE HlM HOP
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PESIMIZMAS LIETUVOJE

OO

Lietuvos Ūkininkų partijos organas, “Ūkininko 
Balsas”, kalbėdamas apie didžiųjų valstybių daromą į 

Lietutį spaudimą, kad ji laikytųsi su lenkais, — sako;
*

“Palikdami nuošaly klausimą, kokiais sumeti
mais Vokietija prisidėjo prie bendro didžiųjų val
stybių daromi spaudimo į Lietuvos vyriausybę, 
mums svarbu pažymėti, kad ir tos valstybės, iš 
kurių mes galėjome tikėtis šiokios tokios paramos 
musų ginče su lenkais, būtent Sovietų Rusija ir Vo
kietija, yra neigiamai nusistačiusios dėl Lietuvos 
vyriausybės užimtos pozicijos. Reiškia, tarptautinė
je plotmėje mes liekame vieni, be draugų, be para
mos. Ką tokia izoliacija gali mums duoti, kiekvie
nas kas bent šiek tiek politikoj nusimano gerai ži
no.

“Ir Štai akyvaiždoje tos visos izoliacijos mums 
vėl teks sėstis Tautų Sąjungos taryboj kaltinamųjų 
suolan ir aiškintis, kodėl derybos konkrečių vaisių 
neduoda. Bet ar įstengs musų vyriausybė prie da
bartinės padėties apgihti Lietuvą tarptautiniame 
forume? Ir didžiausiais optimištais būnant tenka 
labai abejoti. Jei užsienio santykiai mažiau nuo 
musų pareina, tai vidaus — yra grynai musų daly
kas. Tad sutvarkykime juos, nes vidaus padėtis tu
ri kartais lemiančios reikšmės užsienio santykiuo
se.” I
“Ūkininkų Snlsas”, vadinasi, nesitiki, kad Volde

maras sugebėtų Geftevoje apginti Lietuvą, ir numoja 
ranka ant “užsienio santykių”. Bet jisai reikalauja, kad 
Lietuva bent sutvarkytų savo vidaus reikalus.

Mums išrodo tečiaus, kad tikrumoje vidujinis nesu- 
sitvarkymas kaip tik ir pareina nuo Lietuvos keblumų 
užsienio politikoje. Kol Vilniaus klausimas tuo ar kitu 
budu neišspręstas ir dėl to ant Lietuvos galvos kybo 
konflikto su Lenkija pavojus — tol Lietuvoje yra stipri 
diktatūra. Juk atsiminkime, kad ir gruodžio perversmo 
laiku demokratinė valdžia tiktai dėlto nusileido sąmo
kslininkams, kad ji bijojo lenkų įsiveržimo Lietuvon.

Iki nebus atsteigti normaliai santykiai tarp Lietu
vos ir Lenkijos, demokratija Lietuvoje vargiai galės 
laimėti. > >> j ,

UNIJŲ GRIOVIMAS

Po ilgų manievrų ir “gręžimo iš vidaus” komunis
tai, pagaliau, ėmė atvirai skaldyti angliakasių ir kailia- 
siuvių Uhijas. žinomas dalykas, kad jie šitą savo ardy
mo darbą mėgina pateisinti tam tikrais motyvais; Jie 
sakosi giną darbininkų reikalus ir norj paliuosuoti' juos 
nuo “atžagareiviškų”, “parsidavusių” vadų priespau
dos. Bet kas patikės šitais tuščiais jų žodžiais?

Jeigu mainierių unija bus suskaldyta, tai mainie- 
riams bus ne lengviau, bet daug sunkiau kovoti už savo 
reikalus. Nes kame yra darbininkų stiprumas? Visų- 
pirma jų vienybėje. Kada vienybės nėra, tai, kad ir čia 
darbininkai butų dar taip smarkus, jie negali sėkmin
gai gintis nuo darbdavių išnaudojimo. Viena, nors ir 
konservatyviška unija yra daug galingesnis ginklas 
darbininkų rankose, negu dvi, trys arba daugiaus revo- 
liucioniškiausių unijų.

Mainierių unija tečiaus anaiptol nėra konservaty- 
viškesnė Už daugumą kitų Amerikos darbininkų sąjun
gų. Angliakasiams kenkė iki šiol daug daugiaus, negu 
unijos konservatyviškumas, tas faktas, kad daugelyje 
kasyklų visai ftėra unijos, šitos neunijinės kasyklos da
ro konkutenciją (kortipeticiją) .unijinėms kasykloms, 
kuriose darbininkai gauna aukštesni atlyginimą už dar
bą, ir tuo budu spaudžia Žemyn organizuotųjų mainie
rių uždarbius.

Bet komunistai atkreipė savo atakas ne prieš ka
syklų savininkus, kurie neįsileidžia unijos, bet prieš 
angliakasių unijos viršininkiis, o dabar — jau ir prieš 
visą unijį! Jie nori ją suskaldyti, kad organizuotųjų 
darbininku jėgos dar labiaus susilpnėtų.

Kai dėl kailiasiuvių unijos, tai ji yra viena pažan
giausiųjų Amerikoje. Tečiaus komunistai ryžosi suskal
dyti ir ją. Ko jie iš jos nori? Jie neturi mažiausio pa-

grindo kaltinti kailktriiirių liti! jos rifŠiflihidis, kad Jie 
nenorį arba nesugebą vesti energingą kovą už ekonomi
nio darbininką būvio pagerihimą. Vienintelis komunistų 
priekaištas šitos ūrtijos vadams tai kad jie neprilei
džia komtiftitlftj prie UAijos kotttfotts. It Vien dėl šitos 
priežasties dabar ta unija skaldctfhft!

Aišku todėl, kad komunistams rupi ne darbininkų 
gefOv5? bet tiktai savo partijos nauda. Jie yVa darbinin
kų skriaudikai, o ne draugai

Apžvalga
Iii ■ ii Ali

VĖL “PRISIPAŽINIMAS”

Kauno “L. Aidas” įdėjo tokį 
neva Juozo Kedžio (kuris da
bar sėdi sunkiųjų darbų kalė
jime) pareiškimą:

“Tardant mane Kauno kri- 
minalėje policijoj sekcijos 
vedėjui nebuvau nei muštas, 
nei elektrizuojamas, nei l>a- 
du marinamas. Maitinamas 
buvau nortfidlidl, prie tardy
mo su manim elgtasi manda
giai. Kvotos sektijos vedė
jui parodymus daviau gera 
valia. Parodymą daviau sa
varankiškai.”
Šitas Kedžio pareiškimas yra, 

žinoma, pagamintas “pagal už
sakymą”, nes juo atsakoma į 
vilniškio laikraščio kaltinimus 
Kauno policijai, kurių Kedys, 
sėdėdamas kalėjime, negalėjo 
matyti. Policija stengiasi pasi 
teisinti ir ji galėjo Kedžiui šitą 
naują “prisipažinimą” padik
tuoti.

Pareiškime, kurj išspausdino 
oficiozas, beje, neužginčinama 
tas kaltinimas policijai, kad ji 
pagrobė Kedį anapus demarka
cijos linijos ir jėga parsigabe
no Lietuvon.

EILINIS melas

Clevelando f asistuojantis or
ganas dar neatšaukė savo ne
švarių prasimanymų apie “Nau
jienų” redaktorių, kad jisai mė
ginęs SLA. seime Įstatyt savo 
partijos žmogų į “Tėvynės” re
daktoriaus vietą. Bet, to melo 
neątšaukęs, jisai jau fabriktfo- 
ja naują šmeižtą, buk Grigai
tis nedavęs “Naujienose” p. Vi- 
suomiui save apginti.

Visuomio rašinys buvo at
mestas tiktai dėlto, kad jisai, 
ažuot mėginęs atremti atkreip
tą prieš jį kritiką, išniekino 
visą eilę žmonių, kurie niekuo
met nebuvo parėję jam j kelią 
ir kurie neturėjo nieko bendra 
su kilusiu ginču.

LAIKRAŠTINĖ “ETIKA”

Į Dar tik kokios dvi savaitės 
atgal komunistų spauda šaukė, 
kad “kairieji” tikrai Užkariau
sią kailldsiuvlų uflijį ir Ame
rikos Darbo Federacijos “atža
gareiviai” nieko jiems nepada
rysią. Bet “Laisvės” tttgfiiučio 
17 d. laidoje jau Įdėta praneši-, 
mas, kad “kairieji” netekę kan
trybės ir nutarę organizuotis Į 
kitą uniją. Toje žinioje skaito
me:

“Trečiadienio vakarą apie 
4,000 kailiasiuvių susjrinko Į 
Cooper Union svetjiinę, Mew 
Yorke, ir entuziastiškai už- 

gyre Tarptautinio Kailiasiu
vių Suvienyto Fronto Komi
teto rezoliuciją, Kad butų su
organizuota nauja kailiasiu
vių darbininkų naeionaiė uni
ja, nepriklausoma nuo Ame
rikos Darbo Federacijos re
akcinės mašinos.

“Kalbėtojai buVd nuo dau
gelio NacionaJės Kailiasiuvių 
Unijos lokalų; buvo kalbėto
jai ir nuo kailiasiuvių gru
pės, kuri atskilo nuo New 
Yorko Bendros Tarybos de
šiniojo sparno. Susirinkusie
ji visi vienbalsiai stojo už 
rezoliuciją. Taipgi kalbėtojų 
buvo iš Kanados lokalų.

•o “Darbininkai taipgi in
struktavo vadus sušaukti for- 
malę konvenciją ne vėliau 
kaip 60 dienų nuo šio susi
rinkimo oficialiam užvardini- 
mui naujos unijos.”
Taigi, netekę vilties užkar 

riaut uniją, komunistai ją skal
do. Darbdaviai galės jiems už 
šitą patarnavjnąą gausiai atsi
lyginti.

į....... ...........*...... — —h

Skaitytojų Balsai

“Vienybė” Įdėjo savo kores
pondento Šliburio “polemiką” 
prieš Pronskų, kur tarp kitko 
randame šitokių perlų f

“Pronckui be tuomi keliu 
eina į ministerio sostą. Jis 
turėtų pirma eit į Varnių 
akademiją ant rekolekcijų. 
Ir ten, jeigu posiseks kvoti
mus išlaikyt, tai gal gąlėtų 
patekt nors už tarną prie 
ministerio, kad nors kurpes 
ministeriui galėtų nuvalyt.”
Nereikia stebėtis, kad “Vie

nybė” leidžia savo špaltose cha
miškai niekinti kito laikraščio 
redaktorių, kurio politiniam nu
sistatymui ji nepritaria, nes 
kultūrinio pasaulio papročiai 
tam Brooklyno organui yra sve
timi. Bet kuomet laikrajštis 
nupuola iki to, kad “rekomen
duoja” savo politinį oponentą j 
Varnių koncentracijos stovyklą, 
tai jau reikia pasakyt: “Kas 
perdaug, tai ąelauk!”

Laikraštis privalo būt idėji
nės kovos įrankis, o ne žvalgy
bos ramstis.

KOMUNISTAI SKALDO 
UNIJAS

Prieš kiek laiko komunistai 
viešai išėjo organizuot naciją 
angliakasių uniją, šalę United 
Mine Workers of America. Da
bar jie ėmėsi skaldyt ir kailiu-
siuvių organizaciją.

Unijos viršininkai kalti
Korespondencijoj iš Pittsbur- 

gho (“N.” 195 num.) Pasaulio 
Vergas pažymi, kad Pėnnsylva- 
nijos streikuojantiems anglia
kasiams klojasi ne kaip. Jis, 
be to daro sekamą įdomią pa
stabą: girdi, dėl nepasisekimų 
darbininkai kaltina unijos vir
šininkus, ypač prez. Dewisą; 
jie, esą, sudraskę uniją leisda
mi daryti sutartis kiekvienam 
distrikte atskirai; viršininkai 
kalti ir dėl to, kad 1925 m. ne
sutikę algų kapojimui. Kitaip 
sakant — dėl vargingos ang
liakasių padėties Pennsylvani- 
joj kalti unijos vadai.

• šiandien aš neturiu tiesiogi
nių ryšių nei su viena unija. 
Man betgi yra tekę dirbti ke
letas metų vienai unijai labai 
arti viršininkų, o dažnai ir kar
tu su jais. Taigi norisi paro
dyti, kokioj padėty yra jie, vir
šininkai.

Įsivaizduokime, kad 1925 m. 
angliakasių unijos vadai butų 
sutikę darbininkų algų kapoji
mui. Ką butų pasakę tie pa
tys darbiįninkai, kuijįe 'dabar 
kaltina viršininkus dėl nenusi- 
leidimo? Darbininkų reikalų 
pardavėjai, išgamos, bosų pa
stumdėliai .— šitokie ir pana
šus epitetai butų pasitikę juos. 
Tai xdar ne didžiausia bėda. Nu
sileidimas operuoto Jų reikalavi
mams veikiausia butų sudrum- 
stęs dar aršiau ir taip jau ne
ramias angliakasių eiles. Uni
jos gi narių vienybė, taikumas 
vieno su kitu buvo ir bus svar
biausiu >jų gąlips šaltiniu. Nu
matydami vįtjuirię < suirutę uni
joj — ar galėjo viršininkai nu
sileisti samdytojams be kovos.?

Turiu pasakyti, kad šiandien 
unijų Viršininkai, kuriuos pažį
stu asmeniškai, ir kiek supran-

Žitifl daug maŽ taip; darbinin
kai tufl eiti stfeikan ne tam, 
kad tik streikuoti, bet tam, kad 
streiko pagalba laimėti. Taigi 
vyriausias klausimas prieš juos 
streiko paskelbimo momente 
stovi: ar yra galifnybės laimė
ti? šituo klausimu netik unijos 
viršininkai, bet ir visi jos na
riai gali padaryti klaidą. Apy- 
stovų Įvertinime rasi padare 
klaidą ir angliakasių unijos va
dai ir nariai.

Kai kada būna ir taip, kad 
samdytojai prispiria uniją prie 
sienos. Tuomet jau tenka strei
kuoti, nors ir be vilties laimėti. 
Dedama pastangos išlaikyti 
juo daugiau to, kas turėta. Ne
žinodamas visų detalių iš ang
liakasių derybų 1925 m., aš 
negaliu cituoti faktų, bet abel- 
na anglies pramonės padėtis 
šioj šalyj verčia manyti, kad 
samdytojai išprovokavo ang
liakasius darbininkus streikan. 
O išprovokavo todėl, kad niatf, 
jog darbininkams bus sunku 
atsilaikyti. Kodėl?

Visiems yra žinomas faktas, 
kad šiandien Amerikoj yra 
daug daugiau anglies kasyklų, 
ne kad šalies pramonėms ir 
eksportui reikalinga. Taipgi ži
nomas faktas, kad ir darbinin
kų šioj pramonėj esama, saky
siu, visu trečdaliu daugiau, ne
gu reikalinga.

Ką tai reiškia? Aišku ką: 
dalis kasyklų visą laiką turi 
būti uždarytos ir trečdalis dar
bininkų nedirbti, arba — ben
drai, kasyklų pramonė turi kas 
metai tam tikrą laiką sustoti.

✓

Ir viename ir kitame atsiti
kime darbininkų padėtis nepa
vydėtina. Jeigu yra dideli be
darbių angliakasių rezervai, bo
sai—anksčiau ar vėliau—pakrik- 
dys uniją. Vargo spiriami dar
bininkai eis dirbti pigiau, negu 
unijos skalė reikalauja.

Dirbdamas unijai turėjau ke
letą gerų draugų, senų unijis- 
tų, aktyvių darbuotojų. Prasi
dėjo pokarinis “open shop” va
jus. Sustojo darbai. Išbuvo bę 
darbo ūnijistai mėnesį, kitą, 
trečią. Na, ir ėmė lysti per 
“užpakalines duris”, kaip mes 
tada kalbėjom, iš pradžios men
kieji ūnijistai, prastesni savo 
amMto žinovai. Sutiko dirbti ir 
dirbo visu trečdaliu, o kartais 
ir pigiau, ne kad unijos skale 
buvb. Gi tvirtieji ūnijistai lai
kėsi. Bet štai jau ir šeši mėne
siai sukako, ir septintas atslin
ko. Ir pradėjo manęs paties 
klausti tie tvirtieji, “užartavo- 
ti” ūnijistai, ką daryti. Ar nei
ti ir jiems “per užpakalines du
ris” darbo ieškoti ? Jų laimei su
tartis tapo pasirašyta, sezonas 
prasidėjo ytin gaivus. Jie su
grįžo darban unijos sąlygomis.

Angliakasių padėtis yra kito
kia. Anglies pramone “serga” 
chronišku “perteklių” tiek ka
syklų, tiek darbo pajėgų. Prie 
to, tie patys Pennsylvanijos, 
Ohio, Illinois ir kitų valstijų 
operuotojai turi kasyklas to
kioj West Virginijoj, kur dar
bininkai visai neorganižuoti, ir, 
streikui kilus organizuotuose 
apskričiuose, pajėgia nors dali
nai patenkinti kostumerius ang
limi iš tų apskričių^ kur darbi
ninkai visai neorganizuoti.

šitokiai pramonės būklei 
esant, kad ir kažin kaip gabus 
ir ištikimi unijos viršininkai 
pasijunta lyg žuvis ant ledo. 
O dar įleiskite organizacijon 
tokius, pavyzdžiui, šarlatanus, 
kaip komunistai, drumsti 
jau ir taip sudrumstą vandenį, 
ir pamatysite, kad beveik ne
begalima išbristi iš dumblo.

Kada šitokį padėtis susidaro 
— kas lieka daryti unijos va
dams? Tenka stengtis palaiky
ti nors dalį to, ką turėta. Penn
sylvanijos kasyklų operuotojai 
nesitaiko su unija. Rodosi, y- 
ra dar viena kita valstija, ku
riose jie nesitaiko. Ar laukti 
iki šie operuotojai pareikš no
ro taikytis? Jei laukti tai kaip 
ilgai? Atsakymas — nežinia!

Vietoj tos nežinios pasiren
kama mažesnis piktas. Illinois

Delphin M. Delmas mirė San
ta tyonica miestelyj, Kaliforni-. 
joj. Delmas buvo advokatas 
gafsioj tlarry Thaw’o byloj už 
galvažudystę. Thaw’ui grūmojo 
mirtis, bet pinigai ir Delmas 
gabumas Thaw’ą išgelbėjo nuo 
mirties.

.... . .

Tegul derasi jie su to distrikto 
darbininkais. Ohio ir Indiana 
valstijos operuotojai išreiškia 
noro atnaujinti sutartį. Ge
riau atnaujinti, *negu pasilikti 
visai be sutarties.

Anglies pramonėj šiandien 
suirutė. Angliakasių unija pri
spirta prie sienos. Kada daly
kų padėtis pasikeis? Sunku 
pasakyti. Ims tur būt ne ma
žai laiko — iki sumažės ang
liakasių darbininkų ir kasyklų 
skaičius. Turiu pripažinti, kad 
praktiško lengvai pritaikomo 
gyvenimui ir lengvai įvykina
mo plano man neteko matyti:

—jį

Tarp kūjo ir priekalo
Amerikos Darbo Federacija 

dabartinėj prezidento rinkimų 
kampanijoj, matyti, jaučiasi 
patekusi tarp kūjo ir priekalo.

Republikonų kandidatas, H. 
Hoover, iki šiol buvo Federaci
jos akyse jei ne draugas, tai ir 
ne priešas. Amerikos! I Darbo 
Federacija pritarė Hooverio 
pastangoms Įvesti ekonomiją 
pramonėj, standarizuoti gamy
bą, didinti jos našumą. Ji oren- 
tavosi dėl Hooverio darbuotės 
daug-maž taip: gyvenimo reik- 
menės turi būti žmonių jėga 
pagamintos; todėl'— juo dau
giau“ ekonomijos, juo mažiau 
eikvojimų pramonėj, tuo šaliai 
geriau, ba pramokė mažiau 
žmonių energijos iščiulpia ir 
daugiau vaisių duoda.

Ahtrą vertus, pats Hooveris 
kart kartėmis yra pareiškęs, 
kad jis pripažįsta svarbą orga
nizuotų darbininkų Amerikai. 
Daugiau net—jo kalbose ir raš
tuose užniksime vietų, kur jis 
aiškiai pareiškia, kad Ameri
kos promones našumo vysty
muisi ir eikvojimų mažinimui 
reikalingas yra darbininkų, 
kaip organizuoto kūno, koope- 
ravimas.

Bet republikohų partijoj 
Hooveris, nors ir taptų išrink
tas prezidentu, ne viską reikš
tų. Hardingo ir Coolldge’o ad
ministracijos, dauguma repub
likonų partijos politikierių iki 
Šiol kovojo prieš organizuotus 
darbininkus, kaip išmanė. Ar 
jų mintys ir metodai pasikeis 
įtooveriui patekus Baltajan 
Naman? Abejotina.

O ir republikonų platformė, 
kiek ji liečia darbininkus, nie
ko kategoriško nesako. Svar
biausiu šiuo momentu Federa
cijai klausimu — indžiokšenų 
klausimu — repliblikonų plat
formė kalba: “Mes tikime, kad 
indžiokšenai kai kuriuose atsi
tikimuose darbo klausimų gin
čuos buvo neprideramai haudo- 
jami (abused) ir davė pamato 
iškilti rimtam klausimui rei
kalingų įstatymų.”

Nieko aiškaus nepasakyta. 
Pripažįstama, kad indžiokšenai 
naudota “netiksliai” ir kad to
dėl iškilo rimtas klausimas, ar 
nereikia specialių įstatymų keb
lumams pašalinti. Ot ir viskas.

Demokratų kandidatas, Smi- 
th’as, buvo skaitomas iki šio 
organizuotų darbininkų drau
gu. Bet demokratų pldtformė, 
kad ir tų pačių indžionkšenų 
klausimu, yra, taip jau neaiški,

reikėtų kapitalo^ darbo ir ad
vokatų atstovams išdirbti pla
nus tikslu pašalinti dabartinį 
piktą, pasireiškianti, kovoj dar
bo su kapitalu, ir išleisti ata
tinkamus įstatymus.

Nieko aiškaus ir šioj platfor
mė j. Demokratai žada, jei tu
rėtų galios, paskirti komisiją 
iš darbininkų, kapitalistų ir ad
vokatų atstovų ir išdirbti pla
ną indžiokšenų ir kitokio pik- . 
to klausimams pašalinti.

Tai betgi ne viskas. Smithas 
gali būti prielankus organizuo
tiems darbininkams. Bet visa 
demokratų orientacija šiandien 
atkreipta į stambųjį biznį. Pir
mą kartą po daugelio metų 
Smitho paveikslas kartu su 
Hooverio plevėsuoja Wall gat
vėj. Be to, vyriausiai Smitho 
kampanijos menedžeris, Ras- 
<ob, iki šiol buvo galva stam- 
dausios visų “openšaperių” 

korhatacijos' — General Mo- 
!ors Cornor atloti. •

Ir todėl Green, Amerikos 

Darbo Federacijos prezidentas, 
žurnale “American Federatio- 
nist” rašo: “Nei vienas šių pa-" 
reiškimų (t. y., republikonų ir 
demokratų platformėse. X.) 
organizuotų darbininkų nepa
tenkina.”

Green išreiškia Viltį, Kad 
kandidatai nominacijos priėmi
mo kalbose pasisakys aiškiau. 
Hooveris to nepadarė. Abejo
tina taipgi, kad Smithas pada
rytų. JttL ,

Am. Darbo Federacijos tak
tika buvo — remti draugus ir 
bausti priešus, šiandie dėl tos 
taktikos ji jaučiasi patekusi 
tarp kūjo ir priekalo. —X.

Mano supratimu
Aš ir vienaip ir kitaip galvo

ju, ir vis niekas ne išeina. Aš, 
mat, galvoju, kaip galima butų 
nedirbt ir pinigų turėt. Ale 
kaip tai keblu! Jeigu žmogus 
dirbi ir tai neturi pinigų, tad, 
jeigu nedirbti, bus ir visai ka
put.

, Bet štai kaip man paviko pa
daryt gera skymą, o ir mažai 
galvot reikėjo. Aš, mat, prisi
žiūrėjau į kitą žmogų, kaip jis 
nedirba ir aukų neprašo, o gy
vena. Taigi dabar jau mažai 
galvot reikia. Turiu tik daryti 
taip, kaip jis kad daro.

Man reikia važiuot į Lietuvą 
ir ten pagyvent tolei, kolei už
augs barzda, ir dar pridėčkas 
prie barzdos — ūsai. Tuomet 
atvažiuoju j Chicagą ir pasiskel
biu misijonierium. Parašau ke
letą straipsnių į laikraščius apie 
kokį nors tikėjimą. Taipgi už
siregistruoju pas Dėdės Šamo 
valdžią, kad esu dvasiškas va
dovas, ir-tuomet iš valdžios gau
nu leidymą laikyti vyno nors ir 
keletą desėtkų galionų. Ir žino
ma, Dėdes Šamo vynas tai jau 
ne butlegerių vynas! Tai, bra- 
cia, yra good stof! Na, aš tą 
vyną galiu parduot savo kostu- 
meriams dviguba kaina, kaip 
kad pats moku.

Suprantama, aš nesakysiu, 
kad jie yra kostumeriai. Aš juos 
vadinsiu parapijonais.* žinoma, 
aš iš anksto matau, kad turėsiu 
vieną konkurentą. Bet jis yra 
grinorius, angliškai nė mur 
murm. Taigi butlegerystės biz- 
nyj jis man ne pavojingas.

—Pustapėdis.

GYVENIMAS
Mineainli žurnalas 

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

Prenumerata metams $1.50 
Pusei metą $1 
Kopija .......   10c

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

tu jų darbuotę, visi į streikus operuotojai sutinka deryboms, kaip republikonų. Ji sako, kad

i



Pirmadienis, rugp. 20, 1928

Tarp Chicagos 
Lietuvių
Burnside

SLA. 63 kp. susirinkimas.

Pir- 
ko- 
su- 
ap- 

Vie- 
kad 

ar

Gražuolė Lietuvaitė

P-lė Vilma Staškuniutė
už savo gražumų, ypač

Šiandie “Lietuvių 
Vakaras”

šiandie vakare KYW radi o 
stotis duos lietuvių progra
mą. Dalyvauja Ona Pocienė, 
Dainos choras ir k.

šiandie vakare iš KYW ra- 
dio stoties, Chicagos pasau
linės parodos lietuvių komite
to, kurio pirmininku yra p. J. 
J. Elias, pastangomis bus duo
tas per radio turtingas lietu
vių programas.

Programą išpildys Dainos 
choras, vedamas p. A. IS. Po
ciaus. Dainuos taipjau p-ia 
Ona Pocienė, buvusi Lietuvos A 
operos dainininke. Jonas Ro
manas ir Antanąs Čia'pas dai
nuos duetą. Kalbės Balys F. 
Mastauskas apie pasaulinę pa
rodą ir lietuvių dalyvavimą 
joje.

Pradžių! lietuvių programo 
9:15 vai. vakare.

Belaukiant “Naujie 
nų” Pikniko

se- 
bet 
ne- 
ga-

SLA. 63 kp. susirinkimas į- 
vyko rugp. 2 d. Susirinko visi 
tavorščiai su tavorškomis. Del 
sustiprinimo savo eilių atvedė 
ir komisarą. Bet tasis tiek 
spinduliavosi ir buvo pavargęs, 
kad vienas, be kito pagelbos 
nebūtų galėjęs ateiti.

Atidaroma susirinkimas. Vi
skas eina iš eilės iki prieina
ma prie komisijų raportų, 
miausia iššaukia skundų 
misiją, kuri buvo įgaliota 
ieškoti tuos narius, kurie 
skundė seimo delegatus, 
nas tavorščius raportuoja, 
vistiek nieko negausime,
laišką rašysime, ar į teismą ei
sime, vis ta pati garbė bus. 
Antras dienščikas pastebi, kad 
reikėtų ką nors daryti, kad to
kius narius iškarti, kurie skun
džia tokias šventas asabas. 
Pirmininkas paaiškina, kad ir 
dabai’ dvi kuopos yra suspen
duotos už tokius dalykus. Bet 
kokie tie dalykai — nepaaiški
na. Pats komisaras instruk
tuoja: jei, girdi, butų Maskvo
je, tai tokie nedaverkos jau 
nai butų buvę sušaudyti, 
čia, Amerikoje, mes nieko 
galime padaryti, vien tik
lime triukšmą kelti ir kitus 
šmeižti. Norėjo ir daugiau ką 
sakyti, bet kad ležuvis pinėsi, 
tai pailsęs ir atsisėdo. Pirmi
ninkas klausia: ką, draugai, 
dalysime su tais nedaverko- 
mis, ar paliksime juos ramybė
je, ar ieškosime jų? Visi ta
vorščiai šaukia: teismą eisi
me, bet turi būti musų vir- v J » sus .

Seka raportas fašistinės ko
munistų tarybos. Pavargėlis 
delegatas raportuoja, kad da
bar vakacijų laikas, visi išvaži- 
nėję, tai ir jis nieko nežino.

Einama prie naujų reikalų. 
Duodama įnešimas rengti išva
žiavimą. Bet kur ir kada? 
tfienščikas pataria rengti ten, 
kur yra kuopos farma. Bet 
kuopa jokios farmos netyri, tik 
niekurie žmonės nori kuopos 
vardu žmones sukviesti ir tuo 
keletą dolerių sau pelnyti. Tai 
yra grynai bizniškas išrokavi- 
mas ir tai ne pirmas sykis. Na
riai patemiję tokį triksą ir nu
rodė, kad pirmiau jie patys iš
ardė išvažiavimą į tą pačią vie
tą, o dabar vėl nori rengti. Tai 
labai nepatiko niekuriems ta- 
vorščiams, ypač kad komisaras 
gerai neįžiūrėjęs užsipuolė ant 
vieno tavorščiaus, manydamas, 
kad tai yra didelis jųjų prie
šas. Palikta komisijai rengti 
išvažiavimą.

Dar niekurius menkesnius 
reikalus apkalbėjus, susirinki
mas užsidarė. Tavorščiai džiau
gėsi, kad mažai priešų buvo ir 
susirinkimas greitai užsibaigė. 
Mat nebuvo ką šmeižti, nes ne
buvo tų žmonių, ant kurių 
kiekviename susirinkime ypa- 
tiškai užsipuolama ir juos 
šmeižiama, vieton svarstyti S. 
L. A. reikalus. Sarmata taip
jau, kad j susirinkimus atsive
da tokius žmones, kurie liežu
vio negali apversti. Jie turėtų 
namie sėdėti, o ne susirinki
muose visiems gėdą daryti ir 
prie visų priekabių ieškoti.

—N. N.

kuri 
už gražų kūno sudėjimą, lai
mėjo “Modern Venus” iš Brigh- 
ton Park titulą.

Dabar visame mieste via ren
kamos gražiausios kūno sudė
jimu merginos, kurios arčiau
sia atitinka garsiąja! Venus sto- 
vylai, moterų kūno grožės ir 
tobulumo mąstai. Bus išrink
tos 32 merginos iš visų Cbi- 
cagos distriktų ir iš jų visų 
paskui bus renkama gražiau
sia mergina ‘‘Moderniškoji 
nūs” visoj Chicagoje.

Brighton Park distrikte 
mėjo minėtoji lietuvaitė
Vilma Staškuniutė, 18 metų 
amžiaus, gyvenanti 5239 South 
Kedzie Avė., telefonų operato
rė. Gražuolė Vilnia yra gimu-

Ve-

lai- 
p-lė

čikagiečiai rengiasi 
prie didelio Mass- 

Mitingo
Siųs rezoliucijas Tautų 

Sąjungai.

Pradedu Biznį
1) REAL ESTATE, 2) Visokios 
rūšies: Apdraudą (INSURANCE): 
Nuo Ugnies, tangų, Automobilių, 
Gyvasties ir kitų. 3) Surandu 
PASKOI4 ant Pirmų Morgičių.

Vesiu bizni per dideles, tvirtasf 
ir teisingas kompanijos.

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

v. MISZEIKA 
Naujienos

1739 So. Halsted gt. 
TeL Roosevtlt 8500

Penktadienį susirinko Chica
gos lietuvių veikėjų būrys iš ko
kių dviejų dešimčių žmonių ap
svarstyti, ką privalo čikagiečiai 
daryti, kad padėtų Lietuvai ap
siginti Genevoje nuo imperialis- 
tiškų Lenkijos užmačių. Susi
rinkimas vienbalsiai nutarė 
šaukti masinį lietuvių mitingą 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje 
rugpiučio 28 d. ir išnešti rezo
liucijas, paremiančias Lietuvos 
teises Vilniaus klausimu.

Rezoliucijoms paruošti buvo 
išrinktas komitetas iš 11 asme
nų, atstovaujančių visoms musų 
srovėms. Į komitetą įėjo, tarp 
kitų, Vilniaus Vadavimo Komi
teto pirmininkas, p. St. Kodis, 
Univcrsal banko prezidentas, p. 
Elias, adv. K. Gugis, p. Kruko- 
nis, P. Grigaitis, p. Gudas ir k.

Šio mėnesio 30 dieną, kaip ži
noma, Genevoje prasidės Tautų 
Sąjungos Tarybos posėdžiai ir 
vienas pirmutinių klausimų Ta
rybos dienotvarkėje bus Lietu
vos-Lenkijos santykių klausi
mas. Minėtame veikėjų pasi
kalbėjime visi dalyviai buvo tos 
nuomonės, kad Tautų Sąjunga 
padarytų dideję skriaudą Lietu
vai, jeigu priverstų ją taikytis 
su Lenkija, paliekant lenkų ran
kose Vilnių. Kokios pozicijos 
laikysis Genevoje Lietuvos dele
gacija, amerikiečiai nežino 
ką jie žinos, kad dabartinė Lie
tuvos valdžia nepasako savo 
planų net žmonių Seimui.. Bet 
amerikiečiai laiko savo pareiga 
pareikšti valstybių delegatams, 
kurie svarstys Lietuvos-Lenki
jos ginčą, kad lenkų smurto žy
gis prieš Vilnių negali pateisinti

Phone Virginia 2054

JObEPH VILIMAS
N a m u Statymo
kontraktorius

4558 S. Wa*htenaw Avė. Chicago. III

neina ir aukų sau ‘rinkti, kaip 
niekurie kiti daro. “Naujie
nos” turi priešų, bet turi daug 
daugiau draugų kai bile kuris 
dienraštis. Todėl kaip “Naujie
nų” priešai ne meluotų apie 
“Naujienas”, kaip jie isterijos 
apimti nerėktų, bet visuomet 
reikia atsiminti, kad melai turi 
trumpas koojas ir isteriškos 
svajonės palieka tik sapnas! z

Todėl 26 d. rugpiučio visi 
Naujieniečiai suvažiuosime į 
Stickney Daržą, linksminsimės 
iki vėlai nakčiai.

— Rytų Aušra.

Akiu Gydytojai 
Tel. Vieton 6279 

DR. G. SERNER

Lietuvis Aldų Specialistas 

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

Nedalioj nuo 10 iki 1

Graboriai

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graboriu Ir 
» Balza m uoto jas

Jei abejoji apie aavo ana, eik paa 

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETBIST

Phone Boulevard 6487

Phone Kenvrood 1752 
Praktikuoja 20 meta

Įvairus Gydytojai
uvuwr “V“ p — - - ~

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

Dr. J. W. Beaudette
VIMUI ASHLAND 8TATB BANKO 

1800 So. Ashland Avė. 
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 
Nedilioj nuo 2:80 iki 4:80 v. po pietų 

TELEFONAS CANAL 0464
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Miliraukee Avenae 

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

2314 W. 23rd PI.

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

Lietuviai Daktarai

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

Tel. Boulevard 2169 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos Ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakaio

DR. HEKZMAN
— IS kusnos —

Gerai lietuviams žinomas per M 
m. kaipo patyrus gydytojas, chirvr-

tros prietaisus.
Ofisas ir Laboratorijas

1025 W. 18th St., netoli Morgan SA 
Valandos: Nuo 10—12 pietą n 

nuo 6 iki 7 M) vaL vakare
TeL Dienų) Canal 8110

Naktį So. Shore 2288. Crawford 8288

si Chicagoj, iš antrosios ame
rikiečių lietuvių gentkarfės, 
nes ir jos tėvai taipjau yra 
Amerikoj gimę.

Ktyitestų ji laimėjo Mar- 
<Įlietu? Park teatre. Laimėda
ma kontestą ji laimėjo nemo
kamą kelionę į (x>lorado ir at
gal, taipgi daug dovanų iš Įvai
rių sankrovų.

Yra |i|r daugiau lietuvaičių 
laimėjusių lokaliuose ‘'Moder
niškosios Venus” kontestuose.

Visos Chicagos “Moderniško
ji Venus” bus renkama atei
nantį penktadienį, rugp. 24 d., 
Oriental teatre. Laimėjusi taip
jau gaus daug dovanų ir ne
mokamą kelionę Europon ir 
atgal.

Varšuvos pretenzijų prie Lietu
vos sostinės.

■ ■(■ t • j' ’ ■ ■
Veikėjų konferencijoje buvo 

kalbėtasi ir apie sudarymą di
delės pastovios organizacijos, 
kuri rūpintųsi Vilniaus vadavi
mo reikalu ir kurion įeitų įvai
rios draugijos ne tik Chicagoje, 
bet ir visoje Amerikoje. Te- 
čiaus, kuomet yra mažiaus kaip 
dvi savaiti iki Tautų Sąjungos 
susirinkimo, tai laibas šitam su
manymui įvykinti butų per- 
trumpas. Todėl nutarta atsi
šaukti į organizacijas, kad jos 
pačios veiktų, siųsdamos reika
lavimus Genevon arba paremda- 
mos tas rezoliucijas, kurias pa
gamins komitetas.

Dabar reikės pasidarbuoti, 
kad butų pasekmingas masinis 
mitingas Lietuvių Auditorijoje.

Vasaros oras ®iltas, gamta 
pilna givumo, žmonės važiuoja 
kvėpuoti tyru oru į laukus. Va
žiuoti į laukus vienam arba šei
niai kartais yra gerai, bet ne 
visuomet. Kuomet nori susiei
ti draugus ir - drauges, tai ge
riausiai važiuoti1 j “N-nų” pik
niką. Mes visi gerai žinome, 
kad “Naujienos” yra visuome
nės dienraštis, jos tarnauja rim
tai visuomenei. Todėl “Naujie
nų” dienraštis ir turi didžiau
sias minias. Be to “Naujienos” 
yra didžiausias lietuvių tautos 
dienraštis. Kila klausimas: ko
dėl “Naujienos” yra ikišiai die
nai didžiausias lietuvių dienraš
tis? žinoma, rasis visokių nuo
monių, bet faktas palieka fak
tu, kad “Naujienos” yra vienin
telis dienraštis, kuris tarnauja 
plačiausiai visuomenei ir neina į 
kokių nors isteHkų burius, bet 
stengiasi visuomenės reikalus 
rišti rimtak

“Naujienos” ,pergyveno sun
kiausius laikus per paskutinius 
kelis metus, bei ir jos nepaisė 
visų isteriškų ambicijų, su ku
riomis joms butų buvę 1 labai 
lengva pusikaiminauti ir pasi
pelnyti. “Naujienų” dienraštis

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGtfnLŪ

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kitit to
dėl, kad priklausau 
prie grabų iėdirby- 
atės.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
S K Y R I U Si 

8238 S. Halsted Bt. 
Tah Victory 408B

Lietuvės Akušerės
Phono Vfctory 4952 

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
AKUŠERKA 

3252 South Halsted Street

Viršui Universal 
State Bank

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 
iki 8 vakaro. Ki
tu laiku pagal su
tartį.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Arenus 
Telefonas Boulevard 7820 

Res« 6641 South Albany Av.enoe 
TeL Prospect 1980 

Valandos 2-4, 6-8. Nedilioj 10-12 d.

DR. A. A. ROTU
Rasas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų. y yrišką, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3102 S. Halsted 8tw Caicage 

arti 31st Street

Phone Canal 6222 ____

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

2201 West 22nd Street

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai egzaminadja. Be skausn 
ištrauki mas

Rezidencija 6640 Š. Maplewoed Avė.
Tel. Republie 7868 

CHICAGO, ILL.

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

Tel. Kenwood 5197 
Valandos

nuo 9 iki 11 vai. ryta; 
nuo 6 iki 8 ▼»!. vakare 

apart Šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso ir Rea, Tel. Boulevard 5918
DR. A. J. BERTASH 

8464 South Halsted Street t 
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po pietų 

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

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Res. 2359 S. Leavitt St, Canal 2880 
Ofiiro valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedilioj pagal sutarti

TeL Cicero 49

DR. CHARLES SEGAE 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Ave^ 2 labos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4

Phone Midray 2880

* Advokatai 
^WWt*RdhA^WWM^M****AA#*Ą**A«fy»******<SU

A. A OLE
ADVOKATAS

11 a La Šalie St, Room 2001 
Tel. Randolph 1034 — VaL nuo 9-1 

Vakarais
8241 South Halsted St 

Tel. Victory 0562

PėtnyČios

VIENŲ, TRIJŲ IR PENKIŲ METŲ 
POMIRTINIŲ SUKAKTUVIŲ 

PAMINĖJIMAS 
PRANCIŠKA US’ ŠEDV1LO, ONOS 

ŠEDVILAITĖS IR MARIJONOS 
USEL1ENĖS

Frančiškus Šedvįla mirė rugpiučio 
22 d., 1927 m.; pna šedvilaitė rugp. 
6 d., 1925 m. ir Marijona Uselienė 
1923 m.

šias grąudžias dienas minint, mes, 
žemiaus pasirašiusieji, šiuomi prane
šame, kad rugpiučio 22 d., š. m., 8 
vai. ryto Visų Sv. Roselando Lietuvių 
parapijos bažnyčioje, jvyks už virš 
minėtų velionių sielas gedulingos pa
maldos.

Todėl labai nuoširdžiai meldžiame 
visų giminių, draugų ir pažįstamų, 
kad viršminimą rytą teiktųsi visi at
silankyti bažnyčion pasimelsti.

Gėduluojanti,
, Oną šedviliene ir Sūnus.

MŪRINIS arba MEDINIS
Geros rųšies pastatyti garažai

$10 j mok? t i
24 mėnesiams išmokėjimui •

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

Jei jus turite lo|ų ir norite pasi
statyti namą, mes pastatysime ir fi
nansuosime jj. Del tolimesnių in
formacijų šaukite, rašykite arba at
siųskite kuponą už tok; darbą 
Jus interesuojatės.

Į Į Garažas

Į Į PorČius

[""*] Namo pakėlimas

Į j Cementinis pamatas

Į Į Abelnas pertaisymas

[ Į Naujas namas ir finansavimas 

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

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

Quality Construction Co.
North Shore ofisas ir Vardai 

4538 W. Addison St.
Telephone Avenue 4718

•kur|

■ II| i I|||IW '»*»■».................  11,11
Tel. Boulevard 0214

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriąuriai
M. YUŠKĄ & CO.

4604 So. Paulina St., Chicaąo. UL

ADOMAS PŪKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 18 dieną, 6:45 valan
dą vakare, 1928 m., sulaukęs 
53 metų amžiaus, gimęs Pane
vėžio ap„ Remygalos parapijos, 

. Kūčių kaimo. Amerikoj išgyve
no 30 metų. Paliko dideliame 
nubudime Amerikoj 2 broliu: 
Antaną ir Augustiną, o Lietu
voj 3 brolius: Kazimierą, Jurgi 
ir Mikolą, 2 seseris: Oną ir 
Marijoną. Kūnas pašarvotas, 
randasi graboriaus S. D. La- 
chavicz koplyčioj, 2314 W. 23 
Place.

Laidoutvės ;vyks seredoj, 
rugpiučio 22 dieną, 8.00 vai. 
ryto iš graboriaus koplyčios i 
Aušros vartų parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už vėliomo sielą, 
o iš ten bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Adomo Pūkio gi
minės, draugai ir pažjstąmi 
ęsąt nuoširdžiu! kviečiami ^daly
vautu į ląidętuyėse ir 'suteikti 
jam paskutini patarąaVimą1 ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Broliai, Seserys ir 
Pusbroliai.

Laidotuvėse patarnauja K gra- 
borius S. D. LachaviczĮ Tel. 
Roosevelt 3615.

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victory 1115 
Baigusi akuše- • 
rijos kolegiją; 
ilgai praktika-■ 
vusi Pennsylva-1 
nijos ligonbu-l 
čiuose. Sąžinin- ■ 
gai patarnauja, I 
visokiose ilgo- ■' 
se prieš gim- 
dymą, laike HpĮ 
gimdymo it/po| 
gimdymo. 
dyką pa t a r i- 
mas, dar ir ki-H® 
tokiuose reika-iE 
luose moterims UH 
ir merginoms, 
kreipkitės, o ra-H^ 
aite pagalbą. Hm 
Valandos nuo sHH 
ryto iki 2 y. 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai- vakare.

Ras. 6660 South ArUaian Avenne 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 9257 
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicaaa IU.

JOHN B. KORDEN 
(Jobo Bagdiianaa Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 West Adama St Room JUf 
Telephone Randolph 6727

Už

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa

si naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, norvuotu- 
mo, skaudan;ą &>dų karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atir 
taiso trumparegystę ir toliregvstę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Špecialė atyda at
kreipiama | mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė. 
Vilime Honkvard 7589

Į 
'i

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

Vai.: 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. Brunawick 4988

Namų telefonas Brunswick 9597 
Ultravioletini šviesa ir diathermia

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO. ILL.

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:30 iki 9:80 v. 
4608 South Ashland Avenue 
Netoli 46th St Chicago, III.

7188
2615

Ofiso TeL Victo:
Rez. Tel. Hemlo

DR. P. M. Z1
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3248 So. Halsted St

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

Tel. Lsfayette 4146 
Valandos /

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

I ...........
Įvairus Gydytojai

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 So. Loomls Street 

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

Telefonas Canal 1912 
Beridence Tel. Fairfax 6858 

,—4——------
Telephone Yarda 0994

DR. MAURICE KAHN 
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų 
7 iki 0 vak. Nedfll. nuo 10 iki 1'. <lieų. 

Res. Telephone Plaza 3200

Narni Telefonas Republie MM

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St 
Tel. Tardė 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa- 
skyrimo telefonu

■.................I

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St 
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakarex 
Seredoj ir Pitnyčioj nuo 9 iki 6

Nedilioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. *

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

127 N. Dearborn Stn Rsom
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pUH
1111

9823 South Halsted St 
TeL Boulevard 1810 

VaLi Nuo 6 iki 8, vai. kiekvieną 
vakari, išskyrus ketvergi 

Nsdiliomis nuo 9 Iki 12 ryto

A. A. ŠLAKE
CHICAGO TEMPUS BLDG 
77 West Washiaiton Street 

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

Namų Tel.: Hyde Paik 8895 z 
>'■■■■/............. - 1 !>' .....................

J. P, WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė. ,
TeL Pulhnan 5950 jį* 

Namu TeL rullman 6377 I



CHICAGOS 
ŽINIOS

Politiniai bosai valdo 
miesto teismus

» 1928ik

Jaunuolis kaltinamas 
užmušėjistėj

Suyažinėjo mažą vaikiuką

Illinois Association for Cri- 
minal Justice bendrai su Chica- 
go Crime Commission išleido 
raportą apie Chicagos munici
palinius teismus. Tame rapor
te sakoma, kad municipalinius 
teismus valdo politikieriai, ku
rių teisėjai aklai klauso, nes 
kitaip negalėtų pasilaikyti savo 
vietose. Iš 40 municipalinių tei
sėjų tik penki turi tikrų legalių j 
gabumų ir tik devyni iš teisėjų

k-»

Business Service
Biznio Patarnavimo

Financial
FinansahPasIcolos .

........ . Radios
Visos Elektrinės Radios

Tiesini iŠ dirbtuvės, kainos $75 iki 
$158. Pilnai įrengtas, įskaitant ca- 
binet, speaker ir tubus. Dykai įve
dimas. Gerą kainą mokam už jū
sų seną su bateriomis setą. Veltui 
namuose demonstravimas. Atdara 
utnrninko ir ketvergo vakarais iki 9 
valandai vakaro.
GREAT STATES RADIO CORP. 

800 N. Clark St.
Room 423 

Deleware 8000 
1 , y L /..J.

F'urnjture <fc Fixturea
Rakandai-Įtelsai

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

GAZOLINO STOTIS GEROJ 
VIETOJ

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

Atsišaukit į štorą.
8856 So. Halsted St.

Telefonas Boulevard 2781

10% PIGIAU Už VISĄ DARBĄ Į Ii* nprlfR.
1 CONSUMER3 Stogų Darbas. Grel- MeS UlrDame Ir perKa- 
tai taisome stogus visokios rūšies, m a 1 ll* 2 MotfiTlČiUS 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- ®
liavimas. Mes atliekame geriausį dar- ( e dienu
bą mieste. Kedzie 5111. * .
—-——-j—-— PETRZILEK BROS. 

|5 ĮMOKĖJUS, kitus i
5 METUS ' | 1647 W. 47 St

Statom mūrinius ir medinius na- 
mus, garažus, porčius, pakeliam na- —-------------

mus, pertaisom, remontuojam, įde- _r ,y. . .___ . . x.
A - -idam cementines grindis, šalytakius, MOrglCiai 011*1111 H* antri

yra drąsus, teisingi ir nepn- dengtam stogus, malevojam, pleište-1 - - -* - - - —
Vlnnanmi riuojam, .dedam plumbir.gą, visas
Klausomi. x | darbas garantuotas.

AJAX CONSTR. CO.
Didysis ofisas 

2206 Milwaukee Avė.
Phone Brunswick 4707

South Side Skyrius 
4084 Archer Avė.

Lafayette 6719

VVilliam McClelland, 19 metų 
jaunuolis, 8059 Ada St., liko 
teisčjo Finnegan, jaunuolių 
teisme, apkaltintas už užmušė
jistę ir atiduotas grand jury. 
Iš apkaltintojo pareikalauta už-1 moksijal’ žmonfs? tdsmabučiai 

yra purvini ir triukšmingi.
Politikieriai gi, kurių teisėjai 

turi klausyti, tankiausia yra 
susirišę su kriminalistį ir tvir- 
kautojų šaikomis, taip kad tei-l KAPENTERYS, statytojas bunga- 
sėjama ir nenorams tenka ginti ,ow- P°rfių- Mes darome visokius tai- 
politikierių globojamus kruni- visokį pataisymą.
nalistus. WAHLIN Atlantic 1872

Raportą prirengė Dr. Ray- '

Prokuroraip esą skiriami be- Masą n^adinin

la-

$500.00
Kodėl negyvent savo locname na

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

7168 and 7039 W. Grand Avė.

sistatyti $5,000 kaucijos.
Jaunuolis liko apkaltintas 

užmušėjistę todėl, kad jis 
važinėjo Thomas O’Shaugnessy, 
2 metų amžiaus, 8824 S. Ra- 
cine Avė. Jis žaidė smilčių krū
voj gatvėj prie savo namų. 
McClelland teisinosi, kad jis 
vaikiuko neužmatęs ir pasisu
kęs, kad aplenkti duobę gatvė-1 mon(j Moley, teisių profesorius 
j e, ir tada jau nebegalėjęs au
tomobilio sustabdyti. Bet liudy
tojai paliudijo, kad McClelland 
važiavo ne ta puse gatvės, 
žiavo greitai, apie 85 m. į 
greitumu ir užgavęs vaiką 
nutempė jį 15 pėdų.

Teisėjas aštriai atsiliepė apie 
tuos jaunuolius, kurie greitai ir 
neatsargiai laksto gatvėmis, 
nes dėl jų lakstimo įvykstą 
įvairių nelaimių.

už 
su-

va- 
val. 
dar

~ -4*1-11 AR JUMS KAS NORSColumbia universitete, kuns ii- -SKOLINGAS PINIGŲ?
gai tyrinėjo Chicagos munici- Mes atgausime juos per “garnish- 
pahnius teismus. metų patyrimo.

 mokesčio. Patarimas dykai. 
UNITED STATES NATIONAL

, x- ADJUSTMENT CO.Dvi žmogžudystes 3408 S. Michigan Avė. Victory 4126

8381 So. Halsted Bt

BE KOMISO 
Mažos Paskolos 

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

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47 St

4 KAMBARIŲ PILNAS ĮREN
GIMAS — $225 

Aksominis frieze front ruimio setas 
$52, 7 šmotų valgomojo kambario 
setas $89, 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 
PARDAVIMUI bučemės fikčeriai, 

mažai vartoti. Parduosiu pigiai. 
Priežastis liga. 919 W. 33 St

PARDAVIMUI school supply ir 
saldainių krautuvė, maišytų tautų 
apgyventa, o daugiausia lietuvių. 
Pardavimo priežastį patirsite ant vie
tos. 2311 S. I^eavitt St.
* PARDAVIMUI barbernė 3jų kres 
lų, parduosiu pigiai — priežastis ki
tas biznis, vieta sena, visuomet da
romas geras biznis. 1726 So. Halsted 
Street.

PARDAVIMUI geroj vietoj nauja 
barbernė, parduosiu arba mainysiu 
ant loto arba rendavosiu. Atsišau
kit į Naujienų ofisą, Box 1113.

Kova su “šieno slo
gomis”

Sveikatos komisionieriaus Dr.
Arnold IL Kegel pastangomis, | per keletą dienų, tai namo sa- 
kovai su biauriomis “šieno slo
gomis” (hay fever) liko pikin- 
kyta apie 15,000 Chicagos 
škotų.

Ta biauri liga paeina 
niekurių žolių ir sergančių 
no slogomis Chicagoje yra 
000 žmonių. Kovoj su ta 
bus stengiamąsi naikinti visas 
žoles, kurios gimdo šieno slo
gas. Boiskotams parodyta tės 
žoles ir įsakyta naikinti jas 
prie savo namų, taipgi patarti 
savo kaiminams, nurodant 
kenksmingąsias žoles ir taip
jau naikinti jas tuščiuose lotuo
se. Bet boiskotų vadams įsa
kyta neprileisti prie to darbo 
visų vaikų, kurie yra palinkę 
prie tos ligos — šieno slogos.

Apie pačią ligą Dr. Kegel sa
ko:

Trečias ir pikčiausias šieno 
slogos sezonas jau atėjo. Jis 
oficialiai prasideda rugpiučio, 
15 d. ir baigiasi kada šalnos 
sunaikina žoles.

“Trys žolės labiausia ser
gančiuosius kankina. Jos yra 
didžiosios ir mažosios “rag- 
weed” ir “burvveed marsh el- 
der.” 
auga 
'.pėdų 
dalis 
žolių. Apie trečdalis chroniškų 
šieno slogos ligonių įgauna du* 
sulj.

“šieno slogų serumai kasmet 
darosi veiklesni ir jeigu pra
dedama gydytis tinkamu laiku 
po gydytojo priežiūra, tai apie 
85 nuošimčiai sergančių visai, 
ar dalinai pasveiksta. Nors 
dabar jau yra per vėlai gydy
tis ir serumas negali duoti tin
kamų pasekmių, bet visgi ir 
dabar dar galima žymiai palen
gvinti ligą.”

boi-

nuo 
šie- 
50,- 
liga

Pirmoji, “ragweed” už- 
iki dešimties ar dvylikos 
aukščio. Nė viena miesto 
nėra liuosa nuo šių pikt-

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj

Marinello Beauty Shop

Visi budai “Permanant Waving” 
nupiginta kainai!

Mes esame specialistai: “Euge- 
ne-Keen ir Fredrics Permanant 
Waving“.

Visas darbas garantuotas
GUS KURLAND Sav.

3129 So. Halsted St.
Tel. Victory 6585

Dešimts Stanko & Co.
Mainų

1. Gazolino Stotis su garadžiumi ir 
salesrumiu.
šešių flatų muro namas Marųuet- 
te Park.
šešių kambarių medinis vasarna
mis su nedideliu plotu žemės, 
prie gražios taikos, visiems lietu
viams žinomam Woodboro, Wis. 
miestelyj.
Trys muro krautuvės ant Kedzie 
Iirie pat dirbtuvių, dvi krautuvės 
šnuomuotos, o trečioje yra gro- 

semės rakandai. Kas nori vie
ną biznį atskirai, taipgi galima 
parduoti ar išnomuoti.

5. Dviejų flatų muro namas po 4 
kambarius ant Bridgeporto.
Keturių flatų muro namas po 6 
kambarius su pečiais šildomas, 
Southsidėj.
Trijų flatų naujas muro namas, 
Ciceroj.

8. Bizniavas namas su krautuve ant 
Archer Avė.

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

ceras mieste.
Visus vlršminėtus dalykus mainy

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

STANKO CO.
5076 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6036

2.

3.

4.

BIZNIERIAI TĖMYKIT, pardavi
mui arba randavojimui puikus gara- 
džius ant Bridgeporto, su dideliu 
sales room, jau baigiamas budavoti. 
Matykit K. G. Umezis, 3223 Aubum 
Avė. 2 lubos užpakalyj.

ĘĄRDAVIMUI namu rakandai 
visai gerame stovyje 5-kiems rui
mams. Taipgi parduodu automobi
lių už “cash“ arba mainysiu į lotą. 
K. G. U mėžia, 3228 Aubum Avė. 
3-čios lubos užpakalyj.

MOROlOtAI
t • - 1019 iri Skolinu pinigus ant nuosavy- 

jKotektavimas, be | bių. Perku ir parduodu mergi
šius.

JUSTIN MACKIEWICH
2342 So.’Leavitt St

Phone Canal 1678
ATYDA BUDAVOTOJAMS

Ar jus manote apie statymą arba 
taisymą namo? Jei taip, tai susi- 

'; su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, įskaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskj 
įmokėti, kitus į du metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1821 
MR. PARIS

Frank Scarcinoto, 54 m., peč-
kurys Lincoln parke, liko nu-įtaisymą namo? Jei taip, tai susi
šautas prie savo namų 459 W. |ii»okit su mumis, mes atliekame vi- 
Division St. žmogžudžiai pabė
go. Manoma, kad jie buvo juod- 
rankiai.

Namuose 1521 Cleveland Av., 
rastas nužudytas John Museal, 
50 m. Jis keletas dienų atgal 
užmuštas kūjų. Gyveno jis vie
nas ir tik kai jis nepasirodė

Be Komiso ir Išlaidų

td. Pinigus g
Industria ,n Service

Kampas Hermitasre Ava.

6.

Financial
Finanaai-Paakolos

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

vininkai pašaukė policiją, kuri 
išlaužė duris ir rado lavoną.

Vaikiukas sudegė
Joseph De Stefano, 4 m.\ 

6836 S. Marshfield Avė., žai
džiant su degtukais, užsidegė 
drabužiai ir vaikas tiek apdegė, 
kad neužilgo pasimirė ligoninėj.

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

SSIF1ED ADS
Educational

Mokyklų*

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

aritmetikos, 
i Ir kitą 
los nauja 
užbaigia-

gramatikos, sintaksės, i 
Itnygvedystės, stenografija 
mokslo šakų. Musų mok; 
sistema stebėtinai greita: 
ma pradinį mokslą j devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą j vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo lakose 
spsiivietą.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

J. P. Olekss, Mokytojas
81M Se. Halsted SL, Chicago, I1L

Miscellaneous

JEIGU jus turite JUODUS TAŠ
KELIUS ir SPUOGUS ant veido, 

,ndo arba krutinės, aš juos nuim- 
i jie nebūtų, 

informacijų pašaukit tarp 9 ir 5 
Radcliff 7573 ofice 7451 Vernon Avė.

sprando arba krutinės, aš 
siu ne žiūrint kaip blogi 
Del informacijų pašaukit

Business Service
Biznio Patarnavimas

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

Malrrojam ir popltruojam. VilaV 
kom malevą, popierą, stiklui ir t t 

5149 So. Halsted St. 
Phone Victory 7261 

J. & RAMANČIONIB, Sav.

SKOLŲ I1K0LEKTAVTMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL CLAIMS 
SERVICE BUREAU

Room 801 
168 W. Washington 

Main 4020

CH. SYRTOWT AND 
JOS. PAWLOWICZ CO. 

LIETUVIAI
HOT WATER AND PLUMBING 

Darbas garantuotas. 
Geriausias patarnavimas 

2082 ,W. 18 St. Tel. Canal 1269

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

mažu komišinu »
K. J. MACKE & Co.

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

A. OLSZEWSKI 
8241 S. Halsted 9t, 2nd Floor 

Tslsphone Victory 0562 
Daro paskolas ant

Valandos nuo *4 j 
vakaras

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 pėlningam bizniui, 
Eardavinėti Chevrolet automobilius, 

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

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

Automobiles
100 KARŲ 100 

VARTOTŲ 
$25 iki $300 įmokėti

Nėra “Indęrsers”
Visi paskiausios mados karai 
Priimsiu jūsų karą mainafe.

Labai prieinamos sąlygos 
Willys Night Sedan — 1926, ge

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

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

Chrysler — 70 Sedanas. Perbu- 
davotas ir pataisytas, kaip 
naujas. Geros sąlygos arba 
mainysiu ........  1

Oldsmobile Sedan — 1927, ge
riausia pirkinis Chicagoj, ne- 
praleiski progos. Skubinkis, 
mainysiu ...     $375
Ir daug kitokių karų, kaip tai: 
Buicks, Nash s. Foras, Oaktancį,

Dodge, Essex, Marmons, Overland.* f ' ■ t į

Halsted Auto Sales
2560 So. Halsted St., 

Victory 6627 
Visados atdara

PARDAVIMUI saldainių krautuvė 
ir mokyklos reikmenų, geroje vietoje, 
netoli mokyklos. šaukit Lafayette 
8149.

PARDAVIMUI barbemė, senas ir 
geras biznis, labai pigiai. Yra geras 
lysas. 10722 S. Michigan Avė.

PARDAVIMUI saliunas geroje vie
toje, biznis išdirbtas tarpe švedų ir 
kitokių tautų. Atsišaukite 510 W. 
81 st St. Vincennes Avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

7.

$475

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

Ar Jum Reikalingi
Pinigai?

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

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbai 
kol mokinsitės Ir dar geresnis kaip 
išmoksite. Mokykla dienomis u 
vakarais. Atsilankykit arba reika
laukit aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 
V SCHOOL

2040-42 Washington Blvd.

HELBERG BROS.
* Room 607

192 N. Clark St

Paskolos suteikiama 
j vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Pinigų 

kaip 

Šieno
Ant 1-nų 2-ių ir 8-jų metų 
duodami pinigai — 
2-antri (second) Morgičiai

Tik 4% komiso
Aprūpinimas

Greitas 
Trumpas 
Aiškus

šaukit Roosevelt 5873

ttfclKALINGAS piekorius pirma- 
rankis prie lietuviškos duonos. Nuo
latinis darbas. 1208 E. 98rd St.

» *. ■ ' » >.y.

Help Wanted—Žemale
Darbininkių Reikia .

i , , I. nl I. * ■—.................  II ....................’

REIKALINGA Ttoteris prie room- 
ing house, turi mokėti kalėti angliš
kai ir gerai mokefi virti. Taipgi 
jauna mergina prįenamų darbo.

1108 N. 17th Avė., 
Melrose Park, 111.

Melrose Park 624 arba 4470

REIKIA patyrusių moterų indų 
plovėjų. 4169 S. Halsted St.

■ ——r ' — ■■

REIKALINGA moteris arba mer
gina dirbti j namus. Aušrote Knygy
nas, 3210 So. Halsted St. Box 305.

karų gara-RENDON 
žas.

1441—49. W. 69 St.
Pigi renda

Šaukit: > *
Lafayette 6716

Musical Instrumente;

PAHSIDUOpA gražus play- 
er pianas: rėguliarS kaina 
$1000, parsiduoda už $325. 
Geriems žmonoms ant išmokė
jimo.

6512 So. Halsted St.

I PARDAVIMUI. mahogany pianas, 
gerame stovyje, $75. 712 W. $1 St.

b’

NAUJI MODELIAI
Nuo 8 dienos Uepoi, jau Studeba- 

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

ir Laurain “Spot Light” kaštuo
ja ............... C........................ $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 parduotam 
Studebakers karus, ir jums užtikri
name teisingą patarnavimą.

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

D. KURAITIS ir A. KASUUS 
Savininkai

PARDAVIMUI forma arba mainy
siu į Chicagos namą. Maža fanna 
su dideliu nauju 9 kamb. namu, bar- 
nė ir vištininkas, galima auginti šim
tus vištų ir laikyti karvių. Yra viso
kių vaisinių medžių ir krūmų, du ak
rai žemės, geri komai ir pusė akro 
visokių daržovių. S. Kuczinski, 253 
Church St., Batavia, III.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimai

TURIU PARDUOTI savo 4 lotus 
už “Cash“ arba mainysiu į bunga- 
low bei į nebrangu dviejų flatų na
muką, 2 tatai randasi prie 58-tos 
gatvės prie pat So. Harlem Avė. 
Visi įrengimai; kiti 2 lotai njrie 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.

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

1927 .....    I
Ford tudoi sedan, 1925 ...........
Nąsh spec. Sedan, 1927 ........... I
Steevens Knight, 1926, 7 pas. 
Essex sedan ir Coupes 1928.

Didelis atpiginimas.
Nauji Fordai 1928 

Penkios dešimts kitų pasirinkimui 
McDERMOTT MOTOR SALES 

7136 S. Halsted St Triangle 9330

$450
$100
$550
$695

M & K Motor Sales,
UmcaSM senlsual Ir stoakanėlsual vartotų 

karų pardavinėtojai, 1OO rarantuotų vartotų 
karų, pilnai Irenrti. rerame mechanllkame 
■tovyJe, karai parduodainl nuo $180 iki 
$2000. Mm turime kars kurie tinka vi
sokiems reikalams. Caab, ilmokėjimaie, 
mainau.

0811-XS So. HaUted S».

$225.00 
165.00 
165.00 
295.00 
675.00

Naudokitės Proga
Mes turime didelį pasirinkimą įvai

riausių automobilių iš 1924-5-6-7 — 
kainos sulig gerumo autpmobilio.
Oldsmobile 6 cyl., 1926 .......
Essėx coach 6. cyl. 1924 ......
Cadillac 8 cyl............................
Buick coupe 1926 ...................
Hupmobile 1926 .......................

NAUJI HUPMOBILE
Taipgi mes parduodam naujus 

Hupmobile — kaina nuo $1,585 iki 
$2,SOO, 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.

PARDAVIMUI naujas Nash auto
mobilius, dvieju durių, penkių pasa- 
žierių, važinėtas tik tris šimtus my
lių, tamsiai žalias, vėliausios ma
dos, parduosiu pigiai, atsišaukit į 
kriauciaus šapą kas dieną nuo 7-to 
ryto iki 7tos vakaro, nedėlioj užda
ryta visą dieną.

HARPER TAILOR 
6435 Harper Avė.

TIK 
VIENAS 

NIKELIS
Kaštuoja — pašaukti — mus. 
Tuoj reikia: visokių namų, 
mažų — didelių; biznių 
garažų — lotų — farmų etc. 
Visur — Čikagoj.
PARDAVIMUI — 

MAINYMUI 
KOSTUMERIAI

LAUKIA
Automatiškos — pasekmės — 
Pabandykit — nusistebėsit 

Tel. Roosevelt 5373

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

J. A. LYNCH
40 N. Dearbom St. 

Central 3654

KAMPINIS LOTAS 220x136, 
netoli “full section” linijos. Grei
tam pardavimui už $700, cash $90, 
kitus po $10 į mėnesį.

Rašykit
840 Transportation Bldg., 

Box 5782 N.

PARDAVIMUI 2 lotai, Harvey 
III. Halsted ir 144 St. arba mainy
siu į biznį arba namą. Pardavimui 
karčiamos fikčeriai. 74 St. ir Pau
lina. Walter Urba, Tel. Boulevard 
3479.

GRAŽIĄ COTTAGE, 
Geležinkelio Stoties, 
Tiktai 
mažais 

Rašykit, 
608 S. Dearbom 

Room 942. Box 5781 N.

PARDUOSIU 
netoli St. Paul 
į River Grove. 
reikia. Kitus 
išmokėjimais.

$225 cash 
mėnesiniais

st.

MAINYMUI
aukštų garu šildomas3 

naujas mūrinis namas, 3—5 
kambarių flatai. Mainysiu į 
išmokėtu farjną arba lotą 
Chicagoje.

Atsišaukite
3804 S. Kedzie Avė.

DIDELIS BARGENAS. Parsi
duoda muro namas, karštu vandeniu 
šildomas, du po 5 kambarius. 7004 
So. Campbell Avė.

- _ ■ . Į . U I V

2 FLATŲ muro namas, 5-6 kam
barių, karštu vandeniu šildomas, 2 
karų mūrinis garažas, I ‘

Mūrinis 
$7,000.

Mūrinis
$8,000. /

_ Bizniavas

bungalovv

bungalovv

namas ant

kaina $8,500. 
kambarių,5

6 kambarių

71 
pagyvenimų, 6 kambariai 
saus, apačioj 3 kambariai 
Mūrinis garažas dėl 2 mašinų, 
$18,500.

JOHN G. MEŽLAIŠKIS, 
2453 W. 71 St.

Tel. Republic 4587

St. ant 2 
ant vir- 

ir Storas, 
kaina

PARDAVIMUI kampinė rezidenci
ja 7 kambarių, yra miegojimui por
ėtai, 2 karų garažas, 80x125 lotas, 
netoli transportacijos ir biznio dis- 
trikto, netoli high school, su mažu 
įmokėjimu, kitus kaip rendą.

901 So. 2 Avė., 
Mayvvood, III.

MILWAUKEE, H0WARD, HAR
LEM AVĖ. jau dabar yra įrengtos 
šioje sekcijoje. Čionai yra puiki atei
tis. Milwaukee Avė. toje vietoje yra 
praplatinta. Howard Avė., ir Harlem 
Avė. bus išcementuotos County val
džios VELTUI. Ir kontraktas tam 
darbui jau yra padarytas.

TIE KURIE PERMATO ATEITĮ 
perka vieną šių bargenų dabar 25x125 
pėdų ant Milwaukee Avė., tik keletas 
pėdų nuo N. W. kampo Jarvis Avė. 
ir netoli Harlem Avė. ir Hanvard 
Avė., kaina $4,000, cash reikia $2,625.

30x116 pėdų ant Howard Avė. tik 
biskį į rytus nuo Harlem Avė. ir Mil- 
waukee Avė. ir į vakarus nuo nau
jai platinamo Waukegan kelio, kaina 
$4000, cash reikia $2125.

25x142 pėdų ant Harlein Avė., tar- 
Ee Milwaukee Avė. ir Hanvard Avė., 

aina $4,000, cash reikia $2625.
Del tolimesnių informacijų matykit 

savininką
“WEHMAN“, 

2540 Winneinac Avė.
Longbeach 4140 arba Austin 5696

PARDUOSIU arba mainysiu savo 
“eųuity” ant namo šiaur vakarinėj 
miesto daly, arti bažnyčios ir moky
klos, Northwestern gelžkelio, Milwau- 
kee ir Lawrence gat. 7 kamb., muzi
kos kamb., 2 augštų namas, garu šil
domas. Vapor Heat, gražios dekoraci
jos, 4 dideli miegami kamb., gražus 
įrengimas. Maudynės abiejose pagy
venimuose, 2 karu era radžiu s. Mažąs 
jmokčjimas, likusi ant išmokėjimo. 

5120 Winnemac Avė.

PARDAVIMUI 2 bizniavi namai, 
abudu kampiniai, vienas randas ant 
Ashland Avė. arti 79 St, o kitas ant 
Western Avė. arti 63 St. Gera vie
ta dėl aptiekos arba saliuno. Par
duosiu pigiai arba priimsiu į mai
nus bile ką kaipo dalį įmokėjimo.

WALTER J. PAUL
6601 So. Westem 
3236 W. 55th St.

Republic 4170
Hemlock 2889

TURIU PARDUOTI 
TUOJAU 

PARDAVIMUI 6 kambarių bun- 
galow, 2 karų garadžius, viskas su 
padlagomis, pečium šildomas. Kai
na preitam pardavimui už $1(),l>00.

5742 S. VVhipple St.

t


