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Lietuvių ir lenkų tai
kos konferencija 

prasidėjo
Lietuviu delegacijos pirminin

kas Zaunius reiškia vilties, 
kad derybos duosią geru re
zultatų

VARšAVA, geg. 23. [PAT.] 
— Vakar įvyko pirmas lietu
vių lenkų delegacijų posėdis 
kalbėtis dėl ekonominės, tran
zito ir susisiekimo sutarties.

Lietuvių delegaciją, kuriai 
pirmininkauja p. Zaunius, svei
kino lenkų delegacijos pirmi
ninkas p. Szumlakovskis, pa
reik š d amas vilties, kad derybo
se lietuviai parodysiu tokių 
l>at gerų norų, kokių parodę 
lenkai konferencijoj Kaune.

Atsakydamas į lenkų delega
cijos pirmininko kalbą, p. Zau
nius dėkojo už nuoširdų pri
ėmimą ir taipjau pareiškė vil
ties, kad derybos duosią gerų 
vaisių.

Posėdžiui pasibaigus, p. Zau
nius padarė vizitą Lenkijbs 
užsienio reikalų ministeriui Za
leskiui.

Didelis gaisras Kutaise, 
Kaukazijoje

20 žmonių žuvo ugny; tūkstan
čiai liko be pastogės

MASKVA, geg. 23. — (Jau
tais Maskvoje pranešimais, Ku
taise, Gruzijoj, gaisras nušlavė 
visą miesto kvarląllj. Sudegė 
keli šimtai namų ir tūkstan
čiai žmonių liko be pastogės. 
Daugiau kaip dvidešimt asme
nų žuvo ugny, o apie 300 kitų 
buvo sužaloti. Tame miesto 
kvartale gyveno daugiausiai žy
dai.

bombardavo Italų kon
sulatą Argentinoj

BUENOS AIBES, Argentina, 
geg. 23. — Italijos konsulato 
trobesy šiandie čia sprogo ne
žinia kieno mesta bomba. De
vyni asmens buvo užmušti ir 
41 sužeistas.

Eberto sūnūs išrinktas 
į reichstagą

BERLYNAS, geg. 23. — Vo
kietijos parlamentan yra išrink
tas ir Fritz Ebert, pirmo Vo
kietijos respuHikos prezidento 
sūnūs, socialdemokratas.

Nacionalistų užsienio 
ministeris pasitraukė

ŠANCHAJUS, Kinai, geg. 23 
šiandie atsistatydino Kim; 

nacionalistų valdžios užsienio 
reikalų ministeris Huang Fu.

Represijos prieš komu
nistus Kolumbijoje

BOGOTA, Kolumbija, geg. 
23. — Kolumbijos vyriausybė 
ėmėsi aštrių priemonių prieš 
komunistinę proj>agan<Lj kraš
te.

AUKŠTESNĖS MOKYKLOS
MOKINIŲ STREIKAS

PORTSMOLTH, Ohio, geg. 
23. — Nmv Bostone sustrei
kavo Glendale aukštesnės mo
kyklos mokiniai, protestuodami 
dėl pašalinimo mokyklos prin- 
cipalo Higley ir mokytojos Mis® 
Pollock.

Kaina 3c.

Išrado rakietų varo
mą automobili

Lekia 430 mylią per valandą; 
tos jėgos aeroplanai galės per 
vieną dieną apkeliauti aplink 
žemę

BERLYNAS, geg. 23. — Vo
kiečių išradėjas Fritz von Opel 
darė pirmą viešą bandymą su 
savo išrastu “rakietiniu • auto- 
mobiliu,” varomu rakietų spro
gimo jėga. Demonstravo pats 
išradėjas Opel, lėkdamas tuo 
automob.Tiu po 100 mylių per 
valandą.

Automobilis pradėjo eiti su 
baisiu užimu ir tratėjimu, leis
damas liepsnas ir geltonų du
rnų kamuolius, rakietoms sprog
stant, ir su kiekvienu ra kietos 
sprogimu mašina vis greičiau 
įsibėgėjo.

Von Opel sako, kad savo ma
šina jis nemanąs revoliucioni- 
zuoti važiuotas automobiliais. 
Jo išradimas esąs tik pirmas 
praktiškas žingsnis išrasti to
kiai mašinai, kurios pagalba 
butų galima su neapsakomu 
greitumu skristi aukščių aukš
čiausiais žemės atmosferos 
ducgsniais, taip kad iš Euro
pos į Ameriką, arba atbulai, 
butų galima nuskristi per ke
lias valandas, o per vieną die
ną apskristi aplink visą žemės1
kamuolį.

Išradėjas sako, kad nesenai 
jam darant bandymus Ruessel- 
sheiine ties Mainu, jo mašina,: 
paleista be važiuotojo, buvus 
jmsiekus I3O mylių greitumo 
per valandą.

Anglijos lordų butas 
priėmė moterų tei

sių bilių
LONDONAS, geg. 23. — Lor

dų butas antruoju skaitymu 
priėmė įstatymo projektą, ku
riuo suteikiama rinkimų teisė 
moterims, sukakusioms 21 me
tus amžiaus. Priimta 114 bal
sų prieš 35.

7 studentai pašalinti iš 
III. Universiteto

URBANA, ’ III., geg. 23. — 
Del laikymo automobilių pasi
važinėjimams ir dėl nepridera
mo aukštos mokyklos auklėti
niams elgesio, iš Illinois Uni
versiteto tapo pašalinti septy
ni studentai.

Neleidžia Danų policijai 
būti darbo unijų nariu

KOPENHAGA, Danija, geg. 
23. — Danų policininkai, ku
rie yra susiorganizavę į nuo
savą sąjunga, nutarė prisidėti 
prie Generalinės Organizuotų 
Unijų Sąjungos, tačiau Danų 
teisingumo ministeris Rytter 
davė žinot, kad jis neįeisiąs po
licijai būti “|>olitika užsiiman
čių darbo unijų” nariu.

MOTORCIKJJSTAS UŽMUŠĖ
DVI STIRNAS IR PATS ŽUVO

KENT, Conn., geg. 23. — 
Frank Gawel, 18 metų berniu
kas, pareitai lėkdamas vieške
liu, su savo motorcikln uoga
vo ir užmušė dvi stirnas, l>et 
ir pats užsimušė, smarkiai nu
blokštas nuo motorciklo.

MONTREAiL, Kanada, geg. 
23. — Atlanto skridikas, airių 
maj. Fitzmauri.ee, pareiškė, 
kad pranešimai, buk jis kam 
ten kur ten sakęs, kad norįs 
tapti Jungtinių Valstybių pilie
čiu, esą iš oro pagauti. Jis esąs 
ir pasiliksiąs Airijos pilietis.
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Mather Collieries kompanijos anglies kasyklos netoli nuo Waynesburgo, Pa., kuriose praeitą šeštadienį, gegužės 19, dėl bai
saus dujų sprogimo buvo užberti daugiau kaip 200 angliakasių. Jų tik keli išliko gyvi. Iki šiol iš kasyklų išimta 164 žuvusiųjų 
kūnai, o trisdešimt trijų dar nesuranda.

Butas priėmė bilių 
dėl piliečių vaikų 

žmonų įsileidimo
Vaikai ir žmonos atpalaiduoja

mi nuo kvotų; kvotose pir
menybė duodama ateivių žmo
noms ir vaikams

WASHINGTONAS, grg. 23. 
(ŽTA). — Atstovų butas dide
le halsų dauguma priėmė vadi
namą Jenkins imigracijos bi
lių. Tuo biliumi atpalaiduoja
mi nuo kvotos Amerikos pilie
čių nevedę vaikai, jaunesni kaip 

121 metų amžiaus, ir žmonos.
i

Ateivių žmonos ir jaunesni 
kaip 21 metų amžiaus vaikai 

! gauna pirmenybę iki 50 nuo
šimčių kvotos; o Amerikos pi
liečių tėvai gauna pirmenybę 
kituose 50 nuoš. kvotos. Į šį 
nuošimtį eina taip pat prityrę 
žemės ūkio darbininkai.

Bilius dabar bus pasiųstas se
natui. Jei senatas jį atmestų, 
tada bilius eitų abiejų butų ko
misijai.

4 milijonai kredito Lie
tuvos 227 smulkioms 
kredito draugijoms 

t________

KAUNAS. — Žemės bankas 
pernai yra išdavęs 4,058,950 li
tų paskolų 277 smulkaus kre
dito draugijoms (bankams). 
Apskričiais teko: Alytaus 11 
kredito draugijų 113,300 litų. 
Biržų 11 dr. 146,500 lt. Zara
sų 7 dr. 88,300 lt. Kauno 18 
dr. 246,050 lt. Kėdainių 12 dr. 
149,100 lt. Kretingos 19 dr. 
189,000 lt. Klaipėdos krašto 5 
dr. 523,000 lt. Mažeikių 12 dr. 
170,000 lt. Mariampolės 21 dr.
234.500 lt. Panevėžio 14 dr. 
247,000 lt. Raseinių 13 dr. 112,- 
900 lt.* Rokiškio 11 dr. 169,400 
lt. Seinų 7 dr. 57,200 lt. šakių 
16 dr. 214,300 lt. Šiaulių 22 
dr. 326,000 lt. Tauragės 13 dr.
142.500 lt. Telšių 11 dr. 133,- 
200 lt. Trakų 10 dr. 122,900 
lt. Ukmergės 14 dr. 123,700 lt. 
Utenos 13 dr. 138,400 lt. Vil
kaviškio 17 dr. 411,600 lt.

Vilniuje 37 gudai 
nuteisti kalėti

Lenkai kaltino juos dėl konspi- 
ravimo atskirti Gudiją nuo 
įlenki jos ir įsijungti su sovie
tų gudais

VARŠAVA, geg. 23. — Len
kų teismas Vilniuje nuteisė, 
kaip “valstybės išdavikus”, tris
dešimt septynis gudus įvairiems 
terminams, nuo trijų iki dvy
likos metų, baudžiamojo kalė
jimo. Nut išlieji buvo gudų or
ganizacijos “Hromada” nariai. 
Keturi jų buvo praeito Lenki
jos seimo nariai.

Jie buvo kaltinami dėl kon- 
spiravimo atskirti lenkų valdo
mąją Gudijos dalį ir sujungti 
ją su sovietų Rusijos valdomąja 
dalim, sudarant vieną autono
minę sovietų Gudijos respub
liką.

Graikijos parlamentas 
suspenduotas

ATĖNAI, Graikija, geg. 23.
Priėmęs ministerių kabine

to rezignaciją, prezidentas Kon- 
duriotis suspendavo parlamen
to posėdžius.

Paskelbus suspendavimą, par
lamento rūmuose kilo trukš- 
mingų scenų.

NEW YORKAS, geg. 23. — 
Mirė žymus rusų pianistas 
Eugeno Bernštein.

WA'SHINGT(>NAS, geg. 23.
Prezidentas Coolidge vetavo 

MoNary-Haugen farmerių rė
mimo bilių.

Chicagai ir apiefinkei fedė- 
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Gražu, bet vėsu; vidutinis, 
kartais stiprus žiemių rytų vė
jas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 50° ir 54* F.

šiandie saulė teka 5:23, leid
žiasi 8:10. Mėnuo leidžiasi 
12:52 ryto.

Trys sovietų poetai 
pasmerkti kalėti

Buvo kaltinami dėl sukonevei- 
kimo jaunos merginos, kuri 
dėl to nusižudė

MASKVA, geg. 23. — Vakar 
čia tapo nuteisti kalėjimui trys 
jaunikaičiai, Maskvos bohemo
je laikomi poetais, kurie po 
vienos girtos puotos taip bjau
riai pasielgė su viena mergina, 
kad toji iš gėdos ir susikrim
timo ant rytojaus nusižudė.

Tie trys jaunuoliai yra: Alt- 
šuler, 23 m., nuteistas šeše- 
riems metams; Anokin, 20 m.

trejiems metams, ir Angu- 
šenko, 19 m., — ketveriems me
tams kalėjimo. Jų byla sutrau
kė tokias žmonių minias, kad 
tvarkai išlaikyti reikėjo šaukti 
kariuomenė.

Teisme buvo parodymų, kad 
nusikaltėliai buvę sekėjai ero
tinio kulto, kurį rusų Bohemi
jos rateliuose įvedus madam 
Islamova, buvusio Uzbeko so
vietų respublikos prezidento 
pati.

53 asm. žuvo dviejose 
nelaimėse Rusijoj

34 vaikai prigėrė Kubanėj

MASKVA, geg. 23. — Kuba- 
nes upėje, ties Temriuku, Kau- 
kazijoj, garu varomai valčiai 
apvirtus, prigėrė trisdešimt ke
turi vaikai. Valtis gabeno viso 
aštuoniasdešimt vaikų. Ketu
riasdešimt šeši jų buvo išgel
bėti.

19 garlaivio pasažieriu 
sudegė Dniepre

MASKVA, geg. 23. Gau
ta žinių, kad Dniepro upėje, 
netoli nuo Petrovsko, garlaivy 
Lev Tolstoj kilo gaisras, kuria
me devyniolika pasažierių su
degė, jų tarpe Kijevo politech
nikos instituto profesorius 
Stupin.

Areštavo 40 studentą
ANNAPOUŠTldd., geg. 23. 

— Del trukšmavimo ir netvar
kos darymo suimta čia ketu
riasdešimt St. John’s kolegijos 
studentų.

Kinuose prasideda 
dideli mūšiai tarp
Pietų ir Šiaurės «

220,000 pietiečių eina prie; 
200,000 šiauriečių; Japanijž 
atmetė Pekino diktatoriam 
čango pasiūlymus

TOKIO, Japonija, geg. 23. 
— Atrodo, kad pcrtraktacijo: 
tarp šiaurės Kinų diktatoriaus 
maršalo čang Tsolino, ir Japo 
nijos legacijos Pekine dėl čan
go pasitraukimo į Mandžuriją 
nutruko.

Užsienio reikalų deparlamen 
tas sako, kad Oang Tsolina? 
sutinkąs tuojau pasitraukti si 
savo kariuomene į Mandžuri 
ją, kaip kad jam Japonija pa 
tarė, bet reikalaująs, kad japo 
nai sulaikytų Pietų Kinų [na 
cionalistų] armijas ir neleist, 
joms žygiuoti į Pekiną, o taip 
jau garantuotų, kad Pekino ii 
Tientsino kraštai nepatektų į 
nacionalistų rankas.

Japonija šitokio?; propozici
jos nepriėmus, nes tai butų jo? 
neutralumo laužymas.

Japonijos karo ministeriji 
praneša, kad tarp pietiečių ii 
šiauriečių kariuomenių jau pra 
sidedą dideli mūšiai. Apie 200, 
000 šiaurūs Kinų kariuomenė, 
stoja prieš 220,000 Pietų Ki
nų. Fronto linija traukiasi nu< 
Nankou, aplink Pekiną, pe/ 
Poatingfu ir Mačanga, kuri? 
yra apie 40 mylių i pietus nut 
Tientsino.

AEROPLANAS UŽGAVO NA
MĄ; PASAŽIERIU9 ŽUVO

BUENOS AIBES, Argentina 
geg. 23. Vienas vokiečių la 
kūnas su savo aeroplanu atsi
mušė į namų stogą. Aeroplane 
pasažierius užsimušė, o pilotą? 
pavojingai užsigavo.

FAIRMONT, W. Va., geg 
23. — Consolidation Coal kom
panija uždaro neribotam laikui 
penkias savo anglies kasyklas 
Monongahela klony.

No. 124

232 angliakasiai žu
vo kasyklose per ke

turias dienas
Associated Press pranešimai 

rodo, kad nuo praeito šeštadie
nio iki šiol keturiose katastro
fose kasyklose 232 darbininku 
neteko gyvybių.

MATHER, Pa. — Del spro
gimo kasyklose 164 angliaka
siai užmušti, o 33 dar nesura
sta, kurie veikiausiai taipjau 
nebegyvi.

YUKON, W. Va. — Sprogi
mas kasyklose; 13 žmonių už
muštų, keturių pasigendama.

HARLAN, Ky. — Sprogimo 
kasyklose septyni užmušti, sep
tynių pasigendama.

KIMBERLY, Nev. — Vario 
kasyklos įgriuvo; keturi darbi
ninkai užmušti.

W. Va. dėl sprogimo žu
vo 17 angliakasių

BLl EF1ELD, W. Va., geg. 
23. — Yukon-Pocahontas Coal 
kompanijos kasyklose No. 1 
Yukone, Mcl)owell kauntėj, va
kar vakarą įvyko smarkus 
sprogimas, dėl kurio, kiek iki 
šiol žinoma, trylika angliaka
sių neteko gyvybių, o keturių 
pasigendama.

Užmuštųjų kūnai buvo gel
bėtojų surasti ir išgabenti j pa
viršių.

Kiek tikrai darbininkų bu
vo kasyklose nelaimei atsiti
kus, nežinoma; kompanijos vir
šininkai sako tik, kad jie ma
ną, jogei buvę nedaugiau kaip 
septyniolika.

Manoma, kad sprogimas įvy
ko dėl dujų užsidegimo.

Mather kasyklose žuvo 
197 angliakasiai

MATHER, Pa., geg. 23. — 
Mather miestelis šiandie visas 
gėduluose, laidojant aukas įvy
kusios praeitą šeštadienį ka
tastrofos kasyklose, tuo tarpu 
kai gelbėtojų partijos l>e pa
liovos ieško dar pasigendamų 
33 angliakasių, kurie, jei dar 
buvo gyvi, iki šiandie vargiai 
begu galėjo gyvi išsilaikyti.

Ligšiol iš kasyklų, kuriose 
iel baisaus sprogimo buvo už
berti daugiau kaip 200 darbi
ninkų, išimta 164 žuvusiųjų 
kūnai.

14 angliakasių žuvo 
Kentucky kasyklose '
HARiJKN, Ky., geg. .23.

Septyni angliakasiai buvo už
mušti esančiose netoli nuo čia 
Black Mountain Coal kompa
nijos kasyklose No. 30, kurio
je vakar vakarą įvyko dujų 
sprogimas. ‘

Kitų septynių darbininkų, už
bertų urvuose, dar nesurasta. 
Gelbėtojų partijos, kurios dir
ba stengias užbertuosius atka
sti, maža vilties teturi, kad jie 
butų išlikę gyvi.

Keturi darbininkai žu
vo vario kasyklose

ELKO, Nevada, geg. 23. 
.<imberly, netoli nuo Elko, va
kar Consolidated Coppcr kom
panijos vario kasyklų šaftui 
igriuvus, buvo užmušti keturi 
larbininkai, dir)>ę 650 pėdų gi
lumoj.

AVIATORIUS ŽUVO AERO
PLANUI NUKRITUS

SANDUSKY, Ohio, geg. 23. 
— Lakūnai Walter Andaison, 
32 m., užsimušė, o Ben. ,Bru- 
ser, 20 m., pavojingai susižei
dė, jų aeroplanui nukritus iš
1,500 pėdų aukštumos. Nukri
tęs aeroplanas sudegė.

Fitzmauri.ee
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IkorespondencijosĮ CHICAGOS
Ratine, Wis. Pittsburgh, Pa. ŽINIOS

Gegužės 13 d., Tumer Hali, 
buvo koncertas Lietuvių Miš
raus choro, šį syk choras su 
dainomis pasirodė geriau, su
dainavo ir Lietuvos himną. Mat, 
komunistai manė, kad šis cho
ras klausys Maskvos komisarų, 
bet didžiai apsivilė. Kada cho
ras nutarė mokintis dainuoti 
himną, tai pirm. K. Kisielius 
pareiškęs “Aš protestuoju”; 
choristai jam teisingai pastebė
jo: girdi, jei nenori nesimo- 
kink, nedainuok, mes esame lie
tuviai ir Lietuvos himną išmo
kę dainuosime. Dar pirmiau 
man teko girdėti vieno jaunuo
lio išsireiškimą prieš p. Kisie- 
lį, kad, girdi, jie jo nenorį. Iš- 
tikrųjų jaunimui geriausia tik
tų išsirinkti pirmininką iš jau
nuolių, ar ne? Atsiprašau, kad 
aš čia įlindau su savo pasiuti
mu.

Dar turiu, pastebėti, kad j tą 
koncertą užsikvietė Kenoshos 
liriečius. Nieko blogo atvažiuo
ti ir dalyvauti lietuvių vakarė
ly, bet jie atvažiavę pradėjo 
jauniems musų choristams siū
lytis su savo patarimais. Lai
kykitės, kaimynai, jus sau tuos 
žinojimus ir išmintį, nes kaip 
p. Pabarška per “N.” apipasa- 
koja, kad ir jus pilni nesusitu- 
pėjimo. Juokai iš tokių, kurie 
patys namuose turi betvarkę, 
bet kitur peršasi su nurodi- 
mais. Kad jie lietuvių dvasiai 
priešingi, tai faktas. Dainuo
jant himną visa ta kenoshiečių 
kertė kaip prilipinta sėdėjo. 
Kultūringi žmonės taip nesiel
gia. Lietuvių Mišrų chorą su-r 
daro dainoriai, kurie priešingi 
komunistams ir jus, komisarai, 
kaip nebandysite savo idėjų 
piršti, liks bergždžias darbas.

Jaunimo Meno dr-ja, kaipo 
vienintelė pažangesniojo jauni
mo organizacija, pradedant va
saros sezono darbą nustatė se
kančią programą: rengti įvai
rius “piknikus” (gegužines), 
sueigas bei pasilinksminimus, 
tikslu kuoskaitlingiausiai pri
traukti į šią dr-ją lietuviškąjį 
jaunimą; iš gautų pajamų 
stengtis įkurti liet, knygyną, 
parenduoti namą d r-jos suei
goms bei turto laikimui.

Kad tikslą atsiekus Meno dr- 
ja birželio 17 d., 12:30 po pie
tų, rengia pirmąjį iškilmingą 
pikniką, kuris įvyks Jono Dar
giu farmoje, Glanshovv, Pa. 
Vieta parinkta patogi, taip kad 
neturintieji automobilių galės 
važiuoti stritkariu (smulkme
nos apie tai bus nurodytos pla
katuose). Kad šis piknikas tik
rai butų smagus ir įdomus, ren
gėjai yra pakvietę geriausius 
Pittsburgho liet. muzikantus, 
kurie griež lietuviškas polkas ir 
amerikoniškus “džiazus”, Jau
nosios Pittsburgho lietuvai
tės pagamins gardžius užkan
džius, taip, kad šis piknikas 
visus patenkins. Visi atsilanky
kite į šį pikniką, nes jus savo 
atsilankymu priduosite jaunuo
liams daugiau energijos toli
mesniam darbui, o be to patys 
su savo draugais bei pažysta
mais linksmai praleisite laiką.

Dr-jos prez. stud. P. Dargis.

Gatvekarių biliai 
nepraėjo

Šiomis dienomis Springfielde 
buvo sušauktas specialis legis- 
laturos posėdis Chicagos gatve
karių klausimui išspręsti. Le- 
gislatura turėjo keletą bilių. 
Kai kurie tų bilių, sakoma, bu
vę tokie, kad priimti jie butų 
davė Chicagai autonomiją tais 
reikalais, ką liečia vadinamas 
“public Utilities” įstaigos. Bi
liai, didžiuma balsų 49 prieš 17, 
tapo atidėti vėlesniam svarsty
mui.

Ginsis, kad netyčia 
nušovę

Keturi jauni vyrai, aną va
karų. nušovę merginą Pearl Kg- 
gleston, tarnavusią Ritz teatrui 
Berwyne, kai jie padarė hold 
up tame teatre; jau laukia teis
mo. Jų advokatas mano ginti 
juos motyvuodamas tuo, kad 
jie nušovę merginą netyčiomis. 
Jei pris^ikintųjų teismas pri
ims tokį teisinimą, tai kaltina
mieji piktadariai rasi ir išsi
suks nuo elektros kėdės.

Proto higiena
‘Taręsis, arba abelnas para

lyžius proto liga sergančio, yra 
įgyta proto liga, iššaukta sifi
lio. Paresis buvo klaidingai va
dinamas ‘smegenų suminkštėji
mu*. Seniau ši liga skaityta ne
išgydoma, ir pavadinti ligonį 
pąretic’u reiškė išduoti jam mir
ties paliudijimą bėgyje penkių 
metų”, saku Dr. Hershfield, 
valstijos alienistas.

“(Medicinos mokslas, kuris 
dirba nepaliaudamas, idant su
radus priežastį ligos ir priemo
nių jai gydyti, surado tai, kas 
žada Žymiai pagelbėti, sergan
čiam parcsis’u, jei ne išgydy
ti nuo tos ligos visai. Įleistas 
j paretikus užkrėtimas mala ri
jos, žiurkes įkandimo karščia
vimo ir tyfo čiepų parodė la
bai įdomių pasekmių daugely
je pacientų, kuriems tas būdas 
gydymo buvo naudojamas. 
Raportas musų valstijos ligo
ninių dėlei to budo gydymo ro
do tarpe 25 ir 50 nuošimčių 
pagerėjimo, o tūlas skaičius pa
cientų, gydytų ša u o budu, susi
laukė tokių rezultatų, kad jie 
galėjo sugrįžti į normali gyve
nimą ir prie normalio darbo.

“Kadangi negalima nieko 
prarasti ir visos yra galimy
bės laimėti, tai kiekvienas pa- 
retic’as turėtų būti, mėginamas 
gydyti šiuo metodu,” sako Dr.

Laiškai Pašte I
Šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriaus^; paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kui 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobej nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa 
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tam tikrą laiką, o paskui su
naikina.

1 Ahdrus Dlini
2 Askoliuni Adam
3 Balekcno Martk
4 Basaraba Victence
(j Belus Julius

10 Bilinski Stefan
11 Bielecki Bronislaw
13 Booknius W,alter
15 Burliga Emilia
16 Caplis Jonas
17 Ceibotorunas A ,
25 Gricis 'Tams
33 Kaminsko Co
34 Janulcvicius Ignas
37 Kaminski Co
38 Janulevicius Ignas
40 Kastantinaviciene R
43 Kovvak-vvicz John 
46 La būda Karolina 
51 Markevičius Jonas 
58 Ogarzate Elzbieta 
60 Petrowska Avszula 
76 Stacko\vski Stanislaw 
7«8 Taucius Jonas 
80 Vaikus Eddie

81 Volk Magdelianai

Kai Fiank Coojierman grįžo 
iš banko su $7,900 į savo res
toraną, esantį prie Loomis ir 
42-ros gatvių, tai du ginkluo
tu piktadariu sustabdė jį, įso
dino savo autan, pavežė kokią 
mylią toliau, atėmė pinigus ir 
išmetė iš auto.

Pagelbsti Nuo Gasų 
Skilvio Skausmų 

Svaigulio
Gydytojai sako mums, kad 90 

nuošimčių visų ligų paeina nuo skil
vio ir žarnų trubelio. Jus negalit 
būti sveikas, jei jusą virškinimas 
yra blogas, iųp lengvai galite su
sirgti, kol tik jų? nevalgysi! gerą 
valgį ir jį gerai nesuvirškinsit.

Tanlac turi puikų rekordą paleng
vinime nuo nevirškinimo trobelių, 
net ir labai užsisenėjusių.

Skaitykit ką Mr. Walter J. 
Frisbie, 2198 Ashland Avė., Detroit, 
Mich. sako: šešis metus aš kentė
jau nuo skilvio trubelių ir mano 
apetitas buvo visai dingės. Tanlac 
ištikno man gerai pagelbėjo Dabar 
mano vidurių virškinimas yra taip 
geras, kad aš galiu valgyti bile ką. 
Aš niekuomet nesergu slogomis •— 
Tanlac užlaiko mane tokioje geroje 
sveikatoje.”

Jei jus kenčiate nuo gasų, skaus
mų skilvyje arba žarnose, turite vi
durių užkietėjimą, silpnas kepenis; 
jei neturite apetito, negalite mie
goti, esate nervuotas ir nuvargęs, 
jums reikia, Tanlac. Jos yra geros, 
grynos gyduoles, padarytos iš šak
nų, žievių ir žiedų. Nusipirkit bute
lį nuo savo vaistininko šiandie. Pi
nigai grąžinami, jei nepagelbės.

Thnlac
52 M1UJON BOTTLES USED

Budriko Radio 
Skyrius

Visados yra pripildytas naujais 
1929 modeliais ir kainos yra že- 
mesnios kaip kitur.

RCA Radiola 18 už $137450 
su tūbomis

Atwater Kent 37 už $110.50 
su lubomis

Atvvater Kent 38, 8 tūbų už 
$150.00 

su tūbomis
Freshman AC, 6 tūbų už $08.00 
Victor Orthophonic Victrola ir 

Radio krūvoje — elektrikinis 
už ... 1............ $249.00

šitas gražus, nau
jas Radio — 
Freshman arba 
Atvvater Kent, 6 
tūbų prijungia
mas prie elek
tros. Radio su 
visko, nieko dau- 
giaus nėr e i k i a
pirkti, už $87.00

šitos Victor Vic- 
trolos kaina $12 

Su Rekordais

Nauja knyga Radio-Log, kiekvienam
DYKAI

Naujas Grojiklis Pianas. Vertės
$600.00, už $245.00

Gegužės 3 d. atkuldeno p Ma
žeikienė sakyti prakalbas. Bet 
kaip tik geresnė kalbėtoja at
vyksta iš komisarų abazo, ot 
nesusirenka, neina žmonės klau
sytis apie Rusijos malio motie- 
jus ir tą minkomą molį, iš ku
rio lipdoma plytos ir motieju
kai su motiejienėmis.

Sakė prakalbas 12th St. Hali. 
Rinkta ir aukos. Didysai Anta
nas kairia atbula ranka |erkšt 
į kepurę pinigą, mesdamas net 
užsimerkė skirdamas su bur- 
žuazišku padaru. Papilamos 
aukos ant stalo, suskaito—90 
centų. Ir tu man tiek daug 
suaukoti, net 90e Ir tai tokiai 
<rerai kalbėtojai!

Jonas Paulauskas išgyvenęs 
Racine 20 metų, turėdamas 60 
metų amžiaus mirė 14 d. gegu
žės. Iš Lietuvos kilęs nuo 
Gargždų apylinkės. Paliko nu
liūdime moterį, šešias dukteris, 
du sūnūs ir penkis anukus. Ve
lionis buvo tikintis, tad šv. Ka
zimiero dr-tės nariai savo mi
rusį draugą palydėjo į Kalvari
jos kapines į amžiną atilsį, iš 
kur nė vienas negryšta. Paly
dėta su bažnyčios iškilmėmis 
kuopuikiausiai.

Parvykus iš Kenosha, T. M. 
D. apskričio suvažiavimo gegu
žės 20 d., atvyko į svečius pas 
p. Jocių pp. Radavičių šeimy- 
nai. P-lė Adolphina, “Dailės 
Ratelio” solistė, pranešė naujie
ną, kad Daiks Ratelis ruošia 
draugišką vakarėlį Išprašiau į- 
žangos tikietą ir susitarėm su 
p. Radavičiene dalyvauti tam 
vakarėly šokių konteste. P-lė 
Adolphina davė man įgaliavimą 
su savim dar kelius draugus 
atsivešti. Tas vakarėlis su lie
tuviškais šokiais, programų ir 
vakariene įvyks German-Ame- 
rican svetainėj, 1715—25nd St., 
Kenosha, gegužės 27 d., 2 v. po 
pietų. Kas norit linksmai lai
ką praleisti, patartina atsilan
kyti.—M. Kasparaitis.

Detroit, Mich.
Gegužės 17 d. į Detroitą at

skrido Vokietijos lakūnai, per- 
skridusieji Atlantiką. Jie nusi
leido Fordo aviacijos lauke, kur 
juos pasitiko Edsel Ford ir jo 
tėvas, taipjau kelių dešimtų 
tūkstančių žmonių minia. Pasi
matę su Fordu lakūnai išvyko 
į miestą, kur prie miesto salės 
juos pasitiko mayoras John C. 
Lodge ir įteikė lakūnams mies
to raktą. Visas miestas buvo 
iškaišytas Amerikos ir Vokieti
jos vėliavomis. Taipjau vėlia
vomis buvo iškaišyta Fordo 
dirbtuvė ir kiemas. Fordas be 
to įsakė ryte visiems savo dar
bininkams gerai nuvalyti maši
nas ir kitus darbo įrankius. 
Nors pas Fordą visuomet būna 
švaru, bet tą dieną padarė dar 
švariau, nors darbininkai valy
dami mašinas nemažai sugaišo 
ir. žinoma, per tą laiką negalė
jo dirbti savo darbo, tuo suma
žinant produkciją ir padarant 
nuostolių savininkams.

Kaip persikeitė laikai! 1917— 
1918 m. amerikiečiai vokiečius 
atleidinėjo iš darbų ir daugelį 
dar smala apipylė ir plunksno
mis apibarstė. Aš nors ir ne 
vokietis, bet vistiek turėjau nu
kentėti už priešinimąsi karui. 
Mane tada unijos viršininkai 
išmetė iš unijos ir iš darbo, o 
ir buvo pavojus, kad patriotai 
gali išsmaluoti ir plunksnomis 
apiberti, kaip jie ne su vienu 
yra padarę. Bet dabar jau vi
sai kitaip yra. Tuos, prieš ku
riuos seniau didžiausią neapy
kantą skelbė, dabar garbina ir 
jiems miesto raktus teikia. Tai 
vis amerikoniškas biznis. Bet 
juk dėl biznio ir pats karas bu
vo kilęs.

Apžiūrėję bordo dirbtuves 
lakūnai apleido Detroitą ir iš
skrido į Bostoną.

Muzikos Mokinis.

Eina nagrinėjimas kal
tinimų prieš teisėjus
Šiuo laiku specialis teismas, 

susidedąs iš keleto teisėjų, na
grinėja skundą, atkreiptą prieš 
kriminalio teismo teisėjus Otto 
Kerner, Emanuel Eller ir Stan
ley KIarkowski. Pirm kurio lai
ko Chicago Crime Commission 
pirmininkas, advokatas Loesch, 
viešai pareiškė, jogei šie teisė
jai perdaug lengvai paliuosuo- 
davo kai kuriuo,s kriminalistus, 
patekusius į jų rankas.

Del pasaulinės paro
dos Chicagoje

v t
Rengėjai ir trustisiai pasau

linės parodos Chicagoje prane
ša, kad jie negalės sutalpinti 
planuojamoji parodon nei de
šimtos dalies eksponatų, ku
riems prašoma vielos.

Taigi klausimas dabar jau 
stovi ne tas, kaip gauti eks
ponatų parodai, bet kokius eks
ponatus parinkti jai.

Trustisai galvoja ve kaip. 
Buvusioje pirm 35 metų pasau
linėje parodoje, Chicagoje, vaiz
duota greičiau atskirų pramo
nių ir net firmų produktai lenk
tynėse su kitomis firmomis. Bu
simą gi parodą norima pada
ryti tokią, kad ji rodytų grei
čiau pažangą padarytą kombi- 
nuotės iš mokslo, dailės ir pra
mones; kad parodoje pasirody
tų progresas, padarytas ne at
skirų pramonės šakų, bet viso 
musų gyvenimo.

Paroda 1933 metais užims 
1175 a kerių žemės plotą.

Jau kai kurių tautinių gru
pių, gyvenančių Chięagoje, or
ganizacijos sutvėrė specialius 
komitetus ir pavedė jiems rū
pintis, idant prisirengus tinka
mai atstovauti savo tautas pa
rodoje. Laukiama, kad artimo
je ateityje ir lietuviai turės su
sirinkimą tokiems pat reika
lams aptarti. Nemo.

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

4-TA METINĖ 
MOTERŲ 

PASAULINĖ 
PARODA

Gegužio 19—26 (apart 
nedčldienio)

I
- 300 Gražinusių Parodu 

Atlankykit svetimkalbių skyrius 
Specialia programas kasdie nuo 

12 dienon iki 10:30 vakaro

COLISEUM
Jžanga 50c. — vaikams 25c.

Jos. F. Budrik, Ine
3417-21 S. Halstcd St.

Chicago, 111, 
Tel. Blvd. 4705

USED CARS
ivith an ~CM( that counts

Vartotų karų vertė, kuria 
jus galit pasitikėti

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
ni mo ligas išgydo tuojau. Slaptos 
ligos, sifilis ir užkrečiamos ligos iš
gydomos. Dr. Ross sistema, moks
liniu gydymu. Yra vartojam# 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.
Kuomet mes pertaisome vartotus 
karus, mes atliekame darbų tik
rai gerai. Motoras yra peržiūri
mas ekspertų mechanikų ir yra 
taip pataisomas kuris gali teikti 
tūkstančius mylių atsakančio pa
tarnavimo. Tikrai geros dalys 
yra įdedamos vietoj senų.

35 So. Dearborn Street
Kampas Monroe Street, Chicago, 

Criily Building
linkite elevatorių iki penkto aukito. Vyrų 
priėmimo kambarys 506,—Moterų 508. Ofi
so valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 va
kare. Ncdčliomis nuo 10 ryto iki 1 po 
piet. Panisiėlyj. Serodoj ir Subaloj nuo 10 
ryto iki 8 valandai vakaro.
Dvidesimtis penki metai tame name

Paskiau mes pridedam raudonų ženklų “O. K.” 
prie radiatorio kepuraitės — tikrai parodant 
kokios naujos dalys yra įdėtos į karų ir kad jis 
yra pirmos klesos stovyje. Šis ženklas yra jū
sų garantija gerumo ir tikros vertės.
Atsilankykit į musų pardavinėjimų kambarį ir 
apžiurėkit musų pertaisytus karus. , Gerumas 
karų ir kainos jums tikrai patiks! *

ųUALITY AT LOW GOST

Chevrolet turi lietuvių departamentą. Kuomet jus atsilankysit pas mus ar pas kitus 
Chevrolet vertelgas, reikalaukit lietuvio pardavėjo 
Atlankykit arčiaus j Chevrolet Vertelgų

SOUTH 
F. L. Crawford Motor Šulcu 

0821 Cottago Grovo Avė. 
Witte Motor Sules 

Hlue siunti, Iii.
Nchullcr & liutner Chevrolet Co. 

4741 Cottuge Grove Avo. 
Spooner Motors, Ine.

Harvey, III. 
McMuiiuh Motor Sules 
6711 N. Western Avė. 

Miehlgan Avė. Chevrolet Co.
2231 S. Mlehlgiin Avė. 

Nlcburgcr Chevrolet Compuny 
7744 Stony IhIuikI Avė.

A. J. Oosterbeek Motor Co. 
7541 S. Hulsted St.

Orine Bros. A Sheets Motor Co. 
(1022 Cottuge Grove Avė.

Siiperlor Motor Sules 
(1043 K. lluls(e<l St. 
SOUTH—(Coiitiniied) 

Nelp Chevrolet Comnany 
8022 Cojninerclul Avė. 

Wanne Motors, Ine. 
('hlcugo Itelglits, III, 
Voiing A- Hofftnitn 

1700-11 W. OOth St. 
Argo Motor Compuny 

0211-15 Archer Avė., Argo, III.

Aslilnnd Avė. Motor Sules 
5430-12 S. Aslilnnd Avė.

Normini M. Ilarron Chevrolet 
Sales 

2330-13 W. 1111h St. 
liittimiiii Chevrolet Sules 

3516-20 Archer Avė. 
Caley Brothers 

10038 S. Mlehigiin Avė. 
NOKTU

Upttnvn Motors Corporation 
4859 llt'oiuhvay*

Weseott-,Sehoiilaii Compuny. Ine. 
1245 Chicago Avė.. Kvanston 

NOKTU—(Conthiued) 
Alhany l’nrk Motor Sales 

3102 Luwrence Avė.
BlHiiieiiser-Egun Chevrolet Sales 

Niles Ccntcr, III. 
Dės l’lalnes Motor Co. 

Dės l’lalnes, UI.
Mihvauker Aveliui* Motor Sales 

2501 Mihviiukce Avė. 
VEST 

Sniart Chevrolet Compuny 
. La Grange, III.

Dės 1‘lahies Vullcy Motor Sules 
Lemont, UI. 

Vest Auto Sules 
2632 Vushlngtuu Bhd.

Drije Motor Sales 
6528 Roosevelt Komi. Oak l’nrk 
George W. Durst Chevrolet Co. 

711 W. Juekson Klvd.
VEST—(Contlnued) 

Elunvood Purk Motor Co. 
Elnnvood Purk, III.

Fivek’s Sules & Service 
2432-40 S. Kedzie Avė. 
keenan Chevrolet HtiIeV 

5323-25 V’. 22d SI.. Cicero, III.
Kiug Motor Sules 

Maywooil, III. 
l.euls Auto Sules 
3400 Ogdcn Avė. 

Murruy Service & Motor Co. 
652 Miidison St., (tuk l’ark, UI. 
Kuy O’Connell Motor ,Compuny 

4625 V'. Mmllson St.
Ilarry M. Keid Motor Compuny 

5815 V'. North Avė. 
Koosevelt Motor Sales 
3838 Koosevelt Komi 
K. A N. Motor Sules 

6827 Ogden Avė., Keruyn 
Ta.vlor Chevrolet Sales 

Melione Vark, 111.
E. H. Fleek A- Compuny 

Hinsilule, UUuuis

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
r£AI yra piuku jeigu gali taip 

‘ padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

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

Litterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs istikro iveičia nedrasky
damas dantų emalės —• tas sun
kus uždavinis pagalios tapo ii- 
riitas.

Didele tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Latnbert Pharniacal Co., Saiut 
Lomi, U. S. A.
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Iš Kubos
Tai mes viešime Kuboje, Ha

vanos mieste. Sala Kuba ran
dasi tarp trijų jūrių, — Gulf 
of Mexico, Atlantiko ir Kari- 
biniškų jūrių, — 105 mylios j 
pietus nuo Floridos Smaigalio, 
Key West vadinamo. Iš Key 
West laivu ima 6 valandas nu
plaukti ir kainuoja $15.00.

Sala Kuba užima plotą 55,- 
000 kvadratinių mylių. .Jos il
gis yra 790 mylių, o plotis pa
čioje platumoje 117 mylių, siau
rumoje ties Havana tik 22 my
lios.

Sulig 1925 metų cenzo, Ku
ba turi 3,413,200 gyventojų, 
kuriame skaitliuje yra 2,316,000 
baltų ispaniškos kilmės žmo
nių, 830,000 juodųjų, likusieji 
maišytų rasių.

Kuba yra agrikultūros šalis. 
Ji augina cukrines lendres, ta
boką. kavą, kokoą, grape fruits, 
oranges, lemomis, pine apples, 
anous, zapates, tomą ridos, red- 
mamey, bananas, aguacates, 
guavą ir kitus tropiškus vai
sius. Iš gyvulių augina: galvi
jus, arklius, mulus, kiaules, a- 
vis, ožkas ir vištas. Taipgi už
siima žuvininkyste. Havanos 
restauracijose, ant' menu, ran
di daugiau žuvų, negu mėsų, 
ir jos yra geros, skanios.

Kuba taipgi giriasi ir savo 
metalais: geležies, vario, aukso, 
manganeso. chronium ir asfal
to kasyklomis. Sakoma, kad ir' 
Petroleum randasi.

Industrijoje didžiausią rolę 
lošia cukraus išdirbystės, ku
rias visas operuoja vienas A- 
merikos multimilionierius Her- 
shey. Jis čia turi apipirkęs su
virs 60,000 akrų žemės, ant ku
rios augina cukrines lendres. 
Turi savo didžiausius cukraus 
fabrikus, į kuriuos veža vago
nais lendres, verčia jas ant taip 
vadinamų “cables.” Tie cables 
su lendremės slenka lyg rotary 
preso popiera j melnyčios vo
lus. Volai jas trina viens po 
kitam, trinamų lendrių sultys 
liejasi, kaip iš viedro, nuo volų 
žemyn ir kriokia upeliais į kar
štus geležinius filtrus iš filtrų 
į didžiausius kubilus — iš tų į 
kitus kubilus ir pavirsta į ma- 
lasą. Malasas eina vėl per ki- į 
tas didžiausias geležines karš- : 
tas gerkles, kol iš jo visas drėg
numas neišgaruoja ir tada pa
virsta į cukrų, kuris lyg bal
čiausias sniegas slenka žemyn

C 1 ft įmokėti — kiti lengvais iŠ- 
■ U mokėjimais į 24 mėnesius

Musų speciališkurnąs yra budavoji- 
mas mūrinių ir medinių garadžių vi
sokių stylių ir ryšių.

Pakeliame namus, padedame konk- 
ryt pamatus. Visoks cementinis dar
bas, perdirbame porčius ir sunpar- 
lorius. Mielu noru priduosime ap- 
skaitliavimą ant pareikalavimo—be 
užmokesties. Mes einame visur, Chi- 
cagoje ir j priemiesčius. Prisiųskite 
savo vardą, adresą jeigu norite in
formacijų.
Vardas ......................................... ........

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

Quality Construction Co.
North Shore ofisas ir Yardai 

119 Chicago Avė.
TeJ. University 8950 arba 

Kogers Purk 8270

'dideliais ”shutais” į maišus. 
Maišai yra kraunami i vagonus 
eksportui Į visas šalis.

Oficialia raportas rodo, kad 
L927 metais llershey padarė 
čia 4.508,705 tonus cukraus, 
vertės $250,000,000. Yra tai 
tas pats llershey, kurio šoko
ladą mes Chicagoje valgome. 
Jo šokolado dirbtuvės randasi 
Pennsjlvanijoj, miestelyj ller
shey, kurį jis savo vardu įstei
gė.

Antra po cukraus didžiausia 
industrija, tai tabokos augini
mas ir cigarų fabrikai, kurios 
apyvarta siekia $40,000,000 
per metus. Trečia - tai pine- 
apples auginimas, kurių eks
portas vien į Suv. Valstijas, 
siekia virš $6,000.000.

Kubos laukai yra pliki, kur- 
ne-kur riogso palmos medis ar
ba cocoanut, kurie duoda pavė
sio ne daugiau kaip moteriška 
skrybėlė. Žolės labai mažai ir 
to pati ruda, nusvilusi nuo kar
ščio. Javų kitokių beveik ne
matyti, apart cukrinių lendrių 
ir pine apples daržų. Farme- 
riškų stubų labai retai matyti, 
ir tos pačios tai ne triobos, bet 
paprasti vištininkai iš tvorga
lių sukalti, paimu arba cocoanu- 
to lapais stogai uždengti, išro
do lyg šiaudų kugeliai. Vieto
je langų yra tiktai keturkam
pės skylės be stiklų. Mat, čia 
yra šilta žiemą ir vasarą, tai 
nei langų, nei durų jiems ne
reikia.

Klimatas.
Kubos klimatas yra taip ge

ras, jog geresnio negalima nei 
norėti. Mes čia esame jau 12 
dienų, o dar tik 3 sykius lijo 
ir tai nakties laiku. Visos die
nos saulėtos ir šiltos. Ant sau
lės yra gana karšta, ilgai ne
galima pakęsti, bet kaip tik į 
pavėsį, tai taip vėsu ir smagu, 
kad smagesnio oro negalima 
rasti. Naktys taip pat vėsios, 
reikia lengvute kaldra prisideng
ti. Ir dieną ir naktį visada len
gvas vėjelis pučia, vėdina. Ofi- 
cialė statistika rodo, kad čia 
didžiausias karštis tai 90 laips., 
o žiemą mažiausias 60 laips.

Mirtingumas kiekvienam tūk
stančiui gyventojų, yra seka
mas:

Kuba.................... 12.45
Australija ....... 12.60
U. S. A................. 13.40
Anglija ........... 17.70
Vokietija ........... 17.80
Franci ja ........... 20.60
Ispanija ........... 29.70

Kuba yra sveikiausia šalis. 
Aš manau kad čia ir džiovos 
nėra, nes saulės karštis išdegi
na visokias bakterijas. Hava
nos mieste krautuvės, ofisai, 
restauracijos yra be langų, vie
toje langų plačios sienos atda
ros, tiktai stulpai laiko viršu
tinius aukštus parėmę, jokių 
“screens”' niekur nėra, o mu
sių čia nei vienos nematyti. 
Tas parodo, kad ir musėmis čia 
per karšta, kaip ir kitiems mi
krobams. Per tai čia yra svei
kas oras, nes joki vabalai nesi- 
veisia.

Kubos valdžia yra demokra
tiška, kaip ir Suv. Valstijų: 
randasi prezidentas, senatas ir 
kongresas.

Pinigai.
Kubos pinigai susideda iš au

kso, sidabro ir nikelio. Popieri
nių pinigų Kuba neturi, Cirku
liacijoje vartoja Amerikos po
pierinius pinigus. Kubos meta
liniai pinigai 1c, 2c ir 5c. - 
nikeliniai; 10c, 20c, 40c ir 
$1.00 sidabriniai. Sidabrinis 
Kubos doleris turi vertę 80c A- 
merikos pinigais. Kubos auk
sinių pinigų cirkuliacijoje ne
matyti. Cirkuliuoja Amerikos 
popieriniai pinigai, o Kubos pi
nigais gauni tiktai “small 
change,” kada mainai dolerį ar 
ar reštą gauni.

Kubos sostinė tai miestas 
Havana, kuriame mes apsisto
jome. Miestas Havaną yra an
tras Paryžius sulig savo išvaiz
dos, komercijos ir vizitatorių 
lankymosi. Jo kavinės, restau
racijos, hoteliai, kliubai tokie 
jau kaip Paryžiaus. Miestas 
tikrai europiškas. Centro gat
vės taip siauros, kaip ir kitų 
Europos miestų. Kada eini gat

ve* strytkaris ar automobilius, 
tai turi glaustis prie sienos, 
kad nesuvažinėtų. Tiktai vie
nas strytkaris gatvėje i.šsiten- 

i ka ir užtai juom tiktai vienon 
pusėn gali važiuoti. Gryžti, jau 
turi kita gatve, nes toje pačio
je* du strytkariai negali prasi
lenkti.

Miesto yra keletas mažų par
kų. bet juose nėra pavėsio. Del 
didelio karščio čia medžiai ne
auga, ir jeigu yra koks mede
lis, tai jis duoda tik tiek pavė
sio, kiek moteriška skrybėlė. 
Bet kada išvažiuoji iš centro į 

; naujesnes miesto dalis, tai ran
di plačiausius bulvarus, nuso
dintus kvietkomis ir žydinčiais 
krūmais kaip gražiausiais dir
vonais. Rezidencijų darželiai 
ir tvoros apauginti gražiausiais 
žydinčiais krūmais ir kvietko
mis, kad negalima net atsige
rėti.

Havana miestas turi 581,000 
gyventojų. 'Tame skaitliuje yra 
apie 100,000 juodųjų, 40,000 

! kiniečių, likusieji ispanų kilmės 
žmonės. Kalba Kuboje yra is
paniška. Didesniuose h ote
liuose, restauracijose ir štoruo
šė galima rasti vieną ar kitą 
klerką ar veiterį, kurs šiek tiek 
supranta angliškai, bet gerai 
susikalbėti angliškoje kalboje 
negalima. Kaip tik išeini iš 
centro, jau angliškai kalbančių 
nerandi, tada kalbėk ispaniš
kai.

Aš, pirm važiavimo Kubon, 
nusipirkau Floridoje ispanišką 
gramatikėlę ir žodynėlį, tai iš 
jų išmokau skaitlines Ir keletą 
reikalingiausių klausimų. Jau 
moku pasiklausti kelio į bile 
punktą, pasiprašyti valgyti ir 
t. t. Ispanų kalba yra lotynų 
kilmės, tad nedaro skirtumo, 
kaip tu sudarkytai kalbi, jie ta
ve supranta ir duoda užtektinai 
informacijų.

Maistas.
Havanoje maistas kainuo

ja tiek pat, kaip ir Chi
cagoje. Yra restauracijos, ku
riose gali pietus gauti už 50c. ir 
yra ką kainuoja $2.00. Bet is
panų valgiai yra taip jau geri, 
kaip ir franeuzų. Mėsa, žuvys, 
duona, — tai Amerikoje nei 
pas Bismarką tokių negausi, o 
jų zupės tai valgyk ir norėk. 
Net pigiausiose restauracijose, 
kurias kiniečiai čia operuoja, ir 
pietus kainuoja tik 65c., gauni 
taip gerą ir sveiką maistą, kaip 
pas Bismarką.

Kiekviena valgykla, didelė ar 
maža, turtinga ar biedna, vis 
yra sujungta su karčiama, ku
rioje visokių gėrimų gali gauti, 
įvairiausios rųšies degtinės, vy
nai, šampanai, alus ir t. L Alus 
Havanos yra puikus. Stiklas 
10c., butelis 20c. Turi ir im
portuoto iš Vokietijos, Anglijos 
ir kitur. Importuotas yra bran
gesnis.

Motelių Havanoje yra daugy
bės. Kainos hotelių eina nuo 
$1.00 iki $10.00 dienai. Didelių 
štorų taipgi daugybė ir juose 
rasi tą viską, kaip ir Chicagoje.

Vyriškų ir moteriškų aprėda- 
lų kainos čia yra apie % piges
nės, negu Chicagoje.

Taxi cabs čia nėra. Jų vie
tą užima privatiniai visokios 
rųšies automobiliai, kurie gau
do vizitorius aprodyti taip vadi
namus “sight seeing”. Jie pa
pustai ima $3.00 už tripą, ar
ba $1.00 už valandą. Bet ku
biečiai nesisarmatija užsiprašy
ti ir dvigubai. Su jais turi de
rėtis, kaip Lietuvoje su žydais. 
Taip pat ir Storuose reikia de
rėtis, nes jie visada užsiprašo 
daugiau, negu pradavimo kaina.

Havanos vizitorių sezonas 
yra nuo gruodžio 1 d. iki ba
landžio 1 d. Tuomet čia būna 
didžiausias judėjimas. Atsida
ro visi kliubai, casino, kuris ly
ginasi Monte Carlo, arklių rei
sai, visokie sportai, “gay night 
life” ir t. t. Tada Havana prar- 
lenkia ir Paryžių. Dabar tie 
visi “gay life places” uždarinė* 
ja, tiktai miesto centre judėji
mas matyti. Vizitoriai, kurių 
dauguma būna amerikonai, jau 
išvažinėjo namo.

— A. 01szewskw.
May 8, 1928.
Havana, Guba.

!
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Marųuette Park
Sekmadienyje, gegužės 20 d.. 

Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje 260-tos kuopos besbolinin- 
kai. Marąuette Maroons. lošė 
su St. Davids bažnyčios besbo- 
lininkų jauktu. luošio vieta 
Marųuette Pnrke. Imtinės bu
vo atkaklios. Marųuette Ma
roons pralaimėjo.

Publikos pažiūrėti lošio buvo 
susirinkusios daug.

Pranas Jurgil, buvęs Tilden 
lošėjas, išmušė iš rato vienuo
lika priešininkų jaukto vyrų, 
bet devynios Maroons jaukto 
padarytos klaidos suteikė lai
mėjimą jų priešininkams.

Maroons, priskaitant jiems 
Rugio kirčių, kurių kiekviena
me pasiekta trečioji baze, kir
čiais geriau pasirodė, ne kad 
St. Davis jauktas, bet pralai
mėjo. St. Davis padarė—11 o 
Maroons- 7.

Lošio eiga Intvo toki:
Manjuette Maroons

AB. H. R. E.
Getchas CF. 2 0 2 9
Pronchkeitis C 5 3 0 1
Krivickas L.F. 5 2 0 0
Jurgil P 5 2 2 1
Simonas CF. 3 l 2 1
Rusgis 3B 3 2 1 1
Royce 1B . 4 3 0 2
Pinaitis 2B 2 0 0 0
Godlewski RF. 3 0 0 1
Yunites 2 0 0 1

St. Davids
AB H R E

Feehan T B 5 1 1 1
Kelly SS. 3 1 3 0
Reddons 2B 5 2 2 0
O’Connell C 1 3 2 2 0
Bėdon y C F. 4 2 2 0
Obe RF. 3 0 0 1
Dwyer 3 B. 3 2 1 0
Nelson L F. 5 0 0 1
Kennedy P. .. 4 10 0
St. Davids 12 3 4 5 6 7 8 9

3 0 3 04 0 01 0 it
Marųuette
Maroons 1 1 0 10 0 2 1

Dviejų bazių kirtis: O’Con- 
nell.

Trijų bazių kirtis: Rusgis 
(2).

Išmušė iš eilės: Jurgil (11), 
Kennedy (4).

Laimėj imu užrašinėtojas
Bill Rusgis.

P ho n e V i r g i n i a 20 5 4

JOSEPH VILIMAS
.. ir :i S t a t v m o 

KONTR AKTORIUS
4558 S Washtenav* Avė. Chicago, III

PRAKALBOS
TEMOJE

Laisvė visiems 
žmoniems!

Liaudis visose tautose iškentėjo di
džiausias priespaudas, darbininkai la
bai mažai tikrų ginėjų teturėjo, bu
vo kada laikas kuomet Amerika bu
vo prispaustųjų šalis. Bet tas laikas 
iau praėjo J kurią šalį dabar dar
bininkai gali bėgti jieškoti apsaugos, 
pagelbos, ramybės, žodžio ir veiki
mo laisvės? Niekur nesurasi, nes 
jau nėra! Bet vienas sako vienoj 
vietoj, kad dar yra viena vieta pri
bėgai; ten bus prieglauda prispaustų
jų ir apsauga laike vargų. Ps. 9:8-10. 

Ketvirtadieny, 24 d.
Gegužio, 1928 m. 
Mildos svetainėj 

3142 So. Halsted St.
Chicago, III. 

Pradžia 7:30 v. v. 
Kalbės S. Beneckas 

įžanga liuosa. Nėra kolektos.
Rengia ir kviečia T. S1. B, S.

Reikalaujama indžionk- 
šeno prie 35 įstaigas
Prieš “The Hardy Hardware 

Specialty Co., 214 N. State st., 
ir prieš 34 kitas vietas prohibi- 
vijos agentai reikalauja laikino 
indžionkšeno. Jie kaltina buk 
tose vietose pardavinėjami svai
galai. Jei teismas išklausys pro- 
hibicijos agentų prašymą, tai 
šios įstaigos taps uždarytos ku
riam laikui. Tų vietų skaičiuje 
vieną, išrodo, valdo lietuvis, 
Julius W. Baiieks, 17-ta ir 
Harrison sts., Broadview mies
tuke.

Susisiekimas su St. 
Louis oru

Tapo paskelbta, kad pasažie- 
rių gabenami iš Chicago į St. 
Louis, o iš ten j Chicagą du 
kaitų dienoje. Vėliau ši orlai
vių linija busianti- pailginta.

AGID VIDURIUOSE
“Phillips Milk of Magnesia” 

Geriau negu Soda

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

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxjxx

čia YraTvirtumas!

VELTUI Dabar
Gausite High-ball 
stiklą 25c. vertės 
veltui prie kiekvie
no keno Pilzen- 
baur. Gaukit tą 
stiklą šiandie.

THE PILZEHBRAU CO. CHICAGO
Specialia pasiūlymas vertelgoms.

Pbone Haymarket 8335 
. . ■ •
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GEGUŽINIS IŠVAŽIAVIMAS ■
į Rengia e

Dr-tė Atgimties Lietuviu Tautos Moterą ir Vyry
Nedėlioj, Gegužio-May 27, 1928 
LEAFY GROVE, PAS KUČINSKĄ 

Pas Tautiškas Kapines
Kviečiam visus senus ir jaunus atsi|ankyti ir linksmai praleisti laiką 

prie geros muzikos, nes dabar yra linksmas ir sveikas oras. Kurie no
rės važiuoti troku, trokas bus prie, 3517 Lowe Avė. įžanga Y£ltuh_, 

Kviečia KOMITETAS.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

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

1618 West 18-ta Gatvė

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 30 metų. Musų motto: PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lašai, vanos ir prūdas visada.

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

Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5
Turiu 43 metų patyrimą gydyme chroniškų ir naujų ligų. Jei kit* 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavinias atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugrys. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino isegzamina- 
vimo — kas jums yra.

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

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

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

V-...................... ................ .................. .---------------- J

PIRMAS DIDELIS METINIS PIKNIKAS
i Rengia L. T. D. Rūtos No. 1

Nedėlioj, gegužio 27, 1928
į RIVER GROVE

Willow Springs, 111. 
Pradžia 10 valandą ryto

Rūtos Draugystės Komitetas kviečia visus senus ir jaunus iš 
visur atsilankyti, nes River Grove yra labai puikus daržas, kurks 

i randasi ant pat kranto upės, kurioj galima žuvies pagauti ir links- 
jnai pasišokti prje puikios muzikos.

PASTABA. Reikia važiuoti Archer Avė. Joliet karais iki 
' Willow Springs Road, paskiau paeiti iki antrų tiekių ir po deši

ne iki daržo. Kviečia KOMITETAS.

JUOZO ŽURONO MOKINIU 
KONCERTAS BUS NEDĖLIOJ

Gegužės 27. 1928,
Chicagos 

LIETUVIŲ 
AUDITORIJOJ

Pradžia 8:15 vakare.
Įžanga 50 centų

Programe dalyvaus 
apie 60 studentų

Smuikininkai, daini
ninkai ir pianistai

Juozas žuronas laiko 
muzikos studiją 6409 S. 
Kedzie avė. Jį visados 
galima rasti namie iš 
ryto nuo 9 iki 2 po pie
tų.

GARSINKITES “NAUJIENOSE”
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co. Ine.

1739 South Haisted Street 
Chicago, III.

Telephone Rooaevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Kates:
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.
8c. per copy.

E n te reti as Second Clasa Matter 
M a re h 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, Ilk, under the act of 
March Srd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Haisted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užslsakymo kaina:
Chicagoje — paltu:

Metams _______ ____
Pusei metų ................
Trims mėneriams —____
Dviem mėnesiam______
Vienam mėnesiui

Chicagoje per iineliotojusi
Viena kopija__________
Savaitei  —-
Mėnesiui - . _ ______ ,,

Suvienytose Valstijose, ne Chicago-
u -

Metams ________
Pusei metų .........
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]:

Metams ------------
Pusei metų ........
Trims mėnesiams
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

je, paltui
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1.75
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.75

$8.00
4.00
150

Nottinghamshire distrikte, Anglijoje, kilo ginčas 
tarpe angliakasių ir kasyklų kompanijų dėl unijos pri
pažinimo. Nuo senų laikų tame distrikte gyvuoja Notts 
Miners’ Association, kuri priklauso visos Britanijos 
mainierių federacijai (o pastaroji yra Trade Upions 
Congress narys), bet po angliakasių streiko tenai susi
organizavo dar kita, darbdaviams palanki unija, Notts 
Industrial Union. Kasyklų kompanijos tuomet atsisakė 
turėt reikalų su senąja unija ir pripažino naująją uni
ją, kaipo teisėtą angliakasių atstovą.

Ginčas dėl šito dalyko tarpe Nottinghamshirė’o 
angliakasių daugumos ir darbdavių tęsėsi per keletą 
metų. Pagaliau visų Anglijos darbininkų unijų centras, 
generalė trade-unions’ kongreso taryba, nutarė įsikišti 
ir pavesti patiems angliakasiams išspręsti klausimą, 
kurią iš tų dviejų unijų jie laiko tikru savo reikalų gy
nėju. Generalė taryba pravedė balsavimą tarpe Notts 
angliakasių, ir rezultatai buvo gauti šitokie:

Už Notts Miners’ Association paduota 32,277 
sai, o už Notts Industrial Union — 2,533 balsai,
budu balsavimas parodė, kad nė dešimta dalis angliaka
sių nepritaria kompanijų unijai. Dabar visos Anglijos 
unijų generalė taryba reikalauja, kad kasyklų kompani
jos Nottinghamshire distrikte daugiaus nebevestų sa
botažo prieš senąją angliakasių uniją, — ką jos 
gale turės ir išpildyti.

bal-
Tuo

galų

“Iš BADO IR VARŠKĖ GARDU”

netu-Anądien nurodėme, kad Lietuvos tautininkai 
ri pakankamai savo žmonių net svarbesnėms vietoms 
užimti. Štai ką dabar rašo kauniškis “Ūkininko Bal
sas”:

“Atsisakius p. Dobkevičiui dėl nesveikatos už
imti Lietuvos diplomatinio pasiuntinio Anglijai vie
tą, ji laikinai vakuoja.

“Spaudos žiniomis į šią vietą yra minima p. Bi
zausko, Lietuvos nepaprasto pasiuntinio ir įgalioto 
ministerio Latvijai, kandidatūra.”
“Musų Vilniaus Žinios” (buvusios “Lietuvos Ži

nios”) sako, kad p. Bizauskas jau esąs paskirtas į Lon
doną ir anglų vyriausybės sutikimas šitam paskyrimui 
esąs gautas.

O Bizauskas, kaip žinoma, yra senas krikščionių 
demokratų partijos žmogus. Kai jisai buvo Washing- 
tone, tai tautininkai savo spaudoje atsiliepdavo apie jį 
nepalankiai. Pernai metais Voldemaras jį atšaukė iš 
Amerikos ir pasiuntė Rygon. Bet dabar, iš bėdos, tenka 
jį vėl skirti į didelę valstybę, kadangi savų žmonių, tin
kančių tai vietai, nėra.

Iš DEŠINĖS J KAIRŲ

Nesenai viso pasaulio spauda skelbė, kad Francijos 
rinkimuose laimėjo dešinieji, — kas ne visai buvo tiesa, 
nes socialistai su radikalais gavo daug daugiau balsų 
už dešiniuosius. Bet šiandie girdime iš Europos laikraš
čių, kad naujasis Francijos parlamentas busiąs kaires
nis, negu po 1924 m. rinkimų!

Kas pasidarė? Nu-gi ve kas: daugelis atstovų, ku
rie buvo praėję dešiniųjų partijų sąrašais, dabar ėmė 
būriais rašytis prie kairiųjų. Pavyzdžiui, konservato
riaus Marin’o frakcija, kuri tuoj po rinkimų susidėjo 
kuone iš 150 narių, sakoma, jau esanti taip sutirpusi, 
kad joje vargiai bus priskaitoma šimtas žmonių. O kai
riųjų republikonų ir radikalų frakcijos atatinkamai už
augo.

šitokie stebuklai gali dėtis tiktai Francijoje. Juk 
ketveri metai atgal toje pačioje Francijoje buvo laimė
ję milžinišką pergalę kairieji, o paskui, visai netikėtai, 
radikalai paleido valdžią iš savo rankų it pavedė ją po
nui Poincarė, prieš kurį jie pirma taip karštai kovojo. 
Jeigu radikalai galėjo persimesti į dešiniųjų pusę, tai 
kodėl dabar negali dešinieji “prisirašyt” prie kairiųjų?

Anglijos laikraštis “The Manchester Guardian” aiš
kina, kad šią “kostiumų permainą” Francijos politikoje 
įvykinęs miiusteris pirmininkas, kuriam esą daug ma-

loniau draugauti su radikalais, nesu su dešiniaisiais. 
Gal būt, — nors ir ne labai panašu į tiesą, kad vienas 
asmuo sugebėtų daryti tokią didelę įtaką j stambias po
litines grupes. Bet kas verčia patį Poincarė glaustis 
prie radikalų, kurių jisai pirmiau taip nemėgdavo?

Senasis Franci jos lapė mobilizuoja buržuazinių 
partijų jėgas prieš socialistus. Rinkimai parodė, kad so
cialistai jau pasidarė stipriausia partija Francijoje, ga
vusi 1,700,000 balsų. Dar milionas balsų buvo paduota 
už komunistus. Jau antram balsavime tečiaus šitas mi
lionas balsuotojų daugumoje pakriko ir persimetė j 
socialistų pusę. Kas gi bus, kuomet visi balsuotojai, ku
rie šiandie dar eina paskui bolševikus, atsuks nugarą 
Maskvai ir prisidės prie socialistų? Šitoks dalykas gali 
įvykti netolimoje ateityje, ir tuomet socialistinių balsų 
rinkimuose butų netoli trijų milionų. Tarpe astuonių 
milionų viso krašto balsuotojų tatai sudarytų milžiniš
ką pajėgą.

Ve ką numato Poincarė, ir ve delko jisai, kol dar ne 
vėlu, stengiasi sujungti į daiktą tiek buržuazijos atsto
vų, kad butų galima turėt viršų ant socialistų. O ar ta 
buržuazijos mobilizacija įvyks po “kairiąja” ar po “de
šiniąja” vėliava — koks čia skirtumas!

Bet tarptautinių santykių atžvilgiu vis tik yra ge
riau, kad Francijos buržuazija eina paskui radikalus, o 
ne paskui dešiniuosius. Radikalai stoja už susitaikymą 
su Vokietija ir už pasaulio taiką.

: Apie Įvairius

AlekseevoBaisi istorija. — Bu 
delis ir moterys

Laikraščio “Krasnaja Gaze- 
ta” korespondentas rašo:

Pirmoj vietoj skaitau reika
lingu padaryti pastabą: toj 
sloginančio] istorijoj, kurią aš 
tuoj papasakosiu nieko nėra 
irasi manyta — aš perduodu tik 
faktus paimtus iš teismo proto-

Maskvą.

Vyras ir pati. Jis — Timiria- 
zevo žemdirbystės akademijos 
studentas, Alekseevas. Jinai — 
kursistė. Gyveno jiedu kartu: 
“graužė mokslo granitą”, gelbė
jo viens antram, o kartais ir 
badavo. Bet abu buvo jauni, 
abu kupini vilčių ir todėl skam
bus ir vaidingas juokas buvo jų 
mažo buto nuolatiniu svečiu.

Bet štai kartą — tai buvo 
1922 m. — Alekseevas gavo te
legramą :

— “Atvažiuoju 
Pasitik. Fursovas”.

Fur$ovas buvo Alekseevo jau
nystės draugas. Su juo buvo 
surišta tiek malonių atsimini
mų, tiek kartu padarytų šposų.

Jaunieji pasitiko draugą sto- 
ty j:

— Viešbutis, kambarys? — 
Ne. Mes nenorime apie tai gir
dėti. Tu sustosi pas mus.

Būdamas naujas Maskvos 
žmogus, Fursovas nesipriešino. 
Jaunieji “susispaudė”. Jų ma
žas butas tuoj pasidarė gyves
nis: ryto metą visi mokėsi, o 
vakarais mažame namuke prie 
arbatos ir tradicinės dešros, 
durnų ruknose, ėjo neišsemiami 
studentiški ginčai. Garsiai 
skambėjo Fursovo balsas, ir 
kartas nuo karto Alekseevo 
žmona žiurėjo į jį su pasigėrė- 
j imu:

— štai koks tu?
— Taip aš toks: gali paly

ginti mane su savo vyru!
Ir ji darydavo palyginimus. 

Bet tie palyginimai buvo Alek
seevo nenaudai.

“Daina be žodžių” tęsėsi neil
gai ir ji pasibaigė taip, kaip pa
prastai tankiai tokios dainos 
baigiasi.

“Kartą žiemos laiku” — 
Alekseevas pašaukė savo drau
gą ir susijaudinęs tarė jam:

— Mano žmona daugiau ma
nęs nebemyli.

— Na? — sutraukęs anta
kius pažiurėjo į jį Fursovas.

* —Ji myli tave.
— Išvados?

Tegul tatai padaro ji.
Pašaukė. x
žmona nuleido akis ir tyliai 

atsakė:
— Su juo.
Alekseevas nei žodžio neta

ręs pasišalino į kitą kambarį. 
Jis daug rūkė ir vaikščiojo iš 
kampo į kampą. Vėlai naktį

I

Fursovas pasibeldė j 
kambarį:

— Mudviem reikia išsiaiškin-

Alekseevas atidarė 
sigirdo šūvis ir 
kaip šiaudų kūlys, 
lo j.

Įbėgo žmona.
— Pamišėli, ką tu padarei?
Fursovas veidmainingai nu

sišypsojo.
r— Nieko! Laimė ne visuo

met dykai atsieina. Už ją rei
kia mokėti. Gyvenimas pri
klauso drąsiems!... Ugnies!... 
Daugiau ugnies!...

Ir jis parode Alekseevienei į 
degantį pačių.

Alekseevienė automaUškai 
įmetė į pečių naujų malkų. 
Malkos pradėjo spragėti. O 
Fursovas jau stovėjo šalę sa
vo jaunystės draugo lavono ir 
kapojo jį į dalis.

Visą naktį degė pečius, O 
prie pečiaus, susikibę, sėdėjo 
paraudę nuo šilumos Fursovas 
ir Alekseevienė ir žiurėjo, kaip 
ugnies liežuviai baigė laižyti 
paskutinius gabalus to, kas 
prieš keletą valandų vadinosi 
studentu Alekseevu.

O kai išaušo rytas, Alekse
evienė nuvyko į miliciją ir pra
nešė, kad jos vyras išėjo me
džioti ir daugiau nebegrįžo.

duria. Pa- 
Alekseevas, 
sudribo as-

Pradėjo keli mėnesiai. Jauni 
žmonės užsirašė. Alekseevienė 
tapo Fursovo žmona. Ir vėl 
mažame namuke suskambėjo 
linksmi balsai.

Taip bėgo dienos, mėnesiai, 
metai. Nuo to laiko, kaip su
degė pečiuj Alekseevo lavonas, 
praėjo ilgi penki metai. Jau
nieji gyveno ramiai ir berupes- 
tingai. Fursovas baigė mokyk
lą ir tapo pedagogu. Išlaikė pa
skutinius kvotimus ir studentė, 
jo žmona. O kuomet tai buvo 
padaryta, jaunieji nuvyko pas 
prokurorą ir pareiškė:

— Savo laimę mes pabudavo- 
jome ant kraujo. Norime atsa
kyti už savo darbus.

kad

Juos teisė Maskvos teismas.
— Ar prisipažįstate prie kal

tės, — paklausė pirmininkas.
Fursovas sumirkčiojo akimis:
— Taip, bet skaitau,

draugo nužudymas buvo “tra
giškas nesusipratimas.”

Teismas pripažino, kad gal- 
važudystė buvo atlikta vado
vaujantis blogais inieriais, ir 
nuteisė Fursovą dešimčiai metų 
kalėjimoj o jo žmoną trims me
tams.

» o a
Paskutinis Prūsijos karališ

kas budelis L. Schwitz, kuris 
prieš keturis metus nusižudė, 
paliko įdomius memuarus. Tuo
se memuaruose jis pasakoja 
apie tai, kaip jis pasiuntė į aną

(Padfla and Atlantic Photo]

Garsus Pakrypęs Pisos mies
to (Italijoj) bokštas, pastaruo
ju laiku pradėjęs smarkiai 
krypti ir grūmojąs sugriuvimu. 
Italijos dailės ministerija stvė
rėsi šį istorinį ir ypatingą bo
kštą taisyti, kad sulaikyti nuo 
didesnio krypimo.

GYVULIU KARAI
Pavyzdžiui, kas tvirtesnis: 

žvirblis ar vanagas? žinoma, 
i kad vanagas. Bet ir vanagui 
nuo žvirblių kai kada labai ries
tai atsieina. Štai ką pasakoja 
vienas mokytojas: “Kartą gy
vendamas sodžiuje, Naujoje Ze
landijoje, išgirdau nepaprastą 
žvirblių čirškėjimą. Rodėsi, visi 
žvirbliai susirinko iš netolimo 
šlaito ir triukšmingai ginčijasi. 
Aš išėjau į prieangį pažiūrėti, 
kas dedasi. Ir ką gi pamačiau? 
Šlaito link lėkė didelis vanagas, 
o žvirblių būrys, apsupęs jį iš 
visų pusių gine, žvirbliai puolė 
jį dešimtimis, kartu įš visų pu
sių. Jie kapojo jį snapais ir 
trukdė jam lėkti. Vanagui bu
vo sunku plasnoti sparnais. Jis 
stengėsi nuo jų atsiginti snapu 
ir aštriais nagais. Bet kad ir 
ką jis darė — karas su žvirb
liais nevyko, žvirbliai pasirodė 
stipresni už vanagą. Vanagas 
jokiu budu negalėjo atremti 
žvirblių puolimo. Jis vargais ne
galais priskridę pagaliau krū
mą, kur suskubo pasislėpti. Bet 
žvirbliai ir tada nenurimo. Jie 
apsupo krūmokšnį iš visų pusių 
ir gerokai dar sukirto vana
gui.”

Prieš keletą metų kitą tokį 
atsitikimą matęs vienas Anglų 
medžiotojas. Plynu lauku kiek 
tik įkabindama bėgo didžiulė 
lapė, o viršum jos lėkė didelis 

'juodvarnių bei varnų būrys. 
“Paukščiai, — pasakoja medžio
tojas — buvo labai įpykę ir di- 

vijo lapę.pasaulį 123 kriminalistus. Tarp džiausiu įnirtimu
kitko Schwitz tikrina, kad į jį) Kiekvienas jų stengėsi prilėkti 
daug- kartų kreipėsi “aukšto-1 Prie bėgančio žvėries ir įkirsti 
sios draugijos” žmonės su pra- iam i galvą. Pagaliau lapė šiaip 
šymu leisti jiems pažiūrėti, 'taip dasigavo pakelyje esančios

I | | • ! Ii*.“1 II -.1kaip yra galabijami pasmerk
tieji. “Man”, sako jis, “prisiė
jo atmesti tuos prašymus, ka
dangi aš neturėjau teisės duoti 
leidimą. Ypač moterys viso
kiais budais stengėsi įsigauti į 
bausmės vietą, ir aš j 
šimtus laiškų nuo 
baronesų ir aukštųjų 
kų žmonų, kurios negalėjo nu- krūvą ir bendromis jėgomis nu
malšinti savo slaptą aistringu- varė plėšriąją lapę.” 
mą. Tuo laiku, kaip vyrai, ■ 
kuriuos tarnystė vertė delyvau- 
ti bausmės vietoj, jaute didžiau-: 
sį pasibaisėjimą, pas moteris 
pasireiškė smalsumas ir ne
sveikas sensacijų troškimas, 
paremtas, be abejonės, erotiš
kais motyvais. Viena ponia iš 
aukštosios Berlino draugijos 
atvyko net pas mane į butą. Ji 
būtinai norėjo matyti kaip at
rodo budelis, ir godžiomis aki
mis ji žiurėjo į mane iš visų 
pusių. Jos žvilgsniai buvo to
kie, kad man net baisu pasida
rė. Ji reikalavo, kad aš papa
sakočiau visą mirties bausmes 
progresą, 
išpildžiau.
kiekvieną mano žodį, ir kai aš 
užbaigiau, 
atsilošė į krėslo atkaltį. Paskui 
ji pašoko ir garsiai sušuko: ‘Aš 
turiu tatai matyti, būtinai turiu 
matyti’. Kuomet aš pasakiau, 
jog tai jokiu budu nėra galima, 
tąsyk jis puolė ant kelių ir 
maldavo manęs, kaip paskutinė 
nnpuolusi moteris, žiūrintį tą 
moterį man pasidarė koktu. 
Man tiesiog buvo sunku tikėti, 
kad ji priklauso aukštajai ap
šviestai draugijai. Turėjau aš 
nemažai vargo, kol pašalinau ją 
iš savo namų. Kelioms dienoms 
praslinkus aš gavau iš jos padė
ka vonės laišką ir naują prašy
mą leisti jai dalyvauti mirties 
bausmės vietoj apsirengus ma
no pagelbininko drabužiais. Ji 
rašė, kad Austrijoj ne kartą 
aukštosios draugijos moterys, 
vyrų drabužiais apsirengusios, 
ėjo žiūrėti, kaip mirties bausmė 
yra įvykdoma. Į tą lajšką aš 
nieko neatsakiau. Tos rųšies 
vizitų aš susilaukiau daug. Vie
na Berlino dama atvažiavo pui
kiausiame automobilyj ir būti
nai norėjo apžiūrėti mirties 
prietaisą. Ji prašė, kad aš'leis
čiau jai padėti galvą po kirviu, 
idant aš galėčiau atsargiai kir
viu paliesti jos kaklą. Aš at
sisakiau išpildyti tą šlykštų no
rą ir gan nemandagiai išprašiau jų visi kiti žvirbliai, 
ją lauk is savo buto.

olos, kur ir pasislėpė. Paukščiai 
paskrajojo apie tą vietą, paga
liau suprato, kad lapė jiems 
daugiau nebepasirodys ir grižo 
atgal prie savo lizdų. Galima iš 
•to spręsti, kad lapė norėjo paĮBtgclULl Į |’W opięovi, rvctvi icų/v nmvjv ipc*- 

gaudavau grobti jų vaikučius ir tuo tfks- 
grafienių, i lu slinko prie lizdų. Tada juod- 
valdinin- ( Varniai bei varnos susibūrė į

atsiginti nuo plėšriojo 
žuvėdros. Kielės

Jos reikalavimą aš
Ji tiesiog siurbė

tai jėgų netekusi ji

Panašiai kovoja gindamos sa
vo gyvybę ir savo vaikus ir kie- 
lės. Šie paukšteliai dar mažes
ni ir už žvirblius, tačiau įsten
gia
paukščio 
tyčiomis persekioja kitus plėš
riuosius paukščius, lyg žaisda- 
mos bei juokaudamos iš jų. Jos 
užpuola plėšiką dideliais bū
riais; dėl to tas nieko negali 
joms padaryti. Vienas keliau
ninkas pasakoja, kad jis matęs 
Indijoje, kaip kuosos persekio
jusios didžiulį vanagą. Kiti ma
tytojai pasakoja, kad maži 
paukšteliai baltsparnėliai drą
siai užpuldinėja kėkštus ir va
nagus, o kai kada net ir ere
lius, nekalbant jau apie varnas. 
Baltsparnėliai pavojuje puikiau
siai gina vienas kitą. Juo jų 
daugiau, juo jie stipresni. 
Paukščiai gerai supranta, kad 
jeigu jie susivienys ir veiks 
bendromis jėgomis, tai joks 
grobonis nebus jiems baisus. 
Pačios silpnosios būtybės susi
vienijusios pasidaro gana tvir
tos. Tada jos gali apginti nuo 
grobuonių ir savo gyvybę, ir 
savo vąikus, ir net duoti į kai
lį pačiam grobuoniui. Tuo bildu 
pačios silpnosios būtybės kar
tais išsigelbėja nuo stiprių 
kraugerių, išgamų. Kad karas 
pasisektų, reikalinga visų pir
ma štai kas išmokti: nesigailė
ti savęs, tvirtai laikytis. Stoti 
visiems už vieną ir vienam už 
visus.

Tai supranta ir daro žvėrys 
ir net paukščiai. Del ko jie tai 
moka? Del to, kad jie jaučia, 
kali jiems artimesnis bei bran
gesnis, kas jiems savas ir kas 
svetimas, žvirblis žvirblį, elnis 
elnj, kaip kad žmogus žmogų 
supranta iš jo balso arba kūno 
judesių. Pakanka žvirblių bū
ryje nusigąsti vienam kokiam 
žvirbliui tuojau iš jo riksmo 
sužinos apie jo išgąstį ir puvo-! 

kurie tą
riksmą išgirdo. Visi jie tuojau

pajunta išgąstį. Tas pats būna 
ir su kitais įvairiais gyvūnais. 
Todėl taip išeina, kad nenoro
mis savas savajam turi būti 
brolis, ir savas savą nenoromis 
turi suprasti. Jis jaučia ir per
gyvena, noromis nenoromis, tai, 
kas darosi kitos tokios pat bū
tybės sieloje. O kas kits kitą 
supranta, tas kits kitą ir palai
ko: žvirblių interesai visada ar
timesni bei brangesni, žinoma, 
patiems žvirbliams, elnių — el
niams- ir t. t. Del to kiekvienas 
žvirblis elgiasi pavojuje visai 
taip, kaip elgiasi kiti žvirbliai. 
Ginasi nuo priešo vienas arba 
puola vienas — daro tai ir kiti. 
Tai paprasčiausias dalykas gy
vulių tarpe. Nors yra daug ir 
tokių gyvūnų, kurie ryja bei 
naikina kitus, bet dar daugiau 
yra tokių, kurie jaučia, vienas 
kitą supranta ir gina vienas ki
to ir bendrus interesus.

Vadinas, ne visi žvėrys el
giasi žvėriškai, groboniškai. 
Kai kurie elgiasi ir kaip žmo
nės: myli, supranta ir gina vie
nas kitą.

(Bus daugiau)

Ūkių gyventojų 
skaičius

Suv. Valstijų žemdirbystės 
Departamento Ekonomijos Biu
ras pranešė, kad nors nuo ūkių 
daug žmonių vyksta į miestus, 
betgi ne tiek daug kiek praei
tuose metuose. Biuras rokuo- 
ja, kad tik praeitais metais 
1,978,000 žmonių apleido ukes, 
palyginus su 1926 2,155,000 ir 
1925 m. 1,900,000. Bet per tą 
laiką 1,374,000 žmonių išvyko 
iš miestų į ukes pereitais me
tais, palyginus su 1926 m. 1,- 
135,000 ir 1925 m. 1,066,000.

(FLIS).

Silpnas ir nervuotas nuo 
Fiu ir Quinsy

Ji surado gyduoles kurios atgavo jos 
avciikatą ir stiprumą. Mra. D. O. Lowry, 
Milton, Pa., nori, kad ir kiti pasinau
dotų jos patyrimais. Ji sako: "Fhi ir 
(Juinsy ligos padarė mane taip ailpna, kad 
ai vos tik galėjau vaikfičioti ir mano gy
dytojo gyduolės nieko man negelbėjo. Pra
dėjau vartoti Nuga-Tone ir aš dabar jau
čiuosi u kuogeriausiai, vienok ai nevarto
ju jų reguliariai, kaip kad ai turėčiau 
daryti. Nuga-Tone ištikrųjų yra geros gy
duolės ir aš rekomenduoju jas kitiems.’

Nuga-Tone yra tikra palaima dėl ken
čiančios žmonijos. Jos yra suteikusios 
sveikatą, stiprumą, energiją milionams 
žmonių. Jos greitai pataiso apetitą, pa
gelbsti virškinimui. prašalina pūslės ir 
inkstų iritaeijas. ganus iš vidurių, skilvio 
ir žarnų, chronišką vidurių užklctiejimą. 
sustiprina nervus. raumenis ir svarbius 
kūno organus, atšviežina miegą. Nusipir- 
kit buteli šiandie — pataisyki! savo svei
katą ir suatiprinkit stiprumą ir jėgas. Jus 
galit nusipirkti Nuga-Tone kur gyduolės 
yra parduodamos. Jūsų vertelga gali jų 
gauti dėl jūsų, o jei jis neturėtų san- 
delyj, jis gali užsisakyti iŠ olselio vaistinės.

PŪSLĖS
Greitas, saugus, tikras būdas 
pagydyti skaudančias pūslės 
ant kojų.

Aptiekose, autuvų ir dept, 
krautuvėse 33c.

Uždekite 
vieną— 

skausmo nčr!

Išrodysit Daug 
Metų Jaunesniu
Kuomet jus nusikratyBito tą 
•‘all in" pajautimą. Jei turite 
ncHiiiagumų bu nervingumu, 
praradimu apetito, vartokit 8®- 
vera’8 Esorka naudingas virš
kinimui ir pravalninimui to
nikas. John Janish, Lark, S. 
I). rašo: "Aš kentėjau dei vi
durių nevirškinimo ir turėjau 
nesmagumų po valgio. Mano 
draugas patarė man vartoti Se
verai Esorka. Greitai aš ir 
vėl paHtoiau aut kelio sveika
tos." Tūkstančiai surado, kad 
jiems pagelbsti geriau miegoti, 
goriau valgyti, geriau jausti. 
Spręskite patys. Reikalaukit 
savo aptiekoj butelio šiandie.

W. F. SEVERĄ CO. 
Cedar Kaplys, loua

SEVERAS 
ESORKa

“Formerly Stomach Bittcrs”

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalai

900 W. 52nd Street
CHICAGO

Prenumerata metams $1.50
Pusei metų „............... .« $1
Kopija .......................... 10c

Tik trumpam laikui 
“Gyvenimas” ATPI
GINTAS. Kopija - 
10c. Prenumerata me
tams — $1.50. Pasi- 
naudokit šia nepa
prasta proga.

/



Ketvirtadienis, geg. 24,1928

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Ačiū ir sudiev...
Tariu širdingą ačiū drau

gams “naujieniečiams” (“Nau
jienų” spaustuvės darbinin
kams), kurie gegužės 19 d. pp. 
Indrelių namuose, 1555 North 
Hoyne Avė., buvo surengę man 
išleistuvių bankietą.

Neturėdamas kuo kitu atsi
lyginti taip didelei savo drau-' 
gų sim|>atijai ir jų vaišingu- I 
mui, tariu nors širdingų ačiū. 
O sugrįžęs parvešiu daug nau-1 
jienybių.

Taipjau ačiū draugams “nau
jieniečiams” už gražias kalbas i 
ir linkėjimus man laimingos ke-' 
lionės, o dar laimingesnio su-1 
grįžimo. Labai ačiū pp. Petrui 
Indrelei ir jo .žmonai bei gas- 
padinems, kurios pagamino to
kią skanią vakarienę.

Kadangi šį šeštadienį musų 
ekskursija apleis Chicagą, tai 
visiems bendrai tariu “good 
bye”.

“Naujienų” Laivakorčių Sky-i 
rius ru|>estingai prirengė mu- j 
sų kelionės planus, tai mes tu
rėsime “good time”. Ir musų i 
kompanija bus linksma. Ypa
tingai tokiu gražiu pavasario 
laiku tiktai ir norisi kur tai | 
bėgti, ko tai pamatyt. O mes 
gi l>ėgame į savo tėvynę pas i 
savus... į svečius.

Su pagarba,
“Naujienų” Ekskursijos paly
dovas, M. J. Šileikis.

18-ta gatve
SLA. 129-tos kuopos jaunuo

lių draugijėle rengia draugišką 
išvažiavimą į miškus gegužės 
27 d. Vieta — Justice Parke, 
senajame Blinstrupo darže, 
kampas Archer ir Kean gat
vių. Vienas rengėjų.

Bridgeportas
Ateinanti sekmadienį bus ves

tuvės p. J. Račiūno, kuris turi 
tabako krautuvę Auditorijos 
trobesyje, 3137 S. Halsted st. 
P-as Račiūnas apsives su p-le 
Dargaite. —Rep.

Marųuette Park
/

Atidarymas aptiekus

šiandien atidaroma aptieka 
prie 69-tos ir Rockwell gatvių, 
kurią pirm savaitės laiko ar bis-I 
kį pirmiau nupirko p. Bakas,! 
turįs kitą aptiekę 69-tos gat
vėj, prie \Vcstern avenue.

P-nas Bakas nupirko tą ap-| 
tieką Imitacijoje, kai p. Beno- 
šius subankrutavo.

Naujai atidaroma aptinka 
pilna vaistų ir pardavinėjamų
aptiekose ta vorų.

Išpildomi receptai rūpestin
gai. Patarnavimas mandagus. 
Aptiekę prižiūrės pats savinirt 
kas.

Marųuette parko lietuvių vi
suomenė prašoma yra patro
nuoti šią aptiekę, o savininkas 
dės pastangas patarnauti kaip 
galėdamas geriau.

Aplieka, regis, atsidarys apie 
pietus. Reporteris.

PRANEŠIMAI
S. L. A. 129tos kuopos extra su

sirinkimas jvyks 24 d. gegužio, ket
verge, 7:30 vai. vakare, 1750 South i 
Union Avė., M r. Bagdono svet., da-j 
rinkimui delegatų į S. L A. seimą, i

Rašt. K. Balutis.

Bridgeport. Draugyste Šv. Petro
nėlės narės esat kviečiamos daly
vauti mirusios norės Marijonos Kon
čienės. Eisim pasitikti su vėliava, 
gegužio 25 d., 1928, 7:30 iš ryto į 
šv. Jurgio .svetainę. Malonėčite su
sirinkti. Kviečia Pirmininke.

Skelbimai Naujienose 
duoda nąud$ dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Town of Lake

Antradienio vakare, taip 
prieš 8 valandų, susikūlė du 
autu. Susikūlė jiedu ant kryž
kelės -15-tos ir Hermitage gat
vių.

Vienas autų mažiukas, pusė
tinai nu važi nėtasr bėgo visu 
smarkumu, kokį galėjo parody
ti. Kitas gi, didelis, važiavo 
povaliau. Kai susikūlė, tai ma
žasis apvirto tiesiog aukštiel
ninkas. Dičkis autas nors nu
kentėjo, bet nedaug.

Vienas važiavusių mažuoju 
autu, matyti, sunkokai sužeis
tas, tapo nugabentas ligoninėn. 
Kiti gi nelaimes dalyvių nuga
benta policijos stotin.

Mirė p. Birbalas, kuris gy
veno 45-toje gatvėje, bloke tarp 
Hermitage ir Honore gatvių. 
Pirm savaitės laiko jis tapo iš
gabentas į Oak Forest ligoni
nę. čia ir persiskyrė su šiuo 
pasauliu. Seniau p. Birbalas iš
vežiodavo ledus, buvo rakandų 
gabentojas.

Pilietis Martynas nusitarė 
mufintis į biznį Wood gatvė
je. Pasikvietė talkon draugų. 
Draugai atvyko pagelbon, bet 
pirm darbą pradėjus, jie nu
sitarė visi pasistiprinti nami- 
nėle. Stiprinosi, stiprinosi, ir 
prisistiprino taip, kad Marty
no pati turėjo pasišaukti poli
ciją suvaldyti įgytą galybę. Tal
kininkai pabėgo, o Martynas 
nuvažiavo stotin.

Mirė Juozas Šimkus, rodosi, 
pereitą ketvirtadienį. Buvo ne
paprastai miklus darbininkas.

Juozas Furkitis, 1 metų, gy
venąs 2639 West I lt h Street, 
kriaučius, gavo kraujo užnuo- 
dijimą. Bandasi pavieto ligoni
nėje. Reporteris.

JONAS VAIČIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužio 22 dieną, 1:00 valan
dą ryto, 1928 m., sulaukęs apie 
50 metų amžiaus, gimęs Pocai- 
čių kaime, Eržvilko valsčiaus, 
Tauragės apskričio. Amerikoj 
išgyveno apie 37 metus. Pali
ko dideliame nuliudime brolį 
Kazimierą ir gimines Lietuvoj. 
Laidotuvėmis rūpinasi Andriu- 
laitienč. Kūnas pašarvotas, 
randasi 1733 S. Canal St.

Laidotuvės jvyks pėtnyčioj, 
gegužio 25 dieną, 8 yal. ryto 
iš namų j Dievo Apvaizdos pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jono Vaičio gimi
nės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą..

Nuliūdę liekame,
Draugai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Butkus and Co. Telefo
nas Canal 3161.

A a+aA
MARIJONA KONČIENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužio 21 dieną, 11:30 va
landą ryto, 1928 m., sulaukus 
58 metų amžiaus, gimus Lietu
voj, Telšių apskr., Rietavos 
parapijoj. Amerikoj išgyveno 
28 metus. Paliko dideliame 
nuliudime vyrą Povilą, dukte
ris, Marijoną ir Juzefą, sūnų 
Petrą, žentą Izidorių Šilaikj, 
anūką Edvardą ir gimines. Ku
rias pašarvotas, randasi 820 VV. 
33rtl Place.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
gegužio 25 dieną, 7:30 vai. ry
to iš namų j šv. Jurgio para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nulydė
tas j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Marijonos Kunčie- 
nės giminės, draugai ir pažįs
tami, esat nuošidžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą. ♦

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterys, Sūnūs, 
Žentas ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Telefonas 
Yards 1741.

“Vilnies” redakto
riaus domei

Tautiškų kapinių reikale

Užvakar mano dėmesį atkrei
pė j “Vilnies” No. 96-to (Imi. 

i 23 d.) apžvalgą, kurio jų pasa
kojama štai kas:

“Dr. Margeriui taipgi ga
lėtų būti žinoma, jog socia
listai draugijoje žino tik 
vieną iš dviejų daryti: val
dyti, arba ardyti. Kai kas iš 
jų norėjo įsiskverbti ir lais
vąsias kapines valdyti. Bet 
sąžiningi žmonės pamatė, kad 
jiems rupi ne tos įstaigos ge
rinimas, o pasinaudoti. Vie
nas jų už nuvažiavimą, dar
gi kito mašinoj. į Joliet pa
ėmė $25. Kiti taipjau su bi- 
lorn “nepaskupėdavo”. Valdy
bei i įėjo sąžiningi žmonės 
pradėjo elgtis teisingai ir be
šališkai. Tuomet socialistai 
pradėjo puldinėti ir valdybą 
ir visą tą įstaigą. Bijodami 
tai daryti atvirai, jie mėgina 
visa tai pasiteisinimu, jog 
kovoją prieš komunistus ir 
tuos, kurie ką nors turį su 
komunistais.”

Tai, kas sakoma apie socia
listus, mane neapeiinų Bet ap
žvalgoje pasakyta, jogei vienas 
Lietuvių Tautiškų Kapinių val
dybos narių už važiavimą į Jo
liet paėmęs $25. “Vilnies” re-
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Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužio 23 dieną, 8:00 valandą* 
ryte, 1928 m., sulaukęs 5 metų 
amžiaus, gimęs Cicero, III. Pa
liko dideliame nuliudime tėvą 
Kazimierą, motiną Oną, tris 
brolius, Kazimierą, Vincentą ir 
Vladislovą, 2 seseris, Oną ir 
Aldoną ir gimines. Kūnas pa
šarvotas, randasi 1337 S. 49th 
Avė., Cicero, III.

Laidotuvės jvyks subatoj, ge
gužio 26 dieną, 8:00 vai. ryte 
iš namų j švento Antano para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Edvardo Kamins
ko giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Broliai, Seserys 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
binius Eudeikis. Tel. Yards 
1741.

Graboriai

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balzamuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

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

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

1

Simpatiškas — 
Mandagus — 

I Geresnis ir Pi- 
I gesnis Už kitų 
’ Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp
FAGRABŲ VEDĖJAI ’

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

Tel. Yards 1741 ir 1742
SKYRIUS

1447 So. Fairfield Avenue
Tel. Lafayette 0727

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

t- NAUJIENOS, Chicago, III."

daktoriui nepriderėtų meluoti, 
jei jis žino, kaip tikrai buvo. 
O jei nežino, tai turėtų pasi
klausti tų, kurie žino, ir tik ta
da kalbėti dienraštyje.

Kadangi “Vilnies” redakto
rius nepasakė teisybės, tai aš jų 
pasakysiu. Pereitų rudenį Tau
tiškų kapinių valdyba pasiuntė 
j Joliet, pas p. Edward Under- 
lick, šiuos tris asmenis: Adol
fą Masiulį, Edvardą Čepulį ir 
Kazimierą čiūrą. Jie buvo įsa
kyti padaryti suartį su p. Un- 
derlick dėl nupirkimo iš jo 
Tautiškoms kapinėms ploto že
mės (290x175).

Už važiavimą kapinių valdy
ba prižadėjo užmokėti ir užmo
kėjo kiekvienam — Masiuliui, 
čepuliui ir čiurai—po 10 dole
rių ; nei vienas negavo $25 do
lerių.

Masiulis ir Čepulis turėjo pa
likti savo darbą, sugaišti dieną, 
todėl nėra ko stebėtis, kad jie 
gavo po $10 kiekvienas. Bet 
čiuras. čiuras Andriulio ir 
visų komunistų numylė
tas draugas! Jis tarnau
ja kapinėms, jis gauna iš

LietuvesAkušerea ~

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street
Kampas 31-mos gatves

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

9 vai. vakare.

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

» r I

Viršui Universal 
State Bank

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

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

Lietuvis Akių Specialistas
3265 So. Halsted St.

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

Jei abejoji apie savo akis, eik pas
Dr. A. R. BLUMENTHAL

OPTOMETRIST

Phone Boulevard 64§7 
4649 South Ashland Avenue 

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

Pastaba: Mano ofisas dabar randa
si naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O. D.

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, norvuotu- 
mo, skaudamą akių karštj, 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. Snecialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.
4712 South Ashland Avc.

Phone Boulevard 7589 

kapinių $140 mėnesyj algos, jis 
gauna iš kapinių namą gyven
ti... ir štai tas Kazimieras čiu
ras taipgi paėmė $1Q dolerių už 
važiavimą! Ot kas yra jau ne
gerai! Ot apie ką “Vilnies” 
redaktorius turėjo papasakoti 
savo skaitytojams!

Bet kur jis tau pasakos to
kius dalykus: juk p. čiuras yra 
komunistų bičiulis. Taigi visa, 
ką daro p. čiuras, yra gerai. 
Taigi p. čiūrą “Vilnyje” galima 
•tik girti.—E. Čepulis.

Rasta skenduolis
Gegužės 21 d., taip apie 10-tą 

vai. ryto, ties E. 94a gatve ras
ta didelio vyro kūnas bepludu- 
riuojantis Michigano ežere, ir, 
matomai, jau gana senai, nes 
jau gerokai apipuvęs, taip kad 
nuo galvos jau oda pradėjus 
smukti. Kol minėtą skenduolį 
išėmė, aš nelaukiau.

Kas gal žinoti ar šiam sken- 
duolui kas kitas atėmė gyvybę 
ar jis pats? Kaip ten nebuvo,

Lietuviai Daktarai

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 * 

Res., 6641 South Albany Avenue
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, III.

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

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

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

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

I Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
! Rezidencija 6640 S. Maplevvood Avė. 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

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

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

Namų telefonas' Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Telephone Kemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

7054 S. Western Avė.
Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00
1:00 iki 5:00 P.M. 6:00 iki 8:30 P.M. 

CHICAGO
---------------r~-----------------------------

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

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

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos

nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
nuo 6 iki 8 vai. vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. A. .L KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2160 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

nuo 9 iki 11 v. ryto 
nuo f> iki 9 vai. vak.

Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St. 

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Res. 2359 S. Leavitt St., Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį <

bet mėlynos, šaltos Michigano 
ežerėlio bangos jau ne iš vieno 
atėmė kartybių taurę.

—Atomas.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

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

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vakare 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną 

~dr.Terzman
— Iš RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau- 
sius metodus X-Ray ir Kitokius elektros prietaisus.

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

nuo 6 iki 7:30 vai. vakare 
Tel. Dieną: Canal 3110 

Naktį So. Shore 2238, Blvd. 6488

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal 

Dr. J. W. Beaudette 
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

TELEFONAS CANAL 0464

Telephone Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 South Ashland Avenue 

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

Res. Telephone Plaza 3200
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 
Residence Tel. Fairfax 6353

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukce Avenue 

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

=DR?GJLMADGE
DENTISTAS

Dykai egzaminacija. Be skausmo 
ištraukimas

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

Tel. Cicero 49

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn St^ Room 1111 
Telefonas Central 4411 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergą 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

V<ik<ii*ais
3241 South Halsted St.

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

Pėtnyčios

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 West Adams St. Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7-9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS v

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa 
skyrimo telefonu

JOSEPH W. GRIGAL
Praneša, kad perkėlė savo advoka
tūros oiisą nuo

2243 West North Avenue
prię

1579 Mihvaukce Avc.
Room 301

Telephone Humboldt 5586

Advokatai

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
• Ofisas vidurmiestyj: 

Room 1502
CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

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

Namų Tel.; Hyde Park 3395

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

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

Nedėlioj nuo U ryto iki 1 v. p. p.

ĮcLOSSIFiF-D ftUS.j
Educational

____________ Mokyklos________

GREITAI IK PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą į devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo šakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuviu 
Mokykla

J. P. Olekas, Mokytojas 
8106 So. Halsted St., Chicago, I1L

Miscellaneous
Įvairus

MES turime pilną pasirinkimą sto
gų dengimo ir namu statymo mate- 
riolą pigiausiomis kainomis Chica- 
goj. Balta maleva, $1.75. Stogams 
voleliai, $1. Visokios rųšies virvių, 
8c svarui, % arklio spėkos motoras, 
$7. Langų stiklai, “sashes”, visokių 
mierų, 5Uc kiekviena. W. M. MILLER 
2553 W\ Madison Street.

GEROS, rtebios juodžemės galite 
pirkti pigiai, dėl savo daržo, pievos 
ir t. t. $7 už lodą taipgi “filings”. 
Šaukit Nevvcastle 2818.

ATYDA BUDAVOrOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba 

taisymą namo? Jei taip, tai susiži- 
nokit 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 West Grand Avė.

Bershire 1321 
MR. PARIS

LIETUVIŲ ATYDAI.
Pavasariui ir vasarai ba uykit cream- 
earth soil ant savo žolės ir kvietkų. 
$5 jardui arba -$1.75 bušeliui. Taip
gi krūmeliai. Reikalaukit veltui kny
gutės: kaip užlaikyti daržą.
OTTO WITTBOLD NURSERY
6755 Lolita Avė. Palisade 5220-2172

GREAT NORTHERN RAILWAY
Patarnauja agrikultunniame cent

re Minnesota, North Dakota ir 
Montana. Renduokit arba įsitaisy
kit nuolatinį gyvenimą kur gyvulių 
ir javų auginimas užtikrina pasise
kimą. Idaho, Washįngton ir Oregon 
valstijose dar prie paminėtų progų, 
galit auginti paukščius, vaisius, už
siimti pienininkyste, nes klimatas 
yra tinaamas ir geros aplinkybės. 
VIETŲ JĖŠKOTOJAMS PIGUS 
EKSKURSIJŲ TIKIETAI. Reika
laukit DYKAI Zone of Plenty kny
gutės arba smulkesnių informacija 
oile kokioje valstijoje. E. C. LEEDY 
Dept. 459, Great Northern Railway, 
St. Paul. Minn.

Business Service
________ Biznio Patarnavirnag________

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam Užlai- 
kom malevą, popierą, stiklus ir t. t, 

3149 So. Halsted St
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČI0N1S, Sav.

BREWER’S MATTRESS 
ir upholstering šapa. Mes matrasų 
specialistai. Paimam ir pristatom ; 
namus.

644 E. 43rd Street 
Drexel 2287

KARPENTERIS — genemlis kon- 
traktorius, statome ir pertaisome na
mus. Frank Keliam & Co., 855 W. 
54th St. Boulevard 0536.

MALEVOJIMAS ir dekoravimas, 
nebrangiai, Švarus, greitas darbas. 
Frederickson, VVellington 7821.

TAISOME kaminus, 3 prakiurimus 
užtaisome už $3. Darbas garantuotas.

C. MOSER, 
625 Wcst 48th PI. Yards 1034

AR jūsų malevojimas ir dekora
vimas atliktas ekspertų? Dykai ap- 
skaitliavimas. Nuo valandų arba 
kontraktinis darbas. Važiuojam biie 
kur Chicagoj arba priemiesčius. J. J. 
SHĄKENMAER, 949 Mihvaukce Av.t 
Brunswick 7397.

.(Continued on page 6)
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Business Service
Biznio Patarnavimas

Financial
Finansai-Pankolos

Personai

(Continued from page 5)
KAM MOKĖTI CASH?

isiveskit i savo namus 
urba apšildymą tuojau, be 
mo, ir 24 mėnesius i“ 
Taipgi pertaisome labai pigiai.' Tel. 
Calumet 8688.

Be Komiso ir Išlaidų : VELTUI
Mes paskoliname jums $100, $200 Patentai, Valzboženkliai, Copy- 
arba $300, imame legali nuošim- vvrights. Rašyk šiandie. Patentų 
H Pintom “ * * * * ..................................... ..
ai fuvv, iLuanio muubiui w

plumbinn f Hniltu* «?»»«• I 12 T«l«n<h|. re 
be įmokėji- Industrial Loan Service e* 
išmokėjimui. 1726 w. chicago Ava., u
pigiai, lel. Kampai Hermitage Ava,

PASTATYSIM ant jūsų loto, nie
ko neįmokėjus. Geriausiai pabuda- 
votas mūrinis bungalovv, musų kai
na $6950. Mūrinis 2 flatų namas, 
$11,900. Mūrinis 3 flatų namas, $15,- 
875. Mūrinis 6 flatų namas, $30,000. 
Viskas modemiška ir naujos mados 
ir modemiški parankamai, šaukit 
budavotoją. FRANK LYNN, 5944 N. 
Rockwell St, Edgewater 1930.

PASKOLA namų savininkams nuo 
$100 iki $500, be užtraukimo morgi
čių arba kitokio užtikrinimo paskola 
pataisymams, apmokėjimui taksų,: 
assesmentų arba kitokių skolų. Grei-1 
ta pagelba. Prieinamos sąlygos.

CENTRAL F1NANCE CO. 
Room 514, 

City State Bank Building 
128-130 N. Wells SL

reikalais kreipkitės prie manęs 
ilnu užsitikėjimu. Teisingas 
Greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

28to W. Chicago Avė. 
Dept. T 

Chicago, III.

■u 
ir

Furniture & Fixtures

PARSIDUODA grosernės fixtures, 
scales, 2 ice boxes, tinkami saliunui. 
Atsišaukit tuoj. 3200 S. Ashland Av.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

coNsuMERs: stogų. j Morgičiai pirmi ir antri
6 nuošimčiais padaromi { 24 

valandas.
, Musų išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,
8385 So. Halsted &t.

tai taisome stogus visokios rūšies, [ 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Kedzie 5111.

PA J IEŠKAU švogerio Antano 
Klimo ir sesers Kazimieros Jasiudu- 
kės, paeina iš Lietuvos, Raseinių ap., 
Nainakščių parapijos, Dubisių vien
sėdžio, 20 metų atgal gyveno Scran- 
ton, Pa. atsišaukti arba pažįstami 
praneškite, nes turiu svarbų reikalą.

BRONISLAVAS JASU ‘ “ 
1936 W. 14th St., Cicero, III.

Sewing Machines
.Siuvamos Malinąs _ _
1,000 MAŠINŲ

Slnger, White ir visokių išdirbis- 
čių elektrinių ir kojomis sukamų 
siuvimui mašinų, praktiškai jūsų kai
na. šios vra išmainytos į žinomas 
NEW HOME ELECTRIC siuvimui 
mašinas. Nevv Home dirbtuvės sky
riai: 4463 Broadvvay, 6521 S. Halsted 
St., 4714 Irving Park Blvd. ir 554 
VVashington St., Gary, Indiana.

MODERNIŠKA 210 AKRŲ PIE-1 
NININKYSTRS FARMA

PiŲkus budinkai ir padargai, 
moderniška 10 kambarių stuba, 
gasas, elektra ir vanduo, certi- 
fikuotos karvės, bargenas už 
.$75,000.

J. II. SCHAEFER & CO.
803 Ridge A ve., Wilmette 

Phone 364

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

SPECIALI S BARGENAS, lotas 
30x125, 6245 S. Mason Avė., yra vi-

i si įrengimai ir apmokėti, 1 blokas 
nuo 63 ,St. karų linijos, netoli moky
klos ir bažnyčios, kaina $1800,, $500 
cash, kitus lengvais išmokėjimais.

J. A. LYNCH
40 N. Dearborn St., Central 3654

SAVININKAS parduos arba mai-
nys 3 po du flatu namus. Didelis 

I bargenas. Tiktai $2000 įmokėti. Savi- 
i ninkas. MALPEDE, 408 S. Laramie 
Avė. Austin 6115.

Real Estate For Sale
_____ Namai-žemė Pardavimui_____

Patarimas Publikai!
Ar žinai, kad su pirkimu, mainy

mu ir pardavimu turto, morgičių rei
kalais, notariališku raštu padarytum, 
pinigų ir laivakorčių siuntimu —

VISADC3 yra patartina kriep- 
ties pas i

S. L. FABIAN & CO.
809 W. 35th St., Chicago

Boulvard 0611-0774
JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 
KAD JŲ BIZNIS ^RA DIDELIS.

JAS Automobiles

INDIANA FARMOS
Prieš pirkimą matykit mus. Tu

rim virš 200 t'iirmų išsirinkimui.
F. H. MAYNE FARM AGENCY 

749 Broadwav, 
GARY, INDIANA

BUNGALOWS

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PRANEŠIMAS PUBLIKAI
Cementinis darbas visokios rųšies. 
Pakeliam namus, dedam pamatus, 
šulytakius.

F. TAYLOR, 
Spaulding 6432

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy- 

------------------------------------^jbių. Perku ir parduodu morgi- 
ACORN Boiler Rcpair Co. Taisy-j*:.., 
as boileriu ir kartto vandens Iii-1 MACK1EWIC„

2312 So. Leavitt St.
Phnne Canal 1678

mas boilerių ir karšto vandens iii 
dytuvų. Suvirinimas ir atkirpimas. 
Visokios rųšies paipų darbas. Dy
kai apskaitliavimas. Reikia lietuvių 
pardavinėtojų. 4435 S. Union Avė. 
Yards 3883.

2 METAMS IŠMOKĖJIMUI 
NIEKO NERE1K ĮMOKĖTI 

Moderniškas plumbingas ir karšto 
vandens apšildymas įvedamas nupi
gintomis kainomis. Geras ir garan
tuotas darbas, pigiai. Mes atsišau
kiant bile kur Chicagoj ir priemies
čiuose. šaukit šiandie, greitas pa
tarnavimas.

641 E. 63rd St. Midway 0673-3904

PERKAME
Lietuvos Paskolos Bonus

Mokame

DIRBAM gutter skyliglit ir sheet 
metai specialistai. 1751 \V. Lake St.

Augšdiausias kainai
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.
NAUJIENOS

TURIU paaukoti savo grojiklį pi
aną, atiduosiu už $65 cash. Taipgi 
parloro setas nebrangiai.

6621 S. Richbond St. 
2nd floor

M & K Motor Sales
umcngoa aenatuai ir ataakano.aual vartotų 

karų pardavinėtojai, 100 garantuotų vartotų 
karų, pilnai įrengti, gerame niechaniftkame 
■toryje, karai parduodami nuo S180 iki 
>2000. Mea turime karą kuris tinka viso
kiems reikalams. Caab. ItmokCjlmals, mai
nais.

8811-18 8n. Halsted lt.

KELETAS FARMŲ

MES pastatysim ant jūsų loto bile 
kokį bungalow arba flatinį namą tik 
biskį įmokėjus, kitus kaip rendą. At
sišaukit bile kur Chicagoj arba iš 
priemiestukų. Apskaitliavimas veltui.

ERNEST FORS,
2446 N. Avers Avė., Spaulding 8920

1739 So. Halsted St,
Chicago, III.

DEL kraustymas Į mažesnį flatą, 
mes esame priversti parduoti savo 
STEGER grojiklį pianų už $100. Di
delis pasirinkimas rolių, suoliukas 
ir cabinet. Paimsiu kiek cash ir ki
tus po $1.50 i savaitę nuo atsakan
čių žmonių. Mr. Campbell, 6512 S. 
Halsted St.

‘GROJI K LIS pianas, bargenas grei
tam pirkėjui, tik $70, išrodo ir 
ja kaip naujas. Išmokėjimais 
kautiems žmonėms.

MRS SCHR1ER, 
6240 S. Halsted St. 

3rd floor

gro- 
atsa-

PARDUOSIU savo beveik naują 
groiiklį pianą, nebrangiai. Telefo- 
nuoKit po 4 po pietų, Hemlock 2539.

Furniture & Fixtures
Rakandai-ltaisai

NAUJI STUDEBAKER
Naujas Studebaker Dictator Six, 

4 durų Sedan, pilnai įrengtas su 
spare tire, bamperiais ir kitais vi
sais įrengimais ir atvežtas prie du
rų — kaina tiktai $1,845. Reiškia 
Studebaker yra net $100 pigesnis už 
Buick. Commander Sodan pilnai 
{rengtas kainuoja $1,670. Lietuviai, 
kurie norite pirkti naujį kąrą arba 
mainyti seną į nau^į — telefonuo- 
kite arba asmeniškai atsilankykite i

MILDA AUTO SALES
806 W. 31st St., Tel. Victory 169? 

D. KURAITIS ir A. KASIVLiS
Savininkai

PARDAVIMUI Cadillac — Sedan. 
Kaina $400. 2612 W. 47 St. Tel. 
Lafayette 0761.

LOTŲ SAVININKAI
Mes pastatysim ant jūsų loto bile 

kokio styliaus arba typo bungalow 
arba flatinį namą, kokj tik norit. 
Tiktai biskj įmokėti, kitus lengvais 
išmokėjimais. Mes pilnai garantuo
jame savo darbą. Viena didžiausių 
ir seniausių kompanijų Chicagoj.

NORTHWEST SIDE LUMBER 
COMPANY, 

4440 W. North Avė., 
Spaulding 9500.

-------------ty......................... .....l-L
Financial

Finansai-Paskolos

2 morgičių paskolos bile kokioje 
sumoje — jūsų sąlygomis, 6%, 25 
metai biznyje ir nei vieno forcclo- 
sure neturėjome. A. J. LIEBMAN, 
105 N. Clark; State 5674.

BANKRUTO STAKAS NAUJAS 
IR VARTOTAS

Pigios kainos. Mohair parloro se
tas, $60, Frieze setas, $60, Walnut 
miegruimio setas, $60. Pianas, pus
ryčiams setas, kaurai, stalai, coxwell 
krėslai, pastatomos liampos ir t. t.

PARMOUNT STORAGE,
7301 Greenwood Av. Dorchester 1800

GEGUŽIO MftN. DARGENAI
60 karų pasirinkimui, visi garantuoti. 

Cadillae’ai, Buick’ai, Nash’ai, Hncteon’ai, 
E**ex’ai, Chevrolet'ai ir daiurell* kitų, la
bai piĮUomi* kainomis. Matykit p. Lapai
ti. Mgr. McDERMOTT MOTOR SALES, 
7130 So. Halsted St„ Trianglo 9330

Business Chances
________ Pardavimui.Bizniai________

PARDAVIMUI 3 kėdžių barbemė, 
senas ir geras biznis. Pigiai. 10722 
So. Michigan Avė.

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES darome 2 morgičius ant 

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

WINT()xN AND NARTEN 
G829 S. Halsted St.

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

Telephone Victory 06C2 
Daro paskolas ant

1-mo ir 2-ro Morgečio 
Valandoi nuo 4 iki 3 kas

MES DAROME pirmų morgičių paskolas 
nuo $1000 ir daugiau, už gerus Real Estate 
greitas patarnavimas. Bldg. A I.oan Assoc. 
Tavor 2. laiko susirinkimus kiekvienų 
rėdą Siame ofise.

KONRAD RICKER, 
2458 S. St. Louis Avė., 
N. W. comer 25th St.

PARDUOSIU visai pigiai — 2 
šmotų parlor setą, dreserj, 2 lovas, 
dining ruimiui 
toms valyti ir 
mu rakandus, 
čionė, 135 E. 
Pullman 8587.

GROSESNĖ, delikatesen, netoli 
Tilden High School, daromas dide
lis biznis, yra gyvenimui kambariai, 
kaina pigi greitam pirkėjui, renda 
pigi. 715 W. 48 PI.

•e-

MES UtMOKRSIME JŪSŲ TAKSUS 
Afw>sn>»ntUH ir kita* bila* perniodeliojame, 
iki 24 mčnoBių d<-l išmokėjimo a t Kai. Taip 

2 ir 3 niortričini.
DAVS PLAN LOANS, 

Room 1718. Itin N. I.a Šalie St. 
Randolph 3802

stalą, mašiną karpe- 
kai kuriuos 
Kreipkitės: 
110-th St.

kitus na- 
Mickevi- 

Telefonas

KENDŽIŲ Storas pardavimui lie
tuvių ir lenkų apielinkėj. Nebrangiai. 
1838 Wabansia Avė. Tel. Brunswick 
9154.

HELBERG Lros. turi pmin pas
kolinti dėl 2 morgičių už 4% aomišo 
Taipgi pirmi morgičiai. Room 687-8, 
192 N. Clark St. Deaiborn 4020.

PINIGAI SKOLINAMI
Už Jūsų Karą

Notos perfinansuojamos, išmo
kėjimais sumažinami. Važinėki- 
tės kol išmokėsite.

GARFIELD MOTOR CO.
S. E. Cor. 55th and Wabash 

7715 S. Halsted Street 
Englewood 0027-0028

PASKOLINSIM nuo $58 iki $300 
už 2^4 nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Paskolas suteikiam į 24 vai. 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD,
2231 West Division St. “upstalrs” 

Tel. Armitage 1199

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome į porą dienų 

PETRZILEK BROS. & CO.
1647 W. 47th St

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

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

Paskolos suteikiama 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

NEATSIŠAUKUSIŲ RAKANDAI 
__ 350 mohair ir frieze sek. setų $63 

’ I 200 walnut miegruimio setų .... $49 
une, I walnut valgomo kamb. setų $45 
’aip- Florentine puikus pusryč. setas $15 

’ 9x12 Wilton ir Axminster kaurai,
$12 ir daugiau 

Dunn Bros. Fireproof Bldg.
6714 Cottage Grove Avė.

Atdara iki 10, nedėlioj iki 6 vakaro

DEL NESVEIKATOS
Parduosiu dirbtuvę Uetuvoje, vilnų 
velpyklą ir audimų apdirbimas, pil
noje tvarkoje, gerai veikianti, garo 
jiega, labai geroj Vietoj, pelnas ge
ras, kaina 6000 dolerių, smulkesnių 
žinių prašau kreiptis šiuo antrašu, 
Lituva, Kretinga, Verpykla, T. 
Poluckiui.

Help Wanted—Malė 
1) a r bininkų Reikia

REIKIA lietuvių salesmenų, par
davinėti subdivisibn lotus, po $400 
kiekvienas, mėnesiniais išmokėjimais. 
Pradenti gali uždirbti $100 į savai
tę, jei seks musų pardavinėjimo pla- j 
ną. Gali įsidirbti į Divisional Sales-Į

Flynn" & Co., Vincennes 7601-7602. | $85 9x12 W ii ton kaurai 
Geo. T. Flynn, Salesmanager.

IŠ SANDĖLIO RAKANDAI 
PARDAVIMUI 

$300 vertės mohair sek. setas 
$400 Imp. Lin. Frieze par. setas 
$250, 3 šmotų miegruimio setas 
$400 walnut miegruimio

PARDAVIMUI groserne ir buČer- 
nė, pigiai. Vieta išdirbta per 15 me
tų. Mrs. E. Bushma, 1904 Canalport 
Avenue.

...    T _ ___ _ setas 
ną.' Gali įsidirbti *į Divisional Sales-1 $225, 7 šm. valg. kamb. setas 
manager labai trumpu laiku. Jas. E. $145 walnut valg. kamb. setas 
..................................O ■«.. ________ rrz.ru r»z»no I ooc

$145 9x12 French Wiltons ....
i $75 Coxwell krėslai ...............

5MOKINKIS ANT PARDAVĖJO
Mums reikia lietuviškai kalbančių 

Selesmanų, kurie turi noro išsimo
kinti pardavinėjimo sulyg modemiš
komis metodomis. Nėra reikalo tu
rėti tam patyrimo, visko ko jums 
reikia tai pasiryžimo, noro ir suge
bėjimo mokintis, šis mokymas turi 
didelės svarbos kiekvienam, kas turi 
noro pasiekti ko nors geresnio. Čia 
jus pasieksit, ir tuo pačiu laiku jums 
yra proga dirbti praktiškai atstovau
jant Chevrolet, Amerikos labiausia 
perkamą karą.

Ateik ir atsinešk šį skelbimą! 
CHEVROLET DEALERS ASS.

Room 301 Gossard Bldg. 
108 E. Ohio St.

REIKALINGAS piekorius pirma- 
rankis, prie kepimo lietuviškos duo
nos. 2616 W. 69 St.

REIKALINGAS patyręs bučeris.
Atsišaukite tuojau®. 3140 South 
VVallace St.

REIKALINGAS bučeris, gerai mo
kantis savo darbą ir kalbą angliškai. 
Klauskit J. Schultz, 6512 South 
W este m Avė.

REIKIA shearmano ir pagelbinin- 
kų; darbas geležies atkarpų jarde. 
1864 N. Leclair Avė. netoli Armitage 
ir Grand Avė.

REIKIA patyrusio shearmeno ku
ris moka dirbti prie žirklių. Cohn 
Iron & Steel Co. 2034 Southport Av,

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKIA merginos lengvam namų 
darbui. Vaikų nėra. 1250 S. Karlov 
Avė. Tel. Lawndale 10093.

For Rent
RENDAI kambarys dėl 

poros. Atsišaukit nedėlios 
netoli Archer Avė. 2522 W. 
2ad.

ženotos 
dieną, 

39th PI.

Šmotų pusryčiams setas ....... I
Atdara vakarais iri nedaliomis 

AVAILABLE FIREPROOF 
AND STORAGE CO. 

7728-32 Stony Island Avė.

$63 
$87 
$55 
.<88 
$55 
$45 
$21
$47 
$24 

$5

PARSIDUODA naujas Storas su 5 
kambariais pagyvenimui. Taipat ant 
pardavimo privatiškas lotas su im- 
provementais. Priimsiu ant mainų 
gerą mašiną. 4448 S. VVestern Avė.

PARDAVIMUI grosernė delicattes- 
sen, ice cream, saldainių biznis gera 
pardavimo priežastis, patirsit ant 
vietos. 4314 S. Wood St.

DIDELIS išpardavimas valgomų 
kambarių setų, $5 ir daugiau, ledau- 
nės, $3, 2 šmotų parloro setai, $25, 
dreseriai, rašymui stalai, lova, $2, 
virtuvės kabinet, $7 ir daugiau, bu
fetai, kaurai, pastatomos liampos, 
$3.

SCHWARTZ BROS. STORAGE 
640 E. 61st Street

Iš SANDELIO RAKANDAI kaip 
nauji, pigiau negu už pusę kainos, 4 
kambariams net už $80. Jūsų kredi
tas geras. Išmokėjimais. Atdara va
karais. Mes dastatom bile kur.

AJAX FURNITURE CO. 
1432-34 W. Madison St.

MES parduosim už užlaikymą 
sandėly j keleto kambarių rakandus 
už jūsų pasiūlytą kainą. Gražus 
hair ir velour seklyčios setas, 
gomo ir miegruimio kambarių 
tai, pianai, kaurai, karpetai. 
riausis bargenas ir pigiausios 
nos, tik kelioms dienoms.

JOYCE BROS. STORAGE 
5711 S. Halsted St.

mo
vai- 

se-

kai*

DIDŽIA (JAIS burrenat mleele. Mm par
duodam piifiauBlomis kainomis. Viskas par
duodama už ufialkym®. "Seklyčių, mlerrui- 
mių, valromų kambarių aetai, Įtampo*, 
kaurai. HALD STORAGE CO.. 1142 W. 
Madiaon St.

IS SANDELIO BARGENAI
930.000 vert?* naujų rakandų ir kaurų 

turi būt išparduota labai piarlai.
4 kambarių, verti 91000 ________ 9205
4 kambarių, verti 92000 ............. — $475
9200 Mohair Frieze seklyčios Mta« — B 
9450 Frieze seklyčios setas ---------- 91
9150 rieAutinis valdomo kamb. setas $ 
91S6 5 Arnotų walnut miegruimio setas $ 
Coxwell krėslai, kaurai visokios rųtlee,
5 Arnotų pusryčiams setas . ....... ....... t

Klauskit Mr. Parmel
COLLINS STORAGE 
5114/Madison Street 

Atdara vakarais iki i), nedėlioj iki 5

$55
$88

$10

50% PIGIAU UŽ DOIJKRĮ
Wal. valg. kamb. setai, mohair 

sekly, setai, 9x12 Wilton kaurai, 
daug kitų bargenų. GOODMAN 
FURNITURE CO.. 521 W. 63rd St. 
Phone Normai 4745.

PARDAVIMUI delicattessen ir 
mokyklų reikmenų krautuvė. 4 pa
gyvenimui kambariai. Rendos tik 
$25 mėnesiui. 6631 S. jMay St.

PARDAVIMUI Tailor Shop, gerai 
išdirbtas biznis, per 20 metų, par
duosiu už pirmą teisingą pasiūlymą. 
729 W. l«th St.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė, nes apleidžiu miestą. 5124 South 
Kedzie Avė.

PARDAVIMUI saliunas, pusė ar 
visą su 4 kambariais. Geras biznis. 
Priežastis: turiu du bizniu. 3221 W. 
38th St.

PARDAVIMUI karčema, pigiai, la
bai geroj vietoj. Prie dirbtuvių, 
svetimtaučių apgyventa. Dvi vietas 
negaliu apdirbti, nepraleiskite šitos 
progos. 461 W. 43rd St.

PARSIDUODA grosernė, yra ken- 
džių ir cigarų. Gera proga pada
ryti pinigų. Renda pigi $25.00 į 
mėnesį, 4 kambariai pagyvenimui. 
221 W. 62nd StA

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI gera" ūkė, Michi
gan valstijoj, viena mylia nuo mieš
ta; j mainus gali priimti namą arba 
lotą. Dabar laikas yra pažiūrėt 
kaip viskas auga. Rašyk tuojaus.

Naujienos, 
Box 1071, 

1739 So. Halsted St. 
Chicago, III.

PARDAVIMUI 40 akrų farma prie 
Manistee ežero, tiktai V/* mylios 
nuo Manistee, 25 akrai išdirbtos, 
žemė derlinga, savininkas nevedęs, 
parduos už $2400, su budinkais ir 
padargais. Del informacijų rašy- 

J. KONOPKA, 
Kast Luke, Mich.

1. —85 akrai žemės vaisiais apso
dintos, žale golfo lauko, strytka
ris bėga pro salį. Cemento kelias, 
elektra, viena barnė, mažas namu
kas ir dar keli budinkai. 5 akrai 
grėpsų (vynuogių), 10 akrų obuo
lių, 1 akras raudonų aviečių, 1 — 
juodų aviečių, 5 akrai Alfalfos ir tt. 
Su gyvuliais ir padargais, kaip no
rite. Kaina 12,000 dol. be gyvulių, 
įmokėjimas 4,000 dol.

2. —71 akras vaisių (frūktų) apie- 
linkėje šalę didelio rezorto ir golfo 
lauko ant kranto upes ir privačio j 
ežero 700 pėdų ilgio, 10 pėdų gilio I 
ežeras tarpe kalnų, strytkaris su
stoja prie durų, cementinis kelias, 
elektra, vanduo įvestas, moderniš
kai viskas įtaisyta. Labai gera vie-
ta dėl rezorto. 20 akrų grėpsų (vyn- | 
uogių), 9 akrai obuolių, vyšnių, gru-: 
šių, slyvų etc. etc., 3 akrai puikaus1 
miško.

Mes dar turime labai gerai pasta
tytų presuotų plytų mūrinius bunga
lovv, gražioje Glenvievv, po 6 pui
kius kambarius, karštu vandeniu šil
domi, 2 naturalės ugnavietės, viena 
seklyčioj ir viena kliubo kambaryj, 
geležies konstrukcijos, tile stogas, su 
sieteliais porčiai, presuotų plytų 
garažas, labai graži vieta aplinkui, 
vien žemė verta $3000, galite nu
pirkti už $14,000. Tiktai biskį įmo
kėti, kitus kaip rendą. Telefonuo- 
kit savininkui Glenvievv 224 dėl su
tarties tarpe 9 ir 5 valandos po pie
tų arba rašykit

H. F. RITTER.

SAVININKAS labai serga, turi 
parduoti tuojau. Tas ilgai nebus. 
$1500 pigiau, pardavimui 2 aukš
tų mūrinis namas, 2 krautuvės, 1 fl., 
2 karų mūrinis garažas, karštu van
deniu šildomas, bizniavas namas, pri
imsiu lotus kaipo dalį jmokėjimo. 
Kaina $27,000. cash $7000. 2624 W. 
51st St. arba Tel. Hemlock 7178.

XX,

Glenvievv, III

3. —6 kambarių gyvenamas namas, j 
2 didelės barnės, didelis vištininkas Į 
18x80 pėdų, visi budinkai apšvie
čiami elektros šviesa ir modemiškai 
įrengta. Yra taip-gi kiaulininkas, 
ledaunė ir daug namelių. Ta vieta 
patogi, gera, ir nesulyginamai pi
gi. Kaina tik 28,000 dolerių. Gali
te pirkti įmokant 8,000 dolerių, o li
kusius išmokėjimui sutartam laikui. 
Neša didelį pelną.

4. —400 akrų javų farma, 1 mailė mainysiu
nuo miesto, cementinis kelias per ----- x -
vidurį farmos, 80 akrų miško, 3 ak
rai grėpsų, visa kita — dirbama 
ūkė. Namas 10 kambarių. Visi 
budinkai puikus. Kaina 22,000 do
lerių.

5. —Rezortas (vakacijų vieta) iš 
54 akrų žemės, ant upės kranto, 9 
skylių golfo laukas, daug vaisme
džių ir visokių uogų dėl svečių. 
Vandentraukis visuose kambariuose 
su šiltu ir šaltu vandeniu. Geso 
virtuvė. Namas 25 kambarių kaipo 
hotelis, 17 namukų (cottage) su 1 
ir iki 4 kambarių, gonkos ir visi
fiatogumai. Garažius 12 automobi- 
ių. Valgomasis kambarys talpina 

130 žmonių prie stalo, prie jo vir
tuvė ir kambariai patarnautojams, 
virėjams etc... Puiki apielinkė. Par
duodama su visu įrengimu k. t. lo
voms, pečiais, indais, golfo laukui 
reikalingais įrankiais. Arti gelžke- 
lio, strytkaris čia pat stoja. Reika
laukite fotografijų.

Kaina tik 70,000 dolerių. Biznis 
išdirbtas.

Del platesnių informacijų šių far- 
mų reikale, kreipkitės j Naujienas. 
Klauskit J. šmotelis.

GRAYS LAKE, ILL
Vienas didelis kavalkas žemės apie 

90 akrų daikte, po, $500 už akrą, ir 
du trikampiai apie po 3 akrus kiek
vienas po $300 už akrą. Parduosiu 
visą arba dalimis. Visi žemė ran
dasi prie FOX RIVER ROAD 
(Route 21) prie kryžkelio naujo di
delio kelio GRAYS LAKE. Čia ga
lima nudaryti labai puikius 3 biznio 
kampus.

Farma
Hampshire, III.

400 akrų, geri budinkai, yra 
privestas vanduo dėl galvijų 
metui, kaina $200 akrui.

J.

gerai 
visam

B. INDERRIEDEN CO.
51 (> W. Erie St. 

Superior 1512

Exc^
KĄ TURITE MAINYMUI?

• Mes mainom namus visokių kai
nų. Lotus, farmas, biznius, bonus, 
morgičius, automobilius. Kas Jums 
atsibodo, mes parduosime arba iš
mainysime.

A. GRIGAS 
8114 So. Halsted Street 

Tel. Victory 4898

. Mes mainom namus visokį 
nų. Į .

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

SENYVA moteris dalina savo tur
tą, 8 flatų mūrinis namas, fumas 
ir pečium šildomas, 6 kambarių cot
tage, lotas 37M«xl25, įplaukų, $165 | 
mėnesj, kaina už viską $12,000, cash 
$2000, kitus po $50 j menesį, randa
si netoli 73 ir Halsted St. Jus turit 
veikti greit, šaukit Mr. Sullivan. 
7221 S. Halsted St. Triangle 1606.

SAVININKAS apleidžia miestą, 
turi parduoti 2 aukštų mūrinį na
mą, 5-6 kambarių, 2 karų garažas, 
geroj apielinkėj, atiduosiu į mainus 
už $15,000, parduosiu už $10,700, 
cash $2000, kitus išmokėjimais.

Atsišaukit,
2117 N. Westem Avė.

Brunsvvick 0862

PARDAVIMUI biznio namas su 
bizniu arba be. Mūrinis namas, ge
rame stovy, 2 flatai ant viršaus ir 
dėl 2 karų garadžius; gera vieta dėl 
biznieriaus, netoli dirbtuvių.

Atsišaukite
Box 1073, 
Naujienos 

1739 So. Halsted St.

BARGENAS ir lengvos išly
gos. Beveik nauja 6 kambarių 
bungalow ir dviejų karų gara
žas, galima nupirkti lengvais 
išmokėjimais arba už cash. 
Bungalow randasi Marųuette 
Minor prie boulevarų ir gat
ve karių. Parsiduos $1,500.,* pi
ginu negu verta. Del informa
cijų kreipkitės

6409 So. Kedzie Avenue

COTTAGE, G kambarių, 2 karų 
garažas, $40 j mėnesj, $300 įmokėti. 
5626 S. Western Avė. Republic 0120.

SUVARTOa. savo • dienos šviesos 
taupymo laiką. Atvažiuok ir pama
tyk musų 18 naujo typo octagon 
frontu bungalows, mūriniai, karštu 
vandeniu šildomi, ugnavietės, kny
gynai, linoleum virtuvėj, pentrė, sti
kliniai užpakaliniai porčiai. $500 įmo
kėti,. kitus kaip renda. Atdara va
karais ir nedėlioj. Budavotojas. 7168 
W. Grand Avė., Merrimac 9412.

Aukso proga maini- 
ninkams

IŠSIMAINO puikus bizniavas na
mas su 2 flatais ir 2jų karų garažu, 
____ant bungalow, summer 
resort, ne didelios farmos ir netoli 
Cbicagos, ar bizniavų lotų.

IŠSIMAINO puikus bizniavas na
mas, tarpe 2jų karų linijos, parduo
siu už $18,500 arba priimsiu 2jų 
flatų nrivatišką namą, nepaisant 
apielinkės, arba cottages.

IŠSIMAINO 2jų flatų puikus mu
ro namas, su 2jų karų garažu, par
duosiu pigiai arba mainysiu ant di
delio namo arba bungalow, lotų, bu- 
černės, automobilio, dry goods Storo, 
restauranto, farmos arba kas turite 
kitam mieste namą, priimsiu kaipo 
pirmą {mokėjimą, tas namas turi 
būt parduotas arba išmainytas j 
trumpą laiką.

IŠSIMAINO muro garažas, su na
mu, mainysiu ant privatiško namo, 
nepaisant apielinkes.

IŠSIMAINO bizniavas namas, 2 
Storai ir 8 flatai, mainysiu ant pH- 
vatiško namo arba farmos.

IŠSIMAINO bizniavas namas su 
bizniu, mainysiu ant 2-jų flatų na
mo.

Su virš minėtais reikalais kreip
kitės pas,

F. G. Lucas & Co.
4108 Archer Avė.
Tel. Lafayette 5107

NIEKO NEKEIK ĮMOKĖTI, 5 ME
TAMS IŠMOKĖJIMUI

Mūriniai ir mediniai bungalovvs, 
vasarnamiai, pakeliam namus, įde
dant cementinius pamatus, pleiste- 
riojam, dengiam stogus, j vedam 
plumbingą, malevojam ir pertal- 
som. Dykai apskaitliavimas ir pla
nai. Stantbn Const. Co., 6347 South 
VVestern avė. Tel. Hemlock 2636.

GRAŽUS, 2 flatų namas oc- 
lagon frontu, mūrinis, 2 karštu van
deniu Šildytuvai, 5—6 kambarių, 
gatvė ir elė cementuota ir apmokė
ta, lotas 31X125, kaina $13,500, 
cash $2,000. Haave, 2346 N. Cicero 
Avė. Capital 2510.

5 KAMBARIŲ medinis bungalow, 
45 pėdų lotas, 7 pėdų skiepas, di
deli viškai, gera transportacija, ran
dasi prie Konrad Avė., Lyons, III., 
netoli Ogden Avė. Atsišaukit 4124 
Conrad Avė., Lyons. Imk Bušą prie 
Westem Electric į vakarus iki Kon- 
rad Avė. į Lyons.

PARDAVIMUI 2 bizniavi namai, 
vienas kampinis antras šalę kampo, 
randasi ant greit augančio biznio 
streeto. Parduosiu pigiai arba mai-

WALTER J. PAUL
G601 S. Westem 
3236 W. 55th St.

Republic 4170 
Hemlock 238?

PARDAVIMUI 3 aukštų mūrinis 
namas, Union Avė., netoli 47 St., 
yra krautuvė ir du po 7 kambarius 
flatai, pečium šildomas, kampinis 
lotas 26x125, rendų. $1692, kaina 
$10,500, viskas išmokėta, nebran
giai, išmokėjimais.

F. W. GRAPPERHAUS, 
140 N. Dearborn St.
Tel. Randolph 6693

PARDAVIMUI 8 kambarių medi
nis namas, karštu vandeniu šildomas, 
lotas 40x125, Union Avė., netoli 46 
St., kaina $5500, išmokėtas, išmokė
jimais,

F. W. GRAPPERHAUS, 
140 N. Dearborn St.
Tel. Randolph 6693

PORTAGE Park, naujas 5 kamba
rių mūrinis bungalovv, gatve ce
mentuota, octagon sun parlor, 2 
blokai iki Irving Park karų, kaina 
$7950, cash $750.

5 kambarių mūrinis namas, karš
tu vandeniu šildomas, gatvė cemen
tuota ir apmokėta, 2^ bloko nuo 
Irving Park karų, kaina $8500, cash 
$1200. Federal Real Estate, 5814 
Irving Park Blvd. Kildare 6670.

PERKAME 
nome, 1 
namus 
kės. Apšaugojanie namus ir nami-

LAME, parduodame ir mai- 
taipgi budayojame visokius 
po visas Cnicagos apielin- 

nius rakandus nuo ugnies ir kitų 
nelaimių geriausiose apsaugos kom
panijose. Atliekame visokius popie
rių legališkus darbus pigiai ir grei
tai. FRANK STASULIS, 4405 So. 
Fairfield Avė., Phone Lafayette 5948 
(Per 15 metų Brighton Park pa
sekmingai biznyje).

nelaimių geriausiose apsaugos kom-

NORIU PARDUOTI už “Cash” 
arba mainysiu į nebrangų dviejų fia
lų namą arba bungalow savo 4-ris 
lotus. 2 lotai randasi prie 58-tos gat
vės ir So. Harlem Avė., taipgi visai 
arti Archer Avė. Visi įrengimai, 
kaip tai šaligatviai ir gatvės ištai
sytos, elektra, vanduo ir tt Tinkama 
vieta tuoj budavojimui gražios rezi
dencijos. Kiti 2 lotai yra prie 69 PI. 
tarp Marųuetto Parko ir Crawford 
Avė., vienas blokas nuo Marųuette 
narko ir 2 blokai nuo Cravvford Avė. 
Yra vanduo ir šaligatviai ištaisyti. 

'Visi lotai po 30 pėdų, kaina $5,500. 
Kreipkitės: “Naujienos”, klauskite J. 
Mickevičius.

PARDAVIMU^ arba mainymui, 6 
flatų mūrinis namas, raudonų ply
tų frontas — 6 po 5 kambarius, ant 
2 lotų, yra 4 karų mūrinis garažas, 
vienas blokas nuo South Parko. 
Rendų į mėnesį neša $472.50. Gali
ma pirkti su $15,000 priimsiu mor
gičius, arba mainysiu ant No 1 
bungalovv arba 2-jų flatų, bizniavo 
namo.

Matykite savininką.
S. DYOKAS,

5443 So. Shields Avė.
Tel. Boulevard 6933

3846-50 W. GRAND AVĖ.
2 nauji po 5 flatue namai, 3-8, 2-4 kam

barių, 2 karų garažan, uždaromo* lovoa, 
garu žtldopiaa. vilkau ižrenduota. kaina 
^32.000 kiekvienas, cash $6.000.

3725-27 W. GRAND AVĖ.
Naujau namas, ką tik užbaigta*, 10-4 ir 

3-3 kambariu*. 2 krautuvė, 4 karų muri
ni* garažu*, kaina $76,000, ca»h $16.000.

N. E. KAMPAS KEELER IR 
CRYSTAL AVĖS.

Nauji namai, po 4 kambariu* flatai, už
daromomis lovomis, viskas ilronduota, kai
na $37,000, eaah $6,000.

J. MONTENEGRO BLDR.
Spaulding 1013 •

PARDAVIMUI namas ir lotas yra 
dideli medžiai, jardas dėl Vištų, kai
na $3600. 5289 S. Green St.

PARDAVIMUI 3 lotai, kiekvienas 
125x25 ant 37to Place, arti Albany 
Avė. pigiai. Box 1074. 1789 South 
Halsted St.

MES turim pardavimui akro, ap
augės mišku prie ežero lotai, aliejaus 
apielinkėj, Michigan. Savininkas gau
na pelną iš aliejus šulinių gręžimo. 
Čia bus gręžiami Šuliniai ir jei rasi
me aleijaus, savininkas turės pelną. 
Tuos lotus parduodam po $100 kiek
vieną, jie verti daugiau, išmokėjimais 
po $2 į savaitę. Naujienos, Box 1072, 
arba šaukit State 0732.

KAMPINIS lotas pardavimui 90x 
131 Hinsdale, III., kaina $2500; cash 
reikia $1500. Werner. 3432 South 
Morgan St. Tel. Boulevard 5976.

PARDAVIMUI Southvvest kampas 
Cravvford Avė. ir 57 PI. lotas 25x125, 
kaina $7500, 1/8 įmokėti, kitus iš
mokėjimais į 3 metus, *

DR. VALLELY, 
4750 Sheridan Road 

Sunnyside 5879

rrz.ru

