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Lenkai spiria Lietuvą laikyti 
konferenciją prieš T.S. seimą
Siūlo susirinkti Karaliaučiuje rugpiučio 

22 dieną, kad lietuviai neturėtų pasi
teisinimo vengti ginčo diskusijų Tautų 
Sąjungoje

VARŠAVA, Lenkija, rug-į jungos Tarybos mitingo 
piueio 20. [Chicagos Daily t įvykių padrąsinti, tikisi, 
News koresp. Darsie Gillie Į. | kad dabar Tautų Sąjungos 
— I^enkija ir Lietuva sku- seimas bus taip pat jiems 
botai keičiasi notomis nu- palankus.

tinei savo plenarei konfe- nelaukiama, 
rencijai prieš ateinantį Tau- “ ‘ 
tų Sąjungos seimą.

Lenkai bijo, kad jeigu da
bar neįvyks konferencijos 
su lietuviais, tai Lietuva 
galėsianti rasti pasiteisini
mo išvengti lietuvių lenkų 
ginčo diskusijų Tautų Są
jungoje.

Prieš kurį laiką lenkai 
proponavo konferuoti Ge- 
nevoje tuo pačiu kartu, kai 
įvyks Tautų Sąjungos sei
mas. Lietuviai atsisakė, mo
tyvuodami tuo, kad Lietu
va esanti labai suinteresuo
ta Tautų Sąjungos reika
lais, o todėl busią didelių 
trukdymų deryboms su len
kais vesti.

Lenkijos užsienio reikalų 
ministeris Zaleskis pasiūlė

Nieko sprendžiamo tačiau 
kadangi aiš

kiai matyt, jogei Lietuva 
nenusileis, jei tik Sąjungos

dimo, o jie tikriausiai to

Varsavos nota Lietuvai 
esanti drauginga

VARSA V A, Lenkija, rug
piučio 20. [Chicago Tribūne 
Press Service]. — Pasiųs
tas į Kauną Lenkijos užsie
nio reikalų departamento 
sekretorius Szumlakowski 
pristatė Augustinui Volde
marui, Lietuvos ministeriui 
pirmininkui, Lenkijos notą je 

atsisakymo i jo

fad susitikti Karaliaučiuje *Uvi siulymu> kad 
rugpiučio 22 dieną, arba Ge- L - * -- -
nevoje rugpiučio 25, prieš,koma Kara]ia{lčiuje 
Tautų Sąjungos seimą. • - — - - J

Konferencija betgi maža

Chicago, Hk Antradienis, Rugpiučio-Aiigust 21 d., 1928
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lį nakties nerado namo

Amerikiečių ekspedicija, kur. 
išvyko į Brazilijos dykynus 
britų ieškoti, praneša liūdną 
istoriją

NEW YORKAS, rugp. 20.
Iš Brazilijos dykynų gau-

Vaičiūno naujas veikalas
KAUNAS.

nas pabaigė rašyti savo nau; 
ją piešą “Stabai ir Žmonės“, 
kurios siužetas paimtas iš mu
sų nūdieninės būklės.

Indėnai Brazilijoje 
išskerdė britų tyri
nėtojų ekspediciją

(Atlantic nnd Pacific Ploto]

Nesenai atidarytas paminklas karvei vardu Segis Pieterje Prospect. Ji buvo ilgi 
nas“, gal naudingesnis už daugelį kitų. Ji subytijo visus rekordus pieno davimu, i 
pastatytas netoli Seatte, Wash. Vargšė “persiskyrė su šiuo pasauliu“ 1925 m.

i Graikijoje laimėjo 
Venizelos partija

Premjero šalininkai turėsią 
parlamente 170 vietų iš 250

Mongolų raiteliai 
muša kinų kariuo

mene Mandžurijoj
ATĖNAI, Graikija, rugp. 20. 

Vakar įvykusiais Graikijo- 
parlamento rinkimais daimė- 
premjero Venizeloso parti-dėl Lietuvos

laikyti taikos derybas Ge- ja.
nevoje. ji

Nota sutaisyta draugin- nizeloso šalininkai veikiausiai 
gai. Lenkai sutinka su

Nugina pranešimus, įbuk įsi- 
veržusiems mongolams vado
vaują sovietų oficierai

Iš 250 vietų parlamente Ve-

rugpiučio 22 dieną, arba Ge- butų

lie- turės 170. Tarp , laimėjusių 
tai- kandidatų yra ir Papahastasiu, 
lai- buvęs ministeris pirmininkas, 
dar Voznikis, kraštutiniųjų karali- 
SU- ninku vadas, sumuštas.

priimti subkomisijų rapor
tus apie tai, kad joms nepa
vyko prieiti prie jokio su
tarimo.

prieš Tautų Sąjungos 
sirinkimą Genevoje.

• i * ^1*1 . Susekė slaptas buvsusirinkimas Genevoi įvyks • . i
šio mėnesio 30 dieną, o Tau- i TUSU aHStOKratlJOS 
tų Sąjungos seimas — rug- OrgaUlZadjaStų Sąjungos seimas -rug-;

Rusų garlaivis vėl 
plaukia Amundseno 

ir kitų ieškoti
MASKVA, rugp* 20. — So

vietų pagatl/os komisija prane
ša, kad ledų laužomasis rusų 
garlaivis Krasin, kuris per pa
staras dvi savaites buvo tai
somas. 
finh-adienj [šiandie] vėl iš
plauks į atšiaurę prapuolssių 

dirižablio Italia ekspedicijos na
rių, o taip pat kap. Roaldo 
Amondseno ir jo penkių drau
gų, ieškoti.

Ieškojimai bus daromi ledų 
vandenyne į žiesius ir rytus 
nuo Špicbergeno.

LENINGRADAS, rugp. 20.
• Ge-Pe-U [politinė policija] 

paskelbė pranešimą, kuriame 
ji sakosi susekus keletą slap- 

i tų buvusios rusų aristokrati
jos organizacijų, kuriose pla
čiai buvę vartojami kokainas, 

Times korespondentas Rygoje |)ašišas, heroinas ir kitoki nar- 
praneša, kad per Komunistų kotikai. ^Dažnai buvę rengiami 
Internacionalo kongresą Mask
voje tarptautinės kontrolės ko
misijos pirmininkas Stučka pa- rusy pabėgėlių organizacijomis 
daręs pranešimą apie išaikvo- užsieniuose.

Viena tokių 
C^e-I'e-IT, 

nos Virubuvos

Vagystės komunistų ~
Internacionale

rugp. 20.

----—A*' — ‘ v
slapti orgijų susirinkimai. Or
ganizacijos turėjusios ryšių su

’ Stavangere, Norvegijoj,'jimą pinigų Kominterno orga
nizacijose.

Tie pini.ųn vogimai ir aik-

organizacijų, 
-vadinosi “An- 
ir 

»>vojimai prasidėję tada, kai Ko- Rasputino Draugai,” kita vėl 
minterno galva buvęs Zinov- vadinos "‘Mėlynuoju Intema- 
jevas, bei jie, pasak Stučkos, ^ionalu.” I pastarąją buvę pri- 
ir dabar nesiliaują. Visų ko- imami nariais tik “bajorų kil- 
munistų partijų, išskiriant Vo- ųes” asmenys, kuriuose tekąs 
kietijos ir Šveicarijos, atskai- “mėlynas kraujas.“ 
tomybė esanti visiškoj netvar- ( ______ _ . ,,,

t !k(>j. Klovai atsiskaitan- “Mes einame prie socia- 
Lordas Haldane mirė lc,os ltalv ir lenkv komunistų >• m jį MacDonald 

I nnrHirvi nj^itoi^indanins tilo IIZnUb SdKO IVldCUOIldlU

TOKIO, Japonija, 
[Chicago Tribūne 

Charles Dailey]. — 
tų Kinų geležinkelį, 
— 50 m; 
ro sienos stoties Mančuli, tarp 
inandžurų ir įsiveržusių 5,000 
mongolų raitelių įvyko vėl aš
trių kautynių. Mandžurų (ki
niečių) kariuomenės dalis bu
vo vėl nuveikta. Trisdešimt su 
viršum kareivių užmušta ii 
daug sužeista.

Situacija pasidarė taip rim
ta, kad Heilungkiango provin
cijos gubernatorius siunčia ten 
stambių sustiprinimų, tani jų 
šarvuotą'traukinį ir didelį bū
rį raitelių, 
mongolus 
jos ribų.

Gautos 
Londono 
kad ten esama įspūdžio, jogei 
mongolams diriguoją sovietai, 
tuo tarpu klĄ mandžurus ak
stiną "japonai. Iš tikro betgi 
taip nėra. Situacija pareina iš 
nomadišk/ų mongolų giminių, 
kurios <lažnai peržen gia men
kai nustatytas Mandžurijos, Si
biro ir Mongolijos sienas.

rugp. 20.
korcsp. 

Palei Ry- 
apie 40

LONDONAS, rugp. 20. — 
širdies liga mirė lordas Hal- 
dane, buvęs Anglijos karo mi
nisteris, kuris (k'l saVo simpa
tijų Vokietijai 1915 metais bu- į
vo iš kabinėtos išstumtas.

I partijos, pasi teisi n damos tuo, 
kad, girdi, jos esą priverstos, 
veikti rūsiuose — slaptomis.

EVANSVILLE, Ind., rugp.
Automobilio nelaimėje 

Preske, darbininkas,
16 METŲ VAIKAS VEDĖ 47 buvo užmuštas, o jo koinpa-

METŲ PAČIĄ

JASPER, Ala., rugp. 20. — 
Marvin Livrngston, 16 metų 
vaikas, gavo tėvų sutikimą ves
ti jauną Clarą Turner’iutę, bet 
vietoj tos vedė OU|e(iją IGil- 
bert’aitę, 47 metų senmergę. 
Po vestuvių tėvai pasakė sū
nui: “žinokis.“

nionas Ray Abrams, vietos 
gaisrininkas, pavojingai sužei
stas.

Pra- 
kad Turkų prezidentas 

Kernai

KALKUTA, Indija, 
neša, 
Mustafa Kernai peršasi jau- 

• niausiai Amanulos, Afganų ka
raliaus, seseriai.

ST. LOUIS, Mo. — Žaizda- 
mas šautuvu Paul Hein, 6 m. 
vaikas, nušovė savo broliuką • 28 m., ir 
Ralfą, 4 metų. . 'žemyn iš

NEW YORKAS. — Nicho- 
■las Ochoa nušovė savo žmoną, 

pats užsimušė, šokęs 
16-to aukšto.

WINNIPEG, Manitoba, Ka
nada, rugp. 20. — Viešiąs Ka*- 
nadoje Ramsay MacDonald, 
Anglijos darbininkų vadas ir 
buvęs ministteris pirmininkas, 
laikė čia kalbą, kurioje parei
škė, kad “ar mums tai patin
ka, ar nepatinka, bet mes ne
išvengiamai einame prie socia
lizmo.“

MacDonald sako, kad žodis 
“fcociaMfcmt^si” diaugdlį žimonių 
vis dar tebegązdinąs, bet tie 
žmonės nesuprantą, jogei so
cialistinių reformų jau ir šian
die esą kapitalistinėje Kana
doj. Britų Darbo partijos va
das nurodė j tai, kad valsty
bė kontroliuoja vandens tieki
mą, 
gos 
pia

geležinkelius, elektros jė- 
įmones ete,, o tai juk kve- 
socializmu.

a-. &
“ji v

KAUNAS. — Daug ką va
gia, bet šįpmis dienomis, Pa
kuonio vai., Jokimiškid dvare 
įvykusioji vagystė bene bus 
viena iš originališkiausiųjų.

Čia Kauno pil. Feliksas Zei- 
cas statė medinį namą. Namas 
jau buvo baigiamas statyti 
(kainavo virš 3,000 litų), bet 
netikėtai, nelauktai iš vienos 
nakties “dingo be žinios“. Jo
kių ardymo, vežimo ir t. t. 
žymių nerasta.

Taip puikiai namas pavog
ta “nors diplomą duok vagiui“ 
— kalbėjo vietiniai žmonės.

Tik vpo kelių dienų policija 
susekė, kad namą pavogė to 
pat valsčiaus, Jokimiškių kai
mo, gyventojas Antanas Pyra
gas.

Nežinia, Zeicas ar Pyragas 
turės naujų bėdą namą teks 
antrą kart statyti.

i “čempio- ta1 per Rio de Janeiro radio 
Paminklas pranešimas nuo amerikiečių 

į ekspedicijos vado, komando- 
■............i ■ riaus Dyott’o, kuris šių metų

. • v - v ■ pradžioj išvyko ieškoti britųSeptyni žmones žuvo tyrinėtojo, pulk. Fawcett’o, ir 
jo žmonių, daugiau kaip tre- 

jji metai iškeliavusių į Brazi- 
20. Kj°s dykynus.

Komandorius Dyott, kuris 
sakosi j dabar esąs Brazilijos 

akt] paskendo dykynuose “į rytus nuo Ku- 
--- , garlaivis 1uene upės,“ praneša liūdną 

Toje nelaimėj sep- istoriją-, būtent, kad 
;cett’o ekspedicija buvo nevy- 
1 donilngų ijndė'nų isgalabinta 
11925 metų liepos mėnesį, pen
kioms dienoms praslinkus pc 
to, kai ekspedicija buvo per
sikėlus j antrą pusę Kuhiene 
upės, Xingu prieupio.“ > 

“Mums pavyko surasti Fa.w- 
eett’o pėdsakai, kuriais ir se
kėme, nors tuilėjome didelių 
trukdymų ir srauto kulvartuo- 
se praradome daug maisto,“ 

įsako savo pranešime Dyott.
“Indėnai, keliavusieji su Fa.w- 
cett’o ekspedicija, sutiko paro
dyti mums vietą, kur visi eks- 

; pedicijos nariai buvo išžudy
ti, bet dėl komplikacijų su ki
ta nepalankia indėnų gimine 
mes negalėjome į tą vietą nu 
vykti.

“Musų padėjimas yra kri- 
tingas. Daug prikentėjome

laivus paskendus
SANTJAGO, Čilė, rugp

— Juęėse ties Maulin upės žio- • 
Hipis, Čilės pietuose, praeito 
penkiadienio m 
nedidelis pakraščių 
Miraflorės.
t yni asmenys — trys pasažie- ■ 
riai ir keturi Įgulos žmonės — 
prigėrė.

Kruvina Meškučių kai
mo ūkininkų drama

Liepos

ylių j rytus nuo Sibi- Į Olandija neįsileidžia
1 c I rvi-tna M nnZn Ii hivn • 1 IV •! 1 1bolševikų delega 

cijos
dijos vyriausybė atsisakė įsi- 

IIAAGA, rugp. 20. — Ola 11- 
leisti keturiasdešimt rusų, ku
rie, kaip oficialė sovietų dele
gacija, norėjo dalyvauti vadi
namame Jaunuomenės Tarptau
tiniame Taikos kongrese Olan
dijoje.

stipriai nusitaręs 
išvyti iš Mandžuri-

Tokio telegramos iš 
ir New Yorko rodo

Rusų astronomų kon
gresas Nižny Nov

gorode '
NIŽNY NOVGOROD, SSSR, 

rugp. 20. — čia laikomas an
tras rusų astronomų kongre
sas, j kurį suvažiavo delegatų 
iš visų Sovietų Sąjungos da
lių. Dalyvauja žymiausi Rusi
jos astronomai.

£QRH
Chicagai ir apislinkei fede

ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Gali būt lietaus ir perkūni
jų; vėsiau; vidutinis, daugiau
siai žiemių vakarų vejas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 67° ir 83° F.

šiandie saulė teka 8:05, lei
džiasi 7:44.
10:43 vakaro.

Menuo leidžiasi

_____ ____ —A_______

IMPERFECT IN ORIGINAL

Banditai nušovė vaistininką
OMAHA, Neb., rugp.. 20. —

Du banditai vakar vakarą puo- _ _
lė čia vieną vaistinę ir, ban- Daugelis musų žmonių serga 
dydami, apiplėšti, nušovė vais- drugiu ir musų resursai išsi- 
tininką R. Tinkhatnpą, 53 mev sėmę. Mes dagi negalime gaiš 
tų amžiaus. Vienas banditų bu
vo mirtinai policijos pašautas.

drugiu ir musų resursai išsi- 
va « • ii V

ti laiko pilniems detaliams pa- 
Turime kc

nes

Laivas su 14 žmoniųžuvo per audrą
PANAMOS MIESTAS, Pana

ma, rugp. 20. —- Praneša, kad 
per smarkių audrą Ramiajame j 
vandenyne, ties Kalifornijos 
pakraštėmis, paskendo garlai
vis William S. McKenney. 
Keturiolika jo įgulos žmonių 
taipjau žuvo kartu su laivu.

Atplaukęs j Panamos Mies
tą Johnson linijos motorinis 
laivas Santos praneša, kad per 
audrą ties Kalifornijos pakra
štėmis jis neteko vieno savo 
oficierų, Karlo Isacsono. Isac- 
son buvo tėškusios didelės vil
nies nublokštas nuo laivo j pu
tojančias jūres ir ten žuvo.

Aeroplano katastrofa;
3 skaudžiai sužeisti

ROCKFORD, III., rugp. 20. 
— Trys asmenys buvo baisiai 
sužeisti, jų aeroplanui vakar 
nukritus ties Latham, 12 my
lių nuo Rockfordo. Sužeisti bu
vo pilotas C. Sali, jo brolis ir 
Rhoda Frederickson, 13 metų 
mergaite, jų giminaitė. Abudu 
Sali broliai vargiai bepa- 
sveiks. i

siųsti bevieliniu.
greičiausiai leistis Xingu, 
kitaip mes patys busime su 
gauti. Turėjome rimtų keblu
mų su indėnais, ir tik gudru- 

mu išvengėme susikirtimo.
“šį pranešimą pasiųsti turė

jome didelio vargo, bet pasa
kykite musų draugams, kac1 
mes stengiamės pabėgti, kol 
dar ne per vėlu. Turime vil
ties pasiekti Parą apie spalių 
mėnesio pradžią.”

Komandorius Dyott savo pra
nešimą baigia žodžiais:

“Šis musų pranešimas bevie 
liniu yra paskutinis: savo apa- 
rata esame priversti inesti, ka 
daugi jis yra per sunki mum? 
našta.“

MARIJAMPOLĖ.
28 d. vakare, netoli Marijam
polės, Meškučių kaime buvo ro- 
baksas, kuriame, kaip papras
tai, buvo susirinkę daug pra- 
šniatynių vyriukų. Pasitaikė 
tuo laiku per tą kaimą važiuo
ti Tarpučių kaimo gyventojui 
Stasiui Aleksajndravičiui /(či

gonu vadinamam). Dėl iki šiol 
dar neišaiškintos priežastie^ St. 
Aleksandravičių užpuolė robak- 
sininkai — 7 vyrai, smarkiai 
sumušė ir sušaudė. Nužudę at
vežė į Marijampolės miesto li
goninę ir nužudytojo namiš
kiams pranešė, kad St. Alek
sandravičius esąs ligoninėje ne
gyvas. Tuoj buvo suimti keli 
vyrai įtarti žudyme: 1. Anta
nas Čėsna, 18 metų, 7-nių kla
sių gimnazistas — šaulys, Sar- 
navos klebono brolio sūnūs.

Nužud. ženklų daug: kaktos 
kaulas įlenktas, kairysis anta
kis perskeltas, dešinioji ranka 
iš peties išsukta, tik ant gyslų 
kabo, priešakiniai dantys iš
mušti; šovinys per vieną šo
ną įėjęs, per kitą išėjęs, ma
tyt, iš arti šauta, nes rūbai 
ir oda apsvilę. Marijampolės 
apslcr. pry<ly tojus Ragrlona s su 
feldš. Kašuba padare skrodi
mą. Matyti, iškils didelis pro
cesas. Kaltininką Sasnavos kle
bonas už 10,000 lt. užstatą iš 
kalėjimo iki teismo išėmęs.

Nušovimo priežastis aiškina
ma tuo, esą Aleksandravičius 
vogdavęs šieną. Ir tą naktį jis 
vogęs šieną ir į jį buvęs pa
leistas šūvis iš kariško šautu
vo, kad pagąsdintų, tačiau šū
vis buvęs mirtinas.

Bylą nagrinės ir išaiškins 
teismas.

PLĖŠIKŲ UŽPUOLIMAS
sprogimas Brooklynt
YORKAS, rugp. 20.

Pombos
/ NEW
— Nežinia kieno padėtos bom
bos sprogimo buvo vakar rytą 
apdraskyti Brooklyne vieni pi
gių butų narnai ir sužeisti trys 
asmenys, jų tarpe viena rpote- 
riškė.

RIO DE JANEIRO, Brazili
ja, rugp. 20. — Mirusio nuo 
susižeidimo italų Atlanto skri- 
diko, maj. Carlo dėl Prete, kū
nas tapo*pasiųstas j Italiją.

«r

KAUNAS. — Liepos 19 d. 
Pakuonio valsč. Bačkininkėlių 
kaimo gyventojas B. Talevi- 
čias su žmona važiavo Kau
nan. Už pusės kilometro nuo 
namų iššoko iš griovio bro
liai Petras ir Jurgis Kuklevi- 
čiai gyv. Darsūniškio mieste
ly, mušė 'kietu daiktu Talevi- 
čių ir atėmė iš jo 300 litų, 
žmona tuo tarpu pasprukusi 
pakvietė pil. K. Kernarickų. 
Piktadariai paspruko, lx?t vė
liau buvo sulaikyti.
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Tarp Gyvybės ir Mirties
(Prof. A. V. Nemilovo).

gu mes paskum tokias sėklas 
vėl pasėtame į tinkamas sąly
gas, tai jos visai normaliai su
dygs. Taigi anabioze mes grei
čiau matome gyvybės reiški-

(Tęsinys)

Fakirų sugebėjimas sustabdyti 
gyvybę.

Tekiu budu paslėptosios gy
vybės reiškiniai sutinkami ir 
tarp gyvulių, ir tarp augalų, 
žmogus, matyt, neturi tikros 
paslėptosios gyvybės, tokios, 
kaip tardigrados, rota tori jos ir 
kiti žemieji gyviai. Lig šiol 
niekam nėra pasisekę ir dirb
tinėmis priemonėmis įvaryti 
žmogų į anabiozo būklę.

Yra,, tiesa, įdomių pasakoji
mu apie Indijos fakirus (bur
tininkus), kurie moką dirbtinu 
budu sustabdyti savo gyvybę 
ištisus mėnesius. Labiau ti
kėtini šie pasakojimai, surinkti 
Džemso Braido knygoje “Hip
notizmas”. štai, pavyzdžiui, 
vienas iš dešimčių tokių įvy
kių, cituojamas Makso Ferror- 
no “Bendrojoj fiziologijoj” 
kaipo tipingiausias:

“Runžeto Singo rūmuose vie
nas fakiras, savo valia sustab
dęs sau gyvybę, buvo užsiūtas 
į maišą ir padėtas į keturkam
pį šapą (trobesį be langų), ku
rio vieninteles durys buvo už- 
antsaupduotos paties Runžeto 
Singo antspaudu (ir šiuo, kaip 
ir visais kitais panašiais atsi
tikimais, oras, matyt, galėjo 
prieiti).

“Kad nebūtų apgavimo, Rum- 
žetas Singas, pats neįtikėdamas 
fakirais ir jų stebuklais, pasta
tė dar prie trobesio sarkybą iš 
savo leibgvardijos, kuri pasi- 
keisdama kas dvi valandos ir 
nuolat buvo tikrinimą. Tokiose 
sąlygose fakiras išgulėjo savo 
kape šešias savaites. Vienas 
anglas, buvęs šio bandymo liu
dytoju, štai ką pasakoja apie 
jo nubudimą. Kada Runžeti 
Singui dalyvaujant, šapos buvo 
atidarytos, tai antspaudai te
buvo sveiki, ir sienose nebuvo 
matyti išlaužimo žymių. šapo 
tamsumoj, žvake apšvietus, 
pamatė skrynią su neliestais 
antspaudais, kurioje buvo mai
šas su fakiru. Sudraskę mai
šą, per tą laiką jau apipelijusį, 
pamatė susirietusį fakiro kūną. 
Jis atrodė visai sustingęs. Ten 
dalyvavęs gydytojas niekur jo 
kūne nesurado pulso nė žymės. 
Tuo tarpu fakiro tarnas ėmė 
darbuotis. Jis pašlakstė savo 
pono galvą šiltu vandeniu, pri
dėjo prie jo maumens (viršugal
vio) karštos tešlos, išėmė vaš
ką, kuriuo buvo užpildytos jo 
akys ir nosis, praskyrė peiliu 
tvirtai sukąstus dantis, ištrau
kė liežuvį, kuris spyrėsi, trauk
damas atgal, ir patepė aliejumi 
užmerktų akių vokus. Netru- 
kur fakiras atmerkė akis, jo 
kūnas pradėjo konvulsingai 
trūkčioti, šnerves prasiplėtė, ir

Menamoji mirtis
Žmogaus menamoji mirtis 

yra gyvulių ir augalų paslėp
tosios gyvybės reiškinių analo
gija. Ji ištinka nervingus ir 
isteringus žmones, ypač po 
varginančių ligų, taipgi nuo 
įvairių asfiksijos pavidalų (už- 
troškinimo nuodingomis dujo
mis, nuskendimo ir t.t.), nuo 
smarkių mechaninių sutrenki
mų ir t.t. Daugelyje atsitikimų 
menamąją mirtį nelengva at
skirti nuo tikrosios.

Visais priprastais budais 
kartais nepasiseka surasti tokių 
menamai mirusių gyvybės žy
mių. Negalima išgirsti širdies 
plakimo ir užčiuopti pulso; krū
tinė rami, nekvėpuoja; dažnai 
dargi veidrodis prie lupų, pri
dėtas, nerasoja.

Tai visgi ne mirtis, nes tin
kamomis sąlygomis gyvybė dar 
gali grįžti į tokį bekvapį kūną. 
Juk kiekvienas žino, kad kar
tais pasiseka atsupti skenduo
lius, išbuvusius po vandenimi 
gana ilgai ir neberodančius 
gyvybės žymių, arba grąžinti 
sąmonę žmonėms, išimtiems iš 
kilpos arba nuo smalkų (CO) 
užtroškusiems.

Įvairios pažiūros į anabiozo 
esmę

Bet ir menamosios mirties 
reiškiny, ir panašioje į ją iš es
mės paslėptosios gyvybės buk-. 
Įėję lieka neišaiškintas vienas 
klausimas f ar mes tais atsitiki
mais turime tik gyvybės proce
sų susilpnėjimą ar visišką lai
kiną jos sustojimą?

Daugumas biologų laikosi tos 
pažiūros, kad per anabiozą ir 
menamąją mirtį visiško gyvy-' 
bes sustojimo neįvyksta. Su
mažėja tik gyvybės tempas, ir 
be to, kad mes jos negalime 
susekti, dar negalima vesti iš
vados, kad jos visai.nėra.

Betgi nieko absurdiško ir ne
tikėtino nėra ir prileidime, kad 
gyvybė šiais atsitikimais visai 
sustoja.

Viena pačių charakteringųjų 
gyvybės žymių yra nuolatinis 
energijos ir materijos mainas 
tarp organizmo ir išorinio pa
saulio. Ir kaip tik sunku pri
leisti, kad šis medžiagos mai
nas vyksta sudžiuvusioje tardi- 
gradoje arba sudžiovintame au
gale. Dargi tiksliausias tyri
nėjimas patvirtina, kad sudžiu- 
vusi rotacija ar tardigrada nei
ma nei kietų, nei skystų me
džiagų iš aplinkos, taipjau ir 
neatiduoda jų aplinkai. Jei pa
dėsime į beorę augalų sėklas ir 
palaikysime kelis mėnesius, 
paskum ištirsime indo turinį 
tiksliausiais dujų analizo bu
dais, tai mes negalėsime susek
ti nė mažiausio medžiagos mai
no produktų pėdsako. Bet jei-

nių nors ir laikiną, sustojimą. 
Jeigu mirusiojo kūną galima su
lyginti, kaip yra pasakęs Pre- 
jeris, su laikrodžiu, kuris su
stojo dėl sulūžimo spyruoklio 
arba švytukolės, tai gyvulys ar
ba augalas paslėptosios gyvy
bės būklėje galima sulyginti sW 
laikrodžiu, kuris buvo užsuktas 
ir paskum sustabdytas už švy
tuoklės. Pakanka ją pajudinti 
—ir laikrodžio ratai vėl ims 
suktis, o rodikliai ims slinkti 
ciferblatu.—J. Dagys.

(“K-ra].
, (Pabaiga)

Neskaudės ir nenie
žės Kojos!

MAGIŠKAS pauderis prašalina ko
jų skausniiiH greitai. Puikus iš

gydymui minkštų komų ir sutrini- 
mų. Prašalina nuovargi, skausmų ir 
niežiejimų beveik iš sykio. Prašali
na atsidavimų. Ir padaro kojas vė
siomis ir maloniomis, kad jus no
rit šokinėti ir Sukauti iš džiaugsmo! 
Parker’s Foot Care šiandie jūsų 
vaistinėj.

nuimiiE 35c

RUPTURA
IŠGYDOMA

Be ftnr Be
Peilio ' J Skausmo

šimtai užganėdintu, išgydytų paci- 
jentų yra liudiję šiame laikraštyje, 
kad ruptura gali būt išgydyta be pei
lio ir be sukėlimo mažiausio skaus
mo, ar sugaišimo nuo darbo. Jeigu 
Jus turite rupturų aš kviečiu jus pa
sikalbėti su manim dykai. Jeigu aš 
surasiu, kad jus liga yra išgydoma 
mano metodą, aš išgydysiu Jus, kaip 
jau esu išgydęs kitus.

Skaityk kų sako P-s Lell:
“Aš turėjau rupturų per tris ir pu

sę metų ir aš varginaus visokiais 
pabūklais. Potam aš nuėjau pas I)r. 
Flint ir pradėjau gydytis jo metodu. 
Aš negaliu ne apsakyti kaip linksmas 
ašį esu tatai padaręs, kadangi aš lu
pau pilnai sveikas. ,Tai buvo du me
tai atgal, ir po to aš neturiu jokio 
vargo. Aš dirbu nūn kiši, bėgioju, ir 
plaukiu ir jokio rupturos Ženklo dau
giau nepasirodo.”

Christ C. Lell,
195 Honiel PI., Aurora, III.

VER1C0SE GYSLOS J25.00
Aš taipgi gydau pasididinusias gy

slas kojose savo nuosavais išradi
mais ir metodais. Be peilio ar skau
smo. Nuo išradimo Šito gydymo 
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. Siute SI., 5 fl.
Valandos nuo 9 ryto iki 4:15 po 

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

Klozeto outfitM 
tas. $13.80. Pirkit r»»io 
muių olaelio kainomis. 
Namų apAitilymo Įren
gimai parduodami leng
vais iSmokCjimais.
Peoples Plumbing & 
Heating Sūnely Co. 
490 Molwt*ukee Avė., 

461 N. ilalHted 8t.
H.iymarkat 0076—0076

oda pamaža atgavo savo pa
prastą pavidalą.

“Po keleto minučių buvusia 
negyvėlis paklausė Runžeto 
Singo silpnu balsu: “Na, ką? 
Dabar tu tiki manimi”.

Šitokių pasakojimų yra gana 
daug. Žinoma, jų dauguma už
rašyta iš keliauninkų žodžių, 
kurių daugelis, gal būt, nė ne
mokėjo kritingai pažvelgti į vi
sas smulkmenas to, ką matė, o 
gal būt, ką nors ir nuo savęs 
pagražinimui pridėjo. Iš antros 
pusės, fakirai irgi nelabai pa
tikimi žmonės, ir daugumas, jei 
ne visi “stebuklų” yra. tiesiog 
“štukos”.

Bet , žinoma, kategoriškai 
neigti patį panašių reiškinių 
galimumą irgi negalima. Yra 
žinoma nemaža visai patikrintų 
menamosios mirties atsitikimų, 
kada paprastais tyrįnėjimo me
todais nebuvo pastebėta jokių 
gyvybės žymių,ir kada visgi 
vėliau žmogus nubusdavo. Kodėl 
gi negalėtų retos anomalijos 
pavidalu apsireikšti ir gabumas 
dirbtinai įpulti į tokią būklę.

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. 11 St., 2 blokai į vakarus nuo Halsted St. 
Phonc Canal 2544—2545

----- ■ — J=Sg-.»T-.,!. L-!--.- ■■.l-I-----------

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

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrą ligų ir jei ai apsinnsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrų specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzamina* 
vimo — kas jums yra.

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

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

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

1928
STICKNEY DARŽE

Skaityto- 
visi “Nau- 

Chicagos ir kitų

Kviečiame Atsilankyti Kiekvieną
Visi “Naujienų” Skaitytojai ir 

jos, jų gimines,, šeimos ir draugai; 
jienų” draugai ir rėmėjai iš 
miestų 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.

Taigi visi pribukite į .Piknikų



Pirmadienis, rugp. 21, 1928

po

našlaičius,

nežino

ramybėj jis 
ir tuoj aus

eiga retą 
rūkyti

tarybos prezidentas 
sako, kad Cook pavie- 
32,000 akrų miškų, į 

suvažiuoja labai daug 
Dabar gi yra kaip tik

Liko dar penki našlaičiai. “Lei
skite num miegoti”, vienati
nis žmogžudės rupesnis.

kaip

$1
$7.50
$1.50

pa
tik

leiskite man miegoti 
valandėlei
ant narų

SAVO DANTIS
Sutaupykit Pusę

Krown taip pigiai kaip $4.50 už 
dantj

Tiltelių darbas taip, pigiai 
$4 už .dantj.

Užpylimas taip pigiai kaip
Fleitos taip pigiai kaip
Fleitos pataisomos už

Garantuotas be skausmo
Ištraukimas dantų $1

Duosime jums rašytą garantiją 
už kožną atliktą darbą 

Gan X-Ray

Kogen - System 
Dentists

1105 West Chicago Avė.
Kąmpas Milwaukee Avenue 

Antras aukštas 
Tel. Monroe 4484

Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėti o j nuo 10 ryto iki 1 

po pietų

CHICAGOS 
ŽINIOS

Palieka Crowe tirti 
licisto nušovimą

Specialio grand jury tyrinė
tojai, kurie tyrinėjo policisto 
Vincent Gillespie nušovimą, pa
liko to policisto nušovimą tirti 
prokurorui Crowe, kadangi nu
šovimas nieko bendra su politi
ka neturys ir todėl neįeina į 
specialio grand jury tyrimų 
sritį.

Pats Gillespie prieš mirtį at
sisakė pasakyti kas jį nušovė. 
Jis tvirtino, kad jį nušovę plė
šikai, bet nė švarkas, nė over- 
kotas nebuvo peršauti. Policis
to žmona betgi sako, kad jis 
jai vienai prisipažinęs, kad jį 
barny nušovė vienas seržantas, 
giminaitis augšto politikieriaus. 
Kartu buvęs ir vienas leitenan
tas, bet jis nieko nedaręs, kad 
sustabdyti įsismarkavusį ser
žantą.

Išeina aikštėn ir kitas keis
tas dalykas. Policijos knygose 
yra užrašyta, kad Gillepie “žu
vo einant savo pareigas”. Kiek
vieno tokio policisto žvaigždė 
yra padedama tam tikron “gar
bės” vieton policijos komisio- 
nieriaus ofise. Tečiaus Gillespie 
žvaigždės ten nėra. Antra, žu
vusio einant savo pareigas po- 
licistto našlei mokama pašeipos 
po $1,500 į metus. Tečiaus 
nors sulig policijos knygų, 
llespie ir “žuvo einant savo 
reigas”, bet jo našlė gauna 
$10 į mėnesį pašalpos.

Sergės miškus nuo gais
rų pavojaus

Pavieto 
Cermak 
tas turi 
kuriuos 
žmonių,
didžiausias girių gaisrų pavo
jus, nes žemė yra išdžiuvusi, 
gėlės peržydėję ir pradeda džiū
ti, lapai irgi pradeda kristi, 
taip kad ant žemės susirenka 
daug degančios medžiagos. 
Miestiečiai gi, pasak Cermak, 
visai nemoka elgtis su ugnimi 
ir todėl yra pavojingi ir sau, ir 
kitiems, ir taipjau savo nuosa
vybei. Miestietis net 

/kaip reikiant nemoka 
miške.

Kadangi miestiečiai
kaip pašalinti pavojų sukurtos 
miške ugnies, todėl dabar miš
kuose nebus leidžiama kūrenti 
ugnį. Ugnį bus galima kūrenti 
tik tam tikrose vietose, mūri
nėse krosnėse, kurios yra įtai
sytos niekuriuose pavieto miš-» 
kuose. Taipjau visur iškabina
ma/ iškabos, prašančios rūkyto
jus gerai įsitikinti, kad degtu
kas tikrai yra užgesęs, pirm 
negu jį numesti į žolę ar lapus 
po medžiais.

DUOKIT 
PATAISYT

NAUJIENOS, Chicago, IU.

Girtas tėvas nušovė 
dukterį, pašovė 

pačią Oriental teatre rodomas pa- 
šešių vaikų, veikslas ‘‘Just Married,” sceno-

Sarah \Villock niekas neaugi
no. Ji pati užaugo ir jau buvo 
14 metų amžiaus, vyriausia iš 
šešių vaikų girtuoklio tėvo.

Vaikai miegojo ant pamesto 
ant grindų čiužinio, niekad ne
turėjo užtektinai pavalgyti ir 
gyveno pusbadžiai. Jų motina 
irgi tokį pat vargą vargo ir 
niekad ramumo neturėjo nuo 
pat savo aps i vedimo su Leo 
Willock, 35 m., 958 N. Ručine 
Avė., 15 metų atgal.

Pereito penktadienio naktį 
duktė Sarah užbaigė savo var
gingą gyvenimą, perverta savo 
tėvo kulkos. Jos motina gi guli 
ligoninėj arti mirties.

Leo Willock tą naktį, kaip 
paprastai parėjo namo girtas ir 
parsinešė degtinės. Pramigęs 
trejetą valandų, jis atsikėlė ir 
ėmė savo žmoną mušti. Pradė
jus jai šaukti, nubudo Sarah ir 
atbėgo į jų kambarį. Ji pama
tė tėvą laikant rankose du re> 
volveriu ir grumojant motinai. 
Ji šoko tarp tėvo ir motinos, 
bandydama savimi apginti mo
tiną. Bet tėvas paspaudė gai
duką ir jauna dukrelė krito ne
gyva, kulkai pervėrus jos širdį. 
VVillock tada paleido antrą šū
vį, kuris jo pačiai pervėrė kru
tinę ir pabėgo iš namų.

Jo pati dabar guli ligoninėj. 1 
Bet kad ji be to yra labai su
sirūpinusi dėl likusių vaikų ir 
gailisi nušautosios dukters, tai 
jos padėtis yra labąi kritipga.

Tėvą gi policija neužilgo su
ėmė, kada jis išėjo iš elės vien 
apatiniuose drabužiuose. Nu
vežtas į Chicago Avė. policijos 
stotį, jis vien murmėjo. “-Eiki
te šalin, 
Paliktas 
atsigulė 
užmigo.

Likusius penkis 
nuo 1 mėnesio iki 13 metų am
žiaus,'paėmė policija ir paval
gydino juos. Tai buvo gal pir
mas kartas, kada jie sočiai pa- 
s i valgė.

Pasak pašautosios moteries, 
Leo VVillock niekad nedirbo nuo 
pat apsivedimo, bet visą laiką 
girtavo. Gyveno ir girtavo vien 
skolindamasis iš kitų pinigus. 
Jį tankiai policija areštuodavo 
už girtavimą, bet jo tėvai, kiek 
pasiturintys žmonės, visuomet

jį išliuosuodavo ir niekad ne- gyvenimo kelios dešimtys me- 
tekdavo jam ilgesnį laiką kalė- tų atgal.
jime sėdėti.

Jo pati, motina 
užsidirbdavo skurdų pragyveni- je gi džiazinis, chinietiškas mo-
mą skalbdama drabužius; porą tyvas, programas.
ar trejetą dolerių į savaitę už-j Uptown, Tivoli ir Senate te- 
sidirbdavo ir Sarah prižiurėda- atruose rodomas paveikslas 
hm kitų vaikus.

Dar tik keletą dienų atgal jis 
grūmojęs visiems, kam neatne- Taces. 
ša jam daugiau degtinės. Girdi, / — 
“palaukite subatos, aš tada tu- -------
rėšiu savo revolverius ir jus ta
da vaikščiosite namų stogais“, 
šeštadienio nesulaukė, nes savo 
žmoną pašovė ir dukterį 
ve naktį prieš tai.

rodomas paveikslas
The Cossacks.”

Harding teatre — “Forgotten

Norshore
1 Listen.”

“Stop, Look

Nušovė plėšiką
nuso-

Teatruose

Du policistai užklupo negrą 
M. Smith, 23 m., 2529 S. Wa- 
bash Avė., bandant gatvėje 
apiplėšti kitus du negrus. Už
kluptas plėšikas vieton pasi
duoti pradėjo j policistus šau-

muvių i dyti, bet pats tapo policistų nu- 
Our Gang šautas.

šiai savaitei į Chicago teatrą 
yra atvikusi garsioji 
jaunųjų komikų 
trupė, kuri vaidins savotišką 
komediją. Ta trupė bus tik 
Chicagos teatre, nes paskui tu- Gaudys neturinčius lais
vi gryšti į IIallywood mokyk- z nių automobilistus

Miesto tarybos finansų ko- 
slas “The First Kiss,” kuriame (m i te to įsakymu, miesto kler- 
dalyvauja Gary Coopcr ir Fray kas pradės gaudyti tuos auto-

1 a-V. ! mobilistus, kurie neturi miesto
Lroosevelt teatre rodomas laisnių automobiliams. Pirmiau- 

gražus jaunystės paveikslas i__________________________
“Lilac Time,“ dalyvaujant Col-:
leon Moore, George Cooper ir 
kitiems.

McVickers eina pirmas kal
bantis paveikslas “Lights of
New York,” — iš New Yorko

Ekrane bus rodomas paveik- T-l* .1 T7' l» 1 • _ I

Dykai Patarimas
Teikiamas Sergantiems žmonėms

Pasitarkite su Dr. B. M. Ross, at
sakančiu specialistu. Jis turi tris
dešimtį metų pasekmingos prakti
kos gydyme chroniškų ir uŽsisenė- 
jusių ligų. Kraujo ir privatiškas li
gas. reumatizmą, skilvio triubelius, 
širdies ligas, inkstų, pūslės, šlapi- 
nimo ligas išgydo tuojau. Slaptos 
ligos, sifilis ir užkrėčiamos ligos iš
gydomos. Dr. Ross sistema, moks
liniu gydymu. Yra vartojama geriau
si Amerikos ir Europos metodai.
Silpni, nervuoti ir visai suirę vyrai
Jums gali būt grą
žinta sveikata ir 
vyriškumas specia
liu gydymu .kuris 
sustiprina nervus ir 
teikia stiprumo silp
niems organams. 
Atsilankykit 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

imkite elevatorių iki penkto anksto. Vyru 
priėmimo kambarys 606,—Moterų 608. Ofi
so valandos kasdien nuo 10 ryto iki 6 va
kare. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 po 
piet. Panod&lyj, SeredoJ ir Subatoj nuo 10 
ryto iki 8 valandai vakare.
Dvidešimtis penki metai tame name

šia bus peržiūrėta iš valstijos 
laisnių sąrašo kas iš chicagie- 
čių turi automobilius ir tada 
bus peržiūrėta, ar jie turi mies
to laisnius. Niekurie alderma- 
nai tvirtina, kad miestas kas
met žudo $1,500,000 dėlto, kad 
automobilistai neišsiima mies
to laisnių. Esą 65,000 trokų va
žinėjasi gatvėmis be miesto 
laisnių.

Rūgštumai Viduriuose
“Phillips Milk of Magnesia 

Geriau negu Soda

Vaikas užsimušė
Motinai Angeline Willis, 5730 

Prairie Avė., matant, jos sū
nūs, 3 m., žaidęs prie lango, 
perdaug persistiepė ir iškrito 
pro trečio augšto langų ir užsi
mušė ant vietos. Motina iš nu
siminimo sunkiai susirgo 
ko išvežta ligoninėn.

ir Ii-

Pasimirė dėl vinies

Savaitę atgal Sigurd Sauske, 
21 m., <1022 N. Leamington 
Avė., darbininkas, dirbdamas 
užmynė vinį ir lengvai pažeidė 
koją. Delei to pasidarė kraujo 
užnuodijimas ir Sauske vakar 
pasimirė ligoninėj.

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 tuoįąu.

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 II. Phillips Chemical Co. 
ir ųo pirmtakuno Charles H. 
Phillips nuo 1875.

..............

MOKYKLOS NURSK, 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURR- 

TU ŽINOTI ŠITA

♦ :

KALBĖDAMA aukiteinia mo
kyklos merginoms apie sąmo
niną higieną, patynui diatrik- 
to nur»a naaak*:

“Viena pagrindiniu taisyk
lių dėl merginu aveikatoe, rei
kia utlnikyti aintemą norma
liame atovyje. Normalie mank- 
(tinimas ir dieta turi būt var
tojama. Eaant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol. nes jis 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentu, kuo
met nujol turėtų būti varto
jamas. Paimk 
vieną vakarą, 
nesmagumo.“

, Nujol galit 
rint kaip Jus 
viena moteris 
bute] i narni*.

laukit* kiek- 
Joa napadaryt

vartoti neilu- 
jaučiatė*. Kiek- 

privalo turėti

Blogi Metai Lietuvoj
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”.

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

Vietiniai atsilankykit asmeniškai, o iš kitų 
miestų prisiųskit laiškais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Ddicious 
ood

A food for pro- 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcipm 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.

\ KRAFT- PHENIK 
CHEESE COMPANY

KRAFT CHEESE

You, too, 
l can have 

cleaner, 
brighter 

and 
prettier
Furniture

Ūse

O-@dar
V^Polish

at ai

CHICAGO, ILL

&

TUBBY A Corking Scheme, būt It Failed

Į. . ■■■ „ ■ . . 4-
------------- ■> ■ ■ *

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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NAUJIENOS
The Lithaankn Daily Ne\m 

Published Daily Except Sunday by 
tho Lithuanian Newa Pub. Co. Ine.

1739 Sovth Halsted Street 
Chkago, Ui.

Chicagoja t—i paltai
Metama
Pusei
Trintu mtaoriami
Dviem mineaiam ———
Vienam fflinedul .... —

Chicagoja per lineiiotojuU

>8.08 
4.00 
2.50 
1.50
•71

Apžvalga
“KONSTITUCIJOS AIŠKIN

TOJAI”.

Bdttor p. «BieAin8

Subscriptlon Kates:
$8.00 per ysar in Canada.
$7.00 per ysar outsids of Chteogo.

Savaitei - - r - ---------- 18c
MBmiM -------- - , , . 75c

SuvicnytoM Valatijoae, M Chlcago-

Entered ai Second Clau Mattor 
March 7th, 1914, at thą PMi Office 
of Chicago, III., undaor Utt Mt of 
March 8rd, 1870.

Naujienos eina kasdien, lIskMa&t 
sekmadienius. Beidila Naujieną Bsn- 
drovJ, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
Iii — Telefonam Roosaveit 85UL

“Old Gold” atspėta (užrištomis 
akimis) tik du kartu, kuomet 
13 kartų jie pavadinta “Ca- 
mels”, fO kartų — “Lucky 
Strike”, 7 kartus — “Fatima”, 
5 kartus — “Chersterfield”, 4 
kartus — “Stroller”, 1 kartą 
— “Three Castles”, 1 kartą — 
“Tayerson”, 1 kartą — “One 
Eleven”. Viso — 42 kartu at
sakyta klaidingai ir tik 2 kartu 
teisingai.

Bet didžiuma musų, rūkyto
jų, esame “tikri“, kad mes ga
lime, sulyg cigarctų skoniu ir 
kvapu, išskirti savo mėgiamuo
sius cigaretus ir dažnai atskir
ti vienos rūšies (vieno vardo) 
cigare,tus nuo kitos; kad mes 
rūkome tuos, o ne kitus ciga
retus todėl, jog esame ypatin
gai pripratę jų kvapui, tvirtu
mui ar lengvumui, etc. Stuart 
Chase išreiškia nuomonę, jog 
mes taip manome dėlto, kad 
garsinimai mus įtikina. —Mm.

tiškai laužyti Claytono aktą? 
Well, jie pritaikė indžionkše- 
nams prieš darbininkus kitą įs
tatymą, būtent tą, kuris drau
džia kliudyti tarp-valstinei pirk- 
lybai. Pavyzdžiui, anglis, iška
sama Pennsylvanijos valstijoj, 
yra gabenama į kitas valstijas. 
Kasyklos darbininkų streikas, 
sako teisėjai, reiškia suokalbį 
kliudyti tarpvalstijinei komerci
jai. Ir todėl — še jums indžion- 
šenas prieš streikininkus!

Samdytojai, iš kitos pusės, ieš
ko vis “platesnių“ inžionkše- 
nų. Ir štai Interborough Rapid 
Transit Company (tunelių 
traukinių kompanija) Ncw 
Yorke yra kreipusi į teisinus 
ieškodama indžionkšeno ne tik 
prieš savo darbininkus, paskel
busius streiką, ne tik prieš tos 
darbo šakos uniją (Amalgama- 
ted Asociation of Street and 
Electric Railway Emploees of 
America), bet ir prieš Ameri
kos Darbo Federaciją — prieš 
visus tris milionus narių — 
idant uždraudus tiek gatveka- 
rių ir elektrikinių karų unijai 
tiek visai Darbo Federacijai 
remti Interborough kompani- 
josstreikavusius ir organizuo
jamus darbininkus. —P.

“L. žiniose” apie tai rašoma 
sekančiai:

“Yra gyvenime nuotikių, 
kurių negalima tylomis pra
leisti, neatkreipus į tai vi
suomenes dėmesio. Aš čia tu
riu galvoje vieną užsitarna
vusi lietuvi — patriotą d-rą 
Vaineikj. D-ras Vaineikis be
veik visą savo gyvenimą ko
vojo dėl lietuvybės. Kiek at
simenu, jis, būdamas dar stu
dentu, gabeno iš Vokietijos 
tuomet uždraustą lietuvių li
teratūrą į savo gimtąjį kraš
tą, pirmas statė scenoje Pa
langoje veikalus lietuvių kal
ba ir bendrai nemažai triūso 
padėjo palaikyti lietuvybei, 
kuri anais laikais iš visų pu
sių, rusų ir lenkų buvo slo
pinama. Už šį, taip Lietuvai 
brangų darbą, d-rui Vainei- 
kiui teko daug nukentėti. Iš 
savo gimtojo krašto buvo iš
tremtas, gyveno ilgus metus 
Rusijos gilumoje.

“Vis tik d-ras Vaineikis su
silaukė tos valandos, kada jo 
svajonė išsipildė, kada Lietu
va tapo laisva nepriklausoma 
respublika. Džiaugdamasis 
skuba jis tėvynėn, tikėdamas, 
kad čia, Lietuvoje, jo užsitar
nautas pasidarbavimas ras 
pritarimą, įvertinimą. Kaipo 
nenuilstamas veikėjas — pa
triotas jis negalima pamiršti 
senatvėje. Nuopelnus d-ro 
Vaineikio musų visuomenė 
įvertino: Palangoje viena gat
vė pavadinta jo vardu, iškil
mingai įteikta jam Gedimino 
ordenas, be to suteikta rajo
ninio gydytojo vieta. Matyt, 
d-ras Vaineikis labai kuklus 
žmogus, kad panašia vietele, 
kaip rajoninio gydytojo, pa
sitenkino. Turint ,šitą vietą 
drauge užsiimant nedidele 
privačia praktika, gyventi 
Palangoje šiaip taip galima.

“Ištarnavus čia keletą me
nesių, pildant pavestas parei
gas gerai, d-ras Vaineikis 
staiga, be jo sutikimo, gau
na pranešimą persikelti į ki
tą vietą, o j Palangą atkelia
mas kitas gydytojas. Vienu 
žodžiu senas užsitarnavęs vei
kėjas senatvėje turi apleisti 
Palangą, su kuria taip tamp
riai susirišęs, ir, priežastį 
neišaiškinus; keltis kitur. 
Perkėlimas be keliamojo noro 
visada skaitosi bausme. Ne
būdamas surištas su d-ru 
Vaineikių nei giminystės, nei 
asmeninės draugystės ryšiais, 
aš, kaii>o visai pašalinis žmo
gus, negaliu nutylėti, matant 
šitą daromą d-rui Vaineikiui 
skriaudą. Perkėlimas d-ro 
Vaineikio įvyko ne tarnybi
nėmis priežastimis, bet per
sekiojimais ir kivirčiais par
tinių priešų. Aš net nežinau, 
kuriai politinei partijai d-ras 
Vaineikis priklauso, tik ži
nau, kad šiais, o ne kitais su
metimais, jis iš Palangos iš
keliamas. Laikydamas save 
žmogumi kompetetingu me
dicinos srity, turiu pasakyti, 
kad d-ras Vaineikis yra gy
dytojas savo vietoje, prity
ręs, neturtingiems prieina
mai. Gaila, kad musų vyriau
sybė taip jautri nepamatuo
tiems skundams ir taip maža 
jautri nuopelnams veterano 
—patrioto. —L.”

Skaitytojų Balsai - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Indžionkšenai — rykštė 

organizuotiems dar
bininkamsEinant SLA. konstitucija, 

tos organizacijos įstatus aiški
na Pildomoji Taryba. Bet “Lai
svės” rašytojai mano, kad ši 
teisė priklauso jiems, ir jie 
savo organe. pleškina sieksni
nius straipsnius, “aiškindami”, 
kad sulig SLA. konstitucija 

^--1 niekas kitas negalįs užimti S. 
4.00 L. A. iždininko vietos, kaip tik 

Trinu mlmdanr .............. . 8J0 “progresyvis” Gerdauskas.
Pinigna reikia Miati palto Monoy Kad kalbėti apie organizaci

jos įstatų prasmę, tai, rodos, 
reikėtų bent būti tos organiza
cijos nariu. Bet iš “Laisvės” 
štabo kažin ar bent vienas yra 
prisirašęs prie Susivienijimo. 
Tečiaus jisai nori, kad SLA. 
viršininkai vadovautųsi jo “pa
tarimais,” o ne savo protu. Ir 
“L.“ drįsta grasinti Pildomą
ją! Tarybai “SLA. eiliniais na- 

Nachališkumo tiems 
matome,

Metami —
Pusei met«

17.00
8.50
1.75
1.26
.75

CHEVROLET PRIEŠ FORDĄ

Fordas anądien pareiškė, kad jisai remsiąs repub- 
1 ikonų kandidatą Hooverį j prezidentus, kadangi Hoo- 
ver esąs prohibicijos šalininkas.

O demokratų kandidatą Smithą remia General Mo
tors šulai — Raskob ir Du Pont. Tuo budu politikoje 
užėmė priešingas pozicijas dvi didžiausios automobilių 
kompanijos.

Nebus nuostabu, jeigu ir publika pasidalins šitoje 
rinkimų kovoje panašiai, kaip automobilių fabrikantai: 
kurie važinėja Chėvrolet mašinomis, tie balsuot už 
Smith’ą, o kurie Fordu, tie — už Hooverį. Rimtesnio 
“pamato”, kodėl vienų piliečių balsai turėtų būt atiduo
ti už vieną kandidatą, o kitų už kitą, tikrumoje ir nėra.

“DAR VIENA PROGA”

Lenkų valdžia nutarė “dar kartą” duoti progos Lie
tuvai padaryti taiką ir pasiuntė į Kauną savo vidaus 
reikalų ministerijos sekretorių p. Szumlakovvskį su 
draugiška nota p. Voldemarui, kurioje reiškiama sutiki
mas laikyti bendrą konferenciją Karaliaučiuje. Tai bus 
paskutinis lietuvių lenkų pasikalbėjimas prieš 
Sąjungos suvažiavimą.

Veikiausia nei lenkai, nei Lietuvos valdžia 
konferencijos nesitiki jokių teigiamų rezultatų,
maras ją pasiūlė tuo tikslup kad jam butų lengviau tei
sintis Gęnevoje, kuomet Varšavos delegacija skųs jį 
Tautų Sąjungai dėl derybų nepasisekimo. O Lenkija 
priėmė jo pasiūlymą, kad ji galėtų parodyti Genevos 
suvažiavimui, jogei jos pusėje buvę padaryta visa, kas 
galima, idant taika tarp Lietuvos ir Lenkijos butų at-

Tautų

iš šios
Volde-

Tarybos įsakymo

t

kaip Voldemaras,
ginče su lenkais,

Karaliaučiuje, vadinasi, abi pusės stengsis pasiga
minti kaip galint daugiau “amunicijos” tai kovai, kuri 
eis tarp Lietuvos ir Lenkijos delegatų Genevos suvažia
vime. Nemalonu pažymėti tą faktą, kad lituviams toje 
kovoje teks užimti defensyvę (gynimosi) poziciją, — 
nežiūrint to, kad ne Lietuva yra nusikaltusi Lenkijai, 
bet Lenkija Lietuvai.

j defensyvę poziciją Lietuvą pastatė p. Voldema
ras, pereitą gruodžio mėnesį prižadėdamas Tautų Są
jungai taikytis su Lenkija. Iki nebuvo to prižado, teisin
tis visuomet tekdavo Lenkijai, nes ji sulaužė Suvalkų 
sutartį ir neišpildė Tautų Sąjungos 
pašalinti Želigovskį iš Vilniaus.

Kitas diplomatas, kuris taip pat, 
be galo susilpnino Lietuvos poziciją
yra p. Čarneckis. Jisai 1923 m. pakvietė Ambasadorių 
Tarybą pravesti pastovią sieną tarpe Lietuvos ir Len
kijos, užmiršdamas (!) savo laiške nurodyti, kad ta 
siena privalo būt nustatyta, remiantis lietuvių lenkų 
sutartim, pasirašyta Suvalkuose. Ambasadorių Taryba 
pripažino už nuolatinę sieną tarp Lietuvos ir Lenkijos 
demarkacijos liniją, ir kai Lietuvos Valdžia užprotesta
vo prieš tokį Suvalkų sutarties ignoravimą, tai Taryba 
atsakė’: Bet kad ir Jūsų Čarneckis mums tos sutarties 
neminėjo!

Lietuvai tuomet pasiliko tik viena legališka išeitis 
tai — protestuoti, kad Ambasadorių Tarybos sprendi
mas sienoj; klausimu buvo atliktas neteisingai, nes Ta
ryba neišklausė Ęietuvos atstovų, kuomet lenkai buvo 
išklausyti.

Ambasadorių Tarybos sprendimai tečiaus nėra pri
valomi Tautų Sąjungai, nes Ambasadorių Taryba ne
buvo Tautų Sąjungos įstaiga ir nebuvo gavusi iš Tautų 
Sąjungos jcjkio įgaliojimo veikti aukšeiaus minėtuoju 
klausimu.

Dabar gi Lietuva jau yra surišta Voldemaro žodžiu, 
duotu pačiai Tautų Sąjungai, ir kaip jisai galės išsisuk
ti, nelaikęs to savo žodžio, tai sunku įsivaizduoti. Žiū
rėsime, kuo pasibaigs Karaliaučiaus konferencija.

SLA. Pil- 
pareigose,

riais”.
bolševikėliams, kaip 
netrūksta!

fimęsi “pavaduoti” 
domąją Tarybą jos
laisviečiai surado Susivieniji- 

jmo konstitucijoje, kad iždinin
kas galįs būt “išrinktas“—“arba 
konstituciniai pakviestas“. Va
dinasi, į iždininkus galima pa
kviesti žmogų, net neišrinkus 
jo! Puiki idėja, tik gaila ji 
neturi nieko bendro su SLA. 
konstitucija.

“Pakvietimai“ į viršininkų 
vietas be rinkimų yra prakti
kuojami sovietų Rusijoje, bet 
Amerikoje kolkas tokios tvar
kos dar nėra (išskiriant gal 
‘^omjačeikas“). Aišku, kad 
laisviečiai sumaišė SLA. kon
stituciją su kokiais nors Leni
no arba Stalino teziais.

MOKSLO ŽURNALAS 
“KULTŪRA”

Amerikiečiai nelabai yra pa
tenkinti Lietuvos politika ir 
dažnai tarpe jų girdėt balsų, 
priešingų Lietuvos politinėms 
partijoms. Bet jeigu politika ir 
partijos negeros, tai reikėtų 
juo uoliaus remti Lietuvos kul
tūrines organizacijas ir kultū
ros judėjimą.

Jau daug metų, kaip Šiauliuo
se gyvuoja Kultūros Bendrovė, 
kuri pernai metais persiorgani
zavo į “Kulturos-švietimo Drau
giją” (kadangi taip reikalavo 
dabartinė valdžia). Ji leidžia 
populiarų mėnesinį mokslo, li
teratūros ir meno žurnalą 
“Kultūrą”, kuris teikia daug ži
nių apie mokslo ir technikos 
stebuklus, apie įvairių kraštų 
pažangos laimėjimus ir visuo
menės gyvenimo santvarką.

Kiekvienas apšvietos ieškąs 
žmogus turėtų tą žurnalą skai
tyti, nes nieko geresnio lietuvių 
kalboje nėra. Ypatingai reikėtų 
“Kultūrą” platinti tarpe besi
mokinančių jaunuolių, nes tokio 
žurnalo skaitymas juos ir ap
šviestų ir supažindintų su kul
tūrinio darbo stoviu Lietuvoje.

Užsiprenumeruojant “Kultū
rą” Amerikoje, ji kainuoja me
tams $3.00; pusei metų $1.50..

Taip pat butų labai geras 
dalykas, kad amerikiečiai už
prenumeruotų “Kultūrą” savo 
giminėms ir draugams Lietuvo
je. Metinė prenumerata Lietu
voje yra $2.00, pusei — $1.00.

Siunčiant prenumeratą už 
“Kultūrą”, reikia kreiptis į 
“Kultūros” Administraciją šiuo 
adresu: Šiauliai, Dvaro gatvė 
83.

IR DR. VAINEIKIS PER
SEKIOJAMAS i

Didžiausias pavojus.

Daktaras: Ponia, man baisu, 
kad tamstai teks prirengti sa
vo vyrą aršiausiam likimui.

Ligonies žmona: O, Viešpa
tie, nejaugi jis mirs?

Daktaras: Ne, ne! Bet aš tu
riu uždrausti jam degtinę ger
ti.

Vienas seniausiųjų ir plačiai 
žinomų Lietuvoje darbuotojų, 
Ęr. Vaineikis, tapo neseniai vi
sai netikėtai valdžios pašalin
tas iš rajoninio gydytojo vie
tos Palangoje. Girdėt, kad šita 
bausmė užsitarnavusį veikėją 
ištiko dėl kokių ten politinių 
priežasčių.

Motinos patarimų klauso

m S ! ! I 1 : ' 'Tėvas bara sūnų: Jonuk, aš 
žinau mažą vaikutį, kuris bu
vo šiandien labai negeras. Ir 
tu jį žinai. Ką jis padarė?

Jonukas: Bet kad motina mo
kino piane, jog negražu apie sa
ve kalbėti.

Pereitų metų Am. Darbo Fe
deracijos konvencijoj vienas 
svarbiausių klausimų buvo, kaip 
kovoti su indžiokšenais. šiemet, 
demokratų ir republikonų kon- 
vencijoms praėjus, A. D. Fede
racijos prezidentas, Green, tuo
jau pažymėjo, kad tiek vienos, 
tiek kitos partijos platformų in- 
džionkšenų klausimu nej>aten-« 
kiną organizuotų darbininkų.

Kodėl Federacija taip susirū
pinusi indžionkšenais? Todėl, 
kad šiandien indžionkšenai pasi
darė tikra rykšte Amerikos dar
bininkų judėjimui.

Indžionkšenas Amerikos gy
venime pradžioj naudota kaip 
skubi priemonė apsaugoti turtą 
nuo gręsiamų jam nuostolių. Sa
kysim, kaimynas nori nukirsti 
medį ties jūsų namais arba ant 
rubežiaus tarp jūsų ir jo žemės. 
Kol jus patrauksite kaimyną tei
sman, kol teismas išspręs bylą, 
medis gal jau bus nukirstas ir 
blėdis jums padaryta. JI r tegul 
teismas išneš nuosprendį, kad 
kaimynas turi jums atlyginti už 
padarytus nuostolius. Jums pi
nigai nesvarbus; jums svar
bu buvo, kad medis išliktų ne
kirstas.

Štai, kuomet nužiūrima, jog 
tas ar kitas žygis jūsų kaimy
no ar kieno kito grūmoja jūsų 
.turtui nepataisomais nuostoliais, 
jus einate teisman ir prašote 
teisėją, kad jis išduotų indžion- 
kšeną prieš žygį grūmojantį 
jums nuostoliais. Teisėjas iš
duoda indžionkšeną, o jAu pas
kiau teismas daro savo nuo
sprendį jūsų iškeltame ginče. 
Toki yra esmėj indžionkšeno 
prasmė.

Indžionkšenas, kaip skaudi 
darbininkams rykštė, pasirodė 
prieš visų akis 1894 m. Pullma- 
no darbininkų streike. Nuo to 
laiko indžionkšenas plaka vis di
desnį darbininkų skaičių ir vis 
skaudžiau. Sustreikuos bet ku
rios dirbtuvės darbininkai, ims 
piketuoti jie dirbtuvę, žiūrėk, 
teisėjas išduoda indžionkšeną, 
kuris draudžia piketuotojams 
prisiartinti prie dirbtuvių durų 
arba kiemo vartų; draudžia su
laikyti skebus ir atkalbinti juos 
nuo skebavimo.

Organizuoti darbininkai grei
tai pajuto indžionkšeno skaudu
mą. Ėmė kovoti su juo. Tarpe 
kito ko, jie pradėjo daryti spau
dimą į politikierius, kad šie iš
leistų įstatymus, kurie apkapo
tų teisėjų galią išduoti indžionk- 
šenus pramonės ginčuose. Ir 
mes užtinkame *jau 1896 m. de
mokratų partijos platformoj pa
reiškimą, kad demokratai esan
tys ypatingai priešingi teisėjų 
naudojimui indžionkšenų prieš 
darbininkus pramonės ginčuose.

Wilsono prezendentavimo lai
ku, 1914 m., kongresas priima 
vadinamą Claytono aktą, kuris, 
tikėtasi, pagalios tikrai pašalins 
indžionkšenų piktą. To akto 
skyrius 20 griežtai pareiškia, 
kad jokio indžionkšeno arba su
varžymo neprivalo teisėjai iš
duoti deliai to, jog sustoja dir
bęs vienas darbininkas arba gru
pė jų; kad jokių indžionkšenų 
teismai neprivalo išduoti prieš 
pikietavimą, ramų atkalbinėjimą 
skebų nuo darbo, aukų rinkimą 
streikui, etc.

Gyvenimas betgi parodė, kad 
Claytono aktas indžionkšenų ne
pašalino. Jų skaičius šiandien 
didesnis, ne kad seniau. Jų drau
smė aršesnė, negu ji buvo iki 
šiol. Ir ne taip seniai teisėjas 
Shoonmaker (Pennsylvanijoj) y- 
ra išdavęs indžionkšeną, kuris 
draudžia ne tik piketuoti, ne tik 
agituoti už streiką, bet dagi tei
kti, medžiaginės paramos strei
kininkams; Jo išduotas indžion
kšenas draudžia net uždėti bond- 
sus už mainierius, kad šie ga
lėtų apeliuoti prieš išvyjimą jų 
iš kompanijos namų, kuriuose 
jie gyveno.

Kaip gali teisėjas taip arogan

Nuga-Tone sustiprino jo 
nervus ir raumenis

Pypkorių dėmesiui
Aš rukau “Camels“ cigare

tus; jus rūkote — “Old Gold“; 
jis — “Fatima“; Petras — 
“Tayerson“; Jonas — “Picd- 
mont“. Kodėl jus rūkote tuos, 
o ne kitus?

Greičiausias atsakymas bus: 
todėl, kad man jie patinka, kad 
aš pratęs jiems, kad šitie, o 
ne kiti yra mano mėgiamieji 
eigaretai.

Na, jeigu užrištų jums akis
— ar galėtumėt pasakyti tik
rai, kokius cigaretus rūkote ir 
ar rūkomas cigaretas yra tos 
rųšies, kurią mėgstate? Dau
gelis, jei ne didžiuma, rūkyto
jų pasakys, kad lengvai galėtų.

Reed kolegijoj (Portland, 
Ore.) nesenai buvo šiais klau
simais padaryti bandymai. Po 
priežiūra prof. Goodmano ban
dymai ant rūkytojų daryta per 
du mėnesiu.

Paimta 20 studentų, kurie, 
jau rūkė po penkerius metus 
kiekvienas. Jie taipgi rūkė 
įtraukdami durnus. Didžiuma 
jų buvo “ragavę” įvairių vardų 
cigaretų, bet pagalios pasirinkę 
savo rftėgiamają rųšį. Šie stu
dentai mėgdavę diskusuoti apie 
tabaką. Trumpai kalbant, bu
vo “reguliariai” tabakoriai. 
Galima buvo manyti, kad jie 
pajėgs išskirti savo mėgiama
sis cigaretų rųšis iš tarp kitų, 
nors jų akys ir butų užrištos. 
Bandomiems studentams duo
ta klausimai, ar jie tikri yra, 
kad ruko tą, o ne kitą cigaretų 
rųšį, ar jie mėgsta rūkomus 
cigaretus, ar jie nemėgia jų. 
Kad neatbukinus jų skonio, 
duota išsigerti jodos kavos tū
lais atvejais tarp rūkymo vie
nokių ir kitokių cigaretų. Ban
dymai stengtasi daryti tokiose 
apystovose, kad studentai len
gviausia ir aiškiausia galėtų 
jausti ką jie ruko.

Rezultatai tų bandymų pasi
rodė tokie: 1—kad bandomieji 
negalėjo vien iš rūkymo atskir
ti, ar jie ruko savo mėgiamuo
sius cigaretus; 2—-negalėjo pa
sakyti, kokios rųšies (vardo) 
cigaretus jie ruko; 3—negalė
jo pasakyti ar ruko vadinamus 
tvirtus ,ar silpnus cigaretus ;4
— negalėjo atskirti Amerikos 
tabako cigaretų nuo vadinamo 
turkiško tabako. •

Jei suminėsime bandomųjų 
studentų pavardes raidėmis A. 
B. C. ir tt., tai pasekmės ban
dymų buvo tokios: A. iš vie
nuolikos bandymų nei karto ne
davė tikro atsakymo, kokius 
cigaretus jis rūkė, B. — iš 9 
bandymų nedavė nei vieno tik
ro atsakymo. C. — iš 7 bandy
mų davė 1 tikrą atsakymą. D.
— iš 10 bandymų davė 1 tikrą 
atsakymą. E. — iš 7 bandymų 
nedavė nei vieno tikro atsaky
mo. Viso — iš 46 bandymų 
tik du kartu duota tikras atsa
kymas.

Plačiai garsinami eigaretai

f Fonan S. 1*. Anderson. Ocneva, Fa., ma
no, kad tai yra jo pareiga pasakyti ir ki
lioms žmonėms, kaip jam iiko Krutinta svei
kata. Jis sako: "A* suradau, kaži man 
Nufra-Tone labai patrelMio. Jos subudavo- 
jo mano sistema ir piuiautrino mano stip
ruma. Kaipo gyduolė* nuo nervų litru j<>« 
neturi sau lygių." Tokių raportų kaip Ais 
yra gaunama tukstanėiais nuo vyrų ir mo
terų, kurio vartojo Nu<a-Tone ir tas pa
tvirtina. kad jos yra tikrai gefos gy- 
duols ir budavotojos stiprumo ir < n< rtrijos.

Jei jus esate silpnas ir kenėiate. turite 
i rasta apHitų, nevirAkinhną vidurių, turi
te trasų viduriuose arba žarnose, turite pūs
lės, inkstų ir kepenų trubelius, Kalvos 
skaudėjimų, svaitrulj. roumatiftkus skaus
mus ir nuolat jaučiatės nuvariusiu, men
kėjai ir svarumas mažėja, turite chroniš
kų užkietėjimų arba prastų miega, bandy
kit Niura-Tone tik keletu dienų ir pama
tysit kaip geriau jus jausitės. Nuga-Tono 
yra parduodamos pas visus gyduolių vertel
gas. Jei jūsų vertelga neturi jų pas savo 
šlake, reikalaukit kad jis užsakytų jų U 
Olselio vaistinės.

Moterys Sako
Sovera’s Reguliatorius \ 
pagelbsti Gamtai. Jos 
naudingos apsaugojimui 
sveikatos ir sustiprini
mui. Tūkstančiai giria 
ir vartoja jas apsaugo
jimui sistemos. Reika
laukit nuo savo vaisti
ninko.

SEVERa's,
REGULATOR

Ten ir iš 
LIETUVOSI | Į

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 W. Kandolph St. 

Chicago, UI.
NORTH GERMAN

LLOYD

Pradedu Biznį
1) RE AL ĖST ATE. 2) Visokios 
rųšies: Apdraudą (INSURANCE): 
Nuo Ugnies, įrangų, Automobilių, 
Gyvasties ir kitų, 3)/ Surandu 
PASKOLĄ ant Pirmų Morgičių.

Vesiu biznį per dideles, tvirtas 
ir teisingas kompanijos.

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

V. MISZEIKA
Naujienos M

1739 So. Halsted St.
Tel. Koosevtlt 8500

GYVENIMAS
Mineainia žurnalai 

90(kW. 52nd Street 
CHICAGO

Prenumerata metama $1.50 
Pusei metų 
Kopija 10c

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

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

I
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Lietuvių masinis mi
tingas bus rugp. 28 d.
Mitinge dalyvaus ir kitų tautų 

atstovai

Štai gražuolės lie
tuvaitės

Naujienų IViknjko Gražuolių 
Konteste dalyvauja 14 gra
žuolių

Laiškai Naujienų 
Ofise

Graboriai
S. D. LACHAVICZ

Akių Gydytojai
Tel. Vieton 6279

DR. G. SERN

Iš Oak Forest prie 
glaudes

Rugp. U d. šios įstaigos par
ke vokiečiai liuteronai parengė 
savo tautiečiams invalidams 
piknikų, kuriame jie senelius ir 
paliegėlius vaišino ir linksmino. 
Už jų geradarystę invalidai 
yra jiems labai dėkingi.

šioj prieglaudoj yra nema
žai ir lietuvių invalidų ir sene
lių. Pirmas, kuris mus atjautė 
ir sušelpė buvo Chicagos Lietu
vių Moterų Kliubas, kuris per 
pereitas Kalėdas mus aplankė, 
parengė skanius pietus ir gra
žiu programų mus palinksmi
no, taipjau ir visus apdovanojo 
dovanomis. Tarp aplankiusių 
mus svečių buvo ir daug pro
fesionalų. šis lietuvių apsilan
kymas ir jų turtingas progra
mas padarė labai gražaus įspū
džio ne tik j lietuvius, bet ir į 
visus kitus šios didelės prieg
laudos gyventojus.

Linksma pranešti, kad dabar 
gavome pranešimų nuo Dr. S. 
A. Šlakio, jog Chicagos Lietu
vių Moterų Kliubas vėl mus 
aplankys ir rugsėjo 9 d. duos 
lietuviams invalidams piknikų. 
Viešnių ir svečių lauksime su 
didžiausiu troškimu, kaip savo 
tėvelių, brolių ar sesučių apsi
lankant ir už suteiktas malones 
tarsime jiems širdingiausį 
vargdienio ačiū.

Chicagos lietuvių masinis 
mitingas Vilniaus gelbėjimo 
reikale, apie kurį vakar buvo 
rašyta “Naujienose”, įvyks at
einantį antradienį, rugpiučio 
28 d., Chicagos Lietuvių Audi
torijoj.

Svetainė tam masiniam mi
tingui yra jau paimta ir dabar 
rengiamasi prie paties mitingo.

Dar niekad, kaip lietuviai gy- 
i vena Chicagoje nėra buvę vien 
lietuvaičių Gražuolių kontesto. 
“Naujienos” pirmutinės rengia 

j tokį kontesta. Rengiant pirmu 
j syk, žinoma, negalima buvo 
sutraukti visų gražuolių, bet 
visgi sutraukta nemažai: kon
teste dalyvauja 14 gražių — 
gražiausių lietuvaičių.

Mitingas bus bendras, tarp- 
sriovinis. Kalbėtojai irgi bus 
visų sriovių. Pats reikalas irgi 
labai svarbus — gelbėjimas 
musų sostinės Vilniaus, kurio 
galutinas likimas bus sprendžia
mas Tautų Sąjungos už kelių 
dienų.

šio mitingo svarba yra tokia 
didelė, kad prie mitingo ir abel- 
nai Vilniaus gelbėjimo darbo, 
dedasi ir kitos kaimininės lie
tuvių tautos — -ukrainiečiai ir 
baltgudžiai, taipgi ir draugingi 
mums amėrikiečiai. i

Todėl visi Chicagos lietuviai 
rengkitės dalyvauti šiame taip 
svarbiame masiniame mitinge, i 
Raginkite dalyvauti savo kai- 
minus ir pažystamus, nes tai 
visų lietuvių reikalas. —Bs.

Jeannette Stankutė
Nutroško nuo gaso 18 metų amžiaus, gimus 

Lietuvoj, linksma, gyva ir skai-
Prieš porų savaičių Marshall, st i, lyginai kaip rože. Ji, nėra 

FarrelI, 33 m.. 3152 S. Wallace * abejonės, ras piknike daug rė- 
St.» kiauras gaso pervažas užli-jmSjų prie gražuoles titulo, ar 
pino muilu manydamas, kad tai. ne?

Turime vilties, kad ir kiti lie
tuviai, užgirdę vaitojančių 
vargdienių balsų, aplankys mus, 
sušelps ir suramins, už ką busi
me visuomet jiems dėkingi.

.loseph Lapinskas,
Institution Ward 39, 

Oak Forest, III.

yra saugus būdas taisyti gaso 
pervadas ir užtaisyti visus ply
šius, pro kuriuos pradeda eiti 
gasas. Tečiaus taisymas gaso 
pervadų muilu pasirodė nėra 
saugus, nes muilas ištrupėjo ir 
FarrelI užpereitų naktį nutroš
ko nuo gaso.

Ar Girdėjot Per Radio
Lietuvių Programą

Rugpiučio 20?
Pearl Walanches

Ascila, Jos.
Daunoras, M.
Gepeuni, S.
Keshulis, J.
Kazlauskas, J.
Rudokienė, Z.
Kamanuskas, M.
Lekavičius, A.
Libuszorski, J.
Markus, J.
Puceta, J.
Rasiulis, A.
Smitas, J.
Skukovvskis, K.
Sepelis, P.
Shimbel, J.
Samis, James
Slusz, T.
Urbonavičius, S.
VVoronank, Mike.

Lietuvis Graboriua ir
Ualzamuotoju

2814 W. 23rd PL 
Chicago, III.

Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu 
busite užganėdinti.
Roosevelt 2616-2516

. Lietuvis Aldų Specialistas
3265 So. Halsted St

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedalioj nuo 10 iki 1

Jei abejoji apie savo airis, •ik pas

Įvairus Gydytojai
GYDO •

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas li^as vyrų Ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal 

Dr. J. W. Beaudette
VIRBUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

TELEFONAS CANAL 0464

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGtl; ILL.

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOllETRIST

Phone Boulevard 6487 
4649 South Ashland Avenue 

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

Lietuviai Daktarai

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
siųskite kuponą už tokį darbą kurj 
jus ių.tcresuojatės.

Garažas
Porčius

Namo pakėlimas
Cementinis pamatas
Abelnas pertaisymas
Naujas namas ir finansavimas

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

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

Quality Construction Co. 
North Shore ofisas ir Vardai 

4538 W. Addison St. 
Telephone Avenue 4718

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

v _
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J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
CJRABORIUS CH1CAGOJ

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

el, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
sUs.

O F I S A S: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
S K Y K 1 U Sj 

8238 S. Halsted St 
Ta). Victory 4088

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

Tel. Boulevard 2169 
Nuo 9 iki 12 vai. diono* Ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakavę

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedalioj pagal sutarti

DR.HERZMAN '
~ IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 21 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

Gydo staigiai Ir chroniškai ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir Kitokius elek
tros prietaisus.

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

nuo 6 iki 7:80 vai. vakare
Teb Dienąi Canal 8110 

Naktj,So. Shore 2238. Crawford8288

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi- 

IĮĮĮmB 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 Aubum Avė. Teb Blvd. 3201

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenie 
Telefonas Boulevard 7820 

Res., 6641 South Albany Avenue 
TeL Prospect 1930 

Valando* 2-4, 6-8. Nerišlioj 10-12 d.

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

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

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 8102 S. Halsted St„ Chicage 

arti Slst Street
Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vakare 
Nerišliomis ir šventai 10—12 dieną

Lietuvės Akušerės
Phone V/ctory 4952

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
AKUŠERKA

3252 South Halsted Street

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai egzaminadja. Be skausmo 
ištraukimas

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

Teb Cicero 49

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Ave^ 2 lubou 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaiką ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880
Ofiso ir Res. Tel. Boulevara 6918
DR. A. J. BERTASH 

3464 South Halsted Street 
Ofiso valandos nuo Viki 8 po pietų 

ir nuo 6 Iki 8 vai. vakaro 
Res. 8201 South Wallace Street .

Kas dar iki šiol neturi savo namuose Radio, 
tai ištiktųjų turi gailėtis, nes jis negirdėjo 
per Radio lietuvių programoj gražių lietu
vių dainų: solistų ir choro.

Nelaukite nieko ilgiau ir nepraleiskite 
tokių progų dabar ir ateity — tuojau nusi
pirkite nuo musų sau tinkamų Radio. Mes 
turime geriausius Radio, kokie tik yra išdir
bi nėjami Amerikoj.

Atsilankykit į musų krautuvę, apžiū
rėkite visokius Radio ir pasiklausykite kaip 
jie groja.

Užtikriname, kad jus džiaugsitės nusi
pirkę tuojau nuo musų Radio.

Kainos elektrikinių yra sekančios: po 
$95 ir aukščiau; nieko daugiaus nereikia 
pirkti — tik prijungti prie elektros.

Ant lengvų išmokėjimų

Jos. F. Budrik, t
Didžiausia Radio Krautuvė 

3417-21 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 4705

18 melų, gimusi Mihvaukee, 
Wis. tai tikras perlas. Ji jau 
yra laimėjusi vienų gražuolių 
kontestų Marųuette Teatre, ke
lios savaites atgal. Apart gra
žumo ji yra pasižymėjusi ir 
darbštumu: tai sekretore SLA. 
341 kuopos, kuri susideda iš 
čia augusių jaunuolių.

'lai dvi gražuolės. Rytoj tu
rėsime progos supažindinti su 
kitomis. Pamatykite jas gyvas 
Naujienų Piknike!

VIENŲ, TRIJŲ IR PENKIŲ METŲ 
POMIRTINIŲ SUKAKTUVIŲ 

PAMINĖJIMAS 
FRANCIŠKAUS’ ŠEDV1LO, ONOS 

ŠEDVILA1TĖS IR MARIJONOS 
ŪSELI ENES

Franciškus Sedvila mirė rugpiučio 
22 d., 1927 m.; Ona šedvilaitė rugp. 
G d., 1925 m. ir Marijona Uselienč 
1923 m. \

Šias graudžias dienas minint, mes, 
žemiaus pasirašiusieji, šiuomi prane
šame, kad rugpiučio 22 d., š. m., 8 
vai. ryto Visų Sv. Roselando Lietuvių 
parapijos bažnyčioje, įvyks 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.

Gčduluojanti,
Ona šedvilienė ir Sūnus.

Viršui Ųniversal 
State Bank

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

A. Vidikas-Lulevich

A

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Res. 2369 S. Leavitt St., Canal 2880 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedalioj pagal sutarti

A. A. OLIS „
ADVOKATAS

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

8241 South Halsted SU 
Tel. Victory 0562

7—9 vai. vak. apart Panedšlio ir
Pėtnyčios

Res. 6666 South Arteslan Avenie 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 9267
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicauo. IU.

ADOMAS PŪKIS 
a

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 18 dieną, 6:45 valan
dą vakare. 1928 m., sulaukęs 
53 metų amžiaus, gimęs Pane
vėžio ap., RemVgalos parapijos, 
Kūčių kaimo. Amerikoj išgyve
no 30 metų. Paliko dideliame 
nubudime Amerikoj 2 broliu: 
Antaną ir Augustiną, o Lietu
voj 3 brolius: Kazimierą, Jurgį 
ir Mikolą, 2 seseris: Oną ir 
Marcijoną. Kūnas pašarvotas, 
randasi graboriaus S. D. La- 
chavicz koplyčioj, 2314 W. 23 
Place.

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

Visi A. A. Adomo Pūkio gi
minės, draugai ir pažjstąnii 
esat puoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse |ri’ suteikti 
jam paskutinį i pdtarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Broliai, Seserys ir 
Pusbroliai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. D. Lachavicz, Tel. 
Roosevelt 2515.

AKUŠERKA 
3101 South Halsted Street 

Kampas 31-mos 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 1- 
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 

vai. vakare.

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 9597 
Ultravioletini šviesa ir diathermls

JOHN B. BORDEN
(Jota Bagdžiunaa Borden) 

( LIETUVIS ADVOKATAS 
105 West Adams St. Room 2117

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

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Republic 9690

Akiu Gydytojai
Pastabai 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 karšt;, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsilikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nerišlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė. I
Phuue Boulevurd 7689i r

• I

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETHVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO. ILL.

Telefonas Boulevard 1989

DR. & A. BRENZA
Ofiso Valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avefaue
Netoli 46th St. Chicago, UI.

Ofiso TeL Victory 7188
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8243 So. Halsted SU

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

Įvairus Gydytojai
Res. Telephone Plaza 8200

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakare 
Telefonas Canal 1912 

Reaidence Tel. Fairfax 6858

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Kės. Teleuhone Plaza 320Q

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St a
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St. / 

Arti Leavitt St. z 
Telefonas Canal 2552

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

Nerišlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

K. GUGE /
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pi«l 
Gyvenimo vieta 

8323 South Halsted SU 
TeL Boulevard 1810

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

Nerišliomis nuo 9 iki 12 ryto

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS r

Ofisas vidurmiestyji 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tek: Hyde Park 8395

J. P, WAITCHES /
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.
TeL Pullman 5950 

Nauią Ivl. Fulluiau 6377 : J



Business Chances 
Pardavimui Bizniai

u

NAUJIENOS, Chicago, III. Pirmadienis, rugp. 21, 1928

Tarp Ghicagos 
Lietuvių Miscellaneous

____ įvairus
Financial

Finansai-Paskolos

JEIGU jus turite JUODUS TAS- 
I KELIUS ir SPUOGUS ant veido, 
onrnndn arhn krntinSa nS Iiiai ntiim-

Help Wanted—Malė

PINIGAI BE PINIGŲ
DlLnlLnn sprando arba krutinės, aš juos nUim- I IKniKRS siu neįžiūrint kaip* bfogi 

ir Gražuolių Kon n ’ “
testas

Del informacijų pašaukit tarp 9 ir 6 
Radcliff 7573 ofice 7451 Vernon Avė.

Loft and Found
Rasta Pamesta

Pinigų 
kaip 

Šieno

Daug yra buvę balių ir pik- PAMEČIAU pocket book, am- 
nikų ir įvairių parengimų. Bet, gusto 19-tą dieną prie tautiškų ką- 
reikia pasakyti, kad 26 d. rug-1 
piučio bus 
kas iš visų 
ra buvę.
“Naujienų“ 
jo tokį gražų sumanymą 
Gražuolių Kontestą. 
gražus sumanymas, 
kultūringos tautos 
rengti gražuolių kontestus, tik 
lietuviai iki šiam laikui neįsten
gė to padaryti. Be to reikia 
duoti “Naujienoms kreditą už 
paskirtas dovanas. Gal kai kam 
gali atrodyti jos ne labai di
delės, bet kai mums lietuviams 
ir lietuvaitėms tai yra pusėti
nai didelės. Gerai, kad “Nau
jienos“ tai sumanė ir aš ma
nau, kad jos neapsiriks, nes 
lietuvių tautoje gražuolių yra 
daug, tik didžiuma jų neturi 
progos pasirodyti kontestuose. 
Tiesa, yra keletas dalyvavusių 
tarpe svetimtaučių ir yra lai
mėjusių dovanas, bet pas lie
tuvius tokis kontestas dar bus 
pirmą kartą. Mes moterys ir 
merginos turime pasididžiuoti 
“Naujienų“ dienraščio šiuo gra
žiu sumanymu.

Todėl visos važiuosime į 
“Naujienų“ pikniką pamatyti 
gražuolių kontestą. Iki pasi- 
mątimo. —Lietuvaitė.

įdomiausias pikni- 
piknikų, kiek jų y- 

Ijabai gerai, kai 
dienraštis sugebe-

Tai yra 
nes visos 
stengiasi

Cicero
Tarp vietos biznierių.

Musų 14-ta gatvė yra taip 
sakant musų miestelio “Main 
St.“ Čia spiečiasi visas musų 
biznis, kuris nuolatos kila, nes 
prie jo prisideda vis nauji ir 
nauji biznieriai.

Štai šiomis dienomis p. Kiela 
savo name atidarė smulkių da
lykų sankrovą. Geriausio jam 
pasisekimo.

šenertas su Takažausku ati
darė kriaučių įstaigą. Vieta 
švari ir labai paranki. Savinin
kai gi prižada duoti gerą pa
tarnavimą savo kostumeriams.

P-as įKvederas savo restora
ną perkėlė į 14-tą gatvę. Va
dinasi, pilietis Zaveckas susilau
kė rimto konkurento.

Girdėjau, kad randasi dar 
vienas naujas biznierius, tik ne 
14-toj gatvėj, o prie 49th Ct. 
Bet apie jį gal teks kitą kartą 
parašyti.

Westem 
dirbti ge
tai net ir

Pastaruoju laiku 
Electric Co. pradėjo 
rai. Niekurfe skyriai 
perdaug dirba. O tai yra ge
rai, nes kai gerai darbai eina, 
tai gerai ir darbininkams, ir 
biznieriams, nes pastarųjų biz
nio pasisekimas priklauso išim
tinai nuo darbininkų ekonomi
nės būklės. ( —Ciceronas.

Žmonės, O Žmonės!
Ar jus žinote, kad jus esate labai 

komplikuoto mechanizmo intelektua
las ?

Ar jus žinote, kad jūsų didelis 
skaičius organų kooperuoja, kad bu
tų tinkami dėl atlikimo darbo?

Ar jus žinote, jei jūsų bent vienas 
organas atsisako atlikti savo parei
gas, jums tada gresia pavojus arba 
MIRTIS.

Mano klinikos ir praktiškas dauge
lio metų patyrimas, čionai ir užru- 
bežyj, įtikino mane, kad žmonių ken
tėjimai paeina dėl negavimo medika- 
lės pagelbos. Todėl protinga yra iš 
laiko pasitarti su gydytoju dėl apsi
saugojimo savęs ir išvengimo ligų.

širdingai kviečiu atsilankyti ir pa
sikalbėti su manim. Jums tas nieko 
nekainuos.

Dr. C.C. Singley M.D.
20 W. Jackson Boul. 

Suite 1615,
Phone Harrisbn 0150

Valandos nuo 1'0 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4:30 po pietų., nedėlioj 
nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų

. Kas radote malonėki
te sugrąžinti busiu dėkinga. Duosiu 
radybų kiek reikalausite.

ONA DVELKAITĖ,
3421 So. Lowe Avė., 
Tel. Boulevard 8812.

Business Service
Biznio Patarnavimas

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

Tik 4% komiso
Aprūpinimas

Greitas 
Trumpas 
Aiškus

Šaukit Roosevelt 5373

Uždirbti pinigų lengvai gali kož- 
nas vienus vyrus 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 

absoliutiškoj paslaptyj.

STANKO ■& CO.
REAL ESTATE
5076 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6036

vis

niai 
kas 
bai

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

PARDAVIMUI 5 kambarių nami- 
rnkandai paskiausios mados vis- 
yra kaip nauji, parduosiu už la- 
prieinamą kainą.

4243 S. VVashtenavv Avė. 
2ras flioras

Priežastis išvažiuoju į Lietuvą.

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

Automobiles

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

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

$500.00
negyvent savo locname na- 

Mokėti j savo kišenių tuos 
ligus kuriuos mokate už 
Mes turime likusių keletą

Bridgeporį Painting 
& Hardware Co.

d«vojam ir popieruojam. UHal
ui malerą, popiet**, atiklua ir t, t 

3149 So. Halsted St
Phone Victory 7261 

J. S- RAMANOIONIS, Sar.

SKOLŲ IŠKOLEKTAVIMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL CLAIMS 
SERVICE BUREAU

Paskolos suteikiama
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

7 6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

REIKALINGAS senas žmogus pa
dirbėti apie namus. Turi būt tei
singas ir nogirtuoklis. Valgis ir 
guolis. Nuolatinis darbas. 1458 W. 
15 st.

Help Wanted~-Female
Darbininkių Reikia

Room 801 
163 W. Washington 

Main 4020

CH. SYRT0WT AND 
JOS. PAWLOWICZ CO. 

LIETUVIAI 
HOT WATEK AND PLUMBING 

Darbas garantuotas. 
Geriausias patarnavimas 

2032 W. 18 St.. Tel. Canal 1269

INTERNATDONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

REIKALINGA moteris prie roorn- 
ing house, turi mokėti kalėti angliš
kai ir gerai mokėti virti. Taipgi 
jauna mergina prie namų darbo.

1103 N. 17th Avė., 
Melrose Park, III.

Melrose Park 624 arba 4470

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

REIKALINGA viena patyrusi mo
teris prie skirstymo skudurų, darbas 
ant' visados, 1460 S. Jefferson St.

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

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

$5 ĮMOKĖJUS, KITUS J 
5 METUS

Statom mūrinius ir medinius na
mus, garažus, porčius, pakeliam na
mus, pertaisom, remontuojam, {de
dam cementines grindis, šalytakius, 
dengiam stogus, malevojam, pleiste- 
riuojam, dedam plumbir.gą, visas 
darbas garantuotas.

AJAX CONSTR. CO.
Didysis ofisas 

2206 Milvvaukee Avė. 
Phone Brunsvvick 4707 

South Side Skyrius 
4034 Archer Avė.

Lafavette 6719

Mes dirbame ir perka 
me 1 ir 2 Morgičius

j 2 dienas

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47 St.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi | 24 

valandas.
Musą išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės pas 
M. J. KIRAS, 
S88S So. Halsted St

REIKALINGA patyrus moteris 
sortavimui skudurų. Nuolatinis dar
bas. 418 N. Lincoln St.

REIKALINGA patyrusi včiterka, 
gera mokestis ir geros valandos. 
3457 S. Halsted St.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

REIKALINGA pirmarankis virė
jas arba virėja. Nuolatinis darbas, 
gera mokestis. Village Gardens, kam
pas Kean ir Archer Avė. Justice 
Park, III.

KAPENTERYS, statytojas bunga- 
ow, porčių. Mes darome visokius tai

symus ir permodeliavimus. Atliekame 
visokį pataisymą.

WAHL1N Atlantic 1872

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

Mes atgausime juos per “garnish- 
ment” teismą. įsteigta 1912 — 16 
metų patyrimo. Kolektavimas, be 
mokesčio. Patartinas dykai.

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

3408 S. Michigan Avė. Victory 4126

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 į du metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO.
5201 Węst Grand Avė.

Bershire 1321 
MR. PARIS

Financial
Finanaai-Paakoloa

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

mažu komišinu
K. J. MACKE & Co.

(MAČIUKAS)
2486 W. 59th St. Tel. Prospect 3140

A. OLSZEWSKI
8241 S. H.Uted St, 2nd Floor 

Telephone Victory D562 
Daro paskolas ant 

1-mo ir 2-ro Morgečio

▼ ak aras

Ar Jum Reikalingi
Pinigai?

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

BE KOMISO
Mažos Paskolos 

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

Petrzilek Bros.
1647 W. 47 St.

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 jum* $100, $200 
arba $800, imame legali nuošim
tį. Pinigus gausite i 12 valandų. 
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitave Ava,

PASKOLA namų savininkams nuo 
$100 iki $500, be užtraukimo inorgi- 
čių arba kitokio užtikrinimo paskola 
pataisymams, apmokėjimui taksų, as- 
sesmentų arba kitokių skolų. Greita 
pagelba. Prieinamos sąlygos.

CENTRAL FINANCE CO. 
Room 514, City State Bank Building 

128-130 N. Wells St.

Personai
Asmenų Ieško

PAJIEŠKO lietuvės po pavarde 
Kezelaitė, duktė Martino Kezelio, 
?aeina iš Užušilių kaimo, Biržų vais
iaus ir apskrities. Dabar gyvena 

North Amerikoje, kokiam mieste ne
žinau. Meldžiu jos .pačios atsišauk
ti, arba kas žino jos buveinę, malo
nėkite pranešti, busiu širdingai dė
kingas. Turiu labai svarbų rei
kalą.

PETRAS RAUDONIKIS, 
Vilią—Diego F. C. R. P. B.

Kep. Argentina

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGA darbininkų, vyrų 
moterų ir merginų. Yra puiki pro
ga uždirbti daug pinigų, nuo $35 
$75 į savaitę.

Atsišaukite 9 A. M., 7:30 P. M. 
JOSEPH VALANČUS, 

1100 Room 11 floor 
134 N. La Šalie St.

For Rent

iki

RENDON 100 karų gara
žas.

1441—49 W. 69 St.
Pigi renda 

Šaukit:
Lafayette 6716

Musical instrumento
Murifcojii Ingtrumentai

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

6512 So. Halsted St.

Radios

Visos Elektrinės Radios
Tiesiai 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 
utarninko ir ketvergo vakarais iki 9 
valandai vakaro.
GREAT STATES RADIO CORP. 

800 N. Clark St. 
Room 423 

Delevvare 3000

Fumiture & Fixtures
Rakandal-Įtaisai

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 
atskirti nuo naujo karo. Ge
rame stovy, sąlygos arba mai
nysiu ...........   :

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

Oldsmobile Sedan — 1927, ge
riausia pirkinis Chicągoj, ne- 
pralciski progos. Skubinkis, 
mainysiu .............................. $375
Ir daug kitokių karų, kaip tai: 
Buicks, Nashs, Foras, Oakland, 

Dodge, Essex, Marmons, Overland.

Halsted Auto Sales
2560 So. Halsted St.. 

Victory 6627 
Visados atdara

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. 
81st St. Vincennes Avė.

$425

$475

NAUJI MODELIAI
Nuo 8 dienos Liepos, jau Studeba- 

ker Co. išleido naujus modelius, 
1929 metų, yra daug daugiau įrengti, 
nereikia tepti “gryzuoti”, kas 20 
tūkstančių mylių. Dictator Sedan 
pilnai įrengtas su bumperiais, su 
spare tire ir su parvežimu $1883.00. 
Comander Sedan taipgi su viskuo 

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

President “Stright Ėight” 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

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

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

Didelis atpiginimas.
Nauji Fordai 1928

Penkios dešimtu kitų pasirinkimui 
McDERMOTT MOTOR SALES 

7136 S. Halsted St. Triangle 9330

$450
$100
$550
$695

M & K Motor‘Sales
unicaroi •nnlauri ir ataakančiauai- vartotų 

karų pardavinėtojai, 100 garantuotų vartotų 
karų, pilnai (rengti, gerame mechani Akame 
stovyje, 
$2000. 
■oklemi 
mainais.

karai parduodami nuo $180 iki 
Mes turime karą kuris tinka vl- 
rei kalami. Casb, itmokčjimais,

0811-18 8o. Halated 8t.

Naudokitės Proga
Mes turime didelį pasirinkimą’ įvai

riausių automobilių iš 1924-5-6-7 — 
kainos sulig gerumo automobilio.
Oldsmobile 6 cyl., 1926 .......
Essex coach 6 cyl. 1924 ......
Cadillac 8 cyl............................
Bulck coupe 1926 ..................
Hupmobile 1926 .......................

NAUJI HUPMOBILE
Taipgi mes parduodam 

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.

$225.00
165.00
165.00
295.00
675.00

naujus

Business Chances
Fardavimui Bizniai

GAZOLINO STOTIS GEROJ
VIETOJ

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

Atsišaukit j Storą.
3356 So. Halsted St.

Telefonas Boulevard 2781

la-

“ICE CREAM PARLOR” geroj 
vietoj ir geras biznis, kas myli šito
kį amatą, ateikit ir pažiūrėkit, jums 
patiks, yra labai gražus fixtures, 
pianas, Soda Fountain ir kitokį 
riausi daiktai, sint kampo ir ant 
ro.4 gatves.

13301 So. Baltimore . Avė. 
(Hegwisch) ar Chicago, 111. 

Pašaukit Butkus So. Chicago 9687

ge-
Ke-

EXTRA*BARGENAS
Parsiduoda grosernė ir bučernė, su 

namu; geriausia vieta Chicągoj, 7-8 
tūkstančiai j metus gryno pelno. Sa
vininkas priims į mainus rezidenci
ją, lotą arba mažą namą.

šauk,
Prospect 2575

TURIU 4 Storus, noriu vieną iš 
šių parduoti arba mainyti ant mažo 
namo. Agentai neatsišaukite. 3423 
So. Morgan St.

Farms For Sale
________ Ulriai Pardavimai________

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

PARDAVIMUI farma arba mainy
siu j Chicagos namą. Maža farma 
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 Pardavimui

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

PARDAVIMUI 2 lotai, Harvey 
III. Halsted ir 14,4 St. arba mainy; 
siu į biznį arba namą. Pardavimui 
keičiamos fikčeriai. 74 St. ir Pau
lina. Walter Urba, Tel. Hemlock 
3479.

MAINYMUI
3 aukštų garu šildomas 

naujas mūrinis namas, 3—5 
kambarių flatai. Mainysiu į 
išmokėtą farmą arba lotą 
Chicagoje.

Atsišaukite
3804 S. Kedzie Avė.

NAŠLĖ parduoda 12 flatų naują 
murini namą, dėl ligos. Seeley 1674.

Kodėl negyve: 
me? f' * 
pačius pinigus 
rendą. T 
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 M r. Traut. 
B. C1MAGLIO & CO. Home Buildcrs 

7168 and 7039 W. Grand Avė.

Dešimts Stanko & Co.
Mainų

1. GasoTIno Stotis su garadžfumi ir 
salesrumiu.

2. šešių flatų muro namas Marųuet- 
te Park.
šešių kambarių medinis vasarna
mis su nedideliu plotu žemės, 
prie gražios Jeikos, 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 
Barduoti ar išnomuoti.

*viejų 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, 
Cicero j.

8. Bizniavus namas su krautuve ant 
Archer Avė.

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

ceras mieste.
Visus vfrSminėtus dalykus mainy

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

STANKO CO.
5076 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6036

3.

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.

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 “fui! section” linijos. Grei
tam pardavimui, už $700, cash $90, 
kitus po $10 į mėnesj. • /

Rašykit
840 Transportation Bldg., 

Box 5782 N.

PARDUOSIU GRAŽIĄ COTTAGE, 
netoli St. Paul Geležinkelio Stoties, 
į River Grove. 
reikia. Kitus 
išmokėjimais. Rašykit, 

608 S. Dearbom St. 
Room 942. Box 5781 N.

Tiktai $225 cash 
mažais mėnesiniais

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 Harward 
Avė., kaina $4,000, cash reikia $2,625.

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

25x142 pėdų ant Harlem Avė., tar
pe Milvvaukee Avė. ir Harvvard Avė., 
kaina $4,000, cash reikia $2625.

Del tolimesnių informacijų matykit 
savininką

“WEHMAN”,
2540 Winnemac Avė.

Longbeąch 4140 arba Austin 5696GRAŽUS NAMAS PIGIAI
Greitam pardavimui naujas name

lis. vienas blokas nuo Belmont, arti 
School St. Čią savaitę $2000, 
$200 įmokėti, mažais mėnesiniais 
mokėjimais, labai gera proga.

Rašyk
840 Transportation Bldg. 

Chicago, III.

tik 
iš-

PARDAVIMUI 2 bizniavi namai, 
abudu kampiniai, vvienas 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 j mai
nus bile ką kaipo dalį jmokėjimo.

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

PARDAVIMUI geroj vietoj nauįa 
barbemė, parduosiu arba mainysiu 
ant loto arba rendavosiu. Atsišau
kit į Naujienų ofisą, Box 1118. 

.......... ......... . " ■ 1
DELICATESSEN, SALDAINIŲ 

DIDELIO BIZNIO
gatvėj ant North West Side, arti 
didelės mokyklos. Krautuvė naujai 
pertaisyta su dideliais expensais. 
Paskutinės mados įrengimai, švie
žias tavoras, biznio apivarta virš 
$1000 į savaitę. Parduosiu už $2200 
už viską. Galima ant išmokesčio, 
jei reikalas. Renda pigi, geras lysas, 
ruimai dėl gyvenimo. Jeigu jus no
rite, saugiausias ir geriausis pinigų 
darymas, buvo kada nors garsinamas.

Before we sėli Call at
3050 N. Cicero Avė. 
Kampas Barry Avė,

• * 100x135, KAINA $295
Išmokėjimais $50 ir $10 per me

nesi, aukšta vieta, gera žemė, nepa
prastas pirkinis. Rašykite. 608 So. 
Dearbom St. Room 842 “L”

REIKIA LIETUVIŲ AUTOMOBI
LIŲ PARDAVINĖTOJŲ — PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus pardavinėjot au

tomobilius pirmiau, ar rife, 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 biski pasimokinti, 
jus galite tikti pelningam bizniui, 
Eardavinėti Chevrolet autorilobilius, 

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

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

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

TURIU PARDUOTI 
TUOJAU

PARDAVIMUI 6 kambarių bun- 
galovv, 2 karų garadžius, viskas su 
padlagomis, pečium šildomas. Kai
na greitam pardavimui už $10,500.

5742 S. Whipple St.

PARDAVIMUI ar išmainymui % 
akro žemės, gazolino stotis ir 6 kam
barių namas ant 155-tos ir IJncoln 
Avė. Priimsime namą arba 2 fla
tų kaipo pirmą įmokėjimą. Kai
na $22,000.

TUŠČIAS lotas — Vernon arti 
83-čios, 50x125 pėdų, 15% įmokėti, 
o likusius. ant lengvų išmokėjimų.

. JOHN IBACH 
Real Estate, 

1046 E. 43 St.
Phone Oukland 4681

PARDAVIMUI 8 kambarių Cot
tage, 8% pėdų skiepas, kaina $5,800. 
2314 S. Hoyne Avė. užpakalyj.

DARBININKO žmogaus namas, 
dėl ligos turiu apleisti miestą; pigiai 
parduosiu 5 kambarių bungalow ir 3 
karų garažą. 3945 W. 62 Place. 
Phone Republic 9770.

Room 607
192 N. Clark St. PARDAVIMUI namų rakandai 

visai gerame stovyje 5-kiems rui
mams. Taipgi parduodu automobi
lių už “cash’’ arba mainysiu j lotą. 
K. G. Umežis, 3223 Auburn Avė. 
8-čios lubos užpakalyj,


