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[Atlantic and Pacific Photo]

Išstudijavęs kaip skraido didieji paukščiai, Robert Myers pasidirbdino šitokį ornithopterį — 
aeroplaną su plasnojančiais sparnais.
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Ši laida susideda iš 2 daliu

Kauno “Socialdėmokra-1 tyrusios, kad “prieš buvusį 
tas” gegužės 24 dienos lei-’ valstybės kontrolierį p. Mil- 
diny praneša šitokią žinią: čių iškeliami trys kaltini

mai.”
A. Milčius buvo klerikali

nės “Darbo Federacijos” 
i *-------- Kai krikščionys
[demokratai, kurie pervers
mo pradžioje ėjo išvien su 
smurtininkais, buvo vėliau 
iš valdžios pašalinti, ir sto
jo opozicijon, “federantai” 
suskilo. Vieni jų, ištikimi 
‘‘krikdemams”, patapo irgi 
“opozicininkais”, antri ban
dė toliau bičiuliuotis su 
smetonininkais. Del to “fe- 
derantas” Milčius dar kurį 
laiką buvo laikomas valsty
bės kontrolieriaus vietoje.

“Atleistas iš kontrolie
riaus pareigų p. A. Milčius, 
kaip “Darbininkas” prane-,. 
ša, ypatingai svarbioms 
loms teismo tardytojaus; 
kaltinamas baudž. st. pap. I 
ir pa k. 3 str. ir Y pat. Valst.

kur kaltinama už kėsinimą
si nuversti esamąją tvarką. 
Paskirta laidavimas sumo
je 10,000 litų, o jo neprista- 
čius laikomas kalėjime.”

“Lietuvos Žinios” savo 
gegužės 23 dienos leidiny 
taipjau trumpai pamini pa-’

Pasikėsinimas prieš
Japonijos premjerą
Baronui Tanakai atvykus 

ležinkelio stotin, vienas 
ras bandė jį nudurti

ge-
vy-

prastai gerai informuotas Ber- 
liner Tageblatt’o koresponden
tas Maskvoje pranešimo savo 
laikraščiui patvirtinta pirmes
nes žinias apie bedarbių sta
tybos darbininkų neramumus 

vyras darbininko | Maskvoj. Korespondento prane
šimu, šiuo tarpu Maskvoje yra 
daugiau kaip penkiasdešimt 
tūkstantių statybos darbinin
kų, negalinčių rasti darbo.

Visi durbininkai. kurie bu
vo atvykę i.š provincijos mie- 

stii ir kaimŲ ieškoti darbo Mas- 
valdžios įsakymu išsiun- 
atgal į vietas, iš kur jie 
atvykę.

nija, birž. 8. 
kėsintųsi nu- 
premjeras ba-

TOKIO, Jap< 
— Vakar buvo 
žudyti Japonijos 
ronas Tanaka.

Kai premjeras 
no vagzalą sėsti 
nas jaunas 
rūbais puolė jį su durklu.

Lydėjusi Tanaką sargyba 
betgi suskubo puoliką pastver
ti pirmiau ne jis sugebėjo dur-

a įvyko į l’je- 
traukinin, vie-

Premjeras keliavo i l’lsuno-
miji dalyvauti savo partijos,

žval-

esąs
am

Bandant suimti puoliką, jo 
buvo sužeistas parlamento na
rys Malsumura ir vienas 
gybos agentas.

Puolikas, kurs pasisakė 
Oku Okamura, 24 metų 
žiaus, pareiškė, kad jis jau per 
kelias savaites sekiojęs prem
jerą, tykodamas padaryti jam 
galą dėl to, kad Tanaka at
sisakęs rezignuoti, nebodamas 
laikraščių patarimų.

[Tai jau antras bandymas
nužudyti baroną Tanaką. 1922 i Vokietijai gresia 
metų kovo 28 dieną šancha-! 
juje, Kinuose, du korėjiečiai 
šovė jį, bet nepataikė, ir vie
toj jo, nušovė vieną moteriš
kę, amerikietę.]

NESPĖJO APSIDŽIAUGTI
MODERNIŠKU APARATU

IR VĖL JO NEBETURI

TORONTO, Ont., Kanada, 
birž. 8. — Limvvood miestelis 
ką tik baigė švęsti iškilmes 
dėl įsigijimo pirmo motorinio 

jo neteko: kilęs gaisras sunai
kino garažą ir naujut naują 
aparatą, kuris ten buvo pa
dėtas.

birž.
Netoli nuo čia trauki-

Traukinys užmušė senutę 

JACKSONVILLE, III
8.
nys suvažinėjo vieną moteriš
kę, Mrs. .Jarmes Wood, 87 me
tų amžiaus.

Maskvoje kilę be
darbių neramumai

provincijos atvykę darbo 
ieškoti darbininkai tremiami 
iš Maskvos atgal

ebini i 
buvo

Nužudė 14 mergaičių, 3 
berniukus, kaip ko

munistus

ir trys 
suimti

KANTONAS, Kinai, birž. 8. 
— šiandie buvo nužudyti sep
tyniolika jaunuolių, jų tarpe 
keturiolika mergaičių 
berniukai. Visi buvo 
kaip komunistai.

avia- 
rijos streikas

BERLYNAS, birž. 8. — Vi
sa Vokietijos oro susisiekimo 
tarnyba bus paraližuota, jei 
samdytojai urnai nesusitaikins 
su darbininkais ir mechani
kais, kurie grūmoja streiku, 
reikalaudami D/j cento algos 
priedo valandai. Lufthansa, 
svarbiausia Vokietijos aviaci
jos kompanija, bando prieiti 
prie sutarimo kompromiso ke
liu.

PAKARUOKLIŲ ŠEIMA

Keturi šeimos nariai pasidarė 
galą, pasikardami

MARSIIALL, Mich., birž. 
8. — Savo farmoj, aštuonias 
mylias nuo čia, pasikorė Mrs. 
Chauncey Kibler, 55 metų am
žiaus. Ji yra ketvirtas šeimos 
narys, tuo budu pasidaręs ga
lą: jos tėvas, taip pat du jos 
broliai, yra nusižudę, pasikar
dami.

Pacifiko skridikai 
pasiekė Australiją

Cross perlėkė Ra- 
vandenynu 7,300 my- 
aštuonias dienas

Southern 
mitroj u 
lių per

BRISBANE, Australija, birž. 
8. — Monoplanas “Southern 
Cross” atlėkė į čia iš Fidži sa
lų šiandie kaip 10:10 ryto. 
[Chicagos laikrodžiu tai bus 
penktadienį 7:10 vakaro.]

Tuo budu keturi lakūnai, 
kap. Kingsford-Smitlų Charles 
Ulm, abudu australiečiai, ir 
Harry Lyon ir James Warn- 
er, amerikiečiai, laimingai pa
siekė tikslo — nuskristi iš 

Jungtinių Valstybių per Ba
rnųjį vandenyną į Australiją 

7,300 mylių tolumo.
Drąsus lakūnai savo South

ern Cross monoplanu išskrido 
goRiižSs 31 dieni; iš Oukland, 
Cal., Į Havajų salas; iš Ha- 

vajų j Fidži salas, kur teko 
porą dienų sutrukti; iš Fidži 
salų išskrido ketvirtadieni 2:55 
po pietų [Chicagos laikrodžiu 
9:55 vakaro], r

Studentai Įtariami dėl 
padegimų

OLIVET, Mieli., birž. 8. — 
Ryšy su kelis kartus atsikar
tojusiais gaisrais Olivet kole
gijos studentų Kappa Sigma 
Alpha brolijos namuose, vy
riausybė suėmė keletą studen
tų, jų tarpe Donaldą Smithą, 
brolijos pirmininką. Pastara
sis yra kolegijos profesoriaus 
Dr. C. C. Smitho sūnūs.

Ta studentų brolija buvo 
stipriai prasiskolinus, ir kilo 
įtarimas, kad studentai, norė
dami savo kasą papildyti pi
nigais iš apdraudos kompani
jos, tyčia savo įstaigą padeg
davo.

NUSIŽUDĖ DVARININKAS

PAŠERKŠNĖ. — Praeitą są- 
vaitę šuviu iš revolverio nu
sišovė Pašerkšnės dvaro savi
ninkas, latvis Utonis. Nusižu
dymo priežastis — žemės re
forma. Mat Utonis savo laiku, 
nugirdęs, kad žadama išparce
liuoti dvarus, slaptai pardavė 
daug žemės, už ką jam dabar 
buvo žadama bepalikti tik 12 
ha. Negalėdamas to pakęst, jis 
ir nusižudė. Velionis buvo svei
kas ir stiprus vyras, tik mėg
davo išgerti.
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Kalinin skundžiasi
Po dešimties metų sovietija 

priėjo prie to, kad jos mies-
■ tai duonos neturi.

MASKVA, ’hirž. 8. — Kalbė
damas visos Rusijos žemes u- 
kio kooperatyvų konferencijo
je, Michail Kalinin, centralinio 
vykdomojo komiteto pirminin
kas, pasakė atvirai, kad sovie
tų Rusijos miestai nėra pakan
kamai aprūpinti duona.

Kampanija prieš “kulakus” 
[turtingus ūkininkus] privers
ti juos parduoti javus sovietų 
valdžiai nieko nepadėjus.

“Ka tas reiškia?” klausė Ka
lininas. “Ar gi mes turime grįž
ti atgal? Kai kas taip mano. 
Ar eisime atgal? Ar musų po
litika teisinga? Ar turime da
ryti jos reviziją? Po dešimties 
metų mes priėjome iki to, kad 
musų miestai stinjra. duonos. O 
tai pareina nė dėl kokios nelai- 

mes, ne dėl neužderėjimo.”
Taip padejavęs, Kalininas pa

sakė: “Mes ėjome priekin ne 
tam, kad vėl grįžtume atgal. 
Turime rūpintis dalykų padėtį 
pataisyti.”

Uždarė Sionistų sociali
stų jaunimo sąjungą
KAUNAS. — Administraci

ja uždare sionistų socialistų są
jungos skyrius Ukmergės ap

skrityje, Rokiškyje, Žasliuose.
Pas Kauno skyriaus valdy

bos narius neseniai padaryta 
kratos. Nieko kompromituojan
čio nerasta.

Dolores Del Rio išsiskyrė
LOS ANGELES, Cal., birž.

8. — Filmų “žvaigždė”, akto
rė Dolores Del Rio, išsiskyrė 
su savo vyru Jaime Martinez 
Del Rio. Byla dėl išsiskyrimo 
įvyko Negales mieste, Meksi
koj.
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SORRS
Chicagai ir apialinkei fede

ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Iš dalies debesuota ir šal
čiau; stiprus mainąsis vėjas.

Sekmadienį veikiausiai bus 
giedra, bet vėsu.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 60° ir 66<> F.

šiandie saulė teka 5:14, lei
džiasi 8:23. Mėnuo teka 12:41 
ryto.

Kinų nacionalistai 
perėmė Pekiną

šansi kariuomenė tvarkiai įėjo 
į miestą, tuo tarpu kai man- 
džurų likučiai pasišalino

PEKINAS, Kinai, birž. 8. — 
Pekinas, buvus šiaurės Kinų 
militaristų sostinė, šiandie bu
vo Kinų nacionalistų j>erim- 
tas.

Paėmimas įvyko tvarkiu bu
du. Tuo tarpu kai nacionalis
tų šansi kariuomenė ėjo į mie
stą pro pietų ir pietų vakarų 
vartus, mandžurų įgula, kuri 
buvo laikinai palikta tvarkai 
mieste išlaikyti, pasišalino iš 
miesto pro kitus vartus.

Ar kino yra gražusis 
menas, ar ne

Dabar paj5'-aulio menininkai, 

mokslininkai ir filosofai tu
rės tą klausimą išspręsti

NEW YORKAS, birž. 8. — 
The Societv of Arts and Scien
ces [menų ir mckslų draugi
ja] rengiasi padaryti tarptau
tinę ankietą klausimui išsprę
sti: ar krutamieji paveikslai 
(kjinomatografija) yra gražu
sis menas ir turi būt forma
liai kaip toks pripažintas, ar 
ne?

Tą klausimą spręs apie 10,- 
000 talentų ir genijų visame 
pasauly. Draugija išsiuntinės 
tam tikrus .baliotus žymiau
siems Amerikos, Europos ir ki
tų žemes dalių poetams, filo
sofams, tapytojams, skulpto
riams, muzikams, rašytojams ir 
mokslininkams, kurie bus pra
šomi duoti savo sprendimą.

MILIONIERIAUS DUKTĖ IŠ
TEKĖJO Už KONDUKTO

RIAUS

MARSHFIELD, Wis., birž. 
8. — Milionieriaus W. D. Con- 
noro, buvusio Wisconsino vice- 
gubernatoriaus, duktė Mariau, 
33 metų amžiaus, ištekėjo už 
Alberto Rhynero, 35 metų am
žiaus, tramvajų kondukto

riaus.

TORONTO, Kanada, birž. 8. 
— Staigia mirtim mirė Toron
to Daily Star redaktorius John 
B. Bone.

ROCKFORD, UI., birž. 8. 
— Gavę-s proto pamišimą, El- 
mer Walter, 65 metų amžiaus, 
nušovė, miegojusį savo sūnų, 
paskui pats galą pasidarė.

Pulmankarių porte
rių streikas at

šauktas
NEW YOHKAS, birt. 8. — 

Pullmano vagonu porterių 
streikas, kuris turėjo prasidė
ti kaip šiandie, tapo genera
linio Brotherhood of Sleeping 
Car Porters organizatoriaus 
A. Ph. Randolpho vakar va
karų atšauktas.

IStreikų atšaukti pataręs 
William Green, Amerikos Dar
bo Federacijos pirmininkas. 
Green pasakęs, kad nors jis 
pripažįstąs porterių reikalavi
mų teisingumą, bet visuome
nė dar nesanti pilnai painfor
muota apie dalykų padėtį ir 
streiko pasisekimui sąlygos 
esančios nepalankios.

šeši asmenys žuvo 
po traukiniu

t ---------------------

Jų stabdomas automobilis šlau- 
žte pašliaužė po traukinio lo
komotyvą

PEOKIA, Ilk, birž. 8. — Ties 
Mackinaw, netoli nuo čia, pa- 
sažieriniam Big Four geležin
kelio traukiniui užgavus auto
mobilį buvo užmušti šeši as
mens, jų tarpe trys vaikai, 
l’žmušti yra: Ransom Basty, 
46; jo trys vaikai amžiaus nuo 
3 iki 7 metų; Basty senutė 
motina ir Barold Watson, 47 
metų amžiaus.

Jie grįžo iš kapų namo į 
Mackinavv. Tik arti geležinke
lio Bust v pamate greitai at
bėgantį traukinį, ir jis visk 
pajėga bandė automobilį su
stabdyti, tačiau automobilis 
slyste slydo dar penkiolikę pė
dų ir išlydo į traukinį.

Filipinų viceguberna- 
torius parvyko Wa-

• shingtonan
WASUIN(iTONAS, birž. 8. 

— Kelioms dienoms pasitarti 
su vyriausybe, Washingtonan 
parvyko E. A. Gilmore, Fili
pinų salų vieegubernatorius.

Airių moterų kalinių 
bado streikas ,

BELFASTAS, šiaurės Airi
ja, birž. 8. — Iš Dublino pra
neša, kad Montjoy kalėjime 
penkios moterys kalinės pa
skelbė bado streiką, reikalau
damos, kad jos butų traktuo
jamos kaip politinės kalinės, 
nes jos tokios esančios. Jos 
streikuoja jau nuo praeito an
tradienio.

KĄ JAM PADARĖ GUZĖ

Nualpusį atgaivino, atgaivinus 
į kalėjimą pasiuntė

CLINTON, III., birž. 8. — 
John Baker, Waynesvillės pi
lietis, gavo $200 pabaudos ir 
6 mėnesius kalėjimo dėl to, 
kad teisme jis priėmė gurkš- 

•nį gūžes.
Baker, pašauktas teisman 

dėl nusikaltimo prohibieijai, 
nualpo, ir kai jis susmuko ant 
grindų, iš kišenės jam iškrito 
buteliukas.

Valstybės prokuroras, many
damas, kad buteliuke yra vai
stai, tuojau paėmęs prikišo nu- 
alpusiam prie lupų. Baker at
sigavo, bet, jo nelaime, iš bu
teliuko nulašėjo skystymo ant 
grindų ir teismo kambarys pa
kvipo... munšainu.

Teisėjas, kuris buvo Bake* 
rį beišteisinąs, nuosprendį tuo
jau pakeitė.

No. 137

Sovietų viršila duo
da informacijų apie

Trockį ir kitus
Kalinin, žemės ūkio koopera- 

torių kvočiamas, aiškina 
taipjau santykius su Vokie
tija ir Donbaso bylą

MASKVA, birž. — Sovre
ti jos žemės ūkio kooperatyvų 
konferencijoje, kuri dabar lai
koma Maskvoj, kai kurie kon
ferencijos dalyviai davė kele
tą įdomių paklausimų Kalini
nui, sovietų sąjungos centrali
nio vykdomojo komiteto pir
mininkui, į kuriuos pastarasis 
iavė atsakymus.

Klausimai buvo toki:
“Kame "dabar yra Trockis ir 

kaip jis pasilaiko?”
“Trockis gyvena sveikas Al

ma Altą mieste, Kazakstano 
sostinėj,” atsakė Kalininus.

“O kur yra Zinovjevas ir 
Kamenevas?”

“Oficialiai, jie yra Kalu
goj,” atsakė Kalininas, “bet 
kartas nuo karto jie atvyksta 
j Maskvą.”

“Kas padaryta su musų auk
su, kuris buvo pasiųstas į 
Jungtines Valstybes?”

Kalininas atsakė, kad auk
sas buvęs sugrąžintas sovietų 
valdžiai.

“Koki yra musų santykiai 
su Vokietija ryšy su Donbaso 
byla ir kodėl vokiečių laikraš
čiai taip nervinasi?”

Kalininas atsakė:
“Vokiečių laikraščiams visai 

.lėra ko nervintis. Santykiai 
tarp abiejų valstybių yra di- 
Ižiai pagerėję, o dėl svarbių 
misų ekonominių ir kultūri
nių santykių, jie ir toliau pa
siliks draugiški.

“Privačių Vokietijos piliečių 
areštavimas Rusijoj negali pa
kenkti santykiams daugiau, 
kaip kad galėtų pakenkti jiems 
areštavimas Busijos piliečio 

Vokietijoje,” tęsė toliau Kali
ninas. “Vokietijos laikraščiai 

.vartojo per stiprų toną įtar
iami, kad sovietų valdžia kal
ina visą vokiečių pramonę. 

Sakyti, buk mes tą aferą su
taisę tikslu padaryti nemalo
numo Vokietijai, yra biauri ne
liesa. Mes buvome priversti tei
sti vokiečius kartu su rusais, 
nes kitaip teismas butų buvęs 
farsas.”

NUŽUDĖ MOTERĮ IR PAŠAU
KĖ GRABORIŲ; PATS 

PASISLĖPĖ

TULSA, Okla., birž. 8. — 
Nušovęs jauną moteriškę, Fa
bijų Green, 28 metų amžiaus, 
jos šovikas J. B. McNeal, 40, 
buvęs mksto kalėjimo virši
ninkas, telefonu pranešė apie 
tai, ką jis padarę|s, Mienajn 
“graboriui” ir Tulsa Tribūne 
laikraščio redakcijai. Patsai šo
vikas pasislėpė ir policija jo 
eško. McNeal ir moteriškė gy
veno daikte, nors nebuvo vė
lę.

GAISRAS ZARASUOSE

ZABASAI. — Balandžio pa
baigoje iš nežinomos priežas
ties kilo gaisras ir sudegė A. 
Zagorsko, M. Mikailovo ir F. 
fMiįkailovo įgyvenamieji namai 
ir prie namų sandėliukai.

Nors Zarasutwe ir yra gais
rininkai, bet jiems gaisro su
stabdyti nepavyko.

Trobos kalbamų piliečių ne
buvo apdraustos, nuostoliai 
siekia 25,000 litų.
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Prezidentai ir prezi
dentiniai rinkimai
Ateinantį rudenį bus renka

mas Suv. Valstijų prezidentas. 
Vice-prezidentas, kuris yra se
nato pirmininkas renkamas tuo 
padu laiku.

Pirm balsavimo balsuotojas 
daug girdi apie kandidatus, 
kurie yra nominuotu Ir kuo
met ima pirmą balsavimo žing
snį jau žinos kandidato kvali
fikacijas.

Beveik visos valstijos turi 
kokį nors balsavimo reikalavi
mą. Tikslas to yra surasti, ai* 
balsuotojas turi teisę balsuoti 
ir sulaikyti neteisingus žmcr- 
nes nuo balsavimo daugiaus 
kaip vienoj vietoj.

Konstitucija duoda kiekvie
nai valstijai nustatyti savo 
balsavimo tvarką. Todėl sun
ku trumpai išdėstyti įvairius 
balsavimo reikalavimus. Vi
sose valstijose balsuotojas tu
ri būti dvidešimt vienų metų 
amžiaus. Beveik visos valsti
joj taipgi reikalauja, kad bal
suotojai butų piliečiai. Toliaus 
reikalauja paskirto laiko gyve
nimo valstijoj—nuo trijų mė
nesių iki dviejų metų, ir mies
te — nito vienos dienos iki 
vienų metų.

Prasikaltėliai, ubagai ir ne
pilno proto žmonės negali bal
suoti.

Kuomet balsuotjojas užsire
gistruoja, turi paduoti vardą, 
amžių, gyveninio vietą, kaip il
gai gyveno valstijoj ir rinki
mų distriktą.

1796 m. John Adams išren
kamas prezidentu, o Thomas 
Jefferson vice-prezidentu. Pas
tarasis yra nepriklausomybės 
deklaracijos autorius. 1800 m. 
Thomas Jefferson ir Aaron 
Burr gavo lygiai balsų. Tuo
met prezidentą rinko kongre 
sas, kuris Jeffersoną išrinko 
prezidentu, o Burr’ą vice-pre
zidentu. Po to įvykio išėjo 
naujas įstatymas, kuriuo buvo 
renkama prezidentas ir vice
prezidentas atskirai. Nuo to 
laiko atskirai reikia balsuoti už 
prezidentą ir vice-prezidentą.

1804 m. Jefferson vėl išrink
tas prezidentu, o George Clih- 
ton vice-prezidentu. 1808 m. 
James Madison prezidentu, 
George Clinton vice-prezidentu. 
1812 metais James Madison 
prezidentu, Eldrige Gerry vi
ce-prezidentu. 1816 m. prezi
dentu išrinktas James Monroe, 
vice-prezidentu Daniel Thomp- 
kins. Monroe istorijoj giria
mas kaipo autorius Monroe 
Doktrinos. 1820 m. Monroe ir 
Thompkins vėl išrinkti. Tuo
met Monroe gavo beveik visus 
renkamus balsus, išskyrus vie
ną, kurį balsuotojas jam neda
vęs dėlto, kad nebūtų išrinktas 
vienbalsiai. (Pacifio and Atlantic Photo)

Rinkimų dienoj, balsuotojas 
turi eiti į balsavimo vietą sa
vo distrikte. Kinkinių vietos y- 
ra patogiose vietose ir visi pa
togumai teikiami balsuotojams. 
Rinkimų ofise yra rentininkas, 
kuris užrašo balsuotojo vardą 
ir adresą ir gali sužinot ar tin
kamai užsiregistravęs ir ar 
gali balsuoti. Jeigu gali bal
suoti, jam paduodamas balio- 
tas. Pasiėmęs tą baliotą nuei
na į tam tikrą budelę, kamba
rio užpakaly, kur privąti^kai 
gali išpildyti. Jeigu negerai iš
pildo, gali gauti antrą ir net 
trečią kortelę.

Kai-kuriuose miestuose bal
savimo mašinos vartojamos. 
Jos panašios į pinigų registrus. 
Ji yra taip padaryta, kad ga
lima balsuoti tik dėl vieno kan
didato kiekvienoje vietoje ir 
tik tada, kuomet vieta, kur 
mašina laikoma, yra uždaryta.

Prezidento alga yra $75,000 
į metus. Apart asmeniškos al
gos prezidentas aprūpintas gy
venimo vieta. ekzekutyviais 
ofisais ir kitais patogumais.

Pirmutinis S. Valstijų prezi
dentas buvo didysis generolas, 
Jurgis VVashington, šios šalies 
tėvas, kuris buvo išrinktas be 
jokios opozicijos 1789 m., ba
landžio 6 dieną. Jis gavo 69 
renkamus balsus. Tuomet bu
vo dar 11 kandidatų, kurie ti
kėjosi patekti antron vieton, 
nes tokis tapo vice-prezidentu. 
John Adams, kuris gavo 34 
balsus, liko vice-prezidentu. 
1792 m. Washingtonas vėl pre
zidentu išrinktas, o John 
Adams vice-prezidentu. Trečiu 
kartu VVashingtonas atsisakė 
kandiduoti.

1824 metais prezidentą rin
ko kongresas dėlto, kad nė 
vienas iš kandidatų negavo 
daugumos balsų. Kongresas 
prezidentu išrinko John Quincy 
Adams, o vice-prezidentą John 
Calhoun. Pastarasis patapo po
puliariu kaipo laimėtojas New 
Orleans mūšių, kuriais nuga
lėjo anglus. John Calhoun bu
vo vice-prezidentas. 1832 me
tais Jacksonas vėl išrinktas 
prezidentu, o Van Buren vice
prezidentu. Pastarasis prezi
dentu tapo 1836 m., o vice-pre
zidentą Kichard M. Johnson iš
rinko senatas. Harrisonas pre
zidentu išrinktas 1840 m., bet 
praėjus mėnesiui po inaugura
cijos mirė. Vice-prezidentas 
John Tiler tapo prezidentu. 
James Polk prezidentas ir Ge
orge Dalas vice-prezidentas iš
rinkti 1844 metais.. - •

/V 1 »V f ' •

1848 m. prezidentu išrinktas 
generolas Zachary Taylor ir 
Millard Fillmore vice-preziden
tu. Taylor mirė, jo vietą už-

P-lė Ella Van Hueson, kuri 
tapo pripažinta gražiausia mer
gina ne tik Chicagoje, bet ir vi
sose Jungt. Valstijose, o net ir 
visame pasaulyje. Jį tapo iš
rinkta “Miss Universe” inter
nacionaliniame gražuolių kon- 
teste Galveston, Tex.

ėmė vice-prezidentas 1850 m. 
1852 m. Franklin Picrce pata
po prezidentu, o Wiliam Kutus 
King vice-prezidentu. 1850 m. 
James Buchanan ir John Bre- 
ckenridge buvo išrinkti.

Nuo civilio karo pradėjo for
muotis ir tvirtėti partijos. Iki 
tam laikui politinės partijos 
kovojo už laimėjimą po įvai
riais vardais. Federalistai prie
šinosi antifederalistams ar re- 
publikonams. Pirmieji repub- 
likonai tikrenybėje buvo ką da
bar vadiname demokratais. De
mokratai priešinosi tautiniams 
republikonams. 1856 m. susi
formavo moderninė republiko-

nų partija, kuri apsivainikavo 
laimimu 1860 m., kuomet Ab* 
raham Lincoln likos išrinktas 
prezidentu ir Hannibal llamlin 
vice-prezidentu. Lincolnas vėl 
išrinktas 1864 m. su Andrevv 
Johnson vice-prezidentu. 1865 
m. balandžio 15 d. mirė. And- 
rew Johnson pasiliko preziden
tu. Po Johnson buvo išrinktas 
generolas Grant, civilio karo 
veteranas; vice-prezidentas iš
rinktas Schuyler Colfax, 1868 
metais.

1872 m. Grant vėl išrinktas 
su Henry Wilson, vice-preziden
tu. 1876 m. republikonų kan
didatas Kutherford Hayes iš
rinktas prezidentu ir VVilliam 
Wheeeler vice-prezidentu. 1880 
metais republikonai vėl laimė
jo, — James Garfiefd patapo 
prezidentu, o Chester Arthur 
vice-prezidentu. Garficld mirė 
1881 m., rugsėjo 19 dieną. Jo 
vietą užėmė Arthur.' Demo
kratų partija parmą sykį po 
civilio karo laimėjo 1884 me
tais. Tada prezidentu buvo iš
rinktas Grover Cleveland, o vi- i 
ce-prezidentu Thomas Heiid- 
rieks. 1888 metais išrinktas re- 
fpublikonų kandidatas, Bcnja^ 
min Harrison, ir Levy Morton 
vice-prezidentu. 1892 m.; rin-1 
kimus vėl laimėjo demokratai 
išrinkdami Clevelandą prezi
dentu ir Stevensoną vice-prezi
dentu.

1896 metais laimėjo republi
konai su VVilliam McKinley ir 
Garret Hobart. McKinley vėl 
išrinktas 1900 metais, su 
Theodore Ttoosevelt vice-prezi
dentu. McKinley pašautas 1901 
m. rugsėjo 6 d., o mirė rūgs.' 
14 d. Roosevelt pasiliko pre- 
zidentu. 1904 metais išrinktas 
Koosevelt su Charles Fairbans 
vice-prezidentu. 1908 metais iš-' 
riktas W. Taft su James S.

Sherman. 1912 m. išrinktas 
Wilsonas ir Thomas Marshall. 
Taip pat ir 1916 m. išrinkti tie 
patys demokratai.

1920 m. laimėjo republiko
nai išrinkdami Hardingą su

Calvin Collidge vice-preziden
tu. Hardingas mirė rugpiučio 
2 d., 1923 m., Coolidge liko jo 
vieton. 1924 m. vėl laimėjo 
republikonai išrinkdami Coolid
ge ir Dawcs. (FLIS.)

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 į vakarus nuo Halsted St. 
Phone Canal 2544—2545

Sutaupysit daug pinigų pirkdami 
rakandus tiesiog iš dirbėjo

Mes esame išdirbėjai frontinių setų ir parduodam už labai 
prieinamą kainą, net olselyj krauįuvninkai turi mokėt 
daugiau, kaip pas mus kostumeriai perka. Kiekvienam 
apsimokės pažiūrėt, bo mes apdengalų Ihbai gražių turim. 
Ateikit ir persitikrinkit.

ARCHER PARLOR FURNITURE MFGS.
4140 Archer Avė.

tarp Francisco ir Richmond St.
Phone Lafayette 9733

Savininkas Juozapas Kazik, Adant Shaaf, Pianų agentūra

iew low 
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i Fotografuokites Į
Mano naujai, artistiš- b 
kai ištaisytoje studijoje ?

L'p
. Mano ilgų mė
lį tų patyrimas 
*j ir nuolatin i s 

sekimas nau-
’ jų išrad i m ų 
s pa v e i k s 1 ų 
/ traukime užti- 
•, krina jums ge 
? rą darbą.
jį Be extra pri- 
j mokėjimo va- 
jį žiuoju nufoto- 
< grafuoti namus, 
į kilius ir tajn

i W. J. Stankūno į
• Studija f

3315 So. Halsted Street
S Telefonas Yards 1546 ji

Chicaso, III.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

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

1618 West 18-ta Gatvė

VISIEMS ŽINOTINA

šiuomi pranešu visiems kostumeriams ir 
rėmėjams, kad savo krautuvę perkėliau į kitą 
vietą, tai yra, prie 3313 So. Halsted St.

šiuomi visus kviečiu atsilankyti į mano 
krautuvę.

J. RIZGEN
3313 S. Halsted St., Chicago, III.
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fine sixes—all elosed bodies—in 
šedan or coupe model. Ai these new Iow 

prices, here are the mosi reinarkable valties 
Peerless has ever oftered. By all means see 
them and drive them before you buy any car.

PEERLESS MOTOR CAR CORP. Cleveland, Ohio 
(411 prlcįif, •> K /artory)

Bridgeport Auto Sales
3222 So. Halsted Street, Chicago
J. J. Ja nei u na s , Phone Victory 4929

" 11 ' — =8™^--------- Į —------------

Dykai Patarimas
Teikiamas Sergantiems Žmonėms 

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

Dr. B. M.
35 So. Dearborn Street

Kampas Monroe Street, Chicago, 
Crilly Building

Imkite elevatorių iki penkto aukAto. Vyrų 
priėmimo kambarys 606,—Moterų 508. Ofi
so valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 va
kare. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 po 
piet. Panedėlyj, Seredoj ir Subatoj nuo 10 
ryto iki 8 valandai vakare.
Dvidešimtis penki metai tame name

25*
— yra tinkama 
kaina mokėti 

už gerą 
dantų 
mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE 

Large Tube 

2¥

Feeuamint
Liuosuotoją 

Jus kramtysit 
Kaip Gumą

> i Soknis Tik 
Mėtos -

by
Lambert Phsnnacal Co., Saąat Loais, U. S. A.
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Tūkstančiai žemdir
biškų darbininkų 
reikalingi kviečių 

juostė

Sezoninis ūkių darbas reika
lauja labai daug darbininkų — 
net tūkstančius. Ir nuo tų dar
bininkų priguli šalies dalių ger
būvis. Sezoniniai darbininkai 
dirba tik per trumpą laiką. Bet 
tą laiką galima pailginti ke
liaujant iš vienos vietos į kitą, 
kur tik tų darbininkų reikia.

Yra valdžios užduotis prista
tyti sezoninius darbininkus ir 
prižiūrėti, kad jie butų prista
tyti tinkamose vietose ir tinka
mu laiku. Suv. Valstijų Darbo 
Departamento Farm I^ibor Di- 
vision o f the United States 
Employment Service tam tiks
lui Įvedė naują organizaciją. 
Ji apsiima pristatyti žemdir
biškus darbininkus bile kokioj 
vietoj ir darbininkams duoti 
informacijas kur ir kada jie 
gali gauti darbo ir kiek algos 
mokama.

Farm Labor Division centra- 
lis ofisas randasi 2023 Main 
St., Kansas City, Missouri val
stijoj. ('.aiima taipgi gauti in
formacijų iš skyrių, kurie ran
dasi Port \Vorth, Texas; San 
Antonio, Texas; EI Paso, Te- 
xas; Denver, Colorado; Sioux 
City, lowa; Sioux Falls, South 
Dakota; Fargo, North Dakota; 
Shreveport, Louisiana; Spoka- 
ne, \Vashington; Medford, Gre
go. Arba Eederalės Valstijų 
Darbo ofisuose bile kur.

Pranešimai išleidžiami ir 
siunčiami dovanai laiks nuo lai
ko, kol užderėjimas prasideda. 
Pinigų neimama už informaci
jas arba darodymus apie dar
bus.

Prižiūrėti ir užauginti šalies 
kviečius ir kitus javus yra mil
žiniškas darbas.

Piutūs laikas tęsiasi nuo bir
želio iki spalio mėn. ir apima 
teritoriją nuo Texas iki Kana
dos linijos ir į vakarus iki Ba
rniojo okeano.

Fort U’orth distrikte, Texas 
valstijoj, kviečių piutūs darbas 
prasideda mio birželio 1 d. iki 
5 d., ir Panhandle distrikte, ku
ris aukščiau stovi, apie birže
lio 20 dieną. Tuo laiku kuomet 
darbas baigiasi Fort Worth 
distrikte, Texas valstijoj, jau 
tas pats darbas prasideda Okla- 
homos valstijoj. Oklahomoj 
ima apie trys savaites atlikti 
šitą darbą ir vyrai kurie prie 
darbo čia dirba, povaliai keliau
ja i šiaurę iki Kansas valstijos 
pietinės linijos, kur apie tą lai
ką darbas prasideda.

Kansas valstija yra svarbiau
sia kviečių valstija Suv. Valsti
jose ir todėl reikalauja daug 
pageltos. Pagerintos mašine
rijos įvedimas sumažino skait
lių reikalaujamų darbininkų, 
bet vistiek šiais metais bus rei
kalinga pasamdyti 16,000 dar
bininkų.

Su gražiu oru piutūs darbas 
piet-centralėse valstijose prasi
deda birželio 15 d. arba 20 d. 
Oro aplinkybės gali pagreitinti 
arba sulaikyti šitą darbą nuo

valstijose.
šis darbas ne lengvas, gana 

sunkus. Bet vistiek nereikia 
turėti patyrimo. Jeigu vyras 
pripratęs būti ant lauko, dar 
geriau, nes saulė labai karšta.

Šitiems darbininkams kai ku
rie gelžkeliai sumažino gelžke- 

• lio kainą — paprastai ima pu-

(Pacific and Atlantic Photo)

\Villiam “Big Bill” Haywood, 
buvęs I. VV. VV. vadas, šiomis 
dienomis pasimirė Maskvoj, 
apleistas ir savo buvusių drau
gų — bolševikų. Jis pabėgo 
Rusijon po to, kaip tapo Ame
rikoj nuteistas 20 metų kalėti 
už priežinimąsi karui.

10 dienų iki 2 savaičių. Darbo 
laiku, apart Farm Libor Divi
sion centralinio ofiso, laikinas 
ofisas būna atidarytas Union 
Stotyje, Kansas City, Missouri 
valstijoj. Organizacijos specia
liai agentai svarbiuose darbo 
centruose turi duoti informaci
jas darbininkams ir prižiūrėti 
tinkama darbininkų distribuci
ją. Apie liepos 1 d. jau Kan
sas valstijoj darbo reikalavimai 
būna gerai aprūpinti.

Rytiniai ir šiaur-rytiniai ,Co- 
lorados kviečių distriktai šiais 
metais reikalaus nuo 2,000 iki 
3,000 darbininkų. Nebraskos 
valstija paprastai reikalauja a- 
pie 8,000 naujų vyrų. South 
Dakota apie 10,000, North Da
kota, didžiausia kviečių augin
toja apie 20,000 arba ir dau- 
giaus vyrų.

Tūkstančiai darbininkų rei
kalaujama Minnesota, Montana, 
Idaho, Oregon ir VVashington j

MŪRINIS arba MEDINIS
i imokėti — kiti R* 

y I v mokėjimais į 24 mėnesius 
Musų speciališkumas 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.
Evanston

Tel. University 3950 arba 
Rogers Park 8270

sę kelionės kainos.
Galima gauti knygutes ir spe

cialius pranešimus apie javus, 
darbo reikalavimus, algas ir tt. 
iš centralinio Farm Labos Di
vision ofiso, 2023 Main St., 
Kansas City. Missouri. Tik rei
kia pasiųsti vardą ir adresą.

(FLIS).

Gauk Sau Pinigų Statinę
Ateik j musų banką 

šiandie (arba bile biz
nio dienoj iki Liepos 
14-tos), pradėk taupy
mo sąskaitą arba 
nio išmokėjimo 
sąskaitą ir gausi
gražią nikeliuotą pinigų 
statinę.

dali- 
bono

sau

Seni ir nauji depozi- 
toriai turi progą su 
kiekvienu depozitu lai
mėti vieną iš vertingų 
ir naudingų namams 
daiktų, kurie yra išdėti 
banko priemenėj.

Atsinešk kuponą

Šis kuponas ir depozitas duoda turėtojui progą lai
mėti vieną iš septynių vertingų ir naudingų na

mams daiktų.

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANKE

1110 W. 35 St., Chicago, III.

Central Manufacturing District Bank
TRUSTINfi KOMPANIJA

1110 West 35th Street, Chicago, III.
Valstijinis Bankas Biržos Bankas

Ka Eudeikio Vardas Reiškia
LAIDOTUVĖSE?
Mandagumą, Sąžiningumą, Greitumą 

ir Pigumą
Nėra skirtumo kur gyvenate, tiktai pašaukite

EUDEIKĮ
Kuomet Eudeikis rūpinasi laidotuvėmis, jus galite būti tik

ras dėl dviejų svarbių dalykų:
1. Kiekvienos Eudeikio vadovaujamos laidotuvės atsižymi 

iškilmingumu, geriausiu patyrimu, mandagiausiu patarnavimu 
ir puikiausiu automobilių įrengimu.

2. Visi chicagiečiai žino, kad Eudeikio automobiliai vartoja
mi laidotuvėse yra nesulyginami savo gražumu visoje šalyje: 
didumu, patogumu ir atsakančiu važiavimu. Eudeikio automo
bilių šoferiai yra patyrę žmonės, jų patarnavimas yra manda- 
giausis. Už automobilius daug geriau įrengtus, rokuojama pi-, 
giau, negu kitur. Jus ilgai atsiminsite laidotuves savo mylimųjų, 
jei tik pavesite laidojimų Eudeikiui, nes tas laidojimas bus atlik
tas kuogeriausiai.

EUDEIKIS
DIDYSIS OFISAS:

4605-07 South Hermitage Avenue
Tel. Yards 1741 ir 1742

SKYRIUS 
3201 Auburn 

Avenue
Boulevard 3201

SKYRIUS
4447 So. Fairfield 

Avenūe 
Lafayette 0727

SKYRIUS 
1410 S. 49th Ct.

Cicero
Tel. Cicero 3794

Peoples Furniture Co, Krautuvėse

IšpardavimasNamu Reikmenų
' ŽEMIAUSIOS KAINOS VISAM MIESTE

Ant Lengvų Išmokėjimų
Pirkite sau seklyčiai setų iš musų — išdirbėjų su pilnu užtikrinimu 

ir sutaupinkite daug pinigų.
3-jų šmotų seklyčios setas ap- 
dengtas geros rūšies dviejų 
spalvų Jacųuard Velour, tvir
tas, dailus ir patogus, už že
miausias kainas visam mieste, 
3 šmotai už

S87.50
Šimtai kitokių madų ir apkainavimų iš ko pasirinkti

Miegamų kambarių setus Peoples krautuvės perka karlodais iš parinkčiau
siu Amerikos išdirbysčių už žemiausias kainas, kas mums daleidžia parduoti pi
giau ir sučėdyti daug pinigų savo pirkėjam. Vėliausio padarymo miegamo kam

bario setai riešuto su gum 
medžio kombinacija, dailiai 
nubaigti.

Pilnos mieros lova, šefore- 
ta ir komoda, arba vanity ko
moda, 3 šmotai už

$79.50
Pamatykit Šiuos Bargenus Musų Krautuvėse Vartotų Grojiklių Pianų 
$500.00 Mahogany medžio Grojiklis Pijanas'.... $95.00 
$650.00 Aržuolo medžio Grojiklis Pijanas ...... $145.00
$530.00 Mahogany medžio Grojiklis Pijanas .... $198.00 
$500.00 Riešuto medžio Grojiklis Pijanas..........$200.
$575.00 Riešuto medžio Grojiklis Pijanas ...... $250.00
$750.00 Kimball Grojiklis Pijanas ....................  $298.

Lengvais Išmokėjimais, Suolelis ir Voleliai Veltui.
Rankomis Groti Vartotų Pianų Bargenai

Platus pasirinkimas iš gerų išdirbysčių po
$18.00, $25.00, $40.00, $47.50, $60.00, $75.00 ir aukščiau

Lengvi išmokėjimai po 50c iki $1.00 j savaitę

3jų Šmotų Lovos Įrengimas
|H ĮŽMIlM Lova, springsai ir vatos matrasas, $14.50

kaip ant paveikslo.........................................
[M Šis įrengimas susideda iš pageidaujamo dydžio: lova kaip
• parodyta, baltos vatos matrasas sveriantis 45 sv., tvirti ir 

užtikrinti springsai. Dabar tamstos turite progą pirkti 
PEOPLES Krautuvėse visus 3 šmotus už kainą, kurios vie- 
na lova yra verta.

Alaska ir Gibson Ladaunės
Yra geriausios ledaunės ant marketo

Dabar pirkdami iš Peoples Krautuvių sutau
pysite daug pinigų ir gausite geresnę ledaunę. 
šeimyniškos mieros ledaunės' su Ą Ė
Su trimis durimis $18.95

ir augščiau

Felt Base Grindų Uždangalai
Labai dailus patentai ir spalvos; bus didis virtuvės ar 
vargomojo kambario papuošimas ir palengvinimas šei
mininkei darbe. Pasirinkimas iš daug skirtingų pieši- 
nių ir spalvų už nužemintą kainą. 9X12 $4.95 
kauras, kaina .........................................

ir augščiau

Day Bed (Dieninė Lova)

Automatiškai atsidaro, geri springsai ir dailus matra
sas vertės $25.000. Nužeminta kai- $14.75r 
na.......................................................

LENGVUS IŠMOKĖJIMO BUDUS SUTEIKIAME VISIEMS

Didžiausios Lietuvių Krautuves Chicagoj ir Amerikoje

Peoples Furniture Co.
BRIGHTON PARK a 18-tos GATVĖS KOLONIJOJE

4177-83 Archer Avė. 1922-32 S. Halsted St.
Telephone Lafayette 3171 ' Telephone Canal 6982

M. Kežas, Vedėjas J. Nakrošius, Vedėjas
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“ekonominiu klestėjimu”, apie kurį tiek daug per keletą 
paskutinių metų yra pripasakoję bolševikų komisarai 
ir jų agentai?

Kalininas pasakė, kad sovietų Rusija turinti steng
tis pakelti savo žemės ūkį iki prieš-karinio laipsnio. Tuo 
jisai pripažino, kad da ir dabar svarbiausioji Rusijos 
turto versmė, žemės ūkis, stovi žemiau, negu stovėjo 
1914 metais. ,

Jeigu taip, tai komunistų pasakos apie “matuškos 
Rasėjos” gerbūvį, apie jos progresą ir jos gyventojų 
laimę —- buvo ir yra melas!

Per dešimtį metų savo viešpatavimo bolševikai vyki
no ne socializaciją, bet pauperizačiją.

VISOKIOS NAUJIENOS IŠ KLAIPĖDOS 
PADANGĖS

BOLŠEVIKŲ BYLOS PRIEŠ SLA.
Rašo Andrius Kemėža

Aut laivo amerikiečius svei
kino varde vyriausybės ir gu
bernatorius, Įeit, pulk. Lior- 
mantas; amerikiečiams priimti 
komiteto vardu sveikino A. 
Brakas, o Kauno komiteto var
du sveikino prof. žemaitis. 
Ekskursijų vadai liko apjuosti 
juostomis ir jiems įteikta gė
lių buketai, o bendrai visiems 
ekskursantams buvo prisegioti 
tautiški ženkleliai. Komp. S. 
Šimkų, kuris taipjau gryžo iš 
Amerikos, pasitiko jo žmona 
ir konservatorijos mokiniai, ku
rie įteikė jam gelių pluokštę. 
Visų laikų prie laivo griežė pul
ko kariškas orkestras.

Kun. Albavičius nuoširdžiai 
dėkojo vyriausybės atstovams 
ir komitetų nariams už nuošir-
dų ir broliškų priėmimų ir kvie
tė amerikiečius jaustis kaip

Vėliaus kąrininkai su šeimy
nomis automobiliais nuvyko pas 
krašto gubernatorių, kad iš- 
jęcrti taurę už įlietu vos ateitį.

Kaip 4 vai. piet, Klaipėdos 
konservatorijos mokinių simfo
ninis orkestras Smiltinėje, sod
ne davė gražų koncertą, kur 
taipjau atsilankė daug publi
kos. Koncertų, vadovaujant p. 
Gaubui, pradėjo Lietuvos him
nu. Po to buvo gražiai išpil
dytos Beethoveno ir Schuberto 
simfonijos.

Musų komunistui spauda triukšmingai reiškia savo 
džiaugsmą, kad pašalintieji iš SLA. 14 kuopos nariai 
(Clevelande, Ohio) laimėję bylą prieš SLA. Pildomąją 
Tarybą. Tos spaudos pranešimu teismas birželio 5 die
ną, išnešęs sprendimą, kuriuo Pildomajai Tarybai įsa
koma pašalintuosius iš 14 kuopos 36 asmenis priimti 
atgal į kuopą. Pildomajai Tarybai leidžiama per 30 die
nų paduoti apeliaciją prieš tą sprendimą.

Mes dar nežinome, kuo galėjo būt paremtas toks 
nuosprendis ir prie kokių aplinkybių jisai buvo išneš
tas. Bolševikai nelabai gerbia tiesą, ir praeityje buvo 
ne kartą patirta, kad jie giriasi “milžiniškomis pergalė
mis”, kuomet tikrumoje visai nėra kuo girtis. Taigi 
kolkas nedarysime jokių komentarų apie tai ir palauk
sime tikslesnių žinių.

Bet vieną dalyką verta jau ir dabar pažymėti, bū
tent, tą, kad bolševikai be galo mėgsta bėgioti po “bur- 
žuaziškus teismus”. Jie šaukia, kad buržuazija jokios 
tiesos nepripažįstanti, kad buržuaziniai teismai tai — 
darbininkų smaugimo įrankiai; o tuo pačiu laiku niekas 
tiek daug nesibylinėja, kaip jie patys. Per keletą metų 
jie, pa v. vartojo, kaipo savo įnagį, nabašninką Jamon- 
tą, kurį jie buvo sukurstę traukti teisman “Naujienas”, 
ir jie liudijo jam, agitavo už jį ir kitokiais budais rėmė 
jo pastangas “suprovoti” Bendrovę — iki jis pražudė 
savo turtą ir sveikatą.

Susivienijime bolševikai jau taip pat ne pirmas 
kartas šaukiasi advokatų ir teismų pagalbos. Visai ne
senai jų vienas draugužis prakišo bylą su SLA. kuopa 
Grand Rapids’e, Mich., ir girdėt, kad prieš tą kuopą 
esanti užvesta da ir kita byla. O kiek kartų bolševikai 
yra grąsinę Pild. Tarybai bylomis, tai sunku butų ir su
skaityti.

Visai galimas daiktas, kad šis kovos būdas bolševi
kams kurį laiką bus naudingas. Viena, jau dėl to, kad 
užvedant bylą teisme yra progos kaulyti iš savo sekėjų 
naujų aukų: bolševikai iš patyrimo žino, kad šitam 
tikslui jie sukolektuoja daugiau pinigų, negu reikia iš
leisti. Bylinėtis, be to, jiems yra patogu da ir dėl to, 
kad SLA. (kaip ir kitos musų organizacijos) nėra pri
sirengęs atremti tokios rųšies atakas. Teismas reika
lauja daug visokių formalybių, apie kurias paprastas 
žmogus mažai tenusimano. Musų kuopose atliekama 
viskas greičiaus “draugiškai”, negu formališkai, ir jei
gu kieno nors pasamdytas advokatas ims kabinėtis prie 
to arba kito kuopos tarimo, tai jam nesunku bus surasti 
“kabliukų“. Taip pat juk ir musų didžiųjų organizaci
jų centralinės įstaigos daugiausia susideda ne iš advo
katų, kurie kiekvieną savo žingsnį svarstytų iš to at
žvilgio, ar jį galima apginti teisme, ar ne.

Žodžiu, bylomis daryti keblumų organizacijai yra 
gana lengva. Bet tie, kurie šitą lazdą mėgsta vartoti, 
privalo neužmiršti, kad ji turi “du galu”. Jeigu bolševi
kai šaukiasi valdiškų teismų pagalbos savo partinėse 
kovose prieš kitaip manančius žmones, tai jie galės su
silaukti to, kad ir prieš juos bus vartojamos panašios 
priemonės. Ar jie mano, kad “buržuazinė valstybė” 
juos labiau užtars, negu jų priešus?

Pasirinkę sau “provininkų” rolę, bolševikai turės 
priimti ir visas išplaukiančias iš to pasėkas.

Balandžio 30 d., “Ryto” vieš-, 
buty, įvyko susirinkimas Klai
pėdos kultūrinių organizacijų 
pasitarimui apie pasitikimų 
Amerikos lietuvių ekskursijų. 
P-as Adomas Brakas atidarė 
susirinkimų ir perskaitė die
notvarkę, taipjau pasakė ata
tinkama kalbų.

Pirmas klausimas buvo, kaip 
geriausia ir maloniausia priimti 
Amerikos brolius lietuvius, ku
rių tiek daug šiemet žada ke
liauti aplankyti savo gimtąjį 
kraštų. Amerikos lietuviai sa
vo didelėmis aukomis yra daug 
prisidėję prie iškovojimo Lietu
vos nepriklausomybės; o ir 
pats Klaipėdos kraštas tapo at
vaduotas nuo imperialistinės 
Vokietijos ir prijungtas prie 
Lietuvos irgi amerikiečių pa- 
gelba. Brakas siūlo, kad tokie 
brangus svečiai butų tinkamai 
priimti ir apsaugoti nuo viso
kio išnaudojimo ir kad jiems 
butų surengti nemokami pie
tus musų lietuviškame viešbu
tyje “Rytas”. Esą ar mes pa
tys sudėsime, ar kaip kitaip, 
bet amerikiečiams turi būti 
duodami broliški pietus. Dr. 
Trukanas praneša, kad jis iš 
prof. žemaičio gavęs prižadėji
mų, kad jis apmokės 300 litų 
už pietus amerikiečiams, bet 
kad jokių aukų iš amerikiečių 
nebūtų renkama, nes ar gi mes 
niekad nenustosime ubagavę ir 
prašinėję iš amerikiečių išmal
dų? Tam visi susirinkusieji 
su džiaugsmu pritarė.

Tuojaus liko viskas aptarta 
ir ant vietos pasidalinta parei
gomis, kas ką turės dirbti 
amerikiečių ekskursijoms at
vykus, kad kuogeriausia ame
rikiečiams patarnavus.

Taip tai darbo žmones šven- Pas savo mylimus brolius ir se
te darbininkų gegužinę šventę; ser^s’ £ia Pat sveikino katali- 
Klaipėdoje. 1 hų “ateitininkų” vardu Dr.

 Liemonas. (To kalbėtojo kal-
Gegužės 3 d. Klaipėdon atvyko 
pirmoji Amerikos lietuvių eks

kursija
Gegužės 3 d., 6 vai. ryte, lai

vu “Boltanik” atvyko Klaipc- 
don pirmoji Amerikos lietuvių 
ekskursija, kuria vadovavo 
Amerikoje rodęs Lietuvos kru- 
tamuosius paveikslus p. Milius. 
Ekskursantus Klaipėdos komi
teto vardu pasveikino A. Bra
kas, kuris ekskursijos vadą 
apjuosė rankų darbo juosta ir 
įteikė jam gėlių pluokštę. 
P-lės Jenkiutė ir Stikliorytė 
prisegtojo amerikiečiams prie 
krutinės tautiškus ženklelius, 
Kauno komiteto vardu visus 
parkeliavusius sveikino p. Ka
rosas. , 

t

Į uostą buvo atvežti miega-

ba padarė tokį įspūdį, kad tik 
vieni “ateitininkai” Lietuvoje 
tėra katalikai-krikščionys, o 
visi kiti yra kokie tai nekrikš
tai). Klaipėdos krašto lietuvių 
vardu sveikino Adomas Bra
kas ,nurodydamas, kad Lietu
va yra daug skolinga užjūrio 
broliams, kurie nemažai prisi
dėjo ir prie Lietuvos valiutos 
išlaikymo. Taipgi pagerbė 
nuopelnus prezidento Wilsono, 
kurio obalsių dėka daugelis 
tautų pasiliuosavo nuo savo en
gėjų.

Kol ėjo bagažų iškrovimas iš 
laivo, visi trys—du ekskursi
jos vadai ir komp. Šimkus, ėjo 
pas gubernatorių pasisveikinti. 
Pakeliui kun. Albavičius užėjo 
pasveikinti čia pereitais metais 
apsigyvenusį Moltkio gatvėj,

[ Pacific and Atlantic Photo]

Vokietijos užsienio reikalų 
ministeris Gustav Stresemann, 
kuris buvo sunkiai susirgęs, 
bet kaip išrodo, veikiausia pa
sveiks. Jis susirgo užsinuodi
jęs sugedusia mėsa.

Vakare, 9 vai., šventės ren
gimo komitetas čia pat, Smil
tynės vasarnamio restorane, 
buvo surengęs pokilį dėl virš 
100 žmonių. Dalyvavo visų 
krašto ir miesto įstaigų pirmi
ninkai, valdybos ir visi kiti pa
sižymėję vietiniai valstybiniai 
veikėjai.

mieji vagonai, į kuriuos eks- 26, savo viloj, .Chicagos katali-
kursantai susidėjo savo daiktus kų veikėją, kun. Lapelį. Kun. 
ir nuvyko į geležinkelio stotį. I Lapelis turi čia savo gražų na- 
Iš stoties, kas gatvekarin, kas mą su visais moderniškais į- 
pėsčias ėjo į lietuvių viešbutį rengimais. Kiek vėliau visi 
“Rytas”, kur buvo suruošti amerikiečiai su savo vadais .bu-
amerikiečiams priimti draugiš- vo kelis sykius fotografuoti, 
ki pietus dėl 40 asmenų. Pie- Komp. Šimkus gi fotografavosi 

ar keturių su bu v. savo konservatorijostųs buvo iš trijų 
valgių ir dar su vyno taurė-‘ draugingais mokiniais, kurie jį 
mis. maloniai pasitiko.

RUSIJOS MIESTAI NETURI DUONOS

Sovietų Sąjungos prezidentas Kaliniu pareiškė sa
vo kalboje, pasakytoje žemės ūkio kooperatyvų suva
žiavimui, kad Rusijos miestai neturi pakankamai duo
nos. Ir visas Kalinino kalbos turinys buvo taip pesimis
tiškas, kad jisai pastatė savo klausytojams klausimą: 
ar po dešimties metų bolševikiškos tvarkos “mes turi
me grįžti atgal”?

Šita žinia apie grasinantį bado pavojų Rusijos 
miestams atėjo tiesiog iš Maskvos, Associated Press 
telegramoje. Taigi, sakyt, kad ji “kontr-revoliucionierių 
išmislas”, negalima.

Bet jeigu sovietų krašte šiandie badas žiuri į akis 
miestų gyventojams, tai kas pasidarė su tuo Rusijos

Kaip Klaipėdos miesto ir fab
rikų darbininkai šventė pasau
linę darbininkų šventę Pirmųjų 

Gegužės
Pirmoji Gegužės nuo pat ry

to buvo šilta, saulėta diena. 
Viskų pavasario saulutė džiu
gino kiekvienų gamtų mylintį 
žmogų. Ryte buvo tylu, ramu. 
Nesigirdėjo ir kasdie kriokian
čių rytais dirbtuvių švilpynių. 
Nesimato ir burių einančių į 
darbų darbininkų. Dirbtuvėse 
irgi tylu, nebuvo ten nė kas
dieninio trenksmo, nė dūzgimo 
mašinų.

Tik apie 10 vai. ryte iš visų 
miesto dalių ir priemiesčių, pa
sipuošę išeiginiais drabužiais 
darbininkai ir darbininkės pra
dėjo rinktis šaulių namo sod
ne. Apie 11 vai. buvo susirin
kę jau virš tūkstančio darbi
ninkų ir šiaip publikos. Estra
doje gi pasirodė didelis Darbi
ninkų choras, iš 100 daininin
kų, kuris sudainavo tarptautinį 
darbininkų himnų Internacio
nalą ir kelias vokiečių liaudies 
daineles. Po to kalbėjo Pava- 
ris, aiškindamas socialistines i- 
dejas ir nurodinėdamas, kad 
įtik organizuoti visų šalių dar
bininkai gali ateityje pašalinti 
visus karus ir sutverti žmoni
jos broliją.

Po programo didžiuma dar
bininkų išsiskirstė, o niekurie 
užėjo ir šaulių namo bufetą 
ten paminėti savo tradicinę 
šventę.

maloniai pasitiko.
Visiems “Vienybės” ekskur

santams buvo duotas atskiras 
i traukinis ir užkandę stoty visi 

padėkojo visiems už gražų eks-. Jle p!e.. lsvaziavo 1 Kauną, 
kursantų priėmimą ir sveikini-1 aUvai^scl0J1I^ain ^tų Lie- 
mus. Po to Milius ėmė smerkti I ^vos r - 
Amer. lietuvių partijas, kam jos x ,
priešinasi esamai Lietuvos vai-' Bau£ehs atvykusių amenkie- 
džiai ir ėmė raginti visus ame-|č^ mano Lietuvoj apsigyven- 
rikiečius remti Lietuvos vai- 
džia.

A. Brakas kvietė amerikie
čius įsigyti Klaipėdos mieste, vykstant.

Per pietus amerikiečius svei
kino Klaipėdos gubernatorius 
Merkys. Ekskursijos vadas gi.

ja. Pulko orkestras griežė eise
nos maršą, paskui jį gi sekė, 
dalyvaujančios demonstracijoje 
organizacijos su savo vėliavo
mis. Dviratininkės ėjo šalimis, 
greta gi jų šaulių jaunuoliai, 
po jų sekė skautų organizaci
ja. Paskui sekė pašto tarnau
tojai, muitinės valdininkai, mi
licininkai su savo orkestru. 
Giedotojų draugija, geležinke
lio darbininkai su savo orkest
ru. Šviesas gi šalimis nešė keli 
šimtai konservatorijos mokinių 
ir gimnazistų.

Visa tų demonstrastų • eilė 
buvo labai ilga, gal kokią my
lią nusitiesusi. Bendrai imant, 
visa tai eisena darė gerą įspūdį. 
Kartu su žiūrėtojais, visoj toj 
demonstracijoj dalyvavo apie 
20,000 klaipėdiečių. Visi valdiš
ki triobesiai buvo vėliavomis, 
šviesomis ir medžių šakomis pa
puošti.

Be dviratininkų ir motorcik- 
listų, eisenoje dalyvavo ir ke- 
liosdešimt Amerikos firmų au
tomobilių.

Apie 11 vai. nakties Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktuvių 
minėjimas užsibaigė, rydieną 
laukiant kariuomenės parado.

Vakare Šaulių namo svetai
nėje, vietos kariuomenės pulko 
apšvietos komisijai vadovau
jant, buvo statomas veikalas 
“Aušros Sūnus”. Režisieriavo 
kap. Moržukynas. Giedotojų 
draugijos choras, p. Vaičiūno 
vedamas, gražiai sudainavo ke
lias dainas.

Po programui, griežiant ka
ro orkestrui, sekė linksmioji 
ji dalis—šokiai, kurie nusitęsė 
iki 4 vai. ryto. Salėj buvo 
daug jaunimo.

Tuo užbaigta visas nepri
klausomybės iškilmes.

TRINERIO
KARTUSIS VYNAS

prirengia, ateinančiam sezonui. Ank
styba vasara visada nešasi skau
džius vidurių trubelius, kjiančius dėl 
neatsakančio valgio, oro atmainų ir 
tt. Trinerio Kartusis Vynas išvalo 
jūsų vidurius, liuosuoja žarnas, at
stato virškinimą. Visose aptiekose.

Pirkit nuo mueą oleeUo kai
nomis. Copper coli rasinis *11- 
dytuvas virtuves boileriui. 
E&.80- Klauskite Pono Musll.

Peoples Plumbing &
' Heating Supply Co.

400 Miiwaukee Avė., 
461 N. Halsted 8t.

Haymarket 0076—0070
J

nepriklausomybės šven-

Dabar mes, klaipėdiečiai, lau
kiame daugiau amerikiečių at-

ar Klaipėdos krašte nejudinamą 
turtą—namus ar ūkį, nes na-! KftlP 
mai tolyn vis labiau brangsta. me^ 
Taipjau kvietė svečius atlanky-

klaipediečiai šventė 10 
Lietuvos nepriklausomy

bės sukaktuves
ti Klaipėdos krašte šią vasarą Gegužės 14 d., apie 8 vai. 
rengiamas tautines šventes —. vakare, sulig Klaipėdos komi- 
birželio 9 10 Šilutėje, birželio. teto rengti Lietuvos nepriklau- 
17 d. Rambyne ir birželio 24 somybės apvaikščiojimui pa-
d. Juodkrantėje. Vyriausio skelbta programa, daug publi- 
amerikiečiams priimti komite- kos rinkosi j miesto kapinyną, 
to vardu, Karosas kvietė ame- prie žuvusių už Klaipėdos kraš- 
rikiečius apsilnkyti Kaune ge-. to atvadavimą sukilėlių kapų, 
gūžės 15 d., kur bus surengtas Paskirtu laiku atėjo guberna- 
iškilmingas amerikiečiams pri- torius Merkys, komendantas 
ėmimas. Liormanas, direktorijos prezi-

Po skanių pietų, daugybė lin- dentas Kadagin ir kiti augšti 
kėjimą ir kalbų, visa ekskur-1 valdinikai. šaulių nariai, pil- 
sija su visais priėmėjais nusi- noj savo uniformoj, pridabojo 
fotografavo ir visi išvyko į ge- ; tvarką. Dviratininkės moterys 
ležinkelio stotį, kur bufete kai merginos buvo pasirėdžiusios 
kurie amerikiečiai gal ir per-> tautiniais rūbais, o vyrai su 
daug įsitraukė ir vėlai vakare mėlynomis kepurėmis. Visų ra- 
išvyko Šiaulių ir Kauno link.1 tai buvo papuošti tautiškomis

Taip tai pasitikome pirmą ’ vėliavomis.
Amerikos lietuvių ekskursiją. Prasidėjus programai karo

-----------• . orkestras, p. Visockio vedamas, 
Antroji Amerikos lietuvių eks* atminčiai žuvusių šaulių su- 
k ursi ja ir gražus jos pastiki- griežė gedulu maršą, o kun.

mas , Gailius atlaikė pamaldas. Ka-
Gegužės 14 d., 4 vai. ryte, ’ I)ai buvo «ražiai Papuošti ir bu- 

atplauke į Klaipėdos uostą lai-1 vo slldėta daug gėlių vainikų, 
vas “Estonia” su- antrąja Ame-1 Po Pamaldų gub. Merkys pasa- 
rikos lietuvių ekskursija iš 99 mirusių pagerbimui prakal- 
keleivių. ši ekskursija buvo su- Uą. Orkestras sugriežė himną 
rengta “Vienybės” ir “Drau-'ir užbaigė mirusių pagerbimo 
go.” “Vienybės” ekskursijai va- aPcigas.
dovavo Kundrotas, o “Draugo” to nuo kapų, Liepų gatve,
ekskursiją vadovavo kun. Al- Prasidėjo Lietuvos nepriklauso- 
bavičius. " mybės pagerbimo demonstraci-

Geg. 15 d. anksti rytą netik 
valdiški namai, kurie jau vakar 
buvo pasipušę, bet ir privatiški 
namai ir įstaigos pasipuošė vė
liavomis. Lietuvių Tautinis 
bankas savo langą dar papuošė 
Vyties paveikslu su žalumynais.

Apie 10 vai. visose bažnyčio
se prasidėjo pamaldos už Lie
tuvos nepriklausomybę.

Apie 11 vai. priešais miesto 
teatrą, naujojoj turgaus aikš
tėj pradėjo rinktis tūkstančiai 
žmonių. Kad ir šiokia diena, 
bet kelioms valandoms krautu
vės buvo uždarytos, taip kad į 
parado vietą ‘ susirinko labai 
daug publikos.

Į parado aikštę atėjo visas 
7-tas pulkas kareivių, pilnoje 
karo uniformoje, su šalmais, 
šarvuočiais ir patrankomis. 
Vikrus kareivių išsirikiavimas, 
vieningas atsakymas į viršinin
kų sveikinimus, darė gerą į- 
spudį. Krašto gubernatorius 
Merkys, komendantas Liorma
nas, direktorijos prez. Kadagi- 
nas apėjo sveikindami kariuo
menės dalis. Be to gub. Mer
kys pasakė prakalbą apie Lie
tuvos respublikos tvėrimąsi, 
jos vargus, kas jau pasiekta 
per tuos 10 metų Lietuvos ne
priklausomo gyvenimo. Po savo 
kalbos, orkestrui sugriežus 
himną, gub. Merkys nuėjo į 
ties “Ryto” viešbučiu pastaty
tą augštą ir gražiai išpuoštą 
tribūną, kurioj jau buvo susi
rinkę visi vyresnieji kariuome
nės ir miesto vadai ir svetimų 
valstybių konsulai su savo 
žmonomis. Pro tą vietą pra- 
maršavo visa kariuomenė ir per 
visą miestą nužygiavo į savo 
kareivines.

TEISINGAS 
PATARNA

VIMAS
Perkam, parduo
dam ir mainom na
mus, lotus, farmas, 
taipgi ir visokius 
biznius.

C. P. SUROMSKI & CO.
Real Estate

3352 S. Halsted St. 
Phone Yards 6751^9=/

J. V. Barkauskas 
Fotografas

Pasekmingai traukiame gru
pes ir pavienius. Reikalui 
esant einam į namus. Musų 
kainos prienamos. Darbo ge
rumas užtikrintas — kviečia

me atsilankyt.
4090 Yt Archer Avė.

Tel. Lafayette 0265b ■ ..... .
ATĖJO “Kultūros” No. 4. 

Kaina 45 centai. Galima 
gauti “Naujienose”.

O=“ Ui
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.

O -G
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CHICAGOS 
ŽINIOSK

Pradės rinkimų vajų

O
Norman Thomas

Socialistų Partijos kandida
tas į prezidentus ateinantiems 
rinkimams. Partijos rinkimų 
vają jis pradės sekmadieny, 
birželio 10-tą, partijos presos 
piknike, Riverview parke, kur 
pasakys kalbą. Drg. Norman | 
Thomas yra puikus kalbėtojas, 
ir ne tik kalbėtojas — jis yra; 
įžymus rašytojas ir žinovas vi
suomenės ir darbininkų judėji
mo klausimuose. Prakalbos pra
sidės 3 vai. po pietų.

Patartina lietuviams 
vau t i piknike, pamatyti 
listų Partijos kandidatą 
zidentus, išgirsti ką jis

Dalyvaus programe
Northsidės Pirmyn choras, kal
bės lietuviškai “Naujienų” re
daktorius, drg. P. Grigaitis.

(Rivervievv parkas yra prie 
Western Avė. ir Belmont gat-| 
vių, šiaurinėj miesto daly).

Socia- 
į pro

kalbes, 
taipgi

Nepaskyrė pinigų poli
tikierių suktybėms : 

tyrinėti
Teismo įsakymu, ateinantį 

pirmadienį prasidės tyrinėji
mas suktybių ir teroro žygių, 
papildytų pereituose “primary” 
balsavimuose. Kaštai šiam ty
rinėjimui daryti nužiūrėta sie
ksiantys $150,000. Dauguma 

Cook pavieto komisionierių 
sutiko skirti ta suma’ minėtam V C

reikalui. Vienok penki komisio- 
nieriai pasipriešino. Kadangi 

stojusieji už paskirimą pinigų, 
komisionieriai nesudarė reika
laujamos tarybos daugumos, 
tai pinigų tyrinėjimui nepaskir
ta. Sakoma, kad tie komisio
nierių, kurie pasipriešinę, es
antys valstybės gynėjo Robert 
E. Crovvc šalininkai. Reikia- 

pinigus manoma gauti tei- 
keliu. Politikieriai ne juo- 
susipešę.

mus
smo

Kaip Kurkauskienė 
rašė ministeriui 

laišką.

Man, Anelei Kurkauskienei, 
1926 m. lapkričio m. 22 dienų, 
apie 12 vai. nakties begulint 
su savo vyru, Juozu Kurkaus- 
ku, užsidegė musų antras ga
las. Kai mes su baime bei per- 
sigandimu nubudom, musų ant
ras galas jau baigė degti. Tai
gi matot, pone ministre, kad į- 
tarimas, buk musų paimti ant 
arendos namai musų pačių bu
vo padegti, neteisingas. Taigi 
dėl Dievo meilės, nejaugi pa
saulyje nėra teisybės, kad dėl 
keršto nekuriu asmenų bei dėl 
įvairių įtarinėjimų mane tam
po ir mučija su mano prisiega 
Juozu Kurkausku, lyg Jėzų 
Nazarenska? Po kuo ir pasira
šau už savo vyrą beraštį Ane
le Kurkauskienė. —“Audra”.

Gražuolių karalienė 
sugryžo

P-lė Ella Van Hueson, pa
skelbta konteste, Galvestone, 

kaip gražuolių karalienė, va
kar sugrįžo Chicagon.

Chicagos ir artimos jai i Dar viena unija orga- 
apielinkės gyventojų 

skaičius
nizuoja

Chicagos* vaizbos asociacija 
užbaigė tyrinėjimų, liečiantį 

gyventojų skaičių Chicago j ir 
apielinkėj. Pasak tyrinėtojų ra
porto, Cook ir keturi arčiau
si Chicagai pavietai liepos 1 d. 
turėsiu 4,464,300 gyventojų.

Vienas Cook pavietas liepos 
1 d. turėsiąs 3,777,500 gyven
tojų. Kimti sumetimai duodan
tys pamato manyti, kad 1 die
nų liepos 1929 metų Cook pa
vieto gyventojų skaičius siek
siąs $3,881,400.

Paduota prašymas čarterio 
Cook Couuty Precinct Com- 
mitciemen and Poli VVorkers 
unijai. Politikieriai, . sakoma, 
susirūpinę klausimu, kokiu tik
slu ši unija tveriasi. Daniel J. 
Murphy, 
Charles 
čarterio
politikieriams

Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentui Green’ui patarus 
nestreikuoti, besiorganizuojan
ti juodukų unija nutarė kolei 
kas palaukti, nestreikuoti.

Dar tebešoka
VVilliam Nardo ir 

Pervers, kurie prašo 
unijai, esantys buk 

nežinomi.

Pullmano kompanijos 
porteriai nestreikuos

Pabėgo stiebo tupė
to jas

kai, tarnaujantys Pullmano va
gonuose, manė išeiti streikan.

Ketvirtadienio popietį kon- 
testantui šokiuose Coliseume 
sumušė rekordų, padaryta New 
Yorke, kur iššokta 122 valan- 
di. O Cliicagoj vis dar tebe
šoka ir sumanytojas šio kon- 
testo pranašauja, jogei ištver
mingoji pora iššoksianti iki 
sekmadienio. Kontestantai va
rosi, kad laimėjus $3,500 pir
mą prizų ir* — antrų.

kad
Fox
ant

Nesenai išbustyta žinia, 
paskilbęs stiebo tupčtojas 
lipsiąs tupėti ilgų laiką 
Masonic Temple stiebo. Jis ir 
buvo užlipęs, bet pabėgo. Biz
nieriai, kurie jį samdė tupėti, 
jaučiasi apgauti.

Šoka, dar šoka

Vakar 2 vai. po pietų dar 
tebešoko 8 poros. .Jos jau bu
vo iššokusios 116 valandas.

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

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaininavimus atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aš apsibusiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrų snecialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzamina- 
vimo — kas jums yra.

DR. J. E. ZAREMBA
20 W. Jackson BĮ v., 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.

LAI JŪSŲ SKLEPAS UŽMO 
KA RENDĄ ŠIĄ VASARĄ

Pirkdami Consumera Anglis arba 
nupigintomis kainomis, reikš didelį 
ro išlaidoms.
Taupus pirkėjai dabar užsisako sau anglis. Duleiskite 
pasakyti jums kainas už jūsų kuru.
Atsiminkite, kad musų garantija yra prie kiekvieno da- 
statymo.
Kiekvienas tonas turi užganėdinti arba mes atsiimam 
ir pinigus gruzinam.

PIRKIT SAU ANGLIŲ DEL PERSITIKRINIMO!

Coke dabartinėmis 
sutaupymų jūsų ku-

@nsąįjgrs (ompany

Archer Motor Sales
GRABAM PAIGE

Sixes and Eights
610 West 35th Street, Chicago, III

Phone Yards 0699

Nauji Gragam-Paige karai dabar yra rodomi musų parodų 
kambariuose. Ir mes dabar esame pasirengę suteikti jums geriau
sj patarnavima. Mes manome, kad jums patiks šių karų puiku
mas, inoderjiiškaš išgražinimas, stipri konstrukcija ir puikus veiki
mas šios naujos rųšies .Graham-Paige karų. Mes kviečiame jus at
silankyti ir apžiūrėti jų demonstravimų.

Labai prieinama kaina visų musų karų nuo $1000 iki $2500.
Kviečiame visus lietuvius atsilankyti pirkti arba mainyt auto

mobilius. Kreipkitės prie savininkų.

Joseph Bagdonas ir Carl Wainoris

DIDYSIS JONIŠKIEČIU
L. K. K Ii ubo Piknikas

Įvyks

Nedėlioj, birželio 10, 1928
ST. SVELAINIO FARMOJ

87 ir Kean Avc. 
(Netoli Tautiškų kapinių)

Pradžia 10 vai. ryto. Įžanga veltui.
Bus šauni muzika, įvairus programas, visokios rųšies žaismai. 

Valgyti ir gerti visiems pakankamai. Dovanos. Puiki platforma 
šokiams. Patogus baras. Gera apsauga nuo lietaus, 
visi ir visos I ‘ ‘ “

širdingai užprašo pikniko KOMITETAS.

slogus baras. Gera apsauga nuo lietaus. Gerbiamieji 
bukite visi Šiame joniškiečių išvažiavime.

J

SVARBUS PRANEŠIMAS
Pažvelgus j visuomenės ekonominį gyvenimą 

mes matome, kad vieni gyvena labai vargingai, 
skurdžiai, pigiausiuose butuose ir yra apmokami 
kuopigiausiai už savo darbą ir jiegas. Jie yra pi
gaus, prasto ir nereikalaujančio jokio sugebumo 

, bei išsilavinimo darbo darbininkai. Kiti gyvena 
pasiturinčiai, geruose butuose dėlto, kad jie gauna 
gerai apmokėti už savo darbą ir sugebumą. Jie dir
ba darbą, kuris reikalauja tam tikro gabumo, išsi
lavinimo ir mokslo. Treti gyvena labai turtingai, 
nes už jų išsilavinimą ir gabumą yra apmokama 
kuobrangiausiai.

Prie dabartinės demokratinės pasaulio tvarkos, 
komercijos ir industrijos išsivystymo kompeticija 
tarpe įvairių išdirbysčių ir patarnavimo firmų bei 
atskirų darbininkų ir karjeristų yra įsivyravusi iki 
aukščiausio laipsnio. Bet tiktai tas, kuris pajėgia 
atlikti savo darbą ir pareigas geriausiai ir suga- 
biausiai yra pasekmingas ir gauna geriausj atly
ginimą. Paprasto ir pigiai apmokamo darbo dar
bininko sugebumas daugumoje atsitikimų yra daug 
geresnis, negu brangiai apmokamo karjeristo. Vi
sas skirtumas yra tiktai išsilavinime ir pasiryžime 
atsiekti ko geresnio. Kiek gero atneša nepajungta 
vandenio jiega, tiek gero tegali atnešti žmogui ga
bumas be išsilavinimo. Todėl nestebėtina, kad tū
kstančiai vos keletą metų atgal buvę pigiai apmo
kami darbininkai šiandien, pasiekę tam tikro laips
nio. išsilavinimo yra labai brangiai apmokami kar
jeristai ir jų gabumas yra labai įvertinamas.

Tiems kuriems išsilavinimas nėra prieinamas 
dėl tam tikrų aplinkybių arba kuriems dirbant sun
kiai ir ilgas valandas nėra laiko bei lėšų lavintis, 
bet turi noro ir pasiryžimo atsiekti kuo geresnio 
gyvenime, pranešu nepaprastai linksmą naujieną. 
Viena iš didžiausių ir pasekmingiausių firmų par
davinėjanti aukštos rųšies kiekvienam reikalingą 
produktą, o iš priežasties plėtimo savo veikimo ir 
reikalingumo tam daugiau pardavėjų, atidarė dvie
jų mėnesių mokinimo sulig moderniškiausiomis 
metodoms pardavinėjimo (Salesmanship) kursą po 
vadovyste gerai išlavintų vedėjų ir mokytojų. Lan
kyti kursus yra kviečiami visi, vyrai ir moterys be 
skirtumo amžiaus arba mokslo, kurie gali pašvęsti 
tam keletą valandų laiko rytmečiais arba vakarais 
(apie porą vakarų savaitėj) ir kurie rimtai nori ir 
turi pasiryžimo pasiekt ko nors geresnio gyvenime. 
Už kursą ir mokinimą nebus jokio mokesnio. Suga- 
besniems bus suteikiama darbas tuo jaus, (dirbti 
pilną laiką arba keletą valandų i dieną), kuriuomi 
lengvai galėsite užsidirbti po keletą dešimtų dole
rių į savaitę apart savo nuolatinio darbo. Kreipki
tės ypatiškai į ofisą, Room 900—180 No. Michigan 
Avė., bile dieną, išskyrus šventadienius, arba pir
madienio vakarais iki 8 vai. Pasiskubinkite užsire
gistruoti pradžioje kurso, nes greitai gali būti už
pildytos vietos, žinote kad pasekmingo pardavė
jo karjera yra geriausiai apmokama, daug geriau 
negu daugumo profesijonalų ir jums to kurso lavi
nimas daug naudos atneš ateityje, nežiūrint kokį 
darbą dirbsite.

COAL- COKE-ICE 
BUILDING MATERIAL

QOOO »<* THI hO*«

MALT JONIO - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

Greitas Patar 
navimas

Pinnl ir Antri Margiriai 
Paskolos ant namų 

Namų Apdrauda
Builders Investment

Gompany 
4184 Archer Avenue 

l’hones—Lafayette 0580 ir 0010

Itching Skin
(įuickly Relieved
Don’t sufler with Ecztma, Dandruff, Pim 
plos, Blemiahee and other annoying ekin 
irriudona. Žemo antheptic lujuid b the sale 
•ure way to rebef. Itching oi ten dbappeara 
ovenught. Splendtd for Sunbum and Poboa 
Ivy. Ali druggbts 35c, 60c, $10Q

žemo

Del žindamų moti
nų.’ Nei vienas ne- k 
gali būti be

MALT TŪNICO
arba

Extra Pale Alaus
Jis Tyra 7 rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas
Prašykite savo groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali

suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus,
3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

J. J. AURILLA
Liet. Skyr. Vedėjas

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ..........-............ .............. $2.50
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero _____  $1.50
Mokykloms ir Šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS .......................................... $3.80
šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias 
paltas.

KAUNO ALBUMAS ...........   50c
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRtVfiS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ........_....... _ $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ......................................................... 50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynlliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS .................................   15c
Namų darbai, namini sąskaitybi ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

193 Grand Street Brooklyn, N. Y.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Iš kur yra kilęs 
dis “ponas”

ZO-

po- 
praš

Mokinių koncertas
Muzikos mokyklos, kuriai' 

vadovauja p. Bertha Marion 
Fitzek, koncertas įvyks sek
madienyje, birželio 10 d., 7:30* 
vai. vakare, Lyon Healey Re-1 
eitai Hali, prie Jackson ir Wa- 
bash. Patartina lietuviams 
būti šiame koncerte, nes keletą- 
jo numerių išpildys ir viena lie
tuvaitė, Birutė Sarpalius.

lupikas, 
t kai-

miestelėną ir 
valdininkėlį 

kaimietis su 
kalbėdavo ne-

I joje, yra gavę aukų, t. y. po
nų. Taigi lietuviams nebuvo 
sunku pavardyti tuos žmones 
ponais, iš kurių jie gaudavo 
ponų. Todėl gi lietuvių pader
mėms atsikrausčiusi ir j kitas 
žemes, žodis “ponas” tapo pa
naudotas pavardyti tą luomą, 
kuris stovėjo aukščiau, negu 
šiaip liaudis.

Tačiau žodis “pan’ yra, grei
čiau kilęs ir grekų mitologijos. 
Grekų mitologijoje buvo dievas 
vardu Pan; dievas Pan buvo 
.skaitomas patronas avių ir gy
vulių liandų ganytojų, ir ga
nyklų. žodžiui “pan” įsiskver-

ką—kur golfininkai taip mėgs-, kitaip kils tarp jų vaidų. Jei 
ta boles skandinti, Šalimais' mergina pames žekryšį—pames 
žalią gojalj ir angliško styliaus savo stižiedotinj. Merginoms, 

Tai čia rytojaus golfi- kurios švilpauja, užauga ūsai.
■ (“žemaitis”).

narna.
ninku suvažiavimas.

Visu golfininku
draugus-ges kviečia

L. G. K. Iškilmių Komitetas.

iv Jų i

HIGHLAND SCREEN CO.
2310 W. 69 St. Tel. Republic 3558 

Išdirbinėto jai visokių durių.
I ką mes tikime, nors ir '|dXn<'Siu”‘,rnl °",er| 

juokiamės
Jei niežti delną—pinigų gau

si, ausis niežti

Lietuvės Akušerės
Phone Victory 4952

Akių Gydytojai Įvairus Gydytojai

Padėka Dabar

Jei abejoji apie savo hkis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

6487 
Avenwe 

Street 
1752

Phone Boulevard 
4649 South Ashland 

ir 805 East 47th
Phone Kenwood 
Praktikuoja 20 metų

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

1145 MUwaukee Avenue 
Valandos: 12 iki 2 ir G iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

bus lietaus ko- MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS.v.. . . AKUŠERKAnosis niež- 3252 South Halsted StreetAKUS E It K A Lietuviai Daktarai
naujieną išgirsi. Kas lopo

bus j slavų kalbas, tapo jam I tingas.
J • 1 1 * Vi *1

širdingai dėkavoju visiems 
aukavusiems man, kaipo pade
gėliui; dėkoju p. L. Juciui, ku
ris surinko viso $30.25.

Padegėlis Adam Balsevich.

Išleistuvių vakaras
Sandaros ir 

nebetoli ir 
delegatų-čių 

minėtuose 
Sandaros

Kadangi ALT. 
SLA. seimai jau 
daugelis Chicagos 
dalyvaus abejuose 
seimifose, tai ALI'. 
1-tas apskritys delegatų-čių iš-1 
leidimui rengia gražų pokilį 
šeštadienio vakare, birželio 9-tą 
d., Mildos trečių lubų svetai
nėj. Pradžia 8-tą vai. vak. Vi- i 
si delegatai-tės ir šiaip svečiai į 
nuoširdžiai kviečiami atsilan
kyti.

Butų geistina, kad norintieji 
dalyvauti pokilio tikietus užsi
sakytų pas rengėjas—M. K e- I 
mėšienę, M. Zolpienę, K. Kat-' 
kevičienę.—A. B.

Mes jį

Juozas 
pilietis, 
dar man 
Antri gi

Jeigu 
Rai- 
dar- 
pri- 
yra 

“po-
yra lenkų liekana, paim-

suteikta prasmė maž daug pri
lygstanti jo originaliai prasmei: 
savininkas žemės ploto 
savininkas žamės 
pramintas

tapo 
ploto tapo 

pan.”
—Stasys Spuda.

Sportas
G o I f i n i n k u s u v a ži a v i m as

ti 
kojines ant kojų nebus tur-

Kam nesiseka meilėje, i 
tam sekasi kortose. Negalima 
dovanoti peilio, žirklių ar kito 
aštraus daikto—kils vaidų. Jei 
ritmetį keldamas iš lovos po 
pirma atsistosi ant kairės ko
jos—tą dieną nesiseks. Jei jau- ■ 
noji bažnyčioj užmins ant ko-j 
jos jaunąjam —ji bus valdovė, 
šeimynoj. Jaunavedžiai bažny- ■ 
čioj turi stovėti susiglaudę —!

VirSui Universal 
State Bank

Moterys ir mergi
nos kreipkitės 
reikalais nuo 
iki 8 vakaro, 
tu laiku pagal 
tarti.

au
12

Ki-
su-

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

Gražiausias ir geriausias 
Automobilius šiais metais 

tai yra NASH
Firk sau naują arba mainyk 
savo seną ant naujo per manę. 

Gausi teisingų ir mandagų 
patarnavimų.

JONAS ŠLEGAITIS
(Antonsen Motor Sales)
6716 So. VVestern Avė.

Phone Hemlock 8084
✓

$100.00 $150.00
Del tavęs rytoj

Tiktai, nuo 12:01 iki 10:30 vai. 
vakare, ant bile

Nash Automobiliaus.
katrų ivaujo

Atsinešk šitą pagarsinimą.
Jonas šlegaitis

Lietuvių kalboje žodis 
nas” turi dabar kitokią 
mę, negu keletas dešimčių me
tų atgal. Pirmiau, kada lietu
vių liaudis buvo Rusijos pa
vergta, kada buvo lenkų šlėk
tos dvasiniai nustelbta, žodis 
“ponas” reiškė viršvąldis, žem- 
valdis, geradarys, 
skriaudėjas. Papra
mietis skaitė turtingesni žem
valdį, turtingą 
lx?i kokį nors 
esant “ponu”; ir

! tokiu asmeniu
1 drąsiai, tankiai kepurę po pa- 
žasčia laikydamas, ir ne retai

i bučiuodavo jam ranką,
gi žodis “ponas” yra priimta, 
kaip pagarbos Žiulis.
naudojame už vadinimui pirmo 
vardo mažai pažįstamo as
mens: sakome: ponas Babravi
čius, ponas Brenza, ponas Viš- 
takis ir t.t.

Panašų pagarbos žodį turi 
I beveik visos civilizuotos tautos. 
Amerikonai turi “mister”, 
franeuzai, “monsieur”, ispanai, 
“senor”, italai, “seignor”, vo
kiečiai, “herr”, rusai pirmiau 
“gospodin”, dabar “tovarišč”, 
lenkai turi savo “pan”, ir lie
tuviai turi žodį “ponas”. Ta
čiau nekurie lietuviai prisiven
gia vartoti žodį “ponas”. Vieni, 
vengia to žodžio su ta išvada, 
buk jie nesą “ponai”, 
aš esu”, pastebi 
la, “tik paprastas 
bininkas, tai kam 
kaišioti ‘ponas’ ” ?
priešingi dėl to, kad žodis 
nas
tas iš žodžio “pan”. “Nagi”, sa
ko Kazys širmis, “mes neap
kenčiame visa, kas yra lenkiš
ka, kartu ir lenkų ponų, ogi jų 
palaiką žodį “poną” priėmė 
viens kito pagerbimui”.

šio rašinėlio autorio nuomo
ne, žodis “ponas” nėra jokia 
lenkų “liekana”, ir jis etmolo- 
giniai neturi jokio ryšio su len
kišku “pan”, nors prasmėje 

. jiedu lyginasi.
žodžio “pono” kamienas pon 

yra kilęs net Indijoje. Pietinė
je daly Madras provincijos ir 
šiaurinėje daly Ceylon salos gy
vena indusų kilmės žmonės, 
vadinami tamiliais' kurie var
toja adravijonų. dialektą. Šią 
kalbą vaitoja apie penkiolika 
milionų žmonių, ir ji yra labai 
artima sanskritų kalbai, kuri 
yra gimininga ir lietuvių kal
bai. Adravijonų kalboje žodis 
“pon” reiškia pinigą, kuris tu
ri vertės apie du rupee (sans
kritų kalboje rupee reiškia si
dabras). Tamilių tauta dau
giausiai susidėjo iš žemvaldžių 
ir pirklių; jie, kaip turtinges
nio luomo, pasižymėdavo dali
nimu aukų (t. y. ponų) bled- 
niems. Yra pakankamai pada
vimų iš gilios senovės tautų is
torijos, manyti, kad ir lietuvių 
protėviai, dar gyvendami Indi-

Orui pradėjus atšilti, golfi- 
ninkai nerimsta miesto surūgu
sioj atmosferoj, nors nedėldie- 
nius praleidžia tyrame ore. šį 
nedėldienį, būtent ryto, sutarė 
suvažiuoti į “Lakeview”, p. Gri
go tikėję—kur manoma taisyti 
golfo linksni.

Čia yra rami ir graži vieta 
praleisti vasaros nedėldienius. 
Kiaušiniai ir pienas švieži, laši
niai, suris ir sviestas lietuviš
kai pagaminti, gardus, o šalti
nio vanduo malonus gerti.

Kurie losite golfą tą dieną, 
tai atvažiuokite vakare, gi ku
rie negolfininkai, tai suvažiuo
ki tė iš pat 
mandagiai 
pavaišinti.

Iš north’ų 
Avė ir Ne\v 
south’ų per
tės j Peobody Rače Track 
ten jau matysite gražų ežeru-

ryto. Visi 
priimti ir

važiuokite 
Joliet 
Lemont.

busite 
meiliai

Archer
Road, iš

Klauski-
• v

O 1S

JUOZAPAS VAIŽULIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio G dieną, 5:40 valandą 
vakare, 1928 m., sulaukęs 19 
metų amžiaus, gimęs Juozapas 
gegužio 22, 1909, Philadelphia, 
Pa. Paliko dideliame nuliudi
me motiną Magdaleną po tė
vais Vaisnaitę, tėvą Juozapa, 
seserį Helena, 4 brolius, Pra
ną, Albertą, Mikolą ir Vincen
tą ir gimines. Kūnas pašarvo
tas, randasi, 4608 S. Wood St.

Laidotuvės įvyks subatoj bir
želio 9, dieną, 8 vai. ryte iš 
namų į šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas j 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Vaidžiu- 
lio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teiki! jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Tėvai, Sesuo, Broliai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victory 1115
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligo
se prieš gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką pa t a r 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 G iki 
9 vaR vakare.

Mrs. N. Žukauskas D.N
Registruota Akušerka ir 

Naprapatė

3219 So. Morgan Street
Patarimas dykai

Akių Gydytojai

4:45 
sulau- 
gimus 

vedybos, 
Bučiunų

KONSTANCIJA 
STACKUNIENfi 

(Po tėvais Kūprinto)
Mirė birželio 7 dienų, 

valandų ryte, 1928 m., 
kus 60 metų amžiaus, 
Lietuvoj, Suvalkų 
Metelių parapijos, 
kaimo, paliko dideliame nuliū
dime savo vyrų Petrų ir tris 
dukteris: Marijonų Jaukštienę, 
seserį M. Beata, Seimą Korg. 
2 sūnūs Pijušų ir Franciškų ir 
5 anūkus, seserį Marijonų Se
mėnienę ir Marcelę ir brolį 
Mykolų Kuprį ir Lietuvoj bro
lį Vincentų. Dabar randasi 
prirengta j paskutinę kelionę, 
namuose 2122 W. 23 St.

Laiodtuvės įvyks panedėlyj, 
June 11 dieną, 8:30 vai. ryte 
iŠ namų į Aušros Vartų para
pijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionės sielų, o iš ten bus nuy-1 
dėta j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Konstancijos Slač- 
kunienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterys, Sūnūs, 
Anūkai, Seserys ir Broliai.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. D. 14ichawicz. Tel. 
Roosevelt 2515-2516.

Graboriai

S. D. LACHAVICZ
Pastaba: Mano ofisas dabar randa

si naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O

Phone CanaI 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

DR. HERZMAN
— 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 elek
tros 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. Dienų: CanaI 3110

Naktį So. Shore 2238, Blvd. 6488

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 216t 

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

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

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820

Res., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

Ofiso ir Res. Tel. Boulcvara 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 Wallace Street

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect G659 

Ofiso Phone CanaI 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicatro. III.

d.;

Office Boulevard 7C42
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

DR. G. L. MADGE
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
South Ashland Ave^ 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 nietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Neda, nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880

4729

Tel. Boulevard 0537
DR. M AR Y A 

D0WIAT—SASS 
1707 W. 47th St.

Valandos nuo 8 iki 12 dienų, nuo G 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo 

8 iki 2 vai. po pietų

Advokatai

Lietuvis Graborius ir 
Balzamuotojas

2314 W. 23rd PI 
Chicago, UI. LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris

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. Brunswick 4983

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletine šviesa ir diathermia

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 
vakarų, išskyrus ketvergą 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto

6716 S. Western Avė. 
Hemlock 8084

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais 
8241 South Halsted St.

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

Pėtnyčios

Telephone hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

7054 S. Western Avė.
Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:0U
1:00 iki 5:00 P.M. 6:00 iki 8:30 P.M. 

CHICAGO

ku9 r‘Soat&; -
busite užganėdini? ' [<r?ivas. akis> nuima

” 1 taiso trumparegystę ir toliregystę.
Roosevelt 2515-2.516 Prirengia teisingai akinius. Visuo- 

, se atsilikimuose egzaminavimas da- 
1 romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at- 

i kreipiama i mokyklos vaikus. Va- 
' landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
i 10 iki 12 va!, po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

EVELYN NORKAITĖ
ANTANAS KRIBAS

3307 Aubum Avė
CHICAGO, ILL.

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už kitų

Tel.

šiuo pasauliu 
6 dienų, 7:30 
1928 m., su- 
amžiaus, gi-

Persiskyrė su 
seredoj, birželio 
valandą vakare, 
laukęs 55 metų 
męs Sikonių kaimo, Pakrojaus 
parapiioj, Panevėžio apskričio. 
Amerikoj išgyveno 35 metus. 
Paliko dideliame nuliudime 
moterį Prancišką, 3 dukteris 
ir sūnų. Kūnas pašarvotas, 
randasi 678 S. Genesse St., 
Waukegan, III.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
birželio 9 dieną, 2 vai. po pie
tų, iš 
North

Visi 
minės, 
esat nuoši 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinmią.

Nuliūdę liekame,
Moteris ir Vaikai.

vai. po pie- 
namų bus nulydėtas į 

Shore kapines.
A. A. Antano Kribo gi- 
(1 raugai ir pažįstami 

ružiai kviečiami da-

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 8 dienų, 2 valandų ry
to, 1928 m., sulaukus 8 metų 
amžiaus, gimus Chicago, III., 
lapkričio 12, 1919. Paliko di
deliame nuliudime tėvų Fni- 
nų, motinų Emilijų, seserį Jo
hanų, brolį Aleksandrų ir pa
tėvį Jokubauskj. Kūnas pašar
votas, randasi 239 W. 111 St., 
Roseland, III.

Laidotuvės įvyks panedėly, 
birželio 11 dienų, 1 vai. po 
piętų iš namų bus nulydėta j 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Evelyn Norkaitės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nubudę liekame, 
Tėvai, Sesuo ir Brolis.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Dotis.

J. F. Eudeikis Komp 
FAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hennitage Avė, 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield 
Tel. Lafayette 

SKYRIUS 
1410 So. 49 Ct.,

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

Avenue 
0727

Cicero

Tel. Roosevelt 7532

? S. M. SKUDAS
GRABORIUS

IR BALSAMUOTOJAS
Nuliūdimo valandoje 
suteikiam geriausį pa
tarnavimų. Palaidoj’- 
ma atliekame rūpes
tingai ir gražiai; bu
site pilnai patenkinti,

1911 Canalport 
Avė., Chicago.

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D 
OPTOMETRISTAS

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

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

JOHN B. BORDEN 
(John Ragdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 
West Adams St. Room 2117 
Telephone Randolph 6727

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

Namų Telefonas Republic 9600

105

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp.,18 St. 2 aukštas. 

Pastcbėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki .8:30 va
karo. Nedaliomis nėra skirtų va

landų. Room. 8. 
Phone CanaI 0523

DR. ELLEN L. COLLEY 
OPTOMETRISTAS 

Egzaminuoju akis. Pritaikau aki
nius, išrašau receptus 

11055 Michigan Avė.
2 aukštas Parkway Bldg. sekamos 

durys nuo Parkway teatro 
OFISO VALANDOS:

nuo 10 ryto iki 12 dienų, nuo 1 iki 
5:30 ir nuo 7 iki 9 

Uždaryta utarninko ir ketvergo vak. 
Tel. I’ullman 0463

Lietuvis Akių Specialistas

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

Ofiso Tel. Victory 7188
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu

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

5107Tel. Kenwood 
Valandos 

nuo 9 
nuo 6 

apart šventadienio ir

iki 
iki

11 vai. ryto; 
8 vai. vakare 
ketvirtadienio

ii i i •

^^JvairųsJ^djMtoja^
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 CanaI 1912 

Residence Tel. Fairfax 6358

Ofiso Tel. Victory .6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

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

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

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

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas CanaI 2552 

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

Nedėlioj nuo 11 rvt" IH 1 v. p. p.

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

2243 West North Avenue
prie

1579 Milvvaukee Avė.
Room 301

Telephone Humboldt 5586

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 Wcst Washington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Park 3395



šeštadienis, birž. 9, 1928 r NAUJIENOS, Chicago, ffl. ”

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Jaun. Birutės šeimy 
niškas vakaras

Pavasarinis Naujie
nų Piknikas — Pus
metinis Prakilnių 
Lietuvių Išvažiavi

mas

Pirmadienio vakare Jaunoji 
Birutė rengia draugišką vaka
rėlį savo nuolatiniam centre 

— Mark White svet. Tėvai 
pasižadėjo pagaminti užkand
žių, o vyresniųjų mergaičių 
skyrius bus oficialės šeiminin
kės.

Taipogi bus rodomi kinta
mi paveikslai ir šokiai.
Jaunosios Birutės tėvai ir rė
mėjai prašomi dalyvauti.

— Narys.

S. L. A. 6 apskričio . transporto 
komisija, prašo atsišaukti visų kuo
pų delegatų važiuojančių į seimą, 
užsisakyti vietą ant traukinio. Mes 
turim užsakę atskirą karą (vagoną). 
Todėl kiekvienas delegatas sutaupys 
$11.15 keliones išlaidų, į abi pusi. 
Bilietas iš Chicagos į Ballimore 
$44.45 “sleeper”, atskirai viršutinis 
$6.60, žemutinis $8,25 viena pusė. 
Taipgi kviečiam, Kenoshos, Racine 
ir kitų Wis., miestų kuopų delegatų 
prisidėti prie musų exkursijos. Už
sisakant bilietą prašom prisiųsti ir 
rankpinigius. Kreipkitės pas S. L. 
A. 6-to apskričio pirm. G. J. Stun
gis, 4111 So. Rockwell St., Telefo
nas Lafayette 9210.

CLASSIFIED ADVERT1SEMENTS

9

Visi

Financial
Finanaai-Paskolos

Kiekvieną metą Naujienos 
suteikia keletą puikių progų 
visiems lietuviams, pridėsiu, 
prakilniems lietuviams, suva
žiuoti į vieną vietą. Tie di
džiausi lietuvių suvažiavimai— 
tai Naujienų piknikai ir kon
certai.

Pirmutinis pavasarinis Nau
jienų piknikas jau netoli—bir
želio 24. Jau laikas visiems 
pradėti rengtis.

Atlankė “Naujie 
nas”

Socialistų presas piknikas bus sek
madieny, birž. 10 d., Riverview park. 
Kalbės Socialistų partijos kandida
tas į prezndentus Norman Thomas 
ir kiti. Bus ir lietuvių programas, 
šokiai ir kitokie pasilinksminimai, 
įžanga tik 30c. Tikietus galima 
gauti “Naujienose”.

pamatu, 
vanduo, 

VI- 
Mes taip- 
garadžius,

Jonas Vytautas Kurtinaitis, 
Thorp, \Vis., vakar atlankė 
“Naujienas”.

P-nas Kurtinaitis šiemet bai
gė Illinois universitete elek
tros inžinierystės ir matemati
kos skyrių.

Baigiu su pasižymėjimu ir 
garbės ženklais
už matematiką ir H. K. N. už 
elektrikystę.

Jo vardas, be to, yra įtrauk
tas j garbės sąrašų, kurin pa- 

studentai, kurie mo- 
baigė kursą

North Side. — A. L. T. Sandaros 
23 kuopa rengia išvažiavimą į Jef- 
fersono girias birželio 
šios kolonijos lietuviai 
kviečiami atsilankyti, 
ir minkštų gėrimų bus

Business Service
■ Biznio Patarnayiinas

$10 įmokėti
24 mėnesiai išmo

kėjimui
karų murifris garažas,

įrengtas, $650. Cementiniu 
sienos plytų su cementu? 
šviesos ir vandens nubėgimas. 
sas materiolas naujas, 
gi budavojam medinius 
porČius, viškus, ir cementinius skie
pus.

Acorn Construction Co. 
2230 N. Sawyer Avė.

Albany 6209 
Dept. 6

Paskolos suteikiama 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- 1T MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

Financial
FinansaLPask^

ME8 UŽMOKĖSIME JŪSŲ TAKSUS 
ARnsmentiia ir kitas bilaR pcrmodelioh 
Iki 24 mfinofllų dėl iSmokčjimo atgal. 7 
gi 2 fr 3 morgičiai.

D AVI S PLAN LOANS.
Room 1718, 1OO N. Ea Šalie St.

Randolph 3892

For Rent
4 KAMBARIAI rendon, 2’/a akrų 

žemės. Ba/rnė dėl karvės ir gara
žuos. Rendos $10. 162 Grove Avė., 
Oak Forest, III. Savininkas 4809 W. 
12th St., Cicero, III.

Personai
RENDAI 5 kambarių flatas. Garu 

šildomas. Viskas naujausios mados. 
7139 So. Rockvvell St.

10 d. Visi 
nuoširdžiai 
Užkandžių 

ganėtinai.
Rengėjai.

Vardas
Adresas
Telefonas

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Vaikinams verta rengtis, nes 
į Naujienų piknikus suvažiuo
ja daug gražių mergaičių, iš jų 
galima sau ir tinkamą gyveni
mui draugę išsirinkti.

Merginoms verta rengtis, nes 
j Naujienų piknikus suvažiuoja 
vaikinu netik iš Chicagos, bet ni 
ir iš apielinkių miestelių; jos 
gali net kelis pasigauti san ant1 
pasaito ir paskiau... gauti sau 
už vyrą visam amžiui,— kas | 
merginų 
biausia. Slos konip4

Bizmenams verta rengtis j |ankfoi nIinojs 
Naujienų pikniką, nes čia šuva- j 
žiuoja visi jų seni ii busiantys ųurs,j &emet pasirinko p. Kur- 
kostumeriai. Jie gali su jais | įjnajq jjs pnidčs dirbti kal- 
susitikti, pasikalbėti, senas pa-1 j)amaj kompanijai nuo 1 die- 
žintis atnaujinti, naujų diaugųinns rll0rspjn menesio, 
įsigyti, ateityj daugiau 
su jais daryti.

P. M. j.

Dr-stės Dr. Vinco Kudirkos prieš- 
pusmetinis susirinkimas jvyks šeš
tadieny, birželio 9 d.,-8 vai. vakaro, 
M. Mcldažio svet., 2242 W. 23 PI. 
Visi nariai ir narės kviečiami būti 
šiame susirinkime.

A. Kaulakis, nut. rast.

ACOBN Bollcr Repair Co. Taisy
mas boilerių ir karšto vandens šil
dytuvų. Suvirinimas ir atkirpiinas. 
Visokios rųšies paipų darbas. Dy
kai apskaitliavimas. Reikia lietuvių 
pardavinėtojų. 4435 S. Union Avė. 
Yards 3883.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

k valandas. 
Musų išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės pas

VELTUI
Patentai, Vaizboženkllai, Copy- 

wrighta. Rašyk Šiandie. Patentų 
relkalaie kreipkitėe prie manąs su 
pilnu užflitikėjimu. Teisingas ir 
Greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attoraej. 

2860 W. Chicago Avė. 
Dept. 7 

Chicago, UI.
ATYDA. Pajieškau pusininko, 

vyro arba moteries, su mažu kapi
talu. Biznis aukštos rųšies ir greit 
augantis. Viską patirsite ant vietos. 
Atsišaukit. Indiana Laboratory, 1407 
Milwaukee Avė., Chicago, 111.

RENDAI garu apšildomas 5 rui
mų flatas, su vėliausiais įrengimais 
arti prie gatvekarių, ant kampo. 
5159 So. Marshfield Avė.

RENDAI vieta, buvo per daug 
metų barbernė, yra užpakalyj 3 
kambariai, lystas ant kiek tik nori, 
gera proga barberiui. Ar kitokiam 
bizniui. 4830 W. 15th St. Cicero, III. 
Telefonas Cicero 95. Savininkas Sto
nis.

Furnished Rooms
RENDON kambarys, garu šildo

mas, vaikinui arba merginai. 5636 S. 
Richmond St. Prospect 8295.

8885 So, Halsted St

i ten k ta tik 
k i uos i ir 
šia.

• Diplomą
O vėliau važiubs New

... , : kur turi jau vietą New Yorkvisam amžiui,— kasi, , . ..i Bell Telepnone laboratorijose, gyvenime yra svar-i. .... .Į tyrinėjimų skyriuje.
A! " kompanijos atstovas 

i universitete ir 
iš visų baigusių mokinimosi

gaus 13 d.

geria u-

birželio.
Yorkan,

. - nos rugsėjo menesio.
biznio (^avcs birželio 13-ta dieną

1 L » *

vertaProfesionalams irgi 
rengtis į Naujienų piknikus, 
nes jie čia susitinka daug savo 
klientų.

O jau aptomobilių savinin
kams, tai būtinai reikia reng
tis į Naujienų pikniką, nes čia 
suvažiuoja lietuviai, kurie yra 
savininkai puikiausių ir bran
giausių karų rinkoje. Ir tokius 
automobilius apžiūrėti yra 
ras žingeidumas kiekvienam 
tomobilistui. O kas dar turi 
sipirkęs naują karą, irgi 
didelis smagumas 
savo draugams
miems Naujienų piknike.

Todėl maloniam pasimaty
mui su savo draugais ir užve
dimui naujų pažinčių verta 
tuojau pradėti rengtis į Nau
jienų pikniką. Aš jau esu pa
sirengęs buti Naujienų piknike 
ir noriu pamatyti ten visus sa
vo draugus.—A-zy.

(diplomą vyks tėviškėn, į Thorp, 
Wis. pasisvečiuoti pirm išva
žiuosiant New Yorkan.

Dar i»ora žodžių, 
niają mokyklą 
p. Kurtinaitis 
Wis., 11)23 m. 
College, 
o šiemet 
tetą.

Aukštes- 
(high school) 
baigė Thori>, 
C ra ne Junior

Chicagoj, Daige 1925,
Illinois universi-

PRANEŠIMAI
tik- 
au- 
nu- 
yra

parodyti jį 
ir pažysta-

Draugystė D. Lietuvos Kunigaikš
čio Vytauto rengia didelį pikniką, 
nedėlioj, birželio 17 <1., 1928, Ever- 
green farmoj, West Main St. St. 
Charles, III. Širdingai kviečiame St. 
Charles ir apielinkės lietuvius atsi
lankyti. Rengimo Komitetas.

Joniškiečių kliubo išvažiavimas 
įvyks ateinatį sekmadienį, birželio 
10 d., prie p. St. Svelainio farmos, 
87 ir Kean Avė., netoli Tautiškų 
kapinių. Pradžia 10 vai. ryte. Malo
nėkite visi atvykti tyro oro pakvė
puoti ir draugiškai laiką praleisime 
Visi patogumai bus suteikti.

Užkviečia Rengėjai.

Western Avė
Važiuoju Western Avė. žiū

riu... joniškietis drožia limuzi
nu su flatajer.

Kokia tau, brolau, dabar ne
laimė?—klausiu. Jis numojo 
ranka ir prabila:

—Et, geriau neklausk, žinai 
kiek trobelio turėjau kol tą 
kanapinę suradau. Kanapinė 
trijų colių ir pusės storumo, o 
ilgio tai trys šimtai ir pusė.

—Matai, tęsė savo kalbą jo
niškietis, joniškiečiai rengia iš
važiavimą 10 d. birželio j St. 
Svelainio farnią, prie Tautiškų 
kapinių. Tai nutarėm pareng
ti ten visokių pramogų. Gavom 
laišką iš savo kaimynų žagarie- 
čių, kad ir jie atsilankys į mu
sų išvažiavimą... Pernai, žiūrėk, 
kokia fr 
kibom 
čiais.
truko.
paskelbė, kad žagariečiai laimė
ję. O šiemet tai nepasiduosiin. 
Kad kaip matydami, tai vieną 
galą kanapinės pririšime už 
ragų jaučiui, kuris randasi ne
toli Bu f falo.

Na, gerai, kaimyne, tai ir 
aš busiu. Matysim kas laimės 
—žagariečiai ar joniškiečiai.

—Kazys.

Chicagos Lietuvių Auditorium 
Bendrovės mėnesinis susirinkimas 
įvyks pirmadieny, birželio 11 dieną, 
8 vai. vak. Auditorium svetainėj, 
po No. 3133 S. Halsted St. Gerbia
mi direktoriai ir draugijų atstovai 
pribukite visi laiku. Nut. Rašt.

Atyda Mildos Teatro Bendrovės 
šėrininkama

Gerbiamasis: — “Extra” susirin
kimas šėrininkų Mildos Teatro Ben
drovės atsibus Birželio-June 17, 1928 
m., Mildos Bendrovės name, 3140 S. 
Halsted St., Chicago, III., i vai. po 
pietų.

Propozicija yra paduota pirkti na
mą mokant po $8 už šėrą. Siame su
sirinkime bus jūsų užduotis balsuo
ti už šią propoziciją parduoti namą 
ir likviduoti Korporaciją, arba prieš 
šią propoziciją.

Ateidamas susirinkiman būtinai 
atsineškite savo Šerus. Teikitės būti 
laiku.

Su pagarba,
Mildos Teatro Bendrovė,

Per John P. Ewald, sekretorius, 
810 West 33rd Street.

sarmatą turėjom. Susi- 
jonišk iečiai su žagarie- 
Kanapinū pūkš ir per- 
Vadinamas referi ir

West Side. Nepaprastas išvažia
vimas, rengia Dr. Vinco Kudirkos 
draugija basket pikniką Chernausko 
darže, No. 1 Lyns, III., nedčlioj, 17 
dieną birželio, 1928. Geistina, kad 
merginos ir moterys pagamintų val
gius. Bus visokie žaismai ir gros 
lietuviški muzikantai.

Rengimo Komisija.

I)r-stės Meilės Lietuvių Ameriko
je pusmetinis susirinkimas įvyks 
subatoj, birželio 9 d., 7:30 vai. va
karo, Mr. Bagdono svet., 1750 So. 
Union Avė. Visi nariai kviečiami 
atsilankyti, nes turime daug svar
bių dalykų aptarti. Dykai įstojimas 
iki liepos 14. —Valdyba.

Amerikos Liet. Taut. Sandaros 4 
Chicagos apskritis rengia šeimyniš
kų vakarėlį delegatų išleistuvėms 
subatoj, birželio 9 d., Mildos svet., 
31 12 S. Halsted St. Pradžia 8 v. v. 
Kviečiame visus skaitlingai atsilan
kyti. —Komisija.

Į CLASSIFIED MliS.j
Educational

Mokyklos

GREITAI IR 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. | vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tuksiančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
paliesime įsigyti ubclni^ mokslu. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo lakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių
Mokykla

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

Miscellaneous
Įvairus

III.

LIETUVIŲ ATYDAI.
Pavasariui ir vasarai ba dykit cream- 
earth soil ant savo žolės ir kvietkų. 
$5 jardui arba $1.75 bušeliui. Taip
gi krūmeliai. Reikalaukit veltui kny
gutės: kaip užlaikyti daržą.
OHO VVITTBOLD NURSERY
6700 Lolita Avė. Palisade 5220-2172

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

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymų arba 

taisymų namo? Jei taip, tai susiži- 
nokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, įskaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskį 
įmokėti, kitus j du metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO.
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321
MR. PARIS

MUFUOJAM visokius rakandus ir 
pianus ir visokius mažiausius orde
rius padarau. Taipgi anglis vežu. 
Patarnavimas užtikrintas.

GEORGE BROTTS
3500 So. Union Avė.

Phone Boulevard «‘J787

Business Service
Biznio Patarnavimas

TAISOME kaminus, 8 prakiurimus 
užtaisome už $3. Darbas garantuotas.

C. MOSĘR,
625 West 48th PI. Yards 1034

KAM MOKĖTI CASH?
Įsiveskit į savo namus plumbingą 
arba apšildymą tuojau, be imokėji- 
mo, ir 24 mėnesius išmokėjimui. 
Taipgi pertaisome labai pigiai. Tel. 
Calumet 3688.

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

Cementinis Darbas
Visokios rųšies. 

tiniai bloksai, 
skiepų grindys, 
pertaisymas, 
dėl 30 dienų, 
išmokėjimais, 
šykit. f ‘ ‘

Pamatai, cemen- 
namų pakėlimas, 
garažai ir visokis 

Specialčs kainos tik 
Jei norite, lengvais 
Atsišaukit arba 

Dykai apskaitliavimas.

MR. A. CLOVE 
920 N. Mozart St. 

Brunswick 7354

ra-

2 METAMS IŠMOKĖJIMUI 
NIEKO NEREIK ĮMOKĖTI

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

641 E. 63rd St. Midway 0673-8904

10% PIGIAU UŽ VISA DARBA
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

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

MALEVOJIMAS, nopieravimas, 
calcimaining — iš- vidaus ir vir
šaus — darbas garantuotas. Geriau
sias darbas mieste ir pigiau, šaukit 
Mohawk 0496.

SKOLŲ IšKOLEKTAVIMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONA!. CI.AIMS 
SERVICE BUREAU

Room 301 
163 W. Washington 

Main 4020

ATPIGINIMAS, 
už garažus, $10 įmokėti, 2 metam 
išmokėjimui, norčiai sun parlorai. 
Cementinis darbas visokios rųšies. 
Pakeliam namus, dedam pamatus, 
šalytakius.

F. TAYLOR, 
Spaulding 6432.

NIEKO NEREIK ĮMOKĖTI, 5 ME
TAMS IŠMOKĖJIMUI

Mūriniai ir mediniai bungalo\vs, 
vasarnamiai, pakeliam namus, įde- 
dani cementinius pamatus, pleiste- 
riojam, t* 
phimbingą, 
som. Dykai apskaitliavimas fr -pla
nai. Stanton Const. Co., 6847 South 
Western avė. Tol. Hemlock 2636.

•» lat
entinius pamatus, pleiste- 
dengiam stogus, įvedam 

malevojam Ir pertai- 
apskaitliavimas fr -pla-

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

Mes atgausime 'juos per 
“garnishment” teismą. Įsteig
ta 1912 — 16 metų patyrimo. 
Kolektavimas, be mokesčio. 
Patarimas dykai.

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

8408 S. Michigan Avė.
Victory 4126

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

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

I

PAJIEŠKAU Jono Siručio, paei
na ir laeplaukės miestelio, Telšių 
apskričio. Atvažiavo į Ameriką 
1907 metais.i Kenosha, Wis. Yra 
svarbus reikalas, jam yra palikimas 
nuo mirusio giminės. Tegul jis 
pats arba kas apie jį žino praneša 
jo adresą, busiu dėkingas. Rašykite 
Box 1081, 1739 S. Halsted St., Chi
cago, III.

KAMBARIS rendon su valgiu ar 
be valgio, vaikinams ar merginims. 
1622 S. Halsted St.

PEHKAME

Lietuvos Paskolos Bonus

ŠIUOMI pranešame, kad mes tu
rim daug vietos gyvenimui vienai 
dienai ar ilgiaus. Todėl, kas norit 
pakvėpuot tyru oru malonėkit at
važiuoti. Netoli Kazimierinių kapi
nių. 11263 So. Holman Avė.

LIETUVIŲ KOTELIS '
Pigiausias gyvenimas dėl darbinin

kų žmonių. Su valgiu $8.00 į iavai- 
te, be valgio $2.00 ir aukščiau.

P. GADEIKO, sav. 
1606 South Halsted Streeet, 

CHICAGO, ILL.

Mokame

Augščiausias kainas
Del informacijų/kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.

PAJIEŠKAU apsivedimui našlio 
arba vaikino. Aš esu našlė 44 metų 
amžiaus, blaiva ir norėčiau susipa
žinti su geru Žmogum. Box 1082, 
1739 So. Halsted St.

RENDON garu šildomas kamba
rys vienam arba dviem vaikinam, 
arba merginom. 1325 So. 49th Ct., 
3 lubos, Cicero, 111.

NAUJIENOS

1739 So. Halsted St.
Chicago, III.

Asmeninės Paskolos 
nebrangiomis kainomis, valstijos 
valdžios priežiūroj, šaukit State 
2299 arba 5783, šiandie ir gausite 
pinigus

STAR

'! kainomis, 
priežiūroj, L

rytoj.
LOAN & MORTGAGE 

COMPANY v
30 N. Dearbom St.

Room 814

PASKOLINSIM nuo iki $800 
už 2% nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Paskolas suteikiam į 24 vai. 
Be jokio komišino.

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

Tel. Armitage 1199

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES darome 2 morgičius ant 

South Improved Real Estate. 1500 
iki $5000. Lengvais išmokėjimais.

WINTON AND NARTEN 
6829 S. Halsted St.

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ąnt nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi
čius.

JUSTIN MACKIEWICH
2342 So. Lcavitt St.

Phone Canal 1678
2 morgičių paskolos bile kokioje 

sumoje — jūsų sąlygomis, 6%, 25 
metai biznyje ir nei vieno foreclo- 
sure neturėjome. A. J. LIEBMAN, 
105 N. Clark; State 5674.

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

CENTRAL FINANCE CO. 
Room 514, 

City State Bank Building 
128-180 N. Wells St.

MES DAROME pirmų morgičių paskolas 
nuo $1000 ir daugiau, u£ gorus Real Estate 
ęreitas patarnavimas, Diūs. « Lvau A 

avor 2, laiko susirinkimus kiekvienų 
rodų šiame ofise.

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

Bldir. & Loan Aesoc.
| BO-

Ar Jum Reikalingi
Pinigai?

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

RENDON kambarys šviesus, prie 
mažos šeimynos — vaikinui arba 
merginai. 4014 Brighton Place, 2ros 
lubos.

Gerbiamieji, kurie padavėt aplika
cijas dėl įstojimo į Chicagos Lietu
vių Draugija S. P., butinui atsilan
kykite pas Dr. A. Montvid, 1579 
Milwaukee Avė., nevėliau kaip iki 
birželio 11 d. . X. Saikus, sekr.

Thomas, Socialistų kandidatą j pre
zidentus, bus pirmadieny, birž, 11 d., 
8 v. v., Douglas Park Auditorium, 
prie Ogden ir Kedzie gatvių. Tikie- 
tas $1.50, galima gauti “Naujienose”

Banketas pagerbti d. Normali

Bridgepurt Painting 
. & Hardware Co.

Malevojam Ir popieruojam. U Val
kom malevą, popierą, stiklus ir t. t

8149 So. Halsted St 
Phone Victory 7261 

J. 8- RAMANČIONIS, Sav.

AR j ūsų malevojimas ir dekora
vimas atliktas ekspertų? Dykai ap- 
sk'aitliavimas. Nuo valančių arba 
kontraktinis darbas. Važiuojam bile 
kur Chicagoį arba priemiesčius. J. J. 
SHAKENMAER, 949 Milwaukee Av., 
Bruųswick 7397.

MALEVOJLMAS ir dekoravimas, 
nebrangiai, švarus, greitas darbas. 
Frederickson, Wellington 7821.

Financial
Finansai-Paskolos

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

Telephtfne Victory 0062 
Daro paskolas imt

1-mo ir 2-ro Morgečio
Valandos nuo 4 iki 8 kai 

vakATM

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

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St

Be Komiso ir Išlaidų
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imame tegalį nuošim
tį, Pinigus gausit# į 12 valandą.
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Ate., 
Kampas Homitage Ava,

BE KOMISO
Mažos Paskolos 

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

1647 W. 47 St.

.16

MOKINKIS 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 
diaelės 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.

REIKIA fialesmanų prie anglių, 
South Side, komiso pagrindais, pil
ną arba dalį laiko. Pasimatykit su 
Mr. Doyle, 5842 So. Robey, Tel. 
Republic 5900.

REIKALINGAS atsakantis bufe
ris. Atsišaukit tuojaus. 6332 South 
Central Avė. šaukit po 7 vai. vak. 
Prospect 0567.

REIKIA patyrusių darbininkų į 
geležies atkarpų jardą. A. Levine 
and Co., 1475 S. State St.

REIKALINGAS unijistas janito- 
riaus pagelbininkas. 451 E. 47 St. 
2nd floor.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKIA patyrusių moterų sorta- 
vimui skudurų. Atsišaukit asmeniš
kai. 1707 So. Canal St.

REIKIA patyrusių moterų sorta- 
vimui senų vilnonių skudurų. J. 
Chapman and Son, 1510 S. Peoria 
Street.

REIKIA operatorkos į Beauty 
shon, kad galėtų dirbti ^risą darbą, 
4182 Archer Avė. Tel. Lafayette 
4639.

REIKALINGA moteris virėja į 
'valgyklą. Darbas naktimis, gerai 
virėjai dus gera ir užmokestis. At
sišaukit greitai. 4704 So. Western 
Avė.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

SALESMES IR SALESWOMEN
Del aukštos rųšiea real estate pro

pozicijos Chicagoj. Didelis uždar
bis tinkamiems žmonėms. Geras 
komisas. Kreipkitės telefonu 
Mohawk 8395 arba atsišaukit nuo 10 
ryto iki pietų arba nuo 7 oki 9 vak.

H. F. RITTER & CO., 
757 W. North Avė. Cor. Halsted St.

2nd Floor

For Rent
RENI)AI du kambariai dėl ma

žos šeimynos. Yra garažas. Taip 
pat turiu 3 kambarius beizmente. 
Renda pigi. 946 W. 31 Place.

RENDON BIZN1AVAS 
NAMAS k I

ant Archer Avė., netoli Kean Avė. 
5 kambariai viršuj, pirmos lubos 
5 kambariai ir štoras. 'rinkama vie
la dėl valgyklos, bučernės, ice cream 

“ i atidaryti 
Galėsime paš

ant kam-
parior arba kas norite 
Bottery ir Tire Shop. Ga' 
statyti ir paselinę station 
po.

Saukit
Lafayette 7219

RENDON kambarys, merginoms, 
vaikinams arba vedusiai porai. Ga
lima virtuvę vartoti. 3437 South 
Emerald Avė.

RENDON kambarys dėl vaikino, 
blaivo ir švaraus apsiėjimo, prie 
blaivios šeimynos, Marųuette Manor 
apielinkėj. 6723 S. Maplevvood Avė. 
Tel. Republic 7129, 2 lubos.

RENDAI du kambariai su fomi- 
šiais, gali ir virtuvę vartoti, dėl se
nyvos moters ar vyro. Taipgi kam
barys dėl vaikino su valgiu arba be. 
Maudynė yra.

Atiduosiu pigiai.
1 užp.

827 W. 34 PI.

RENDAI frontinis kambarys vie
nam ar dviem vaikinam ar vedusiai 
porai su visais parankamais. Yra 
maudynė, telefonas, 2 fl. 3002 Erne* 
rald Avė. Victory 3184.

RENDAI kambarys merginai ar
ba vaikinui be valgio. Gražioj vie
toj. Gerai gyvensit. 3347 S. Eme- 
rald Avė.

RENDAI kambarys iš fronto vy
rams arba merginoms su ar be val
gio. Yra vana, ir telefonas, viena 
moteris turiu 6 kambarių flatą. 2 
lubos fronte. 3156 Wallace St.

KAMBARYS rendon dėl dviejų 
merginų arba vaikinų, su ar be val
gio. 2020 W. Erie St.

Musical Instruments
Muzikosi Instrnmentąi

TURIU paaukoti savo grojikl 
aną, atiduosiu už $66 cash. Ti 
parloro setas nebrangiai.

6621 S. Richbond St. 
2nd floor

TURI būt tuojaus parduotas gro- 
jiklis pianas už $65, su roleliais. Jei 
norite, išmokėjimais. 6512 South 
Halsted St.

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

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, 
$8.

SCHWARTZ BROS. STORAGE 
640 fE. 61st Street

Iš sandelio išpardavimas naujų 
ir senų rakandų

>80.000 vertės naujų rakandu Ir kaurų 
turi būt lAparduota labai pigiai.
4 kambarių, vertt >1000 _>295
4 kambarių, verti >2000 _______  >475
>200 Mohair Frieze seklyčios setaa _  Š88
>460 Frieze seklyčios setas>145
>160 rieėutinls valgomo kamb. setas >55 
>186 6 Arnotų walnut mlogruimio setas >88 
Coxwell krėslai, kaurai visokio* rųėtos.
5 Arnotų pusryčiams setas>10

Klauskit Mr. Varme! 
COLLIN8 8TORAGH 
6114 Madlson Street

Atdara vakarais iki 9, nedėlioj Iki 5

4 KAMBARIAMS, $395 
Nepaprastai aukštos rųšies rakan
dai, 8 šmotų parloro setas, mahoga- 
ny rašymui stalas, liampos, stalas, 
walnut valgomo kambario setas, 
veidrodis, 3 šmotų walnut miegrui- 
mio setas, coil springsai ir matra
cas, du priegalviai, 5 šmotų pusry
čiams setas. Atdara dieną ir vaka
rais. Dunn’s, 6714 Cottage Grove.

4 KAMBARIŲ nauji rakandai, 
$180. 4 kambarių neatsišaukusių ra
kandai, $80. Jūsų kreditas yra ge
ras. Lengvais išmokėjimais, jūsų 
B įsiūlyta kaina. Atdara vakarais.

astatymas bile kur dykai. Ajax 
Furniture Co. 1434 W. Madison St.

(Continued oa page 8)

RENDAI flatas 6 kambarių tin
kantis daktarui ar kokiam kitam biz
niui. 
Yards

3327 So. Halsted St. Phone 
4669.
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Namai-žemė Pardavimui

Furniture & Fixtures
R a k a n dai-Į ta isai

_____ (Cont inued from page 7)_____
BISKJ VARTOTI

3»3A(> puiku* įuoliair seklyčios mda* $03.60 
Krieze seklyčios setą* !J>K7.ftO

Gružu* w.ilnul mienruimlo sctn* $55.50
$500 i Arnotų walnul miecruimio 

Mas $8S.5O
$550 Puiku* vvaluut valminio kambario 

$44.50
$150 Gražu* valnns valdomo knmba-

bario aelM ■ $68.50
$75, 9x1" Wilton kaurai .................  $22.50
*125. 0x12 stori Wilton kaurai . .. $34.50

5 Arnotų pusryčiam* srta* ......... $8.50
Available Fireproof Storage 

7728-32 Stony Isluiid Avė 
Atdara kasdir iki 10 vai. vakare.

Nedalioj iki U.

BANKRUTO STARAS 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

Sewing Machines
Siuvamos Masinos

1,000 MAŠINŲ
Singer, White ir visokių išdirbis- 

čių elektrinių ir kojomis sukamų 
siuvimui mašinų, praktiškai jūsų kai
na. šios yra išmainytos j žinomas 
NEW HOME ELECTRIC siuviniui 
mašinas. New Home dirbtuvės sky
riai: 4163 Broadway, 6521 S. Halsted 
St., 4714 Irving Park Blvd. ir 554 
\Vashington St., Gary, Indiana.

Automobiles
M & K Motor Sales

cniraroi senaiuirt tr Msakanftnusl vartotų 
Marų oard.ivinėtojaL 1GO garantuotų vartotu 

K<*ratn0 mc*hani Akame 
Rtovyjo, karai i>ar<luo<l'vui nuo $1X0 11*J
yilUOU. Me* turimo karu kuri* tinka vl»o 
Klem* reikalam*. Cash, lAmokčjlmai*. m ai 
uU, 

0811-18 Sn. Halsted St.NAUJI STUDEBAKER
Naujas Studebaker Dictator Six, 

4 durų Sodan, pilnai įrengtas su 
spare tire, bunkeriais ir kitais vi
sais įrengimais ir atvežtas prie du
rų — kaina tiktai $1,345. Reiškia 
Studebaker yra net $100 pigesnis už 
Buick. Conimander Setlan pilnai 
įrengtas kainuoja $1,670. Lietuviai 
kurie norite pirkti naujį karą arba 
mainyti seną į naujį —• telefonuo- 
kite arba asmeniškai atsilankykite į

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

D. KURAITIS ir A. KAS’UUS
Savininkai

STUDEBAKER
Vėliausio modelio I durų sodan, 

pigiai, aš vartojau tik biskj, yra vi
sai kaip naujas. Gražiausias karas 
Chicagoj, turit pamatyti, kad įverti
nus, karas neturi nei vieno įbrėžimo, 
yra taip geras, kaip tą dieną kada 
pirkau. Man reikia .pinigų, atiduo
siu už $250, man kanavo $1900, ke
letą mėnesių atgal.

Atsišaukit tik nedėlioj.
2231 North Kendzie Avė.

1 apt. •

GEGUŽIO MRN. BARGENAI 
50 karų pasirinkimui, visi garantuoti.

Cadillac'ai. Buick ai, Nash’al. Hudsou’ai, 
E**ex'ai. Chevrolet’ai ir daugelis kitų, la
bai pigiomis kamorai*. Matykit p. Lapai
ti. .Mgr. MeDERMOTT MOTOR SALES, 
713d So. Halsted St.. Triaogle 0330

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA galiūnas su na
mu arba vienas biznis. 720 W. 35th 
Street.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, gera bizniava vieta, 4 pagyveni
mui kambariai. Pardavimo prie
žastį patirsite ant vietos. 3230 So. 
Ashland Avė.

ICE CREAM Parlor su aukštos 
rųšies fikčeriais, parduosiu arba 
mainysiu j gerą automobilių. 5205 
So. Halsted St.

PARDAVIMUI valgykla ir saliu- 
nas. Biznis senas, geroj lietuvių 
kolonijoj. Parduosiu pigiai. 1818 
Canalport Avė. 549 W. 18 St.

PARDAVIMUI bučernė ir grocer- 
nė, cash biznis išdirbtas per dau
gelį metų. Noriu greitai parduoti. 
7118 So. VVestern Avė.

PARDAVIMUI restaurantas,įsteig
tas 30 metų. Nedaliomis uždarytas. 
Randasi tarp didelių dirbtuvių. Par
davimo priežastis —.partnerių nesu
tikimas. 7 W. 26 St.

PARDAVIMUI grosernė ir deli- 
katesen. Parduosiu labai pigiai. 
Priežastį pardavimo patirsit ant 
vietos. 5702 S. Racine Avė.

PARSIDUODA salimas gera vie
ta ir biznis, pusę ar visą, 4 kamba
riai gyvenimui, priežastis — du biz
niu. 3221 W. 38 St.

MAŽAS groseriukas parsiduoda 
kariu su saliuno fikčeriais. Išva
žiuoju Lietuvon, parduosiu pigiai. 
1912 Canalport Avė.

PARDAVIMUI groseriukas, sal
dainių, cigaretų, taipgi dalis baldų, 
pasirenkamai, 4 kambariai, beismen- 
tas, su visais patogumais. 2139 W. 
24 St.

PARDAVIMUI 2 kėdžių barber- 
nė, viskas baltai įrengta. Parduodu 
dėl ligos cash ar ant išmokėjimo. 
6643 S. Mozart St.

PARDAVIMUI grosernė ir ken- 
džių krautuvė, priešais mokyklą. 
Geras, pelningas biznis, arba mainy
siu j bungalovv. 1505 So. 49th Ct. 
Cicero, III.

X

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA karčiama labai ge
ras biznis, ilgas lysas. 6101 So. 
Racine Avė.

PARDAVIMUI soft drink paror. 
Geroj vietoj, ilgas lysas. Pigi renda. 
1452 So. Morgan St.

PARDAVIMUI soft drink parlor 
ir Bovvling Alky. Priežastis — turiu 
du bizniu ir partnerių nesutikimas. 
4858 Archer Avė. Virginia 2271.

Exchange—Mainai
KĄ TURITBJ MAINYMUI?

Mes mainom namus visokiu kai
nų. Lotus, farnias, biznius, bonus, 
morgičius, automobilius. Kas Junis 
atsibodo, mes parduosime arba iš
mainysime.

A. GRIGAS
8114 So. Halsted Street

Tel. Victory 4898

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

MICHIGAN VALSTIJOJ 
TIKRAS BARGENAS 

100 akrų javų auginimo ir pieninin
kystės farma, 6 kambarių stuba, 
mūriniu pamatu, "Carbide” šviesos, 
vištininkas, garažas, kornams san
dėlis, kiaulininkas, barnė, sailo, 16 
akrų alfalfos, 12 akrų avižų, 45 ak
rai dėl komų, 4 akrai dėl bulvių, 2 
akrai dėl agurkų, 6 akrai doržo- 
vėnis, 17 akrų miško ir ganyklos, 
upe bėga per kampą farmos, 5 my
lios į vakarus nuo Diamond ežero, 6 
mylios j vakarus nuo Niles, Mich., 
18 mylių nuo South Bend, Ind., kai
na su staku ir padargais, $12,500. 
Mainysiu j 2 aukštų biznio narna. 
Savininkas S. Sirovica, 2911 E 97th 
St. Regent 2826.

72 AKRAI. 3V4 mylios nuo Ply- 
movith, Ind., Mi mylios “frontage” 
U. S. cementinio kelio No. 31. Yra 
geri įtaisymai.
F. H. MAYNE FARM AGENCY 

749 Broadway. 
GABY, INDIANA

KELETAS FARMŲ
1. —35 akrai žemės vaisiais apso

dintos, šalę golfo lauko, strytka- 
ris bėga pro šalį. 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, 
(mokėjimas 4,000 dol.

2. —71 akras vaisių (truktų) apie- 
linkėje Šalę didelio rezorto ir golfo 
lauko ant kranto upės ir privačio 
ežero 700 pėdu ilgio, 10 pėdų gilio 
ežeras tarpe kalnų, strytkans su
stoja prie durų, cementinis kelias, 
elektra, vanduo įvestas, modemiš
kai viskas įtaisyta. Labai gera vie
ta dėl rezorto. 20 akrų grėpsų (vyn
uogių), 9 akrai obuolių, vyšnių, gra
šių, slyvų etc. etc., 3 akrai puikaus 
miško.

3. —6 kambarių gyvenamas namas, 
2 didelės barnės, didelis vištininkas 
18x80 pėdų, visi budinkai apšvie
čiami elektros šviesa ir moderniškai 
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 
nuo miesto, cementinis kelias per 
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 
patogumai. Garažius 12 automobi
lių. 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. Reikalaukite fotografijų.

Kaina tik 70,000 dolerių. Biznis 
išdirbtas.

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

MODERNIŠKA 210 AKRŲ PIE
NININKYSTES FARMA

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

J. H. SCHAEFER & CO.
803 Ridge Avė., Wilmette 

Phone 364

ŪKĖS FARMOSE VISIEMS
Aš busiu Chicagoj June • 7-8-9-10. 

Turiu keletą ūkių tokių bargenų, 
kad niekas negirdėjo. Turiu ir ant 
mainymo. Matykit mane, nesigai
lėsi.

P. D. ANDREKUS, 
1926 Canalport Avė. .

2 lubos nuo užpakalio

FARMOS, virš 100 akrų, skersai 
kelio nuo $3,000,090 lenktynių ke
lio. Specialė kaina, $1,050 už akrą, 

ARLINGTON HEIGHTS 
REALTY CO.

Artlington Heights, III. 
Tel. 316

Farms For Sale 
_________Ulcląi, Patdayimui

PARDAVIMUI 73 akerių farma 
Illinois valstijoj, i blokas nuo mie
sto ir nuo stoties. Parduosiu pi
giai arba mainysiu ant namo.

F. J. SZEMET*
3114 So. halsted St 

Viclory 4898

PARDAVIMUI nrbn mainymui ge
ra farma, su gyvuliais ir pndnr- 
gais. F. Kadenabek, Irons, Mich.

Aš ŽINAU pigiai gerų farmų ant 
pardavimo, taipgi yra visokių farmų. 
Kurie nori mainyti ant namų, pirk
ti ar mainyti, meldžiu kreiptis pas 
mane. Joe Geryba, Scottville, Mich.

40 AKRŲ farma, su budinkais, 
mašinomis, gyvuliais, stubos rakan
dais, užsėtais laukais ir automobi
lius. K. MARKUS, Box 75, Fount- 
ain, Mich.

Real Estate For Sale
_____ Namai-žemė Pardavimui

TIKTAI BARGENAI
1. — Kas jieškote gero bizniavo 

namo, tai čia yra dėl jūsų pasirin
kimo, cash ar mainyti, 2 namai ant 
Archer Avė. 2 namai ant Cicero Avė. 
Ciceros mieste. Visi namai turi di
deles krautuves ir 6 kambarius vir
šuj su ofisais dėl daktarų.

2. — $1500 pigiaus, negu kainuoja 
2 flatų muro namas, nepraleiskit 
progos nusipirkti.

8. — 6 kamb. muro rezidencija 
baigiama budavoti, geroj vietoj, mai
nys ant biznio ar loto.

4. — 6 kamb. vasarnamis su 10 
lotų, Woodboro, Wis. Kas myli pra
leisti vasarą ant ežero kranto ir sa
vo name, nusipirkit šitą gražią vietą.

5. — Gasohno stotis ir garadžius 
su dideliu show ruimiu dėl pardavi
nėjimo automobilių. Už cash, mai- 
nys arba ant rendos, ir aklas pama
tys, kad tehai galima padaryti pini
gai.

STANKO & C0.
5076 Archer Avė.
Lafayette 6036

PARDAVIMUI pigiai mūrinis Sto
ras ir 5 kambariai užpakalyje. Kai
navo $16,000, atiduosiu už $13,000. 
Priežastis važiuoju į Lietuvą. 4448 
So. VVestern Avė.

SAVININKAS iš Ohio valstijos 
turi parduoti 5 kambarių, medinį 
namą cemento pamatu, yra skiepas, 
furnas šildomas, platus lotas, 3925 
W. 60 St.

TIK VIENAS beliko, štai yra bar- 
genas. Parduosiu pigiau negu man 
kainavo 5 kambarių mūrinį bunga- 
low, ką tik užbaigti, 5223-25 S. Kil- 
patrick Avė., pusė bloko į pietus 
nuo Archer Avė., kaina $6700, apšil
domi. Savininkai bus ant vietos ne
dėlioj nuo 11 iki 4. Jos. Chapulis, 
1808 S. Ashland Avė. Canal 1272.

GERA PROGA
2-5 kambarių medinis namas, lo- 

lolas 34x125, karštu vandeniu, šil
domas, randasi Roselande, parduo
siu ar mainysiu į lotus, bungalow, 
arba bile kokį biznį, bile kur.

KELPŠAS,
2419 W. 69 St.

Tel. Heinlock 8099

PARDUOSIU 2li! pagyvenimo me
dinį namą. Greiam pardavimui — 
išvažiuojame į kitą miestą. 1427 S. 
49th Ct. Cicero.

AUKSO PROGA
Parduosiu arba mainysiu savo 

bizniavę namą su saliunu{ ant gero 
2 fatų Southsidėj. Biznieriai nau
dokitės.

PETER VAIČAITIS, 
Lafayette 6036

PARSIDUODA naujas mūrinis 
namas du 6 kambarius. Moderniškas 
2 karų garadžius arba mainysiu ant 
mažesnio namo. Savininkas. 5229 S. 
Peoria St. Tel. Yards 6425.

C. P. SUROMSKIO BARGE
NAI PARDAVIMUI ARBA

MAINYMUI
3 pagyvenimų mūrinis namas su 

visais įtaisymais, kaina $7,000. Savi
ninkas mainys ant bile kokio biznio 
arba lotų.

4 pagyvenimų mūrinis bizniavas 
namas ant kampinio loto, tinka bi
le kokiam bizniui, įmokėti $1,500, sa
vininkas mainys ant farmos arba 
loto.

4 pagyvenimų namas išsimaino 
ant namo mažame miestelyj, nepai
sant kiek toli nuo Chicagos.

2 lotų, savininkas mainys ant bi
le kokio namo arba biznio.

Gasolino stotis parsiduoda arba 
išsimaino, geras pelningas biznis.

C. P. SUROMSKIS CO.
REAL ESTATE

3352 South Halsted St.
Chicago, III.

Tel. Yards 6751

PARDAVIMUI 2 flatų namas po
4 kambarius. Elektra, gazas. Savi
ninkas, 3656 Emerald Avė.

PARDAVIMUI geras namas, labai 
Serą proga, pigiai gerą namą įsigyti, 

tsišaukit pas savininką, 2116 W. 
23rd St.

PARDAVIMUI 2 augštu medinis 
namas 4 po 4 kambarius. Moderniš
kas. Bargenas. Greitam pardavimui. 
Važiuoju Lietuvon. J. B. Englewood 
5563.

BRIGHTON PARK 
BARGENAI

2—4 KAMBARIŲ mūri
nis namas, yra viškai ir 
skiepas, karštu vandeniu 
šildomas 1 apt. Įmokėti 
$1500, kitus kaip rendą.

2r— 5 KAMBARIŲ mūri
nis namas, skyrium šildo
mas kiekvienas apt. Specia
lė kaina greitam pirkėjui, 
5338 S. Winchester avė. 
$1500 įmokėti.

4—4 KAMBARIŲ medi
nis namas, 3028 Broad St., 
$500 įmokėti, kaina tik 
$3300.

Turime ir kitų daug bar
genų pasirinkimui.

RUBIN BROS.
Namų Statytojai 

4155 Archer Avė.
Lafayette 8705

---------1------------------------
Ar Zinai, Ar Matei?

Kad pačioj širdyj lietuvių 
kolonijos ant Union Avė. ir 
33-čios gatvės galima nu
pirkti 4 flatų mūrinį namą; 
elektra, vanos kiekviename 
flate. Parankus flatai, 1—5, 
1—6 ir 2 po 4 kamb. Stikli
niai porčiai iš užpakalio, 2 
karų garažas, cementuota 
elė. Renda $1300 į metus. 
Kaina tik $9,000. Įnešti tik 
$2,500. Nepraleiskit šios 
progos, nes toks bargenas 
retai atsitinka.

S. L. FABtAN & CO.
809 W. 35th St.

Boulevard 0611-0774

Brighton Park
2 aukštų medinis namas, ant ce

mentinio pamato,.2-4 kambarių fla
tai, įmokėti, $1,500. Ekstra barge
nas .............................................. $5950

2 aukštų mūrinis namas, 2-4 kam
barių flatai, geroj vietoj, įmokėti 
$2,000. Specialis bargenas .... $8450

2 aukštų mūrinis namas, 2-5 kam
barių falai, naujas namas, biskį 
cash, arba 2 morgičius kaipo {mo
kėjimą. Ekstra bargenas .... $13,500

Mes statome naujus biznio namus, 
krautuves su 5 kambariais iš užpa- 
kaio.

B. R. Pietkiewicz & Co.
2608 W. 47th St.

PARDAVIMUI 4 flatų mūrinis 
bizniavas namas. Parduosiu pigiai 
arba mainysiu ant mažo namo, ran
dasi 222 W. 47th St. Atsišaukit prie 
savininko. Kurpis, 4339 S. Hermi- 
tage Avė.

2 FLATŲ mūrinis namas, 6-7 
kambarių, garu šildomas, 37 pėdų 
lotas, 2 karų garažas. Našlė turi 
parduoti iš priežasties apleidimo 
miesto, 5432 So. May St.

SAVININKAS parduoda bizniavę 
namą, Storas ir 2 po 4 kambarius. 
Elektriką ir vana. Rendų į mėnesį 
77 dol.. kaina $7,700, 8336 S. Lowe 
Avė. Užpak. flatas.

MAINYSIU į bungalow, bizniavas 
namas, krautuvė ir 3 flatai, kaina, 
$5,500. Mainysiu į biznį, morgi
čius arba lotą. Proga visam am
žiui tinkamiems žmonėms,

8116 So. Halsted St.
Calumet 1650

REZIDENCIJOS lotas pardavi
mui, $1,000, 24 y 125, lotas prie W. 
44 St., netoli Parnell Avė. Gatvė ir 
šalygatviai cementuoti ir apmokėti. 
Dali cash, o kitus lengvais išmokė
jimais.

DR. VALLELY, 
4750 Sheridan Road 

Sunnyside 5879

PARDAVIMUI arba mainymui 2 
flatų bizniavas. naujas namas, ran
dasi Mt. Greenwood. Agentams ko- 
mišenas. Veikit greitai. Savininkas, 
1609 S. Halsted St.

Real Estate For Sale 
Pardavinllli-,

TURIU parduoti namą ir lotą, su 
groserne ir delikatesen, ifi priežas
ties mirties. Lietuvių kolonijoj. 2216 
W. 22nd St.

PARDAVIMUI mūrinis namas, 
Storas ir 5 kambariai viršuj. Tinka
mas dėl saliuno, hučernės arba’ gro- 
sernės. Parduosiu pigiai arba mai
nysiu. Randasi ant Archer Avė. 5097 
Archer Avė.

PARDAVIMUI 2 aukštų medinis 
namas ir nesvaiginamų gėrimų par- 
loras, biznis senas, namas gerau šil
domas, 4 kambariai iš užpakalio, 8 
kambariai ant antro aukšto, viskas 
išmokėta.

3908 S. Westem Avė.

EXTRA MAINAI
•

IŠSIMAINO puikus bizniavas na
mas su bizniu, ant Archer Avė., par
duosiu pigiai arba mainysiu ant 2jų 
flatų namo, ne paisant apielinkės.

IŠSIMAINO bizniavas namas, 2 
flatai ir 2-jų karų garažas, mainysiu 
ant bungalow arba ant bizniavų lo
tų.

IŠSIMAINO puikus G flatų muro 
namas, mainysiu ant road house, 
arba ant bizniavo namo su bizniu.

IŠSIMAINO puikus apartment na
mas, parduosiu pigiai, arba mainy
siu ant bizniavo namo, gasolino sto
ties, arba ant senų namų.

IŠSIMAINO puikus kampas ant 
Archer Avė., 130x125, tinkamas dėl 
gasolino stoties, arba kitokio biznio, 
mainysiu ant 2jų flatų namo ar 
bungaloiv.

Su virš minėtais reikalais kreip
kitės pas

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 5107NAMAS IR EKSTRA PINIGŲ 

$750 CASH .
Kitus’ pagal kontraktą po $65 į 

mėnesį, įskaitant 6%. Šį gražų, 3 
aukštų namą galit gauti už $8,000, 
5-6-6 Kambarių. Yra elektra, mo
derniškas plumbingas, pečium šildo
mas, mūrinis ir medinis, gerame 
stovyje. Didžiausis bargenas mies
te. Atsišaukit tuojau, kol dar ne
vėlu. Pasimatykit su Mr. Scherer.

H. J. COLEMAN AND CO.
4705 S. State St.

Drexel 1800 į

$13,500 DU FLATAI po 6 kamba
rius, apšildomas namas ir 2 karų 
garadžius. Renda $140.00 į mėne
sį. Streetas ir ėlė apmokėti. Pir
mas morgičius $7,000 ant 5 metų, be 
primokėjimo. Randasi prie 67 Boul- 
vrao ir Campbell Avė.

Atsišaukit
6921 So. Western Avė.

vakarais ir subatoj po pietų. 
Agentų nereikia

----------------------------------------------- —
LAIMĖ JŪSŲ

Pardavimui bizniavi namai su vi
sokiais bizniais arba mainysiu ant 
privatiškų namų, didelių ar mažų. 
Atsišaukit pas

K. M. KODIS,
i 3151 So. Halsted St. 

Phone Victory 3167

PARDAVIMUI bizniavas lotas
ant 69 St. prie Washtenaw Avė.
Labai graži vieta. Parduosiu pigiai.
Atsišaukit K. M. Kodis, 3151 South
Halsted St. Phone Victory 3167.

5 KAMBARIŲ, mūrinis, aržuolo 
trimas, pleisteriotas skiepas, furnas 
šildomas, uždaromi pjorČiai, lotas 
30x125, gatvė ir ėlė apmokėta. 1913 
So. 58 Ct., Cicero.

PARDAVIMUI 5 kambarių nau
jas mūrinis moderniškas bungalow, 
kaina $8,500, išmokėjimais, randasi, 
2625 S. Wesley Avė. J. Suchy, kont- 
raktorius, 1502 S. 58 Ct.

IŠVAŽIUOJU Europon — parduo
du 4 kambarių murinę cottage ir 2 
lotai, vienas blokas nuo Archer Avė. 
Kaina $3600, greitam pardavimui. 
5255 So. Moody Avė.

PARDAVIMAI
Naujas 6 pagyvenimų namas, 4 

fialai po 4 kambarius, 2 po 5 kambarius, bus įtaisyta paj<al vėliausios 
mados. Graži vieta prie parkų, mo
kyklos ir tarp geriausios transpor- 
tacijos, N. W. kampas 72 So. Talman 
Avė.

4 flatų naujas namas po 5 kam
barius, 4 karų garadžius, gražiausia 
vieta prie Marųuette Parko, 6616-18 
So. Whipple St.

Pardavimui namas 4 pagyvenimų, 
2 po 4 kambarius, 2 po 5 kambarius, 
namas gerame stovyje, maudynes, 
elektra ir visi parankamai, randasi 
3723 So. Parnell Avė.

Pardavimui naujas mūrinis namas 
2 flatų, po 4 kambarius, graži vieta, 
Brighton Pante, 4416 So. Talman 
Avė.

Gražus namas, 4 pagyvenimų visi 
po 4 kambarius, randasi 3028 W. 40 
Place.

Pardavimui bizniavas namas, Sto
ras, pagyvenimas 4 kambarių, prie 
Storo ir 5 kambarių flatas viršui, na
mas tinkantis visokiam bizniui. Biz
niava gatvė, 4611 Archer Avė.

Pardavimui bizniavas namas, 2 di
deli Storai, 4 pagyvenimai po 4 kam
barius ir hotelis 28 kambarių, užran- 
davotas, randasi Argo, Iii, geroj vie
toj.

Mes šituos visus namus parduosi
me pigiai, arba mainysime ant kito
kių namu, biznių arba lotų. Jeigu 
nepasirinksite iš musų namų, tai mes 
paoudavosime kokis tik tamstom pa
tiks.

JOKANTAS BROS. 
4138 Archer Avė.

Tel. Lafayette 7674

Real Estate For Sale
_____ Namai-žemė Pardavimui

Marquette Parko 
Apielinkėj

Parduosiu arba mainysiu ant ko 
nors mano naują 5 flatų kampinį 
namą, tai yra vienas iš puikiausių 
namų loj apielinkėj; yra 3 flatai po 
5 kamb. 2 flatai po didelius 8 
kamb. ir 3 mašinų garažas. Namas 
štimu apšildomas, visas aržuolo tri
mas, visuose fintuose įdirbtos lo
vos, gesiniai pečiai, aisbaksiai ir 
bufetas. Visas namas puikiausiai 
iŠdekoruotas, visi langai ir" durys 
apkalta metaliniais stripsais, prieki
niai stepsai iškloti karpetais, visi 
priekinių langu stiklai artistiškai 
išdribti (art glass), geriausia pada
rytas plumbingas, puikus k ristai 
elektrikos fikčeriai, šilumos boileris 
ir paipos apdengti. Randasi pui
kiausioj vietoj ant 2851-53 W. 65th 
St., kampas 65th ir So. Francisco 
Avė. Pašaukite arba matykite savi
ninką John Pakalnis (John Pakel), 
6551 So. Califomia Avė. Heinlock 
0367.

ANTRAS PUIKUS PIRKINYS
2 vidutinio dydžio Storai, 6 kamb. 

flatas ir vieno karo, garažas. Vienas 
Storas išrenduotas už $50 mėnesiui, 
ši vieta yra tinkama dėl grosernės, 
krlaučiaus, dry goods Storo ar bile 
kokio biznio, nes vieta yra labai 
puiki ir smarkiai auganti, netoli 
Marųuiette Parko. Parduosiu arba 
priimsiu j mainus biznį, namą, lo
tus arba nedidelę gražioj vietoj far- 
mą. Matykite arba pašaukite savi
ninką John Pakalnis (Pakel) 6551 
So. Califomia Avė. Hemlock 0367.

TREČIAS BARGENAS
Tai yra 2 namai ant vieno kampo, 

vienas 4 flatų po 5 kamb. medinis, 
antras naujas 4 flatų po 4 kamb. 
mūrinis. Visi flatai pečiais apšildo
mi, randasi geroj vietoj arti Halsted 
ir 67tos gatvės, šį namą parduosiu 
arba priimsiu j mainus gera biznį, 
lotus, arba 2 flatų namą. Matykit 
Jolin Pakalnį.

DAR VIENAS
Dabar statomas ant 71 gatvės. 

Tai yra 5 flatai, 2 nedideli štoriukai 
arba galima palikti j vieną ir 2 
mašinų garažas. Parduosiu arba 
mainysiu. Pirkite kol tiktai prade
dama statyti, taip darydami nema
žai sutaupinsite. Pašaukite Hemlock 
0367.

Taipgi jei tamsta manote statyti 
bile kokį namą, dėl teisingo išroka- 
vimo pašaukite mane. Aš statau 
visokius namus bile kurioj miesto 
dalyj. Turiu lotų geriausiose vieto
se. Aš parūpinu dėl savo kostume- 
rių pirmus, antrus ir jei reikia tre
čius morgičius.

JOHN PAKALNIS
(PAKEL)

6551 S. Califomia Avė.
Hemlock 0367

Generalis Kontraktorius

PARDAVIMUI 6 ruimų muro 
bungalow, karštu vandeniu šildoma, 
2 karų garadžius. Puikus beizman- 
tas, reikia $5000 cash. Kaina tik
tai $10,000.

Savininkas
6343 So. Mozart St.

PARDAVIMUI kampas, 71 St. ir 
Fairfield Ave„ labai pigiai. Taipgi 
100 pėdų prie Califomia Avė., netoli 
70 St., pigiai. Biskį cash, kitus išmo
kėjimais. J. A. Lynch, 40 N. Dear- 
born St. Central 3654.

PARDAVIMUI mūrinis bungalow, 
6 kambarių, karštu vandeniu šildo
mas, aržuolo trimas, 6647 S. Talman 
Avė., kainavo $12,500, dabar $10- 
500. Ne į mainus. Veikit greit, 
tikras bargenas.

Šaukit savininką.

Fairfax 9100

BUNGALOWS
Mes dar turime labai gerai pasta

tytų presuotų plytų mūrinius bunga- 
low, gražioje Glenview, po 6 pui
kius kambarius, karštu vandeniu šil
domi, 2 naturalės ugnavietės, viena 
seklyčioj ir viena kliabo 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 biskj jmo- kėti, kitus kaip rendą.

H. F. Ritter and Co.
757 W. North Avenue

Kampas Halsted — 2nd floor 
arba telefonuokit Mohawk 8895

Reikalinga Farma
ARBA VASARNAMIS REZORTAS 
mainyt ant namo 2 aukštų, 3 pagy
venimų, Storas ir garadžius. Atsi
šaukit arba rašykit prisiųsdami in
formacijų savo nuosavybių. Maty
kite savininką arba telefonuokit nuo 
10-11 iš ryto arba nuo 7-8 vakare.

J. Namon,
2418 W. Marquette Rd., 

Phone Prospect 8678 
Chicago, III.

$500 ĮMOKĖTI
Mes pastatysim ant jūsų loto

Mūrinis Bungalows .............. $6,950
Mūrinis 2 flatis .................... $11,900
Mūrinis 8 flatis .................... $15,875
Mūrinis 6 flatis .................... $30,000

Modemiški naujos mados.
Budavotojas FRANK LYNN, 

5944 N. Rockwell St. Edgewater 1930

PARDAVIMUI 6 kambarių namas 
ant loto 75x125, netoli Marquette 
Parko, kaina $4,500, išmokėjimais. 
Yards 2712.

Patarimas Publikai!
Ar žinai, kad su pirkimu, mainy

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

VISADC3 yra patartina kriep- 
ties pas

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

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

BARGENAS ir lengvos išly
gos. Beveik nauja 6 kambarių 
bungalow ir dviejų karų gara
žas, galima nupirkti lengvais 
išmokėjimais arba už cash. 
Bungalow randasi Marąuctte 
Manor prie boulevarų ir gat- 
vekarių. Parsiduos $1,500., pi
giau negu verta. Del informa
cijų kreipkitės

6409 So. Kedzie Avenue

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

WALTER J. PAUL
6601 S. Western Republic 4170
3236 W. 55th St. Hemlock 238?

. NORIU PARDUOTI už “Cash” 
arba mainysiu į nebrangų dviejų fla
tų 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 
vietn tuoj budavojimui gražios rezi- 
dencijos. Kiti 2 lotai yru. prie 69 Fl. 
tarp Marųuetto Parko ir Crawford 
Avė., vienas blokas nuo Marųuette 

j Parko ir 2 blokai nuo Crawford Avė. 
i Yra vanduo ir šaligatviai ištaisyti.
Visi lotai po 30 pčdų. Kreipkitės: 
“Naujienos”, klauskite J. Mickevi
čius.

t .... . .—.. ..... —....... —.........—. ■

3846-50 W. GRAND AVĖ.
2 nauji po 5 flatu* namai. 3-6, 2-4 kam

barių. 2 karų (raraža*. uždaromos lovos, 
goru tildoma*, viską* iftronduota. kaina 
$32,000 kiekvienas, cash $5.000,

3725-27 W. GRAND AVĖ.
Naujas namas, ka tik užbaigta*. 10-4 Ir 

3-3 kambarius, 2 krautuvės, 4 karų mūri- 
uis garažas, kaina $75,000. cash $15.000.

N. E. KAMPAS KEELER IR 
CRYSTAL AVĖS.

Nauji namai, po 4 kambarius flatai. už
daromomis lovomis, viekas ižrenduota, kai
na $37,000, cash $6,000.

J. MONTENEGRO BLDR. 
Spauldior 1013

PARDAVIMUI arba mainymui 
naujas 3 flatų namas, po 6 kamba
rius flatai, 3 karų garažas, netoli 76 
ir May St., kiana $26,500, cash 
>5500, arba mainysi m į bungalow, 2 
flatų arba medinį, išmokėtą.

SULLIVAN AND CASEY 
7221 S. Halsted St. 

Triangle 1606

$5 ĮMOKĖJUS, KITUS Į
5 METUS

Statom mūrinius ir medinius na
mus, garažus, porčius, pakeliam na
mus, pertaisom, remontuojam, įde- 
dam cementines grindis, šalytakius, 
dengianti stogus, malevojam, pleiste- 
riuojam, dedam plumbingą, visas dar
bas garantuoats.

AJAX CONSTR. CO.
2206 Mihvaukee Avė.
Phone Branswick 4707

UŽ $795 nusipirksite mano 3 kam
barių cottage, su vana. Vanoj yra 
enameliota vana. lavatory, sėdykla, 
suros ir vandens sistema, virtuvėj 
sinka, su sieteliais porčiai, durys ir 
langai, apielinkėj yra 6 ežerai, 95 
mylios nuo Chicagos, prie Michigan 
Central geležinkelio. Biskį įmokėti, 
kitus išmokėjimais, Naujienos, Box 
1072, arba šaukit State 0732.

DEL SVARBIOS priežasties turiu 
greitai parduoti keliatą lotų, greitai 
augančioje apielinkėje ir prie geros 
transportacijos. Visi improvemen- 
tai yra audėti ir pilnai apmokėti. 
Kaina labai prieinama. Priimsiu 
automobilių arba mažą gerai apsi
mokamą biznį į mainus.

Rašikite tuojaus,
J. A. Šilas,

3816 S. Union Avė.

SPECIALIS BARGENAS
Kam mokėti rendą, jei galit nu

sipirkti šį modernišką 5 kambarių 
bungalow nuo savininko už $6,000. 
Randasi prie cementinės gatvės, pui
kioj apielinkėj, netoli transportaci
jos, naujai dekoruotas. Įmokėti 
$250, o kitus po $50 į mėnesį, su 
nuošimčiais.

7168 West Grand Avė.

PORTAGE PARK
Pardavimui 6 kambarių rezidenci

ja, karštu vandeniu šildoma, kieto 
medžio trimas, 2 vanos, stikliniai 
frontiniai ir užpakaliniai porčiai, 2 
karų garažas, gatvė ir ėlė cemen
tuota ir apmokėta, platus lotas, 
naujai dekoruota. šis yra geriau
sia ir didžiausis bargenas Portage 
Parke dabar. Apžiūrėkite prie 
5937 Dakin St., kaina tik $8,000, 
įmokėti $1,000. Federal Real Estate 
Co. 5814 Irving Park Blvd. Kildare 
6670.

NAŠLĖ turi parduoti 5 kambarių 
mūrinį bungalow. Moderniškas, 
piffiai- Atsišaukit po 6 vakare arba 
nedelioj. Mrs. Bouldman, 6954 Lowe 
Avė. Normai 1580.
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ONIVLKSIFY OF ILLINOIS

Sibiras ir jo turtai
— Čigonų partija.

— Sakyti ar ne
sakyti?

Sibiro žemės plotas -susideda 
iš 13,500,090 ketvirtainiškų ki
lometrų. Trys dešimtys astuo
ni nuošimčiai susideda iš .miš
kų. Centralinio Sibiro dykuma 
sudaro pustrečio nuošimčio vi* 
sos teritorijos. Apytikriai 
apie pusė likusios žemės netin
ka žemdirbystei, 
dirbamos žemės 
apie 4.500,000 
mylių. Ta žemdirbystės juosta 
tęsiasi nuo Uralo kalnų iki Vla
divostoko.

Tokiu budu
Sibiras turi 

ketvirtainiškų

Tuo tarpu jų plotas tik vienu 
ketvirtadaliu tėra mažesnis, ne
gu europinės Rusijos. 1926 m. 
Sibiro buvo dirbama tik 16,400,- 
000 akrų žemės. Ukrainoj gi, 

1 kurios plotas lyginasi 10 nuoš. 
Sibiro, tais pat metais buvo ap
dirbi nė į urna 53,200,01'0 akrų že
mės. Nėra abejonės, kad atei
tyj žemdirbystė pradės spar
čiai vystytis ir Sibire, 
mė yra labai derlinga.

Vakarų Kazakstane 
daug turto. Gaila tik 
teritorija • mažai tjėra 
Tačiau apskaičiuojama,
tirtose vietose randasi apie 
130,000 tonu cinko. 130,000 to- 
nų švino, 35,000 tonų vario, 10 
tonų aukso ir 670 tonų sidab
ro. , • X *
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plotas yra aš- 
didesnis. negu 
Gyventojai Si- 
išmėtyti; Ben-

Tos juostos 
tuonis kartus 
visa Francija. 
bire yra labai
drai imant, ketvirtainiškam ki- 
lametrui tinka tik keturi žmo
nės. Vakarinė tos juostos da
lis yra labai derlinga. Nuo No- 
vo-Sibirsko prasideda kalnai, 
kurie yra turtingi mineralais.

Sibiras Rusijoj užima tokią 
pat padėtį, kokią Amerikoj už
ėmė vakarinės valstijos prieš 
keletą desėtkų metu, 
nauja rezervu, kur 
sau vietą 
perviršis, 
sustabdė
emigravimą į Sibirą, 
vimas dar ir šiandien nėra la
bai didelis. Svarbiausia to prie
žastis yra ta. kad trūksta rei
kiamo kapitalo teritorijos vys
tymui. Apskaičiuojama, kad 
1940 m. Sibiras turės 25,000,0(X) 
gyventojų. Dabar jo~gyvervto- 
jų skaičius siekia tik .14,590,- 
000.

Rusijos 
Karas ir 
Rusijos.

Jis tar- 
galės rasti 
gyventojų 
revoliucija 
gyventojų

Emigrat

randasi 
kad ta 
ištirta, 
jog iš

Kuzneck-Altai apygardoj ran
dasi Altai kalnai, kurie turi 
.daug mineralų, len taipgi yra 
daug miškų ir upių.

Kuznecko baseino vyriausias 
turtas yra anglys. Geologai ap
skaito, jog anglių ten randasi 
apie 330,000,0(M),000 .topų. Tai 
sudaro du trečdoliu visų Rusi
jos anglies i-esursų (išteklių). 
Kuznecko anglys yra labai ge
ros. Bet per pastaruosius, ke
lis metus' Kuzneckas davė tik 
7 nuoš. visų Rusijoj iškasamų 
afiglių. Uralo plieno liejyklos 
dabai- pradėjo naudoti Kuznec
ko anglis. Tuo pačiu laiku pa
mažėl ėmė vystytis ir chemika
lų industrija.
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Dirįžablis Italia, kuris nesenai prapuolė laike audros gr yždainas iš kelionės prie šiaurinio poliaus.

Kitokios nuomonės laikosi 
Dr. Paul, kuris Franci joj yra 
skaitomas žymiausiu medicinos 
teisių autoritetu. Jis pilnai 
sutinka sų teismo nuosprendžiu

ir sako, jog daktaras visuomet 
privalo užlaikyti profesionalę 
paslaptį. Priešingame atvė- 
jyj pacientai negalėtų juo pa
sitikėti. —K. A.

Aš kartą paklausiau Kama
rausko, kaip • jam patinka 

■“draugė” Mažeikienė? Atsakė, 
kad josios vyras yra ramus ir 
sukalbamas žmogus, vo ji— tai 
tikra “koronė”.

Iš Lietuvos politinių 
emigrantų gyve

nimo
(Musų korespondento)

Serbijos mieste Valyevo su
sikūrė nauja' politiška partija,’ 
kuri yra žinoma kaipo “Betur- < 
čių . Partija.” Tą partiją įku-1 
rė mokytojas S. f.............
kuris yra kilęs iš čigonų.

Nors organizaęijai

Apie Neįvykusius Deba 
tus ir Mažeikienę

.... į Vargu butų galima surasti 
Mihailovicz, kur nors didesnių mulkintojų^

I l.aip “Vilnies” štabo vyrai, ku- 
duota r‘e be pasigailėjimo mulkina 

“Beturčių Partijos’,’ vardas, bet tuos savo pasekėjus. Ypač jie 
faktinai jį yra čigonų partija, ‘ tai -daro dabartiniu laiku, steig- 
kadangi toj apylinkėj vien tik' <*ami visokius komitetus dėliai į 
čigonai tegyvena. Partija turi' dolerių žebravojimo. Visa*tatĮ 
Hsi.Lfaminusi smulkmenišką vei- darpma po darbininkiška skrais Į 
kimo programą ir Belgrade lei-• ste. O kuomet išmintingieji 
< ži<i Savo laikra.štj. Parlanien- perspėja darbininkus,

Iš svetimšalių ka- to rinkimuose ji rengiasi akly- nesiduotų mulkinti 
įmonių viai dalyvauti, statydama sąvokiems žebrokoms, tai

Tik labiau prieinamos Sibi
ro dalys mažesniame ir dides
niame laipsnyj buvo išnaudoja
mos. Prieš karą caro valdžia 
investavo pinigus į geležinkelį, 
kuris rina per visą Sibirą. Šiaip 
užsienio kapitalistai mažai juo 
tesidomėjo.
<pitalo| kontrolhiojamų 
galima paminčtį Lenos aukso 
laukus ir Urguhasto švino ir 
cinko kasyklas Altajaus kal
nuose.

vie-
toli-

Bloga transportacija yra 
na svarbiausių priežasčių 
mesniam teritorijos vystymui. 
Transportacijos brangumas y- 
ra vyriausia kliūtis tam. kad 
Sibiro žaliąją medžiagą negali
ma kiek didesniame kiekyj par
duoti Europos rinkoj. Pasta
ruoju laiku kilo sumanymas 
transportuoti Sibiro produktus 
nupigintomis kainomis.

Be to, bandoma praplėsti ge
ležinkelių tinklą. Jau pradėta 
tiesti Sibiro-Turkestano linija, 
kuri sujungs centrai ings Azi
jos medvilnės juostą su Sibi
ro miestais. Vystoma taip pat 
ir susisiekimas vandeniu. Upė
mis Ob ir Enisei, o vėliau Ark- 
tiko vandenynu Sibiras, gali su
sisiekti su Vakarų Europa. Ir 
juo Sibiras labiau vystysis, tuo 
susisiekimas vandeniu pradės 
lošti svarbesnę rolę.

Sibiras yra padalintas j sep
tynias apygardas, kurių plotas 
ir gyventojų skaičius yra seka
mas:

I cnkis kandidatus. štabas 
čigonų judėjimas nėra vien Į r-ęrti. 

t k fokalis dalykas. Jis prade- ' taškas 
(a apimti visoj valstybėj gy- ta. 
\enančius čigonus, kurie yra 
pasiryžę iškovoti atatinkamas' 
tau teises. Mihailovicz dabar 
važinėjasi po visą Jugoslaviją, | 
< rganizuodamas čigonus.

Sakoma, kad tai'busianti vie- 
rintėlė čigonų partija visame 
pasaulyj.

kad jie 
raudonic- 
“Vilnies” 

gatavas iš kailio išsi-
Mat, gadinamą humbu- 
biznisF tad jie ir pyks-

Nepraleidžia jie . nei manęs. 
Kur buvęs, kur nebuvęs aš vis 
jiems už liežuvio užkliunu. Ka
me dalykas, kodėl jie taip yra 
Įtūžę ant manęs?

O gi todėl, kad papasakojau

rengimo komitetą įeitų žmonės 
ir iš mano pusės, ir kad laikę 
debatų butų tinkama tvarka, 
t. y. kad nebūtų kliudoma nei 
vienam, nei kitam debatoriui.

Pasirodė, jog susitarti nėra 
galima. Nors laišką, kur buvo 
išdėstytos mano išlygos, aš 
vilniečiams pasiunčiau geg. 3 
d., bet jie visai jį ignoravo. 
Per savo tarnus jie prisiuntė 
man savo laišką, kur apie ma
no išlygas suvis nebuvo užsi
minta. Savo 4aišku jie kvietė 
ateiti į paskirtą debatams vietą, 
o ten, girdi, viskas jau busią 
priruošta. Priegtam jie dar ir 
padrąsino mane, kad aš jų 
nebijočiau. Apie mano išlygas 
—nei žodžio.

Amerikon

Kamarauskas kas dieną ei
davo plytininkams spyčius 
drožti. Tai buvo daroma, kaip 
vienas Molio Motiejus “Lais
vėj” rašė, plytninkų padrąsini
mui.' Bet visi tie drąsinimai 
nesulaikė tų, ku<ie turėjo ga
limybės ir pinigų
grįžti. Nesulaikė jie ir Mažei
kienės. Pagyvenusi 
nėšių bolševikiškam 
išsinešdino į Lietuvą.
’ . ■ ' i

Bet ar ji išvažiavo iš Rusi
jos be skandalo? Visai ne.Į 
Koperatyve tiek privirė košės, 
jog reikėjo net į Maskvą šauk
tis. Nariai prirašė - didžiausią ' 
skundų knygą. Tai buvo, taip 
rakant, Mažeikienės rekordą^. 
Stcnografė tą rekordą perrašo 
mašinėle ir pasiuntė i Maskvą.

Visos Nikolaevo bobos žino
jo, kas per viena yra Mažei
kienė. Jos elgesiu 
si.

porą me
ro.) u j, ji

visi piktino-

štaiar nesakyti 
klausimas, su kuriuo 

prisieina susidurti dak-

kiek laiko Paryžiuj ta-

Apysrurdo* Ket. km. Gf\ <*ntojų
Vakarų KazakHtanaR 1.070.000 2,250.000
Ob baHeinas 1.400.000 3.175.000
KuzneckaH ir Altai .... 722.000 5.408IKH)
Knlaejo baM*ina« 2.640.000 372.000
Lena ir Baikalu* .... 1.450.000 1.3711.000
Jakutsko __ ________ 3.9A0.000 200.0U0
Tolimųjų rytų apyet. 2.340.000

JL______
1,105.000

Vi*o 13,532.000 14.503.000,
Trys vakarų apygardos —

Sakyti
;varbus 
lankiai 
t aru i.

Prieš
po nubaustas pinigine bausme 
vienas žymus daktaras dėl to, 
kad jis išdavė savo pacientės 
paslaptį ir tuo budu pagelbėjo 
jos vyrui gauti* divorsą.

Dr. Mornard išdavė vyrui 
raštišką paliudijimą, kad jo 
žmona prieš apsivedimą turė
jusi incindentą ir gydėsi pas jį. 
Ačiū tam incindentui, esą, jos 
sveikata pakrikusi.

Moteris apskundė daktarą. 
Teismas palaikė 
reikšdamas, jog 
ga yra tylėti.
girdi, turi būti

jos pusę, pa- 
daktaro parei- 
Paciento liga, 
užlaikoma pa-

Kazakstanas, Ob baseinas bei 
Kuzneck ir Altai — tinka žem
dirbystei. Yjiač gerai ten au
ga kviečiai. Tos teritorijos, ku
rios yra, taip sakant, Sibiro a- 
ruodai, duoda tik 9 nuošimčius 
visų Rusijoj atiginamų kviečių.* / .•.

Dėliai to nuosprendžio kilo 
daug ginčų. Dr. Valentine tvir
tina, jog profesionalė paslap
tis šiandien yra netiksliai aiš
kinama. žinoma, sako jis, dak
taras neprivalo bereikalingai 
kalbėti apie savo pacientų li
gas. Iš kitos pusės, jis nepri
valo tylėti, kuomet tuo tylėji
mu slepiama koks nors prasi
kaltimas arba skriaudžiam# 
tas asmuo.

ki-

Kadangi dėl debatų temos ir 
i kitų juos paliečiančių dalykų 
paprastai yra susitariama iš 

daug karčios teisybes apie bol- Lalno, tai toks vilniečių elgesys 
sevikišką rojų. Tatai, žinoma, aiškiai rodė, jog jiems tinka- 
pusėtinai kenkė jų bizniui. Kad t surengti debatai nėra pa- 
išgelbėjus situacija, vilniečiai geidaujami. Matyti, jie pabu- 
pasikvietė į vtalka “molio min- ( su savo plytninke nesa
kytoji Mažeikienę? Bet ii;sU|Iiškai rengiamuose ’ debatuose 
ja jie turėjo daug vargo, šiaip Pasirodyti, 
taip pramokino pliurpti maldą 
iš tezių, tačiau su tuo juk toli | jams gaj fous pravartu šis tas 
nenueisi. Kad pasakyti pra- jr apje Mažeikienę patirti.
kalbą, nepakanka žodžius ber- Mažeikienei vykstant į Rusi-

Beje, “Naujienų” skaitytč-

nenueisi. Kad pasakyti pra- jr apje Mažeikienę patirti, 
kalbą, nepakanka žodžius ber
ti—reikia taip pat žinoti ir tai, Vilniečiai išleido ją su di- 
apie ką kalbi. O to žinojimo ^dėlėmis ceremonijomis.
molio minkytojams kaip tik ir tai aš skaičiau 
trūksta.

Kai Mažeikienė pradęjo viso-’gavome telegramą, kad Mažei
kiai nesąmones apie Rusiją kos kartu su kitais jau ątva- 
kalbėti, tai aš pasiūliau su ja į žiuoja. Mažeikos trims savai- 
debatus stoti. Gavau atsaky- tems sustojo Lietuvoj, tad jų 
■mą, kad debatuoti ji sutinkan-' sankeleiviai atvyko pas mus 
ti. Kartų man buvo prisiųsta [ ankščiau. Ant galo, atvažiavo 
debatų tfma ir pranešimas, jog Mažeikos. Su Mažeikiene 
debatus rengsiąs A.L.D.L.D. tada aš susitikau pirmą kartą. 
I-as apskr. žinant gerai tą or- Rietenas koperatyve ji pradė- 
ganizaciją, buvo galima numa- jo kelti nuo 
nyti, jog Rusija bus bandoma; Užsispyrė, kad reikia parduoti 
triykšmu “išgelbėti”. Nenore-! koperatyvo turtą, o gautus pi
damas pergyventi “revoliuci- j nigus pasidalinti. Vieni ėjo su 
ją”, aš pasiunčiau vilniečiams (j a, o kit'i prieš. Teisėjas Kam ar 
debatų išlygas. Geg. 7 d. tosjrauskas eidavo kas vakarą tai- 
išlygos buvo paskelbtos ii kyli besiriejančius koperatyvo 
“Naujienose”. Kurie skaitė, 
tie .gali patvirtinti, jog tos iš
lygos buvo geros alriem pusėm.

kad į debatų

Apie 
“Vilnyj” dar 

Rusijoj gyvendamas. Vėliau

Su

pirmos dienos.

Aš reikalavau,

narius. Jis kalbėjo ir geruoju 
ir piktuoju, ale Mažeikienės 
niekas negalėjo perkalbėti, kad 
ji pasiliktų Rusijoj gyventi.

Mažeikienės
Apie porą

Toks tai buvo 
veikimas Rusijoj 
mėnesių ji pasiliejo su kope- 
ratyvo nariais ir paskui išdū
mė i Lietuvą. Nariai, žinoma, 
džiaugėsi nuo jos atsikratę.

šiaip apie Rusijos gyvenimą 
ji jokio supratimo neturi, nes 
juk iš Nikolaevo plytninkų ko
munos negalima spręsti apie 
visą Rusiją. I

Aš nesmerkiu jos, kad ji pa
bėgo iš Rusijos:*tai daro visi, 
Kas turi galimybės ir pinigų. 
Bet kuomet ji dabar pliurpia 
visokius niekus apie Rusiją, 
tai iš tiesų, darosi šlykštu. Pa
sakoja ji apie Rusiją visokius 
nebūtus daiktus, giria jos tvar
ką, o tuo tarpu pati iš ten iš
dūmė prie pirmos progos.’ Da
bar ją su jokiais pyragais ne
įviliosi į Rusiją.

O ta pasaka, kad ji grįžusi 
Amerikon dėl to, jog ji čia yra 
reikalinga, gali įtikinti nebent 
tr -s, kurie turi vaikų protą.

—A, Kupreišis.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

/•

To prašo Lietuvos žmonėsr 
taip pataria Lietuvos bankai

sufabri- 
kriminales 
“krimina-

išėjusius 
ir viliojo

TšLėguc'.ųjų ir .n.t',;durusių 
svetimame krašte emigrantų 
gyvenimas ir likimas buvo ap
gailėtinas. Vienur vienaip bu
vo, kitur kitaip, bet nuoširdu
mo ir užuojautos menkai. Vo
kietijoje daugeliui teko pasėdė
ti kalėjimuose net po keletą sa
vaičių. Vokiečių žandarai, su
čiupę besislapstanti pas ūkinin
kus emigrantą ir negalėdami 
su juo susikąlbėti, sodino ka
lėj iman ir laike. O tuo tarpu 
Lietuvos parubežinė administ
racija su žvalgyba darė viso
kius žygius į parubežinę vokie
čių administraciją ir, 
kavę pabėgusiems 
bylas, prašė išduoti 
listus” atgal.

Atsėdėjusius ir 
iš kalėjimo savinos
pas save įvairiais vardais me
nami geradariai, ir kiekvienas 
stengės kuodaugiausia sugauti, 
kad paskiau turėjus kuo pasi
rodyti ir pasigirti svietui, kokie 
jie yra geri. Tokiu “geradariš- 
kumu” labiausia pasižymėjo 
vokiečių komunistų “Rote Hil- 
fe”, taip vadinama “raudonoji 
pagelba”. Be to, atsirado ir 
tokių “geradarių”, kurie, pa
mėgdžiodami tuo laiku ėjusį 
Rygoj “Liaudies Balsą”, pra
dėjo Karaliaučiuje leisti lietu
vių kalboj laikraštpalaikį “Mu
sų Balsas”. Kas jo buvo re
daktorius ir kas redagavo—ne

tik viena 
šmeižė susirietęs 
tinkamus 
mokratus ir gyrė savo kromelį.

Paskiau padidėjus skaičiui 
pabėgėlių ir susidarius priė
mimo bei šelpimo punktams iš 

1 socialdemokratiniai nusistačiu
sių žmonių padėtis ir pragyve- 

! aimo sąlygos pakitėjo; ir tie, 
i kurie buvo papuolę ne ten, kur 
reikia, pametė ir atėjo prie so
cialdemokratų!

v .
žinia aišku, kad 

jiems nepa- 
emigrantus-socialde-

Po žinomų 1927 m^ rugsėjo! 
mėn. 9 d. Tauragės miestelyje,"' . .. ' 3fĮvykių prisiėjo daugeliui <zmo-j 
nių, lead ir nieko bendro netu
rėjusiems su įvykiais, apleisti 
savo gimtą kraštą, savo tėvus, 
gimines ir visą, kas brangu ir 
mylima, palikti ir nešdintis pa
skubomis iš Lietuvos rybų, kad mis ir vis daugėjant emigran- 
nepakliuvus kalėj iman 
nepatapus nugalabintu, 
bėgo Vokietijon, antri 
jon, o treti Lenkijon, 
sakant, spruko ir bėgo kur kas 
išmanė ir kur kam buvo pato
giau; by tik išbėgus ir nopa- 
kliuvus į nuožmių žmonių lan
ka Sį.

Daugiausia kliuvo ir teko 
emigruoti tai bene Socialdemo-» 
kratų Partijos žmonėms, kaipo 
artimiausiems įvykrių kaltinin
kams. Užteko būti tik akty
vesniu partijos darbuotoju, tai 
tuoj ir prie tokio žvalgyba ka
binos, bylas darė ir sodino ka
lėj iman, ^nežiūrint į tai, kad jie 
turėjo ką nors bendra su įvy
kiais ar ne. Jei tik 'jiems iš
rodė pavojingu, tai ir kalėji
mai!,—o paskiau karo lauko 
teisman.

Kai kurį laiką taip Įiagyve-

arba '
Vieni manymas persikelti i kitą vals- 
Latvi-tybę, kur 
žodžiu gos yra

tų skaičiui, kilo mintis ir.su-

pragyvenimo sąly- 
prieinamesnės ir pi

gesnės.' Ir ne po ilgo ieškoji
mo ii- galvojimo tuoj po Rygos 
kongreso buvo keliamasi ir 
kraustomas! • į Lenkiją. Vokie
tijoj paliko ne daug ir tik tie, 
kurie nenorėjo Lenkijon keltis 
dėl šiokių ar tokių 
ir reikalų, o šiaip 
persikėlė.

i
Tai tokis maždaug 

kietijoje gyvenimas 
emigrantų kovotojų
vos demokratinę tvarką iki mi
nėtam Emigrantų Kongresui ir 
kiek vėliau po jo. O kokis gy
venimas Lenki joj ir Latvijoj
buvo ir yra,—apie tai parašysiu 
vėliau.—Kapsas.

Karaliaučius, 25-V-28 m.

priežasčių 
dauguma

buvo Vo- 
politinių 

už Lietu-

Gus H. Bohlander, Melrose Park (šalę Chicagos) miestelio 
prezidentas, kuris kartu su 100 to miestelio piliečių, tapo fe
deralinio grand jury apkaltintas už operavimą 119 munšaino 
dirbtuvėlių Melrose Parke.
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PASAULIO ATSIRADIMAS, JO IŠSIPLE- 
TOJIMAS IR IŠNYKIMAS

(Tęsinis)

Yra žinoma, kad judančio kū
no pastovumas, kaip va: vilke
lio, dviračio ir kitų panašių, 
pasidaro nebegalimas, kai jų 
sukimosi greitumas sumažėja 
iki tam tikros ribos. Kaip tik
tai šita pasiekta, besisuką kū
nai nustoja savo |>astovumo ir 
virsta ant žemės. J. J. Thom- 
son’as tokiu budu aiškina net 
radio-aktingumą ir pastebi, 

kai elementų, ku- 
sudaro atomus, suki- 

greitumas sumažėja 
pasi-

Idencijos evolįuclja yra atvirkš
čia sakytai ascendencijos evo
liucijai. Mat, žvaigždės, esan
čios ascendencijos evoliucijos 

'stadijoje, kol dar jos yra labai 
karštos, susideda iš paprastų 
ir mažo skaičiaus elementų; bet 
kai jos pradeda aušti, pamažėl 
elementai 
darosi jų

eina 
kas

sudėtįngyn ir 
kart didesnis

kad, 
rie 
mosi 
iki tam tikros ribos, jie
daro nepastovus ir netenka sa
vo pusiausviros. Del to prasi
deda skaidymasis (disociacija) 
ir mažėjimas potencialės ener
gijos (potenciale energija vadi
nasi ta energija, kuri yra ra
mybėje arba neveikiančioji 
energija), o atatinkamas padi
dėjimas kinetinės energijos, ku
rios užtenka viduratominio išsi
skaidymo produktams erdvėn 
nublokšti.

'»diški kūnai duoda tokio reiški
nio pavyzdį, nors labai silpną, 
nes tų kūnų atomai priėjo dar 
tiktai nepastovumo periodą, 
kuriuo išsiskaidymas yra labai
lėtas; po to eis, matyti, štai- skaičius, 
gesnis periodas, kuris sugebės 
galutinai sušprogdinti radiškus 
kunus. Tokie kūnai, kaip antai: 
radius, thorius ir kiti, rodo, be 
abejo, senatvės būseną, kurios 
susilauks ilgainiui visi kūnai; 
tai' pradeda jau reikštis musų 
jiasaulyje, nes visa medžiaga 
darosi pamažėl radio-aktinga.

Šios teoretiškos pastabos 
randa sau rimtą pagrindą žvai
gždžių staigiame pasirodyme ir 
išnykime, žvaigždžių

žvaigždžių, kurios 
iš kokio 

sprogusio 
sukūrimo, nėra

Laikinų 
pasidaro, be abejo, 
nors dangaus kūno, 

i deltai atomų
retas pasirodymas. Beveik kas
metai astronomai pastebi to
kių žvaigždžių arba stačiai 
danguje arba studijuodami fo
tografines klišes. Viena iš žy
miausių tokių žvaigždžių buvo 
nesenai pastebėta Persejaus 

. konsteliacijoje. Per keletą dienų 
sprogr-; jjnaj ,pasirode tokia šviesiu jog 

mai parodo mums, rasit,. kaip avjesiausia vįSų dangaus 
!žvaigždžių; bet po 24 valandų 

’l pradėjo jinai gesti, jos spekt- 
• n r* 1 Imil-Ani i i r*

rūkas pradžioje be jokios for- cijuojas (skiriasi) ir per tai il- 
mos;* paskui darosi jis sferiš- gainiui dauginas, kai žvaigždės 
kas. štai ir pradžia saulės sis- atšalimas auga. \ 
temos. Sulig Šitos masės dale-1 
lių tirštėjimu, etero verpetai 
ima greičiau suktis, telkiasi 
krūvon ir sudaro atomų bran
duolius, kurie savo rotacijos 
greitu augimu įgauna kaskart 
daugiau energijos.

3. žvaigždžių įkaitimo fazė 
arba energijos eikvojimas.—ši
ta fazė yra saulės ir jai panašių . i/ pUOlUAK 
žvaigždžių formacijos (stasida- j t taip 
rymo) faze. Kaskart labiau ‘ o

karščio, 
įvairių elektros jė- 
Dabar žvaigždės 
pasiekė aukščiau- 
Busimųjų atomų

Nereikia užmiršti, kad ato
mas, nepaprastas energijos re
zervuaras, gali būti palygintas 
su sprogstančiais kūnais, kurie 
pasilieka inertiški (nejudami, 
neveikia) tol, kol jų vidujinė 
pusiausvara neišjudinta; bet 
kaip tiktai kokia nors priežas
tis jų pusiausvirą išjudina, 
tuojau jie plyšta ir viską, kas 
aplink yra, drasko.

Taigi atomai, kurie sensta, 
netekdami savo viduratominės 
energijos dalių, nustoja pama
žėl savo pastovumo. Ateis tada 
momentas, kada šitas pastovu
mas bus taip silpnas, jog me
džiaga išnyks per daugiau ar 
mažiau staigių sprogimų. Ba-

---- B------- ------- v , • . 
išgaiš pasaulis, kai jis pasens. I 
Astronominiai stebėjimai paro-l 
do dažnai žvaigždžių gaišimą. ■ ras pama2ėi keitėsi ir pasidarė 
Tiktai klausimas, ar ilgai bus paga]įall< gaip dangaus ruko 
pasaulio senatvė ir merdėjimas, Spegtras. Tai yra aiškus išsi- 
ar bus jo staigus galas. Mat, sklaidymo įrodymas. 
atsitinka ir žvaigždžių staigių 
išgaišimų: 
baltai 
gęsta 
keleto 
savęs 
tai silpną rūką.

Kai pasirodo nauja žvaigždė, 
jos spektras iš pradžios esti 
saulės spektru/ Tai rodo, kad 
jinai susideda iš tų pat elemen
tų, kaip ir visa musų saulės 
sistema. Paskum, per trumpą 
laiką, šitas spektras pasikeičia |

pasirodo danguje 
įkaitusi žvaigždė, kuri 
ir pranyksta kartais po 
dienų, nepalikdaMa po 
jokių pėdsakų arba tik-

tirštėdami, atomai baigia siekti 
savo viduratominės energijos 
kieįiį, kurios jie nebegali išlai
kyti ir spinduliuoja 
šviesom arba 
gų forma.
temperatūra 
šią laipsnį,
didžioji dalis nepasiekia dar sa
vo individualumo.

4. žvaigždžių atšalimo pra
džia ir medžiagos individualiza
cija. — Pelei savo nepaliauja
mo spinduliavimo žvaigždės 
temperatūra nukrinta, piors pa
silieka jinai dar labai karšta. 
Atomų elementai sudaro naują 
pusiausvirą ir gimdo įvairius 
paprastus kunus, kurie diferen-

5. Plaųctų fazė arba atšalimo 
ir viduratominės energijos pu
siausvira. — Plaftetos, atsisky
rusios dėliai išvidurinės jėgos 
įsigalėjimo (force centrifuge, 
vis centrifuga) nuo savo cen- 
tralinės saulės, apie kurią jos 
teliesisuka atžala dėliai savo 
reliatyviai mažo tūrio (volume) 
ir pasiekia gan žemą tempera-

> kad jų paviršiuje 
pasidaro galimas gyvavimas, vi
sokioms būtybėms, pradedant 
nuo infuzorijų. Energija, susi
kaupusi medžiagos formoje, pa
siekia pastovios pusiausviros 
formoje, iiasiekia pastovio pu
siausviros fazę. Reliatyvus pa
stovumas ateina dabar keitimo
si vieton. Pasaulis lieka gali
mas gyventi ilgus amžių perio
dus.

6. Viduratominės energijos 
galutinis išsiskaidymas ir pa
virtimas pasaulio eteru.— Vis-

tas lieka pusiausvaręje ilgus 
amžius, bet atomai nenustoja 
po truputį spinduliuok Ir per tą 
savo spinduliavimą bei elemen
tų rotacijos greitumo sumažė
jimą jie nustoja dalies, savo 
pastovumo. Dabar prasideda 
skaidymosi periodas. Skaidyma
sis, auga labai greitai, pareina
mai nuo^o, kaip viduratominių 
elementų pastovumas mažėja. 
Pradžioje šitas pastovumas es
ti laipsnįškas, paskum darosi 
umus. Tam tikru senatvės me
tu elementai ^pavirsta vėl ete-

ru, iš kurio jie buvo pasidarę. 
Gal toks pasaulių keitimasis 
yra be pradžios ir be galo—am
žinas, kaip Nietzsches "Amži
nas sugrįžimas”.

—Julius Valimentas.
' (GALAS)

Phone Virginia 20 5 4

JOSEPH VILIMAS
Namu Statymo
KONTRAKTOR/US

4558 S. Wa*htenaw Avė. Chicago, III

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greičiausi plaukimai per okeaną pasauly. Išplaukimai iš New Yorko 

j Southampton kas Sereda vienu ir milžinų ekspresinių laivų
Berengaria

o paskui saužemiu į Kau
ną. Pamatykite Londoną 
pakely. Taipgi tiesiai i 
Londoną kas Pėtnyčią 
nauji, aliejų varomi lai
vai. Trečios klesos laiva
kortės j abu galų iš 

CUNARD

Aąuitania Mauretania
.ITf New Yorko į Kauną $203 ir 

' I’ W brangiau. Atskiri kambariai, 
/tfljrįt erdvi vieta, geras naminis val- 

gis, mandagus patarnavimas. 
pe| infirmacijų klauskite 
bile Cunard agento, arba ra
šykite tiesiai pas:

Įj įį=i r=i r=J r=J r=J r=i ii r=J r=i r=J r=i r=lr=J
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Straipsnio santrauka. 1. Cha
oso fazė arba energijos atsira-i 
dimas.—Gravitacijos arba kitų 
kokių nežinomų priežasčių vei
kimu formuojasi etero debesys.'
Šitų debesų įtaka darosi nevie- £ 
nodumas, iš ko kyla potenciale 
diferenciją (skirtumas). Eteras 
telkiasi į atskiras daleles, ku
rios priiYna verpetų formą, ši
tie verpetai sukasi gan lėtai ir, 
turi iš pradžios labai maža 
energijos.

2. Ruko fazė arba energijos 
ir pasidaro galutinai kaip pla- koncentravimasis.— Etero ver- 
netų ruko spektras, 
susideda tiktai iš 
paprastų \ elementų; 
iš jų yra nežinomi, 
aišku, kad laikinų 
atomai staiga ir iš esmės kei
čiasi.

vadinas, pietai pradeda greičiau suktis, 
nedaugelio Iš to kyla atrakcijos (pritrau
kai kurie kimas), kuris etero 
Taigi yra 
žvaigždžių rosi iš to busimos, medžiagos

verpetus
sutelkia vienon krūvon ir da

užuomazga. Prasideda^ masės i 
Susidaro*Šioji žvaigždžių descen- bendra koncentracija.

Reumatizmas
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų, sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybe žmonių siunčia ■ padcka- 
vones pasveikę. Kaina 50c. 
per paštą 55c ar dvi už $1.05.

Dukart tvirtesnė 75c.
Knyga: “ŠALTINIS SVEI

KATOS,” augalais gydytics, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

M 
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CHICAGOS ROJUS ATSIDARO
Pavasaris artinasi, paukšteliai čiulba, žolynai ir medžiai žaliuot pradeda, kiekvieno žmogaus kaip didelio, 
taip mažo širdys nutroškusios per visą žiemą durnų smarve vidurmiesčio, trokšta šviežio oro pakvėpuot. 
Persikelk iš seno surukusio vidurmiesčio Chicagos į šitą gamtos suderintą rojišką naują

Lietuvių Koloniją, Spring Forest, pirmiau vadintas Willow Springs
•ČIONAI TAKSAI YRA ŽEMESNI 80 NUOŠIMČIŲ NEKAIP CHICHAGOJ, TAI YRA TIKRAS FAK
TAS. TOKIU BUDU VIENŲ TAKSŲ SUTAUPINIMAIS GALI IŠSIMOKĖTI SAVO NUOSAVYBĘ

PER KELETĄ METŲ
Arčiausi ir pirmutiniai kalnai nuo Chieagos žemumos, aukšta ir sveika vieta gyvenimui, visi kalne
liai padengti'lapotais pavėsingais medžiais ir krūmais, čionais randasi didžiausi forest preserve parkai, 

tai yra tikras rojus. ,
Atmesk Viską Atvažiuok Pamatyt

SUBATOJ AR NEDELIOJ, BIRŽELIO (JUNE) 9 IR 10 D., 1928
Bus Didelis Išpardavimas aukštos klesos lotų už negirdėtai žemas kainas

Daržovėms lotai dar ffOrtA 
bar tik po................. 3OUU

$100 įmokėti, $10 į mėnesį

50X160 pėd. Vi akro
100 X200 pėd. y2 akro 3 ■ OU 
ir aukščiau lengvais išmokėjimais

BIZNIO LOTAI ant 87 gat. ir 
Archer Avė. gatvekarių linijos, 
geri kampai bile kokiam bizniui. 
Kaina tik po AM CKH 

$300 įmokėti 5
Ir aukščiau

Kurių kainos be paliovos užaugs 
10 kartų tiek, kol pabaigsi mokėti.

CHICAGO

x , T -•Ak '/ IIY
> SPRING , I 
FOREST. UJU į

JAU TIK 4 METAI IKI PASAULIO VYSTA VOS, 100 METŲ SUKAKTUVIŲ MIESTO CHICAGOS, KU
RI ĮVYKS 1933 M. Todėl mes kiekvienas turime naudotis proga pirkimo žemės, lotų kuodaugiausia, nes 
per sekančius 4 metus žemės, lotai kils aukštyn taip smarkiai, kad mes kiekvienų metų dubeltavosime savo 
pinigus |dėtus, kurie tik rizikavosime. —

, Dar Viena

EKSKURSIJA
' ' J

LIEPOS Ą
21,1928 V
18 NEW YORKO - KLAIPEDON - BE PERŠED1M0

Kviečiame Kiekviena
• Kas nespėjo prisirengti ant pirmesnių ekskursijų
Kas dar rengiasi keliauti
Kas mano ir nori aplankyti tėvynę
Kas nori turėti smagią kelionę

Visi kreipkitės į Naujienas tuojaus!

INI MO 009 O S
Vietiniai kreipkitės asmeniškai, o iš kitų miestų rašykit ir 

siųskit žemiau paduotą kuponą

NAUJIENOS
1739 S. Halsted SI.
Chicago, IU.
Gerbiamieji: — Aš norėčiau keliauti Lietuvon ir gauti iš jūsų 
daugiau informacijų. Turiu sekamus savo asmens dokumentus: 
Amerikos pilietybės popieras, gimimo metrikus, senų pasportų, 
Lietuvos užsienio pasportų, senus įvažiavimo dokumentus. 
(Perbrauk kurių neturi).

AzwEuyaBi 

(S. P. Kazlawski, žemės savininkas)
Archer Avė. & Spring SU P. 0. Willow Springs ir 2839 W. 63rd St.

44 mylios i vakarus nuo Kean Avė. Telephone Willow Springs 61
Subdivižino ofisas atdaras kožnų dieną ir nedeliomis nuo 11 v. ryto iki 6 v. vakaro

Vardas-pavardė

AdresusAdresus ................ .....................................................................
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KANADOJE

Kings vilto, Ont. Praeitą žie
mą septynis mėnesius išgyve
nau VVindsor mieste be darbo, 
bet ne veltui praleidau laiką, 
mokinausi technikos mokykloj. 
Pasibaigus mokslo metui tech
nikos mokykla man išdavė liu
dijimą apie praeitą mokslą. 
Neturėdamas vilties gauti dar
bą Windsor mieste, išvažiavau 
ieškoti darbo farmoje. t Gavau 
darbą iki šių metų, gruodžio! 
1 dienai pas Mr. A. R. Wood- 
ry, R. R. No. 1, Kingsville,! 
Ont., Canada. Darbdavis labai] 
geras žmogus, geras maistas, 
atsakantis kambarys, baltinius 
išplauja, vonia naudojuosiu. | 
Darbo sistema gerai paskirsty
ta, dirbu dešimt valandų per 
dieną. Farma specialiai pritai
kinta auginti tabakui ir tomė- 
toms. Darbdavio šeima mane 
laiko pagarboje, kas man suda
ro malonų ir jaukų 
yenimą. Jie yra 
lų kilmės žmonės.

Gegužės 24 d.,
doje šventė, minėjimas anglų 
karalienės Viktorijos gimimo 
dienos. Kingsville mieste buvo 
viešos iškilmės. Nors darbo 
buvo labai daug, bet mano 
darbdavis mane leido dalyvauti 
šventės iškilmėse ir dar nuve
žė ten ir atgal su savo nauju 
“Essex” automobiliu. Iškilmių 
viena dalis buvo išpildymas vi
sų sporto veiksmų, kas ypatin
gai buvo malonu pasižiūrėti. 
Vėliaus buvo ir juokų scena. 
Vienas anglas atvažiavęs j pla
tų Kingsville miesto parką pa
leido kiaulę ir paskelbė publi-Į 
kai, 
tam 
kalulę.

dvasinį gy- 
grynai ahg-

buvo Kana-

kad "kas pagaus, tai 
j is padovanosiąs tą

Išgirdę tokį skel- 
visi vyrai su riksmu

puolė gaudyti nelaimingą gy
vulį. Išgąsdinta kiaulė tarsi
pasiutus narstė iš vieno parko 
kampo į kitą, o vyrų minia šū
kaudama vis vijosi. Pagalios 

. kiaulė iš parko per tvorą išlin
dus įbėgo į farmerio rugių žel
mens lauką; minia, žinoma, 
paskui ją, čia ir pagavo paal- 
sintą kiaulę vienas jaunas vai
kėzas, rodos, škotas; begaudy- 
dama kiaulę minia beveik ga
lutinai sumynė apie vieną akrą 
rugių želmens lauko. Gana juo
kingas Šposas, bet nekultūrin
gas, nes be pasigailėjimo kan
kinamas gyvulys. Vėliaus ge
rai muzikai grojant buvo įvai
rus šokiai gatvėje, daugiausiai 
šoko anglų tautinius šokius.

Šiais metais Kanadoje visai 
blogi metai. Miestuose fabrikai 
stovi, žmonės mažiau vartoja 
muisto produktų, kas skaudžiai 
paliečia smulkius ir stambius 
farmerius, kurie vėliau, neturė
dami gero pelno, nenori mokėti 
brangiai farmų darbininkams. 
Šiais metais pietų Ontario Tai
meriai, auginantieji ankstyvas 
daržoves,—uogas ir tomėtas,
organizuotai žada prašyti Ka
nados vyriausybės neleisti į-
vežti į Kanadą iš Jungtinių
Valstybių bent tomėtų, kurių 
labai daug augina Kanados 
farmeriai pietų Ontario domi
nijoje. Kuomet Kanadą įsilei
džia tomėtas iš Jungtinių Vals
tybių, tada tomėtos kainuoja 
vos 30 centų kašutė; Kanados 
farmeriams tada neapsimoka | 
samdyti darbininką rinkti, 
kuoti, pii-kti kabutes ir jie

lieka supūti ant dirvos daugybę 
geriausios rųšies tomėtų. Pir
mas tomėtas parduoda po 1 do
lerį 50 centų kašutei. Šiais 
metais Kanadoje labai šaltas 
oras, tomėtų, derlius bus vėly
vas, farmeriai neturi vilties tu
rėti pelno iš tomėtų. Daugu
ma farmerių augina tabaką, 
bet nėra rinkos parduoti; be 
to, kartais* tabaką įsileidžia be 
muito iš Jungtinių Valstybių, 
kas visai atpigina Kanados far
merių tabaką ir jie skundžiasi, 
kad neapsimoka auginti taba
kas. Geriausiai gyvuoja kvie
čių ir pienininkystės farmos.

pa-
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Išpardavimas Prasidės Panedėlyj

1908
1928

Birželio 11 ir Tęsis iki Sukatos, Birželio 26
‘.‘*r Dovanos Dykai Dovanos Dykai

A.

Didžiausis Atpiginimas Laike Apvaikščiojimo 20 metu Sukaktuviu
I ' . ■ ■.

9x12 patiesalai, 
tinkanti į virtuvę 
mą kambarį.

Patiesalai $5.98
su kraštais, 
arba į valgo-

Gražus 3 šmotų Jacųuard Velour 
Setas, $98.50 .

Yra tai didžiausio nusistebėjimo pasiūlymas už seklyčios 
setą! Trijų šmotų, labai patogus, ant springsų konstruk
cijos, Iiuosos apverčiamos paduškaitės, su springsais 
sensacinė pfgi kaina.

Stebėtinas Pigumas! Verta $89
Tą setą paprastai parduodame po $89! 6 pėdų padidinamas 
stalafe, krėslas su atsirėmimu ir 5 krėslai gražiai išmarginti. 
Krėslų sėdynės apmuštos, 7 šmotai g OK 
šiame išpardavime .

Niekur kitur negausit tokios-vertės!
Nepaprasta proga įsigyti labai gero miegruimio seto ir už 
labai <)igią kainą! — Lova su išlenktu galu, pasirinkimui 
šėputė 48 colių, komoda arba Vanity šėputė, riešuto medžio 
užbaigimo. Materiolas nepraleidžia 
dulkių, 3 šmotai už

9x12 pėdų Axmuisters
Čia yra puikus karpetas seklyčiai arba valgo
mam kambariui. Nustebins jus rųšis ir puiku
mas spalvų. Storas, minkštas, vilnonių plaukų. 
Didumas 9x12 pėdų. Neužmirškit šios pui
kios vertės. Spe- $19.98

(gražios Dieninės 
Lovos

Patogios Dieninės lovos su 
matracu dengtos kretonu ir 
valance, tokia kaina ku
rios senai nebuvo. Pirkit 
dabar, daug sutaupysit ....

$18.98$98.50

dabar ir

Pusryčiams Setas - Specialiai!
Tas jienkių šmotų setas skiriasi nuo musų kitų setų dėl pusryčių. 
Visi yra puikiai užbaigti ir dekoruoti — tik 
pagalvokit, visas setas už .................................  I

I

Vatinis matracas $6.98
Pilnai įrengta lova

Gražios cedro medžio 
skrynios

Turėsite savo rūbams tikrą apsaugojimą nuo dulkių ir kandžių. Nau
jos mados staliai padarė tas skrynias puikiausiai. Pirkit 
sutaupykit pinigų.

Didelis sutaupymas
Taupios motinos pasinaudokit iš 
šios progos, šis išpardavimas ap
ims visus musų vaikų vežimukus. Ledaunės su iš viršaus 

įdedamu ledu 
$14.98

Pigi, bet praktiška ledaunė mažai 
šeimynai.

Laike 
kainų 
dėl iš 

nio matroso. — Tai yra tikras
pigumas už ...............................

t
šio išpardavimo galite nusipirkti tris šmotui už tą 
kurių mokėtumėt tik už lovų. Tas 
gražiai padarytos lovos, plieninių kompletas suside- 

aprinjęsų ir vuti- 

$14.98

Kad gerai pasilsėjus ir puikiai išsi
miegojus, išsirinkite Avieną iš šių 
matracų. Pa<lai-ytas iž vatos eilių, 

stipriai pasiutas, dengtas storu ma- 

teriolu. Didelis sutaupymas!

Stiprus Springsai
$8.98

patogus springsai, garai 

padaryti, labui sutaupoma kai
na!

Padaryta geriausiai

Coaster vežimukas $2.98

PETER BARSKIS FURNITURE HOUSE
“KRAUTUVĖ PUIKIŲ RAKANDŲ”
Atsilankykit gausit dovaną veltui

Ž 17 78-50 W. 47 St.! LAIDANTIEMS LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS ; Tel. Yards 5069 ?
■ ■ ■ - ■ .5
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Pirmyn, užmiršk vargų kankynę.
Nenusileisk ugnies audroj,
Kovok už tolimą aušrinę,
Sužibusią nakties tamsoj!
Kol stiprios^ rankos, siek tu tolį, 
'Hkėk skaisčiai, .tik ženk tolyn, 
Vardan šviesos ir mokslo, broli, 
žibintą šviesų kelk aukštyn! y
Teniekina šviesos nešėjus,

. Beprasmiai drabsto purvyne, 
T’esviedžia^ pykčiu apsei Įėjus, 
Greit čiuptą akmenį minia; 
Nenusimink, dygliuotais eiki 
Takais ir sėk žvaigždes tyras, 
Sutik ir krutino įveikti 
Sunkias gyvenimo audras.
Kelk miegančius linksmajai žiniai,' ■
Nupuolusioms — rankas ištiesk.
Kilnius teisybės žodžius miniai,^ 
Kaip saulės spindulius, tu šviesk.

Vertė K. žvaigždulis.

Petras Rozegeris.

Kaip Mažojo Makso 
Troba Degė

Dar gana gerai atsimenu tą 
naktį.

Mane prikėlė iš miego dus
lus pykštelėjimas, lyg butų kas 
trenkęs svirno durimis. Pas
kui kažin kas pabeldė į langą 
ir prabilo:

—Kas norit matyti kaip ma
žojo Makso troba dega, tai kel
kitės ir eikit pažiūrėti.

Mano tėvas šoko iš lovos, aš 
ėmiau rėkt: man priminusia 
parupo, kaip savo kralikus gel
bėsiu. Kai nepaprastais atsiti
kimais mes visi imdavom gat- 
vatrukčiot, tai rrftis visados nu
ramindavo neregė Julė, mus se
na tarnaitė. Ir dabar ji pasa
kė, kad ųe mus namai dega, kad 
mažojo Makso troba nuo mus 
visas pusvalandis kelio; dar 

nesą tikra, kad Makso namai 
dega, galąjo kas (praeidamas 
juokais mums pameluot; paga
liami galimas daiktas, kad nie
kas nešaukė, mums tik per 
miegus pasigirdo.

Bet tuo pačiu metu ji už
traukė man ant kojų kelinaites 
ir batus ir tuojau išbėgom į 
lauką pasižiūrėt.

—Vaje! — sušuko tėvas, — 
jau visi tenai bėga. •

Aukščiau girios, augusios 
plokščiame kalne ir skyrusios 
krašto aukštumas nuo žemumų, 
kilo rami skaisti liepsna. Ne
buvo girdėt nei braškant, nei 
traškant; graži nauja troba 
vos kelios savaitės kaip pa
baigta statyt, degė kaip alie
jus. Oras buvo drėgnas, žvaig
ždžių nebuvo matyt}; protar
piais dundėjo, audra buvo žy
miai nuslinkus į Birgfeldo ir 
Veico padangę.

Žmogus* kurs mus buvo pri
kėlęs, avininkas, taip dalyką 
pasakojo: kelis* kartus vienur 
kitur žybtelėjo, danguje nupie
šė kreivą kryžių ir nutįso že
myn. Kai nutįso, tai ir neuž
geso, palifkd apatiniame gale 
šviesus taškas; jis ėmė didėt. 
Tam žmogui dingtelėję, ar ne
bus tekę mažajam Maksui.

—Turim eit pažiūrėt, ar ne
galėsim ką padėt, — atsiliepė 
tėvas.

—Nori padėt? — pridūrė a- 
nas: — kur įtrenkė, ten piršto

tave tokia nelaimė ištiktų!
Mažąjį Maksą geraį pažino

jau. Jis buvo vikrus*, linksmas 
žmogelis, apie keturiasdešimt 
metų. Veidas taškuotas, rankos 
rudos, šiurkščios, kaip medžio 
žievė. Kaip jį pamenu, jis bu
vo medkirtis Falbache.

—Kad kitam sudegtų troba,
— kalbėjo tėvas, — tai tik' tro
ba ir sudegtų.

—Ar su Maksu ne taip /yra?
— paklausiau.

—Jo viskas dega. Viskas, ką 
tur šiandien, ką vakar' turėjo 
ir ką ryt galėjo turėt.

—Gal žaibas ir patį Maksą 
nutrenkė?

—Tai butų geriausia, vaike
li. Aš noriu, kad jis gyventų. 
Dievaži^ noriu, bet jei butų pri
ėjęs išpažinties ir neturėtų 
mirtinos nuodėmės, tai tikrai 
pasakyčiau geriausiai butų, kad 
patį būt nutrenkę.

—Tai jau butų danguje, — 
pridūriau.

—Tik nebrisk į šlapią žolę’. 
Eik lygiai paskui mane ir lai
kykis pėdų. Apie Maksą dar 
štai ką tau pasakysiu.

DUOKIT 
PATAISYT

SAVO’ DANTIS
Sutaupykit Pusę

Krown taip pigiai kaip $4.50 už 
dantį

Tiltelių darbas taip, pigiai kaip 
$4 už dantj.

Užpylimas taip pig|ai kaip $1 
Fleitos taip pigiai kaip $7.50 
Fleitos pataisomęh už $1.50 

Garantuotas be skausmo
Ištraukimas danįų $1 

Duosime jums rašytą' garantiją 
už kožną atliktą darbą 

Gas X-Ray
Kogen - System - 

. Dentists
1105 West Chicago Ąve.

Kampas Milwaukee Avenuo 
Antras aukštas 

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

nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 
po pietų

j kalną. TėvasKelias kilo 
pasakojo:

—Jau bus 
kaip Maksas 
tą. Vargdienių tėvų vaikas.

trisdešimt metų, 
at&jęs j šj kraš- 

Iš

nuėjo prie medžių.’ Geras dar
bininkas, visados darbštus ir 
taupus. Kai pasidarė vyres
niuoju darbininku, tai paprašė 
girios savininką, kad Rukšta- 
pievę duotų jam išdirbt ir pa
silaikyt visam gyvenimui, nes 
norįs turėt savo žemės ir 'bus
tą. Kai sutiko, tai Maksas kas
dien, baigęs darbą, eidavo į 
Rukštapievę. Išlygino kupstus, 
iškasė griovių, išvertė akmenis, 
išdegino piktaŽolių šaknis — po 
dviejų metų Rukštapivvė buvo 
sausa, ėmė augt gera žolė; išsi
dirbo plotelį rugiams. Kai bu
vo tiek padaryta, kad galėjo 
pamėgint sodint kopūstus ir į- 
sitikint, kad jie kiškiams pa
tinka, ėmė rūpintis sienojais. 
Medžių niekas jam negalėjo do
vanot, kaip tos pievos; už juos 
turėjo atidirbt. Jų jis gavo už 
darbą. Nusikirto, nusitęsė, su
sirentė; viską' padarė atspėja
mu laiku, kada kiti medkirčiai 
ant pilvo gulėjo ir pypkes 
kė.

ru-

ki- 
pa- 
ne-

Paskui jis ėmė samdyti 
tu s medkirčius, kad jam 
dėtų ten, kur vienas žmogus 
gal pajėgt. Taip jis Kukštapie- 
vėje pasistatė namus.. Penkę- 
rius metus dirbo, užtat paskui 
pats žinai kokie buvo namai: 
aukso geltonumo sienos, su 
šviesiais langais, su pagražini
mais ant stogo, įieslog miela 
buvo ir žiūrėt. KukŠtapievėję 
buvo pasidaręs gražus ūkis, o 
ar senai klebonas per pamoks
lą dėjo Maksą mums darbštu
mo apsukrumo pavyzdžiu? Ki
tą menesį turėjo vest. Už tai, 
kad iš vaiko pakilo iki ukinin-

neprikišiu. žmogus netur Vieš
pačiui Dievui priešintis. ' Kai 
jau metė kur žaibą į trobą, tai 
ir norės, kad sudegtų. Kur 
įtrenkta, tenai, žinok, nieko ne
padarysi.

—Ir su tavo kvailumu nieko 
nepadarysi, — atrėžė tėvas. Ir 
supykus, kaip retai tekdavo ma
tyt, drėbė avininkui į veidą:

—Tu perkūniškai kvailas!
Paliko jį stovėt, o mane už 

rankos skubiai nusivedė. Mu
du nusileidova į aukštą klonį ir 
ėjova išilgai Frezino upelio. Iš 
tenai liepsnos nebuvo matyt, tik 
debesyse žioravo. Tėvas nešė
si kibirą; aš patariau tuojau 
prisemt vandens. Tėvas manęs 
neklausė, tik kelis kartus pra
murmėjo:

—Ir reikėjo, Makseli, kad

ko ir šeimininko, vaikelį, už tai.nebuvo kas veikt, beliko sto- 
kėpurę prieš jį reikia lenkt! Ir Mt ir žiūrėt, kaip paskutiniai 
štai dabar staiga viskas dingo. 
Maksas atsidūrė ten pa’t, kur 
pirma buvo.

Tuomet buvau prisiskaitęs 
šventojo Rašto ir j tėvo pasa
kojimą pasakiau r

—Viešpats Dievas nubaudė 
Maksą, kad jis į gyvenimą žiu
rėjo, kaip stabmeldžiai, ir gal 
permažai rūpinosi amžinu gy
venimu. žiūrėkit į paukščius: 
jie nesėja ir nepiauna...

•Nutilk! — rūsčiai nutrau
kė tėvas mano kalbą., — Tai 
karalius Saliamonas yra taip 
pasakęs. Jis galėjo taip pasa
kyt, o mums šiukštu taip sa
kytu Aš nežinau, kad man taip 
atsitiktų, kaip mažajam Mak
sui, tai nusiminčiau ir imčiau 
tinginiaut. Kai žmogus įkiša 
degtuką į stogą, tai jį kiša į 
kalėjimą ir teisingai, tokiam 
taip ir reikia. Bet kai ugnelė 
krinta ant najintėlės trobos, 
kuiia pasistatė doras darbihin-

nedėguliai gniužo. Ugnis buvo 
nesmarki, neužė, netarškėjo, vė
jas nušvilpavo; visa troba bu
vo viena liepsna, ji kilo tyli, 
karšta į dangų, iš kur buvo at
ėjusi. 

* t.

Netoliese nuo ugnies stovėjo 
krūva akmenų. Makso suvilk
tų iš Bukštapievės. Ant ak
menų sėdėjo jis, mažas, rudas, 
taškuotas Maksas ir žiurėjo į 
žarijas, siuntusias jam šilimos. 
Jis buvo beveik vienmarškinis, 
užsimetęs ant savęs juodą iš
eiginį apsiaustą, vienintelį, ku
rį jis buvo išsigelbėjęs. SNieks 
prie jo nėjo. Mano tėvas norė
jo jam pasakyt užuojautos ir 
pagailos žodį, bet taip gi nedrį
so prieiti. Maksas buvo pasi
judinęs taip, kad mums rodėsi

dabar jis pašoks, mes dangui 
baisų žodį ir kris į ugnį.

Pagaliau, kai liepsna tik pa
žeme draikėsi ir iš pelenų sty
rėjo tik pliki ugniavietės 
mens, Maksas atsistojo, 
žengė prie ugnies, pasiėmė 
riją ir užsirakė pypk į.

Tuomet aš dar buvau mažas 
ir nemokėjau daug galvot. Bet 
viena atsimenu: kai beauštant 
žiurėjau į mažąjį Maksą, sto
vintį prieš degėsius, traukian
tį mėlynus durnus iš pypkio ir 
juos nuo savęs pučiantį, tai 
man staiga pasidarė krutinėję 
karšta. Lyg jaučiau, koks ga
lingas yra žmogus* kiek jis di
desnis už savo likimą. Man ro
dėsi, kad likimui negal būt di
desnio paniekinimo, kaip kada 
jam su pilnu ramumu puti į 
veidą tabako durnus.

ak-
Jis
ža-

Užsidegęs pypkj jis vėl atsi
sėdo ant akmenų ir dairėsi- ap
linkui. Norėtumėt žinot, ką jis 
galvojo? Ir aš norėčiau.

Paskui mažasis Maksas pasi
rausė savo namų pelenuose ir 
išsitraukė savo kirvį. Įsigijo 
ndują kotą, išnaujo 
do jį pas kaimyną...

pasigalan- 
ir nuėjo į

to praėjo.Daug metų po 
Rukštapievėje šiandie guli gra
žus laukas, gaisravietėje stovi 
nauji namai. Juose gyvena jau
na karta. Namų šeimininkas, 
mažasis Maksas, moko savo vai
kus dirbt, bet leidžia jiejns ir 
rūkyt. Ne per daug, po pyp
kelę tinkamu metu.

Vertė Pr. Mašiotas.

Jis nutilo. Mudu stovėjova 
aukštoje vietoje, ties mudviem 
liepsnojo mažojo Makso ūkis, 
namai kaip tik griuvo į savo 
liepsną. Stovėjo daug žmo
nių su kabliais ir kibirais, bet

Karštos, Degančios 
Niežinčios Kojos!

jyjAGIšKAS išradimas prašalina 
skausmą, prakaitavimą, degimą 

kojų iš syk. Prašalima minkštus kor- 
nus ir sumušimus stebėtinai greit. 
Prašalina atsidavimą ir padaro ko
jas taip vėsias ir patogias, kad jums 
sunku ir tikėti! Nėra bėdos varto
jimui. Tik stebėtinai geras paude- 
ris kurį užbarstysit ant kojų. Su
teiks greit pagelbų. Parker’s Foot 
Care šiandie visose vaisti- OEa 
nėse .................... vvC

Essex Veidrodis 
Publikos 
Išrinktas

Nežiūrint kur jus laikysite 
veidrodi, jis vis rodys, su kai 
kuriais skirtumais, aą patį ge
rą Essex veikimą. Jo veikimas 
yra daug žymesnis negu kada 
nors buvo 6 cilinderiy rinkoje./ 

‘ visų automobilių ‘ istorijoj.

GARSINKITeS 
NAUJIENOSE

Didžiausios Pasaulines Vertes
PATARIMAS

Kiekvienas gyvena pagal savfo geriausį išrokavimą, bet 
kaip kada gero draugo patarimas išeina ant naudos. 
Todėl mes savo seniems ir busiantiems kostumeriams 
patariam, kad ateinančiai žiemai pirktumėt anglis 
anksti, nes pavasarį kainos yra prieinamesnės. Yra 
sprendžiama, kad linkui žiemos gali įvykti įvairių keb
lumų anglies industrijoj, todėl ir kainos bus daug aukš
tesnės. . -

Visas Sykiu Arba Dalimis
Kad dasižinojus ir persitikrinus apie didžiausią jė
gą ir vertę Essex karo, reikia paklausti jo savinin
ką ir apžiūrėti Essex gražumo, išegzaminuoti 
Essex rųšį, pasėdėti viduje ir pajausti Essex pato
gumą—pasivažinėti ir dasižinoti apie Essex veiki
mą.
Tai yra paprastas ir teisingas atsakymas į klausi
mą apie automobilių užganėdinimą.
Ideališka transprtacija atsiekta su pagelba Di
džiausio Essex Super-Six, ir tas jau senai buvo 
permatoma, kad Essex viršys visus kitus karus. 
Jo brilijantiškas veikimas pamatomas tik iš vieno 
jame pasivažinėjimo, su juo važiavimas yra leng
vas, beveik taip kaip lėkimas.
Jis turi didesnę jėgą, geresnį veikimą, didesnis, 
ruimingesnis ir daug gražiau išrodo, naujas Essex 
Super-Six įgauna vis didesnį ir greitesnį pojralia- 
rumą Essex istorijoj:

IA*

kambarj

Klauskite Mr. Montvid
I

Hudson Motor Company of Illinois
2220 South Michigan Avė., Phone: Calumet 6900. Atdara vakarais
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«735 UP
Coach - - - - $735 
Cdupe - - - 745

( Rumble Seat 330 cxtra)
Sedan - - - - 795
Roadster - - . 850
Ali prices f. o. b. Detroit. 

plūs war exdse tax 
nuvers can poy for airi out 
of tncome atloivest ovaliu ble 
charite for interest, haudlin^ 

and Insurance

? į*

i

THE VILIJA C0.
3700 So. Spaulding Avė. Chicago, Illinois

Tel. Lafayette 2584

Essex-Super Six turi lietuvių departamentą, K. uomet. jus atsilankysite į pardavimo, 
reikalaukite lietuvio pardtfvčjo.

And the Echo Said NoTUBBY
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