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Earhart, kuri su kitais 
dvieent aviatoriais vakar nuskrido iš Kanados į Augliją. Ji yra pirmutine moteris-aviatorė sek-
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.•» < •

PANA, 111., birž. 18. — Pa
na Coal kompanija pasirašė 
kontraktą su vietos angliaka-j 
šių unijos atstovais ir jos ka-j 
syklos No. 1 šiandie pradedaI 
dirbti. Apie šimtas angliaka-! 
šių grįžo j dalbą.

Geležinkelių darbininkai 
skelbė visuotini streikų; 
ro laivų įgulos atsisako 
prieš streikininkus

pa
ka
bti

18

[Musų koresp. S. BAKANO telegrama]
BALTIMORE, JVfd., birž. 18. — Susivienijimo 

tuvių Amerikoje seimas buvo šiandie atidarytas Ame
rikos ir Uetuvos himnų sugiedojimu. Visi “kairiaspar- 
niai” taip pat atsistojo ir giedojo kartu su kitais.

Gražia ir nuoširdžiai broliška kalba seimą sveiki
no Baltimorės meras (burmistras), ir delegatai ilgai Buvusi chicagietė, bet pastaruoju laiku gyvenusi Bostone, p-lė Ameba 
jam plojo.

Pirmas susikirtimas įvyko, kai prezidentas skyrė mingai perskridusi Atlanto vandenyną, 
mandatų komisiją. “Kairiasparniai” reikalavo, ’ kad ko-......... ............. ■ ---- —
misijon butų paskirti jų žmones. ’ .. - . • _ _

Viso (telegatų dalyvauju 317, nors išrinktų delega- iiOUlUltemaS KClCld 
tų buvo 356.

Atrodo, kad “kairiasparniai” yra mažumoj. savb programa

:f ■

Rado Harvardo staden- KolUmbljOS kaUO lai“

i vo katastrofa
tą pasikorusį

ATĖNAI, Graikija, birž.
— Del to, kad vyriausybė ėmė 
vartoti aštrių priemonių

į ko fabrikų darbininkų 
BARCELONA, Ispanija, birž.|kui Patrempti Xanthi ir

18. - Manresa distrikle su-j "treikimnkams paremti 
streikavo tekstilės darbininkai, i ’,rn*",Į<’J ^į*P°
Reikalauja

STREIKAS TEKSTILĖS DAR
BININKŲ ISPANIJOJ taba- 

strei- 
kitur, 
visoje 

paskelbtas vi
liuos. algos suotinis gelęžinkelių ir visuo

menės tarnaujamų Įstaigų dar
bininkų streikas.

Riaušės Vengrijos ' T"<’ ‘a'’p". sticiki"iaki.1 n«- 
I i : rurnurnai tęsiasi, \anthi susi-parlarnCnlC kirtime su policija ir karei- 

----------- ; vinis vienas asmuo užmuštas 
Premjeras Bethlen pavartojo ir septyni sužeisti. Dramoje 

ginkluotus žandarus epozi-1 trisdešimt užmuštų ir daugiau 
cijos atstovams malšinti kaip šimtas sužeistų.

bvdapeatas. v e n « r‘i j «. Susi kirtimi; gatvėse tarpU.VO 
da-

birž. 18. — Premjerui Betli- kareivių

lenui šiandie pasiūlius parln- Kavall,.i ir kltose krasU>
rem.jerui

rr.'cntui vyriausybės projektų, ;
kuriuo už 36 milionus Hole-1 ^yiiausybč paskelbė, kad ji 
rių paskolos pavedama degtu-! suse^.us sąrn°kslą komunistų 
kų monopolis vienai Švedijos- i rev°liucijai krašte Įvykinti.

1 Kiek čia tiesos, nežinia, bet 
trijų karo laivų Įgulos, kai

STONINGTON, Conn., birž.1 ----- -----
18. — Nuošalioj vieloj laukuo- Įgulos žmonės žuvo Įvykus 
se, dvi myliast nuo čia, rado J sprogimui, kuris visą laivą 
obelies medy pasikorusį Har
vardo 
Williamą 
metų amžiaus, iš Chicagos.

Tam
Grigaičio ir Bagočiaus kalbos Seime 

padarė didelio Įspūdžio

MASKVA, birž. 18.
tikra Kominterno vykdomojo 

komiteto komisija sutaisė nau
ją Trečiojo (komunistų) in- 

' ternacionalo programą, kuris
(Musų korespondento S. BAKANO telegrama) bus svarstomas šeštajame to
BALTIMORE, Md

— Pirmai SLA. seimo sesijai Į organo redaktorių ir visus Pil- 
baigiantis, vienas delegatas iš Į domosios Tarybos ir Susivie- 
Philadelpbijos įteikė raštu pro
testo prieš Philadelphijos kuo
pos delegatus, jų tarpe ir Gri
nių, kuris buvo pirmininko pa
skirtas mandatų komisijos na
riu. Antrai sesijai prasidėjus, 
pirmininkas Grinių atšaukė, o 
jo vieton paskyrė Strumskį. 
Tuo pirmininko aktu ramumas 
buvo at.stcigtas.

Mandatų 
savo dartoj.

Tuo tarpu prezidentas pa
kvietė kalliėti visą eilę dele
gatų. Pirmas buvo pristatytas 
senas Susivlenijirpo preziden
tas Tareila. Paprastais žod
žiais, jis grakščiai palygino 
Susivienijimą Lietuvių Ameri
koje su laivu, kuris savo ke
lionėje pergyveno daug audrų 
ir dabar sveityas atplaukė į 
Baltimorės įfostą.

Po to kalbėjo Baltrukonis, 
Živatas, Liutkus ir Bacevičius. 
Didelio jspmdžio padarė Gri
gaitis, kuris savo kalba svei-

birž. 18. i kino prezidentą, sekretorių, intornacionalo kongiese.
1 Einant naujuoju projektu, 
komunistų partijos, prisitaiky
damos prie naujų kapitalizmo 
krizio formų, įvairiose valsty
bėse, y|>ač Anglijoje, Jungti
nėse Valstybėse ir Vokietijoj, 
tini pakeisti savo taktiką. Rei
kia būtinai veikti daug griež
čiau. Nuvertus esamąsias val
džias, komunistai turi pasi- 

cjį_ grobti į savo rankas visus fa
brikus, Įmones, bankus, gele- 

' žinkelius, bažnyčių turtus.. Vai
tui anuliuo-

nijimo narius dėl išauginimo 
didelės ir stiprios organizaci- 
jos.

įspūdingiausia kalba buvo 
Bagočiaus, kuris iškalbingai ir 
jautriai kvietė narius išlaiky
ti sandarą ir būti tolerantin
giems, nes tik tuo budu gale-, 
sime pasiekti savo bendros 
džiausios laimės.

pradėjo Visi oratoriai kalličjo tai- stybių skolos turi 
kingumo dvasioj ir paliko ge- tos (panaikintos), 
rą Įspūdį. Bet štai išėjo kai- Būtinai reikia 
bėti Strimaitis, ir savo stip- čiausia kova su 
riais puolimais komunistų tų suomvnės klase, 

i jos atstovai, ypač technikos 
visų yra specialistai, turi būt išnaudo- 

i ti konstruktingam darbui.
Visos partijos, išskiriant ko-

tai- stybių skolos turi

vesti griež- 
vidurine vi- 
nors atskiri

o j sprogimui, kuris visų 
sudraskė

universiteto junijorą,'
Wayne Neffą, 21 ' BOGOTA, Kolumbija, j 18. — Oficialiu

birž. 
vyriausybės 

[pranešimu, karo laive Hercu- 
Iš universiteto jis prapuolė jcs> kuris stovėjo Magdalenos 

birželio 4 dienus ir iki šiol J)U-jUpf.je netoli nuo Sitio Nurvo, 
vo visur ir policijos ir univer-. jvvk() baisus sprogimas, kurio 
siti to vyriausybes ieškomas. vjsas laivas buvo sudraskytas.

Nusižudymo priežastis nežino- - ...................................
m a.

I Iš pemkiasdešimt trijų laive 
l buvusių
I riasdešimt trys žuvo katastro- 
I fojė.

Amerikos aviatoriai 
laimingai perskrido įus 
Atlanto vandenyna

žmonių, kelu-

Gyvų išliko tik dešimt, 
tų dauguma buvo skau- 

sužeisti. Laivo komando- 
Ara Guren, taipjau žu-

To nežiūrint, ūpas 
geras, visi linksmi.

Mandatų komisija 
raporto nesuskubo
ir atrodo, kad ši sesija pasi
baigs dar delegatų nepatikri-

Friendship” monoplanas
Newfoundlan<’*3 nuskrido
Angliju, 2,000 mylių, per
valandų - *

21

dar savo 
prirengti munistų, turi būt likviduotos.

I Jei kapitalistai ypatingai at
kakliai priešintus, tada kari
nio komunizmo laikotarpis bu-nūs. !

šį vakarą rengiama delega- neišvengiamas.
tams
Lietuvių Svetainėj.

vakarienė toje pačioj

Katastrofinga auto V,irė buvęs Darbo sek- 
» retorius Meredithir tramo kolizija

JAMESTOWN, N.
18. — Penki asmens, 
kinai iš Erie, Pa., ir 
ginos iš Jamrstovvno,

jų automobiliui 
elektriniu tram-

birt.

dvi mer- 
buvo vie-

Ūkininkams premijos 
žemės ūkio parodoj

Čango sūnūs paskirtas 
Mukdeno guberna

torium

LONDONAS, birž. 18. — 
Amerikos aviatoriai, Miss Ame- 
lia Earhart ir Wilmer Stultz, 
pilotai, ir Louis Gordon, me
chanikas, savo 'monoplanu 
“Friendship” laimingai per
skrido Atlanto vandenynų ir 
šiandie kaip 12:40 vidurdie
nio nusileido Burry Porte, Vel- 
šiuose.

KAUNAS. — šių metų že
mės ūkio parodoje ūkininkams 
gavusiems medalius ar pagy
rimo lakštus už išstatytus 
penatus, bus duodamos 
ginęs premijos: gavusiems 
so ir sidabro medalius už
liūs bus duota po 200 lt., už 
raguočius po 150 lt., kiaules 

50 lt. ir paukš- 
25 lt.

eks- 
pini- 
auk- 
ark-

lėkė labai grei-

toj užmušti, 
susidūrus su 
vaju. ‘

Automobilis
tai, bandydamas pralenkti ki
ta automobilį, ir visu smarku
mu atsimušė j tramvajų, taip 
kad visų penkių kūnai buvo 
aukotai Į orų išmesti.

ŽUVIS ĮTRAUKĖ meškerio
toją i UPĘ; PRIGfiRĖ

DĖS MOINE8, la., birž. 18. 
— Sirgęs keturis menesius, 
vakar mirė čia Edwin T. Me- 
reditli, buvęs Darbo sekreto
rius prezidento VVilsono 
nete, 52 metų amžiaus.

kabi-

Trys Floridos bankai 
užsidarė

MUKDENAS, (Mandžurija, 
birž. 18. Mukdeno karo gu- 
liernatorium topo paskirtas 
gen. čang Hseuhliang, marša
lo Čang Tsolino, 
kino diktatoriaus, 

čang Tsolinas 
j i ngai sužeistas, 
jam iš ^Pekino į 

j traukinys buvo 
ir po kelių dienų

buvusio Pe- 
sunus.
buvo pavo- 
kai bėgant 

Mukdeną jo 
išsprogdintas, 
mirė.

Iš Trepassey, Newfoundlan- 
de, lakūnai išskrido vakar kaip 
12:20 vidurdienio. Tuo J>udu 
per Atlanto vandenyną iki 
Burry Porto, viso 2,000 my
lių, jie skrido 20 valandų ir 
50 minučių.

Lakūnų kelionės tikslas bu
vo Londonas, bet pristigę ga
zolino jie turėjo nusileisti 
Burry Porte.

1 laipsnio pagy- 
bus duota už ar- 
lt., raguočius —

— 70 lt., avis 
čių lizdus —

Gavusiems 
rimo lakštus 
klius po 150
100 lt., kiaules 50 lt., avis
— 40 lt., paukščių lizdus — 
20 lt.

Gavusiems II laipsnio pagy
rimo lakštus už arklius po 75 
lt., kiaules — 35 lt. avis 25 
lt., paukščių lizdus 15 Ii

III laipsnio pagyrimo lakš
tus už arklius po 75 lt., raguo
čius
lt., avis — 15 lt. ir paukščių 
lizdas po 10 lt.

50 11., kiaules 20

Fla., 
ban- 
Palm 

nebeatsidarė

Žydų žemėj Palestinoj 
tik 159,000 žydų

WEST PALM BEACH, 
birž. 18. — Trys Floridos 
kai bankrotavo. West 
Beacha šiandie
First. American bankas ir Citi- 
zens bankas, o Kelsey City 
Kelsey City Stote bankas.

Studentas užsimušėONALASKA, Wds., birž. 18. 
— Black Biver upėj, netoli 
nuo čia, prigėrė Andivxv Moe, 
jau senas žmogus. Jis meške
riojo, sėdėdamas valtelėj, ir 
buvo užsikabinusios stambios, 
dvylikos svarų, žuvies ištrauk- gas, Joseph Hartsh, 
tas iš valtelės į ^mdenj. gai susižeidė.

NEW YORKAS, birž. 18. — 
Žydų organizacijos Palestine 

Foundation Fund pirmininko, 
Morriso Rothenbergo, praneši
mu, nuo didžiojo karo pabai
gos iki šiol į Palestiną atvy- 

Au_ ko 97,600 žydų.

Iš viso žydų gyventojų Pa
yra 159,000; 

jie sudalo 18 nuoš. viso kra-

PARYŽIUS, birž. 18. — 
tomobilio katastrofoj užsimu
šė čia jaunas amerikietis, Lu- lestinoje dabar 
ther Monsarat, Oxl’ordo uni
versiteto studentas. Jo drau- Što gyventojų skaičiaus. / Da- 

pavojin- bar žydų emigracija į Pales
tinų žymiai sumažėjus.

■

flRH
fede- 

dienal

nenu-

Chicagai ir apielinkei 
ralinis oro biuras^, šiai 
pranašauja:

Didumoj apsiniaukę ir
sistojęs oras; nedidele tempe
ratūros atmaina; stiprus 
vakarų vėjas.

Vakar temperatūros 
tarp 65° ir 81° F.

Šiandie saulė teka 
džiasi 8:28. Mėnuo 
10:38 vakaro.

pietų

buvę

5:14, lei- 
leidžiasi

■

PERKŪNAS TRENKĖ MEDI.
UŽMUŠĖ ŽMOGŲ

•PRINCETON, N. J., birt. 18. 
— Perkūnas, trenkęs j medj, 
užmušė ėia Robertų W. Pat- 
tersoną, kuris buvo atvykęs iš 
Pittsburgho dalyvauti baigusių 
Princetono universitetų studen
tų graduacijoj.

ALEDO, III., birž. 18. — Ko- 
pinėjant avilius, bitės įgilė far- 
merio darbininkų Jamesą 
šonų j rankų ir į kaklų, 
įgilimo Johnson po 15 
čių mirė.

John-
Nuo 

minu-

Amerikos degtukų kompani
jai, posėdy kilo riaušių.

Opozicijos L.____________
premjerą, vadindami jj dikta- j 
torium, kuris tyčiojas iš par-. 
lamento ir 
monės.

Posėdžio 
ti žandarai 
Triukšmas 
penkiolika 
liau jxksėdis buvo uždarytas.

atstovai snfcrH j°ms buvo 'sak-vta eiti Prie*
j streikininkus, atsisakė 
' viršininkų klausyti. 
Į

'Policija užbarikadavo
jų gintis nuo komunistų, jei 

salėn buvo pašauk-įjje bandytų pulti, o vyriausy- 
su plikais kardais. I bė ėmėsi 
ir netvarka tęsėsi 
minučių, kol paga- prieš

iš visuomenes nuo-

savo

Pire-

nepaprastų visame 
krašte atsargumo priemonių 

komunistų pasikėsini
mus.

Susisiekimas traukiniais tarp 
[Atėnų ir Salonikų nukirstos.

Du asmens žuvo ae
roplano ugny

I Ta i vyno eskadra prisidėjus 
prie streikininkų

BELGRADAS,
N. H., birž. 18. Į birž> <
1 heriault, buvęs [Graikijoje patapo labai rimto, 

ir Miss j<ajp praneša, prie tabako dar-

18.:
Jugoslavija, 

Streiko padėtisNASilIUA,
— Marcei
valstijos senatorius,
Katherine I homas, į22 metų j bininkų streiko prisidėjo Mi- 
amžiaus, žuvo liejisnose, aero- tilėnoįe stovinti pirma Graiki- 
planui užsidegus ore ir nu-: jos. laivyno eskadra, 
kritus žemėn. Aeroplano pilo
tas, George Lennox, skaudžiai Vyriausybė stipinai saugoja
apdegė ir veikiausiai taipjau K’cn. Pangalosą, buvusį 
nebepas veiks. torių, kadangi bijo, idant strei

kininkai nebandytų jį paliuo- 
, suoti.
j [Gen. 
i damas, 
sas. Jei

BOGOTA, Kolumbija, birž. i
18. Senato komisija pasiu- ’ tupėtų bandyti savo 
lė įstatymo projektą, kurio kalėjimo?
tikslas yra patrempti krašte1 Plikomas kalėjime _ 
visokį radikalį — socialistų, rugpiučio mėnesio.]
komunistų ir anarchistų ju- “
dėjimą. Australijos lakūnai ap-

Eiriant proponuojamu įsta- dovanoti kryžiais 
tymu, socialistai, komunistai Į -----------

ir anarchistai už laikymą mi
tingų ir už skleidimą savo pro- 18. — Lakūnams, kap. Kings- 
pagandos literatūros butų bau- ' ford-Smithui ir Įeit. Ulmui, 
džiami kalėjimu nuo keturių j kurie Southern Cross aeropla- 
mėnesių iki trylikos metų. Inu perskrido Barnųjį vandeny- 

----- ' ną iš Kalifornijos į Australi- 
Perskaitykit šio Velžių ją, Anglijos karalius Jurgis su
miešto vardą, kad geri !telkc avlaclJ°s kryžius. ..

------------------ ’ Į

Vienas North Adams, Mass., į “Bremeno” lakūnai par- 
pilictis, Archie Jonės, išvykda-l vyko į Vokietiją 
mas į Angliją, sakėsi, kad jis 
būtinai atlankysiąs ir savo

Kolumbijos reakci-' 
ninku pasimojimai

Pangalos, diktatoriau- 
buvo komunistų prie- 
streikui vadovauja ko- 

; munistai, tai kam dabar jie 
priešą pa- 

Pangalos 
nuo 192b

SYDNEY, Australija, birž.

BREMENAS, Vokietija, birž. 
gimtąjį Llaiuvillllantysiliogogo- 18. Vokiečių lakūnai, kap. 
goch miestelį, Velšiuose. Koehl ir Von Huenefeld, ir ai- 

Kuriam laikui praslinkus, ris, maj. James Fitzmaurice, 
Joneso draugai Norlji Adamse kurie, monoplanu “Bremen’1 
gavo iš jo dviejų pėdų ilgu- perskridę Atlanto vandenyną, 
mo atviruką, pašto antspaudu buvo priversti nusileisti Green- 
žymėtą: “Lllanfairpallgroygng- 
llogogerychav’rudrobweeallauty- 
sillogogoch.” Atviruke Jonės
praneša, kad jis dar žadąs at- Bremeną, 
lankyti 'Llanfairfechan ir 
rhaiadrynmochnene.

ly saloj ir paskui iš ten išgel
bėti, Columbia
Amerikos

Llan didelės ir 
i .

mos.

garlaiviu iš 
šiandje parvyko j 

Uoste juos pasitiko 
entuziastingos mi-

■■■ »



KORESPONDENCIJOS
i-........... - ................ .......... r-

Baltimore, Md.

A. L. T. Sandaros seimas

Birželio 15 d. čia prasidėjo 
A. L. T. Sandaros seimas. Pir
mą sesiją atidarė apie 9 vai. 
ryto. Delegatų pribuvo apie 
30, iš įvairių kraštų Amerikos. 
Laukiama pribunant da dau- 
giaus.

Seimą atidarė Sandaros prez. 
adv. N. Rastenis, nuskardamas 
mandatų priėmimo komisiją. 
Sutvarkius mandatus išrinkta 
Seimo valdyba: prez. A. B. 
Strimaitis, iš New York o, 
vice-prez. p-nia Zolpienė iš 
Chicagos; prot. sekr. M. Vo
kietaitis iš New Haven, Conn.; 
pagelbininkė sekr. p-ia Zosė 
Krasauskienė iš Chicagos; įne
šimų sutvarkymo komitetas: J. 
Čekanauskas, iš Hatford, Conn. 
ir p-nia K. Katkevičienė iš 
Chicagos; aukų ir pasveikihi- 
mų priėmimo komisija J. Gri
nius iš Philadelphijos, Pa. ii 
p-nia Zolpienė iš Chicagos; 
spaudos ir rezoliucijų komisija 
— Dr. A. Vinikas iš New Yor- 
ko, Pronckus ir Biekša iš Bos
ton Mass., maršalka J. Dekinis, 
iš Baltinufre, Md.

Antrą sesiją atidarė 2:30. 
Delegatų vardošaukis. Pavėla
vusieji delegatai nubausti ir 
turi užsimokėti pinigišką bau
dą, kaipo auką dėl kultūrinių I 
ir labdaringų darbų. Peršau
kus delegatus skaitoma praei
to seimo protokolas. Protoko
lą^ priimama ir skaitoma pa- j 
sveikinimai iš įvairių kraštų ' 
Amerikos, nuo kuopų ir pavie-; 
nių asmenų. Prie sveikinimųI 
prisiųsta ir aukų, kurias auko
tojai nuskiria tam tikriems ti
kslams.

Seime ūpas gana geras. 
Draugiškumas pas visus dele- 
gatus-tes gan širdingas. Frak
cijų taip kaip ir nėra, išrodo, 
kad visi delegatai sutinka su 
dabartiniu Sandaros nusistaty
mu ir pilnai jį rems, papusda
mi jos darbuotę. Poliaus sekė 
įvairių komisijų raportai.

—K. L.

Three Museles To Smile 
Nine To Pull A Grouch

Few people realize that it is 
three times us hard to look erabby 
as to look plėšant. “You know the 
thing that goes the farthesl toward 
making life worth while, that cost 
the least and does the most is just 
a pleasant smile”. Strained eyes 
cause more wiinkles and grouchy 
dispositions than old age. Have 
your eyes examined, get the proper 
glaases*, “SOFT LIGHT lenses are 
the latest and best” and you’ll be 
surprised how ųuiekly the grouch 
and .wrinkles disappear. Dr. Ser- 
ner, at 3265 S. Halsted St. will ad- 
vise you whether or not your frown 
is caused by strained vision.

Permodeliojame
Mes atliekame visą dar
bą; statome mūrinius ir 
medinius bungalow, ga
ražus, sun parlorus, pa
keliam namus, įdedam 
šalygatvius, grindis, pri
statome namus, taipgi at
liekame NAUJĄ DAR
BĄ. Atsiųskit kuponą dėl 
dykai apskaitliavimo.
$5 ĮMOKĖTI, KITUS IŠ

MOKĖJIMAIS PER 3 
METUS 

DIDYSIS AFISAS 
Ajax Construction Co.
2206 Milwaukee Avė.

Brunswick 4707 
South Side Skyrius 
Mr. August Saldukas 

4034 Archer Avė.
Laf. 6719

Vardas ............................
Adresas ........................
Telefonas ....................... ..
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Italioniškai
I’-ia T. Durato susilaukė 75 

m. Ji gyveno ilgą laiką pas 
dukterį, p-ią Tamberoll. Pasta
roji šeima nusitarė atiduoti se
nę prieglaudai. Senės sūnūs, 
Paul Durato, atsilankė pas 
TamberoU’us, pasakė, kad jo 
motina neprivalo būti atiduota 
prieglaudai. Kilo ginčas. Abu 
vyru — Tamberoll ir Durato — 
griebėsi už peilių. Gerokai ap- 
raižė vienas kitą. Tamberollo 
pačiai, kuri mėgino įierskirti 
vyrus, taipjau teko paragauti 
peilio ašmenų.

Paskendo
Eugene McKenna, 15 metų 

bernaitis, 2741 May pole avė. 
Jis maudėsi prūde apleistos ak- 
menyčids, netoli Lemont, III., 
ir paskendo.

“Toasting” tikrai padaro tabakui du dalyku—pirma, 
tatai pagerina kvapsnį, o antra, prašalina nešvarumus.

10,264 daktarai birželyje 1927 m. rašė, kad Lucky 
Strikes mažiau erzina jautrias gerkles, negu kokie kiti
cigaretai.

“It’s toasted"
Nei Jokio Gerklės Erzinimo — Nei Jokio Kosulio

© 1928. Ths American Tobacco Co., Manufacture. u _________ ______________________________________

Nepavyko
Joe Gleason, 18 So. Loomis 

st., nusitarė, kad šoferiauti ne
apsimoka. Taigi jis įsigijo pro
hibicijos agento žvaigždę ir 
pradėjo gaudyti nusikaltėlius 
šiam įstatymui. Joe užtiko |>ią 
Lubec, 810 East 51 St., vaiši
nant naminiu alumi porą sve
čių. Jis pareiškė, kad turėsiąs 
ją nugabenti stotin, ale galėtų 
palikti, jei užmokėsianti jam 
$100. P-ia Lubec teturėjo, tik 
$60. Taigi Joe paėmė tuos $60 
ir pasakė, kad sugrįšiąs seka
mą dieną gauti ‘“balansą”. Joe 
išpildė savo žodį. Bet pas Lu
bec j j pasitiko policijos seržan
tas Mitchel, kuris ir nusivedė 
į stotį patį Jovą. Neilgai buvo 
“prohibicijos agentu” Joe Glea
son.

Pavaišino
Rudolfui giedat, 2834 Union 

avė., 33 metų perskelta kakta. 
Nugabentas pavieto ligoninėn. 
Turėjo ginčą su žmona ir gavo 
plyta kakton.

šuva įkandov t •
Šuva įkando Joną Katkų, 

233 W. 22 place; vaikiščias 
krautuvėje mėgino paglostyti 
šunį.

Juozą Murdless, 9 m., 937 W. 
33rd st., įkando šuva ties na
mais 3355 S. Morgan st. Vai- 
kas randasi St. Paul ligoninėje.

Sofiją šidlauskiutę, 5 metų, Į Viešosios mokyklos UŽ
3347 S. Morgan st., įkando šu
va ties namais 3349 S. Morgan 
st. Mergaitė nugabenta į St. 
Paul’s ligoninę.

Sekmdaieino nelaimė

Jonas
4328 S.
ginčijo

Babkuz, 45 m., gyv. 
Marshfield avė., susi- 
su Jonu Bubąs, gyv. 

tuo patim adresu. Rezultate
Bubukuzo galva nukentėjo. Jis 
nugabenta ligoninėn.

Pirkit nuo tnurtj olaolto kai
nomis. Uopper coli ratinis 111- 
dytuvaa vlrtuvla boilerini, 
35.85 Klauskite* Pono Muail.

Peoples Plumhing & 
Heating Supply Co.

490 Mllwankoe Aro., 
401 N. HalateO 8».

Haymarkat 0070—0070

Prohibicijos agentui 
j metai kalėti
E. J. McElroy, buvęs prohi

bicijos agentas, nuteistas me
tams kalėti Leavenworth, Kas., 
kalėjime.. Jis prisipažino ėmęs 
kyšius, kai buvo agentas.

baigia sezoną šia 
savaitę

šią savaitę Chicagos viešo
sios mokyklos užbaigia moky- 
m osezoną. Suskaitoma, kad tų 
mokyklų baigimo • diplomas 
gaus 28,513 mokinių. ,

Moterys Sako
Sovera’H Keguliatoriua 
parclbdti Gamtai. Joh 
naudingoji apsaugojimui 
HveikatoH ii- HUHtipritii- 
niui. ' Tukatiinčiui riria, 
ir vartoja Jaa apaaiiKo- 
iitnui HiHtenioa. Reika
laukit nuo hbvo vaisti
ninko.

Severa-s 
kEGULATOK

z

Antradienis, birž. 19, 1928
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Dykai Patarimas
Teikiamas Sergantiems Žmonėms 

Pasitarkite sv Dr. B. M. Ross, at
sakančiu specialistu. Jis turi tris
dešimtį metų pasekmingos prakti
kos gydyme chroniškų ir užsisenė- 
jusių ligų. Kraujo ir privatiškas li
gas. reumatizmą, skilvio triubelius, 
širdies ligas, inkstų, pūslės, šlapi- 
nimo ligas išgydo tuojau. Slaptos 
ligos, sifilis ir užkrččlamos 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 kambai-yn 600.-—Moterų 508. Ofi
so valandos katvllon nuo 10 ryto iki 5 va
kare. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 po 
plot. Panedėlyj,, Seredoj ir Subatoj nuo 10 
ryto iki H valandai vakare.
Dvidešimtin penki metai tame name

MŪRINIS arba MEDINIS
C 1 fi įmokėti — kiti lengvais ii- 
4* ■ ” mokėjimais į 24 mėnesius 
Musų speciališkurnąs, yra budavoji- 
mas mūrinių ir medinių garadžių vi
sokių stylių ir ryšių.

Pakeliame namus, padedame konk- 
ryt pamatus. Visoks cementinis dar
bas, perdirbame porčius ir sunpar- 
lorius. Mielu noru priduosime ap- 
skaitliavimą ant pareikalavimo—be 
užmokesties. Mes einame visur, Chi
cago je ir į 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 8950 arba 
Rogers Park 8270

DUOKIT 
PATAISYT

kaip

$1 
$7.50 
$1.50

SAVO DANTIS
Sutaupykit Pusę

Krown taip pigiai kaip $4.50 už 
dantį

Tiltelių darbas taip, pigiai 
$4 už dantį.

Užpylimas taip pigiai kaip
Pleitos taip pigiai kaip
Pleitos pataisomos ' už

Garantuotas be skausmo
Ištraukimas dantų $1

Duosime jums rašytą garantiją 
už kožną atliktą darbą 

Gas X-Ray

Kogen - System - 
Dentists

1165 West Chicago Avė.
Kampas Milwaukee Avenue 

Antras aukštas 
Tel. Monroe 4484

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

po pietų
P

Babies Love It
Del skilvio ir vidurių ■eema- 
gumų ii priežastie* dantų 
augimo, nieko nira geresnio 
kaip iis įaugu Kiditif 
Laiadre,

Į

Mrs. Winslow’s 
Syrup

ČMądeby
Lambert Co., Safatf Loait, U. $. A
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

NukęntSjo vyro ranka, o mo
ters koja. Bet kokiu tai ste
buklingu budu vyro kįsuniuje 
išliko Lanka. Jos nelaimė pasi-

Chicagos Sveikata Bridgeportas

Šios savaitės biuletene, kurį 
leidžia Chicagos sveikatos de
partamentas, sveikatos komi- 
sionierius, Dr. Arnold Kegel 
duoda patarimų, kaip prirengti 
kūdikiai karvės pieno, kuris pa- 

'mainytų motinos pieną.
Dr. Kegel pataria virinti 

karvės pieną. Pasak biuleteno, 
virinimas sušvelnina pieną, o 
ačiū tam kūdikiui teks pienas 
lengviau suvirškinti. Virinimas 
taipgi apsaugo nuo užsikrėti- 
mov Biuletenas, be to, nurodo, 
kaip reikia paruošti kūdikiui 
daržovių maisto, o taipgi kie
tesnių valgių, kaip duonos, kre- 
kesų etc.

“Tegul kūdikis pats maitina
si, kad jis mokintųsi,” sako Dr. 
Kegel. ‘‘Mokinkite jį gerti apel
sinų (orange) sunką, vandenį 
ir pieną iš mažo puoduko, kad 
naudotų abi ranki * besimokin
damas. Tatai auklėja kūdiky 
pasitikėjimą savimi ir padeda 
įgyti reikalingo miklumo 
(skili).”

Probišenai veikia

Teko nugirsti moterį barant 
vyrą:

Sakiau, kad negerk!
Bet, žinote, tokie pamokslai 

tai kasdieninio gyvenimo kal
bos. Jie “neįdomus”.

(’hieagietis.

G. Dravillas, bylos No. 178487, 
Superior Crt., byja dėl $2,000.

Alexander Pacevitz prieš 
Conrad Caaresen, bylos No. 
478493, Superior Crt., byla dėl 
$10,000.

Julius Petrik prieš Charles 
Janovsky, bylos No. R. 164176, 
Superior Crt., byla dėl $5,000

Areštavo tris politikie
rių darbuotojus

Specialiai sušauktu grand 
džiųrės įsakymu tapo suimti 
sekami asmenys: Abe (“Kum
py”) Klass, Bennie Zion (ki
taip žinomas Bennie Yanger) 
ir Sam Peller.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos®
12th STREET.

Tel. Kedzie 8902
3514-16 Kooflevelt Kd. 

arti St, lx>uis Avė.
CHICAGO, ifiL.

Sūnūs nušovė tėvą
Stanley Prekut, 20 m. vaiki

nas, gyv. 1961 Evergreen st., 
nušovė savo tėvą, Stanley Pie- 
kut’ą, 46 m.

Tėvas, girtas, ėmęs kolioti 
pačią. Simus užsistojęs už mo
tiną. Tėvas paleidęs į jį sun
kias žirkles. Ermidelis pažadi
no iš miego jaunuoju du vaiku. 
Tuo laiku peršovė tėvą. Tėvas 
mirė.

Policijos stotyje
Piekut pareiškė: “Man 
kad aš tėvą nušoviau, 
jau ne kartą perspėjau 
jis nekoliotų motinos.

jaunasis 
gaila, 

bet aš 
kadji.

Moteris banditas
Moteriškė, revolveriu rankoj, 

įėjo saldainių krautuvėm 862 
East 63rd st., paliepė krautu
vės prižiūrėtojai, p. Mary 
Stuede, eiti į tolimąjį kamba
rį, pasiėmė iš registerio $12 ir 
pabėgo. Woodlawn stoties poli
cija sako, 
moteriškė 
up pirmu 
mėnesių.

kad šioje apielinkėje 
banditas padarė hold 
kartu bėgiu keleto

Aktorė užmušta
Užmušta p-lė Rosalie Claire, 

23 m., viena žvaigždžių muzi- 
kalėje komedijoje “Sunny 
Days”, kuri eina Tour Cohans 
teatre. Ji ir keletas kitų akto
rių važiavo autu. Ties Jackson 
bulvaru ir Outer Drive jų au
tas kirto į stulpą. Kiti važiavu
sieji Įtartu su Claire sužeisti. 
Auto šoferis buvo Julian Black.

atsitiko naktį iš sekmadie- 
į pirmadienį.

Tai 
nio

99 dolerių taksų kiek
vienam asmeniui

Oscar Kewitt, Chicago Tri
būne bendradarbis, suskaito, 
kad kiekvienam Chicagos gy
ventojui — vyrui, moterei ir 
kūdikiui — aplamai imant, iš
puola metuose šiais laikais 
$99.80 metuose, šion skaitli- 
nėn įeina visos taksos — valsti
jos, pavieto, miesto, mokyklų 
užlaikymui ir kitokios.

Ugnegesiams džiabas
Artinasi liepos 4 diena. Ug- 

negesių departamento komisio- 
nierius įsakė savo pavaldiniams 
žiūrėti, kad štorai nešmuge- 
liuotų fajervorkų. Jis taipgi 
kreipėsi į policijos komisionie- 
rių Ilughes’ą prašymu, kad šis 
duotų tokį pat įsakymą polici
ninkams. Dalykas toks, kad 
pardavimas tam tikrų fejerver
ku Chicagoj, miesto patvarky
mu, yra uždraustas.

Sekmadienio vakare atsiba
ladoja kokiu .ten du vyru i 
Džimio Kazlausko galiūną, prie 
37-tos ir Emerald avenuc, — 
“amerikoniško styliaus”, 
kaip Džinus sako, ir reikalau
ja pinigų. O jei, esą, pinigų 
Džimis neduosiąs, tai darysią

Bet musų Džimis ne mul
kis. Pažvelgęs į vyrukus, jis 
tuojau suprato, kokie ‘‘probi
šenai” jie yra. Ilgai nelaukęs, 
jis kirto vienam jų į žandą. 
Bet “probišenų”, pasirodė, bu
tą tvirtesnių. Jie išsitraukė iš 
kažin kur kokią tai geležinę 
paipą, parsimušė jį, Džimį, ant 
žengęs ir tiek primušė, kad 
Džimis vos gyvas išlikęs.

matote, kartais ir pro- 
virsta mušeikomis, ir 
butų saugotis jų. w

Rautas.

Taigi 
bišenai 
gerinus

Sekmadienio pikni- 
i kai ir kitokie dalykai

Pereitą sekmadienį lietuviš
kų komunistų “Vilnis” rengė 
pikniką černaiisko darže. Pa
sitaikė kaip tik, kada turėjo 
būti pats laikas važiavimui pik
nikai), lietui užeiti. O ir šiaip 
visą popietį oras buvo apsi
niaukęs. Taigi “Vilnies” pik
nikui toks oras tur būt pa
kenkė ne mažai, nes žmonių 
komunistai turėjo ytin sky
stai.

Antrą vertus, veikiausia ne 
kažin kaip daug žmonių ko
munistai butų turėję ir geres
niame ore. štai 
dienį, netoliese 
Parko politinis

tą puti sekma- 
regis Brighton 
kliubas turėjo 
tame antrame

piknike, .kuris ne dešimtos da
lies negarsinta tiek, kiek gar
sinta “vilniškis”, dalyvavo pu
blikos ne mažiau kaip komu
nistų, jei ne daugiau.

Važiuodami piknikai), 
pastebėjome tokį vaizdą:

Autas... apvirtęs. Prie 
pirą — vyras ir moteris, 
ro ranka sužeista, moters 
ja užgauta. Jų autas tur 
paslydo ir kai jis norėta
sukti, tai ir pavirto. Privežė 
važiavusius.

mes

auto

ko
kui 
at-

TEISINGAS 
PATARNA

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

C. P. SUROMSKI & CO.
Real Estate

3352 S. Halsfed St. 
Phone Yards 6751

Ten ir iš
LIETUVOS

per Bremeną 
Didžiausiu ir greičiau

siu Vokietijos laivu

COLUMBUS
Arba kitais šios lini
jos laivais. Tiktai 8 

dienos ant jūrių
Puikus trečios klesos 

kambariai, tiktai 
staterooms

Prie vietinių agentų 
arba

130 La Šalie St., 
Chicago, III.

NORTH GERMAN

LLOYDZ

Lietuvių Bylos 
Teismuose

C.

divorsas.
W. Ford ir kiti prieš

164083, Circuit Crt.,

Auna Kaluzevic prieš Ma
telis Kaluzevic, bylos No< 478,- 
543, Superior Crt., divorsas.

Advertising Wood Display, 
Ine. prieš Ind. Com. of III. ir 
Stella Martinaitis, bylos No. 
478610, Superior Crt.

Frank Dobravalskis prieš 
Anton Jonaitis, Kate Jonaitis ir 
Adelaide Martin, bylos No. 
478630, Superior Crt.

Agnės Gečas, žinoma taipgi 
kaip Angneska Gečienė prieš 
George Gečas, bylos No. 478,-
660, Superior Crt.

Eva I’agonovieh prieš Nicho- 
las I’agonovieh, bylos No. 478,-
661, Superior Crt. ✓

Julia Serbinsky prieš Adam 
Serbinsky, bylos No. 478691, 
Superior Crt., divorsas.

Krukonis, bylos No.

Lucille Dembicki prieš 
Dembicki, bylos No. 478343, 
Superior Crt., divorsas.

Anna Travis prieš John Tra- 
vis ,bylos No. B. 164039, Cir
cuit Crt.,

George
Joseph & 
los No.
byla dėl notos $860.

Anna Kasper prieš Zeno Kas- 
per, bylos No. 478460, Superior 
Crt., divorsas.

Ruth VVayman (minor) prieš 
Al bert
478471, Superior Crt., byla dėl 
$20,000.

Ruth VVayman (minor) prieš 
Adelphia Jonaitis ir Victor 
Krukonis, bylos No. 478472, Su
perior Crt., bylą dėl $20,000.

Thomas Mikula prieš Gust

Pradės vajų prieš 
uodus

Neužilgo pradės lieti aliejų į 
tas .balas ir lieknus, (?) kurie 
yra geri lizdai uodams veistis.

Abe Klass yra giminietis 
Morriso Elledio, boso 20 war- 
dos, kurioje tapo nušautas 
<rprimary” balsavimų dienoje 
juodveidis advokatas Granady, 
kandidatas į tos wardos ko- 
mitemanus. Zion ir Yanger — 
abejotinos reputacijos vyrai. 
Policija gaudanti dar devynis 
kitus asmenis, įtariamus ryšy 
su balsavimų diena. « •

Neskaudės ir nenie
žės Kojos!

JVIAGIšKAS pauderig prašalina ko
jų skauHmuR greitai. Puikus iš

gydymui minkštų kornų ir sutrini- 
mų. Prašalina nuovargi, skausmą ir 
niržiejimą beveik iš sykio. Praftalj- 
na atsidavimą. Ir padaro kojas vė
siomis ir maloniomis, kad jus no
rit šokinėti ir šūkauti iš džiaugsmo! 
Phrker’s Foot Care šiandie jūsų 
vaistinėj.

fnnriAHi:

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai 

M. YUŠKA & CO.
4604 S’o. Paulina St., Chicago, III.

Komai 
Greitas saugus būdas 
Į vieną minutę visas skausmas dingsta— 
taip greitai komai sustoja skaudėję kada 
vartojate Dr. SchdH’lb Zino-pAds. Jokia 
kitas būdas nft*a tiek saugus Ir tikras. 
Jie priežastį prašalina—spaudimą ir tryni 
mą 
Visose i 
vūse.—35c. r

DZScholte 
ZinO'paas 

Uždėkite vieną—skausmo n?r!

autuvo. Ploni, sauganti, gydanti, 
aptiekosc, autuvų ir dept. krąutu- 
«<• f

RUPTURA
IŠGYDOMA 

ftnr BeQ J J Skausmo
Be 
Peilio

išgydymas yra geras visam 
Aš išgydžiau jūsų kaimyną

Aš imu
Gydau be skau-

_ išgydytų 
rekorduose.
Woeber sako:
yra išgydytas 

kad tokio

Tas 
amžiui. _ _ - ,
ir jums nieko nekainuos dasižinoti 
ar aš galiu išgydyti jus. 1—_ 
tik išgydomas ligas. C;-1- 
smo,. be peilio ir be išlikimo iš dar
bo. Šimtai paliudytpų i“._ 
žmonių randasi mano

Skaitykit kų Ponas
“Kuomet \ žmogus 

nuo rupturos, aš manau, 
žmogaus priedermė yra pasakyti ir 
kitiems apie tai. Sykį aš turėjau 
rupturą ir labai norėjau išsigydyti. 
Paskiau man teko skaityti apie Dr. 
Klint gydymo metodų ir aš nuvažia
vau pas jį ir pavartojau jo lengvą 
Hudą gydymo. Tai btfvo devynioli
ka metų algai ir nuo to laiko aš ne
turėjau jokio ženklo rupturos.”

Hugo Woeber,
209 W. Gothe St.

VERICOSE GYSLOS $25.00
Aš taipgi gydau pasididinusias gy

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

Specialiai prirengti patogumai 
dėl moterų

PATARIMAI DYKAI

DR. E. N. FLINT
322 So. State SU 5 fl.

Valandos nuo 9 ryto iki 4:15 
pietų. Panedėly ir Ketverge iki 8 
vakare. Nedėlioj nėra skirtų valan
dų. Imkit elevatorių kurj rasite tar
pe dviejų didelių krautuvės langų.

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
Pat’es savininko priežiūroj per 80 metų. Musų motto: PATAR

NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lašai, vanos ir prūdas visada.

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

A' * ' ** ' W
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Tiktai $5 Pilna Egzaitiinacija, $5
Specialistas gydyme chroniškų ir 'naujų ligų. Jei kiti 

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminaviinas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsibusiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryŠ. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzamina- 
vimo — kas jums yra.

DR. J. E. ZAREMBA
20 W. Jackson BIv., 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.
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AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1 - 2 ir 3 M0RGK1AMS t
Eighteenth Bond & Mortgage Organization
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

1618 West 18-ta Gatvė

Naujienų Piknikas
BUS

Nedėlioj, Birželio 24
GHERNAUSKO DARŽEI 
79 ir Archer Avė., Justice Park

Žaismės, imtynės, lenktynės, šokiai, 

pramogos ir milžiniškas draugų susirin

kimas — suvažiavimas.

Visus kviečia
NAUJIENOS

pyct
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Chicagoja — paltu: 
Matams ______- -
Pusei metų ___________
Trims mėneriama ,—_
Dviem mėnesiam  
Vienam minėsiu! ____

Chicagojo per ilneiiotajuai 
Viena kopija ———— 
Savaitei -< r,--
Mineriol —_. ......

Suvienytose Valstijose, ne Chicago-
K paltui

[ tižios padalinimą. Tai nejaugi Lietuva šiuo atžvilgiu 
turėtų grįžti į viduramžius ? 9

*4.’oo Kad to negalr būti, supranta net tie, kurie labiau- 
£50 šiai Seimo neapkenčia. Del to apie Seimą tenka šiaip ar 

»75 taip kalbėti.
I Iš kitos pusės, Seimo jau daugiau, kaip metai, nė- 

‘ 18c Į ra. Įstatymdavystėje susidarė visa eilė spragų, kurias 
dekretais užkišti negalima. Įstatymams ruošti, tiesa, 
manoma sudaryti tam tikrą valstybės tarybą. Tačiau

I7,oo(savaime yra aišku, kad tokia taryba negali pakeisti 
155 Seimo. Ji neatvaizduos esamo krašte politikių jėgų san- 
\75 tykiavimo ir dėl to jos paruošti įstatymų projektai bus 

tik kaneliariško, biurokratiško pobūdžio. Nepravedus 
jų per Seimą, negalima laukti įstatymų, kurie butų pri-

$8.00 taikinti gyvenimui, kurie atstovautų svarbiausius jo 
tiži reikalus.

Pinigus reikta Mušti palto Moipy 
Orderiu kartu su užsakymu.

Kntered as Second Claai Matter 
March 7th, 1914, at the Port Office 
of Chicago, III., andai the act of 
March 8rd, 1879.

Metama ............... ..
Pusei metų —— 
Trims mėnesiams 
Dviem minėdama 
Vienam minaaiui

Lietuvon ir kitur uirianiuoM 
[Atpigintąjį

Metams

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted SL, Chicago, 
I1L — Telefonas: RooMvelt 860U.

PROHIBICIJA
i i i , ■'*

Nuo to laiko, kai tapo įvestas prohibicijos įstaty
mas, praėjo astuoni metai. Tiesa, astuoni metai nėra 
jau taip ilgas laikas. Bet per tų laiką visgi buvo galima 
įsitikinti ko vertas yra tas įstatymas, kurio vykdymui 
išleidžiama milionai dolerių. Nesenai buvo paskelbta, 
jog ateinančiais metais valdžiai teks išleisti apie $40,- 
000,000 prohibicijos palaikymui. Vadinasi, Amerikos 
“sausinimo” išlaidos nuolat auga. Na, o koks gi rezul
tatas? * . -

Rezultatas yra toks, jog Amerika nei kiek nepasi
darė “sausesnė”. Prohibicijos įstatymai yra laužomi 
ant kiekvieno žingsnio. Ir tuos įstatymus laužo ne tik 
paprasti piliečiai, bet ir aukšti valdininkai.

aius- < .vi-*. ’tiMbirt
Del to tenka ir šiandien statytis klausimas, kada 

bus sušauktas Seimas. Tą klausimą pastatė spaudos 
atstovai p. Voldemarui nesenai įvykusiame pasikalbė
jime. >; t ;

Tik, deja, musų ministeris pirmininkas davė į šį 
klausimą tokį atsakymą, kurį kiekvienas gali suprasti, 
kaip nori. Jis pasakė, kad Seimo rinkimams esą du se
zonai, pavasarinis ir rudeninis. Del to, girdi, rinkimai 
į Seimą įvyksią jeigu ne rudenį, tai pavasarį, o jeigu ne 
pavasarį, tai rudenį.

PRIE ADVOKATO LIUDO NOREIKOS 
NUŽUDYMO

--------------- —-------- ------ - --------- ---- T 
mos 12 vai. nakties. Gi pirmą N. Rubakinas 
valandą nakties sustabdomas 
mieste visoks judėjimas. Tepa
matysi vaikščiojančius tik po
licininkus ir žvalgybininkus, 
kurie uoliai ieško komunistinių 
proklamacijų mėtytojų, ir nie
kaip nesugauna, nors prokla
macijos esti išmėtytos beveik 
kuone kiekvieną naktį tai vie
noje, tai kitoje miesto dalyje.

“Vilnies” savininkas nusižen
gė įstatymui, kad esant už
draustam laikui leido savo res
torane svečiams lošti, žinoma, 
sunku ir manyti, kad jis ga
lėjo atsakyti ir išvaryti Norei
ką, jeigu šis panorėjo korto
ms! lošti. Juk kaip išvarysi 
tokį žymų ir svarbų valdžios 
žmogų. Del to restorano savi
ninkas dabar nubaustas 1200 
lt. pabaudos arba 3 men. ka
lėjimo. Biznis, vadinasi, nepa
vyko...

Manoma, kad apskrities vir
šininkas taip susikompromita
vusį ir tiek tautininkams žalos , ... — ______ ___ _____
Išdariusį, restoraną visiškai O kokiu budu prasideda plane- 
uždarys. Ir bendrai geriau seks tos, kurios skrieja aplink žvaig- 
ir varžys visokių kliubų veiki- ždes? Jos taip pat prasideda 
mą. Bet dėl to yra labai graži miglų rutulio vidury, 
lietuvių liaudies

Pasaulio Kūrimosi
Paslaptys 

---,--------------  
(Tęsinys)

Tokiu budu, iš miglyno, pa
ti savaimi, pasidarė ir musų 
saulė: tuomet dar visos žvaigž
dės, taip pat ir musų saulė, es
ti labai retame, skystame slo- 
.vyje. Paskiau toji medžiaga pa
mažėle ima standėti ir panė
šėti 
biau 
Tas 
bau

O

džioj dujomis, 
o pagaliau ir 
Tas iš tikrųjų

(Musų korespondento)

Kaunas, 1928 m. birželio 1 d.

VOKIETIJOS RINKIMAI IR MOTERYS
t

Nesenai Vokietijoj įvyko Reichstago rinkimai. Ka
dangi daugelyj vietų moterys balsavo atskirai, tat da
bar galima spręsti apie tai, kokioms partijoms jos la
biau pritaria. Pasirodo, jog už kraštutines partijas — 
komunistus ir fašistus — daugiausia balsavo vyrai. Už 
socialistus moterys ’ padavė nemažai balsį, bet visgi 
mažiau, negu vyrai. Daugiausia moterų patraukė kata
likų partija: už tų partijų balsavo daugiau moterų, ne
gu vyrų. Tas reiškinys aiškinama tuo, jog moterys 
randasi didesnėj kunigų įtakoj nei vyrai. Už naciona
listus moterys taip pat padavė labai daug balsį — be
veik tris kartus daugiau, negu vyrai.

Iš viso matyti, jog Vokietijos moterys politika gan 
domisi. Balsavimuose moterų dalyvavo net didesnis 
nuošimtis nei vyrų.

LIETUVOS GARSINIMAS

Fašistinio nusistatymo žmones džiugino tas faktas, 
kad Voldemaras yra “smart” vyras ir moka garsinti 
Lietuvos vardą. Esą, pirma užsienio spauda apie Lietu
vą net už* pinigus nieko nerašė, o dabar, žiūrėkite, kas 
dedasi. Užsienio spaudoj apie Lietuvą telpa ilgiausi 
pranešimai. > ’ * f į

Kad tie pranešimai tankiai buvo nepalankus Lie
tuvai, dėiiai to jie nė kiek nesirūpino. Bile tik garsina 
— o kaip, tatai jau antraeilis dalykas. Pavyzdžiui, bir
želio 13 d. savaitraštis “The Nation” įdėjo ilgoką Emil 
Lengyd’o straipsnį apie Lenkiją ir Lietuvą. Straipsny j 
aprašoma visos lietuvių-lenkų derybos. O pabaigoj sa
koma, kad ačiū Voldemaruį ir jo šalininkams, kurie 
pučo pagalba užgriebė valdžią ir įsteigė militarišką 
diktatūrą, Lietuva dabar pasidarė “the nuisance of 
Europe”. k f.

Tokios rųsies Lietuvos garsinimą” anglų spaudoj 
pasitaiko gan dažnai pastebėti. Kad toks garsinimas 
Lietuvai negali išeiti ant naudos, dėiiai to, žinoma, 
gali būti dviejų nuomonių.

ne

KADA BUS SUŠAUKTAS SEIMAS i 
IJi JI .Si A ; * r ----------

“Lietuvos Žinios” tuo klausimu rašo sekamai:
Skaitytojas tur būt nusistebės, perskaitęs tokį klau

simą straipsnio antraštėje. Apie Seimą valdantieji kal
ba. tokiu tonu, kad keista tokį klausimą ir statyti.

Tačiau apie Seimą šiaip ar taip tenka kalbėti. Ir
Štai dėl ko. i ' ' ' l

Pirmiausiai, žadėdami sušaukti Steigiamąjį Seimą, 
musų valstybės kūrėjai pritraukė prie musų nepriklau
somybės atstatymo plačiuosius liaudies sluoksnius. To
kiu budu Seimo idėja yra tampriai sdrišta su musų val
stybės idėja. Valstybė negali laikytis, vien kelių asmenų 
remiama. Valstybės gerovė daugiausia pareina nuo są
moningo dalyvavimo valstybės valdyme ir tvarkyme 
visų jos ištikimų piliečių. Tai ypač yra svarbu mažoms 
valstybėms. O kas reikėjo pasakyti apie Seimą pirmai
siais musų Respublikos kūrimo metais, tai dar labiau 
tinka šiandien.

Toliau, Lietuvos Respublika be įstatymų leidimo 
organo vistiek pasilikti negąli. Šiandien ir mažai civi
lizuotos Azijos ir Afrikos valstybės įveda pas save val-

Užmušimo faktas
Gegužės 30 d. trečią valandą 

rytą artilerijos pulko kapitonas 
Okulič-Kazarinas restorane 

I “Vilnis” penkiais revolverio šū
viais mirtinai sužeidė pris. ad
vokatą Liudą Noreiką, buvusį 
ministerį Lietuvos nepriklauso
mybes kūrimosi laikais ir da
bartinį Lietuvos Tautininkų są
jungos Centro Komiteto pirmi
ninką.

Nuo žaizdų pris. advokatas 
L. Noreika gegužės 31 d. sep
tintą valandą vakare ligoninėje 
mirė, o birželio 1 d. buvo iš
kilmingai palaidotas Kauno 
miesto kapinėse.

Užmušimo aplinkybes
Apie L. Noreikos nužudymą 

laikraščiai deda gana trumpas 
žinias. Nors iš tikrųjų Norei
ka buvo mirtinai sužeistas prie 
palyginti paprastų aplinkybių, 
bet smulkmenų yra. O smulk
menos įdomios ypačiai sensaci
jas mėgstančiai visuomenei. 
Nenorėčiau tai sensacijas mė
gstančiai visuomenei pataikant, 
bet visgi, kiek man pavyko su
žinoti, aprašysiu, dėl to, kad 
tos smulkmenos gana origina
lios ir gražiai charakterizuo
jančios kai kurių valdančių 
šulų gyvenimą.

Laikraščiai, kaip sakiau, apie 
įvykį nedaug tepraneša. Jų ži
nias galima butų šiaip trumpai 
suglausti:

Naktį restorane “Vilnis” 
“Merkurijaus” klubo nariai lo
šė kortomis. Lošiančiųjų tarpe 
buvo minėtas kap. Okulič-Ka
zarinas ir ką-tik iš Marijampo
lės Ukinihkų Vienybės suvažia
vimo grįžęs adv. L. Noreika. 
Belošdami nervinosi, paskiau 
susiginčijo, L. Noreika esą į- 
žeidė Okulič-Kazariną, o
paleido į jį penkis šdvius iš re
volverio.

Aplinkybės, kaip matote, 
taip jau labai ypatingos. Tokių
atsitikimų su lošiančiais pasi- 

taiko gana dažnai. Bet tos ap
linkybes darosi įdomesnės, kai 
matai, kad drama įvyko su žy
miu žmogumi ir valdančios par
tijos Centro Komiteto pirmi
ninku.

Nors ir sunkiai,* bet man pa
vyko sužinoti, šis tas daugiau. 
Kortų lošikai buvo dėl to taip 
smarkiai įsikarščiavę, kad ban
kas buvo gana didelis — apie 
10,000 litų. Nenuostabu, kad 
yra pamato karščiuotis kapito
nui, kuris tegauna apie 500 li
tų algos per mėnesį. Lošėjai 
norėjo vis dar lošti. Bet Oku
lič-Kazarinas buvo pralošęs sa
vo pinigus ir norėjo išeiti. Ta-

šis

ne

dar la- 
garais.
Paga-

sa-
ku-

į dujas. O paskiau 
standėja, pavirsta 
garas vis tirštėja, 
jis virsta skysčiu,
iš tokio skysčio pats 

vaime gali pasidaryti kietas 
nas, kaip akmuo.

Štai ir atsirado iš susikaupu
sių retų dulkių didžiausia, švie
si, karšta ir standi žvaigždė.

Ir dar
patarlė: per tuomet, kai jos dar nei>asida- 

vėlu šunis lakinti, kai kiškiai Husios nei kietomis, npi sky
lėtomis.-Tad nuo ko gi prasi

deda planetos? Tas tikrai dar 
nežinoma, nepatirta. Gal dėl 
to, kad į vidurį dujinio rutu
lio įsibrauna iš šalies kokios 
nors atkeliavusios akmens ske
veldros. Juk tokių skeveldrų 
laksto dangaus erdvėse visur 
ir dideliame skaičiuje. Ir įvai
riomis kryptimis. O tegu tik 
pateks tokia skeveldra į vidu
rį šito besisukančio dujinio ru
tulio ir tuojau ji pradės pri
traukti prie savęs artimąsias 
medžiagų daleles. O nuo dalių 

i • ,. v., . . Ir pati ims augti, didėti. Besi-
’*Tr“'x. nMU^JO I "*y a®™“*18/ laikeBi z^en.uo- sukdamas duj rutu| ir 
Kai jie čiupo Kaza-'tai, objektyviai faktą nusvie-j 

rinui iš rankų, buvo jau vėlu: damas.
adv. Noreika jau gulėjo ant 
grindų kraujuose paplūdęs.

Greit buvo pranešta atatin- kščiau laiko žuvimas, yra liud- 
kamai karo vadybai, ir Okulič- nas įvykis. O tautininkams 
Kazarinas buvo tuoj suimtas, jis yra ypatingai liūdnas, nes 

pasidavė be pasi- neteko vieno iš žymiausių savo 
oreika daž- 

i redakto-

da, kalbama, Noreika jam pa
sakęs :

—Su tais, kurie pinigų ne
turi, aš nelošiu. Ką tų man, 
švanc kapitonas...

Deliai to įgėręs O.-Kazarinas 
smarkiai įsižeidė ir išbėgo į ki
tą kambarį, o kai grįžo tai mo
mentaliai paleido tiesiai į No
reikų iš savo revolverio" penkis 
šuvius. Partneriai r——--- 
sulaikyti.

ant vasarojų.
Kaip į šį įvykį spauda žiuri
“Lietuvos Aidas” tautininkų 

oficiazas sekančią dieną įdėjo 
graudų straipsnelį dėl to grau
daus įvyko. “Kur mes nuesi- 
me sn tokia tvarka, jeigu kiek
vienas už įžeidimą šuviu atsa
ko? Kasbus toliau?” klausia 
“L. Aidas”. O “Lietuvos ži
nios” tuoj šį straipsnelį savo 
kurpaliui panaudojo, klausda
mos: “Kur mes nueisime su to
kia tvarka?” “Rytas”, krikde-

paskiau skysčiu, 
kieta medžiaga, 
su miglynais ir 

atsitinka. Žinoma, tam reikia
daug laiko. Sulig musų žemės 
skaičiaus milijonų milijonų me
tų. štai kokiu budu dangaus 
erdvėse pačios savaime atsiran
da žvaigždės ir planetos.

O kas toliau su jomis esti? 
Apie tai jau buvo sakyta: vi
sos žvaigždės sensta, žvaigž
dės aušta, žvaigždės pamažėle 
gęsta. Jos, įkaitusios lig bąlto, 
darosi geltonos, paskiau raudo
nos. Vėliau tamsėja ir gęsta. 
Kodėl? Todėl, kad apsitraukia 
pluta. Panašiai, kaip apsitrau
kia pluta ištirpytas krosnyje ir 
ketus, žinoma, kai aušta. O 
tamsiosios užgesusios, žvaigž
dės kai kada krenta viena ant 
kitos ir subįra j dulkes. O iš 
dulkių vėl kuriasi miglynai, iš 
miglynų kuriasi naujos žvaigž
dės. Taip ir sukasi ratu amžių 
amžiais.

liet štai kame esmė: vienas 
dalykas — tas amžinas ratas, 
ir visai kitas dalykas — su
griuvimas, mirtis. O ar gali su
birbti visas Pasaulis? Ar ne
gali galų gale užgesti visos 
žvaigždės? Ar nesubirės jos vi
sos į dulkes drauge su savo 
planetoms? šitie klausimai la
bai svarbus, į kuriuos ir atsa
kyti su pakankamu tikrumu ir 
tikslumu, gana sunku.

(Bus daugiau)

Noreikos žuvimas, kaip ir 
bendrai kiekvieno žmogaus an-

Suimamas 
priešinimo.

O adv. L. Noreika buvo tuoj
nugabentas į ligoninę. Jis buvo rium ir žymiu publicistu. Kai

vadų ir publicistų. Noi 
nai buvo jų laikraščnj

dimas aplinkinių medžiagų, ši
tą, įsibrovusią skeveldrą, pa
mažėle, bet galų gale įstums 
j tokią vietą, kame sukimasis 

visų didžiausias, tai yra 
rutulio pusiaujo.
pusiauju vadiname patį di- 
rutulio lanką, kuris ran- 
toliausia nuo jo ašies. Tas

HIGHLAND SCREEN CO.
2310 W. 69 St. Td. Kepublic 3558 

Išdirbinėtojai visokių durių.
Specialio didumo darom pagal orderi 

{dedam sietelius

visiškai be sąmonės ir šiVdis 
vos mušė. Gyvybei pavojus bu
vo toks didelis, kad gydytojai 
nedrįso daryti . operacijos, nes 
sužeistasis galėjo neišlaikyti. 
Vėliau operacija buvo padary
ta, ir rasta, kad sužeidimai j- 
vyko penkiose vietose: įpilve, 
krutinėję ir kojoje, žarnos su
ardytos. Ištekėjęs kraujas bu
vo pradėjęs teršti vidurius. 
Gyvybei pavojus nesumažėjo. 
Dieną ligonis buvo šiek tiek at
gavęs sąmonę, bet nepilnai, nes 
kliedėjo. Eina gandų, kad prieš 
mirtį prašęs smarkiai nubausti 
sayo užmušėją. Bet tai yra tik 
gandai, ir pagaliau visai ne
svarbus, nes tas neturės įtakos 
j teismo sprendimą.

Restoranas “Vilnis”
“ i 

kurRestoranas “Vilnis”, 
adv. L. Noreika buvo užmuš
tas, yra Laisvės Alėjoj 52 No. 
antram aukšte. Laisvės Alėja, 
kaip daugeliui gal žinoma, yra 
svarbiausia Kauno gatvė, kur 
vyksta didžiausias judėjimas, 
kur susikoncentravusios žy
miausias prekybos įmonės ir 
kur telkiasi maždaug visi res
toranai, nes šioje gatvėje yra 
didžiausias Kauno biznis.
. “Vilnies” restorano vidus yra 
gana jaukus, dega įvairiausios 
lempos, griežia muzika, dažnai 
išpildomi įvairiausi programos 
numeriai, todėl čia lankytojų 
nemaža, šio restorano klien
tai dažniausiai pasiturintieji 
Kauno piliečiai, peš kainos čia 
gana aukštos. Pažymėtina, kad 
čia dažnai renkasi tautinin
kams artimi žmonės ir taipgi 
gausiai ląnko studentai tauti
ninkai,* kurie beveik visi prie 
šios valdžios turi gerai apmoka
mas tarnybas, todėl pakanka
mai pinigingi. . ,

Esant karo stoviui, restora
nai ir visos kitos pasilinksmi
nimo vietos turi būti uždaro-

kas iš opozicijos dėl to palan
kiai atsiliepia: esą, gerai, tegu 
patys save išsišaudo, tai ne
reiks kitiems bereikalingo dar
bo. Žinoma, į kumštį juoktis 
visada galima.
• Bet tas liūdnas įvykis turi 
ir kitą pusę. O ta pusė nėra 
taip skaidri. Juk niekam gar
bės nedaro tokie dalykai, kad 
valdančios partijos pirminin
kas lošia kortomis uždrausti 
laiku netinkamoj vietoj, čia 
susiginčija su savimeiliškais 
karininkais ir taip negarbinkai 
žūsta. Gi pagaliau, ir tie de
šimtys tūkstančių, kuriuos i>er 
pusvalandį galima išlošti arba 
pralaimėti—kieno yra? šiokiu 
ar tokiu budu, tai yra darbo 
rankomis uždirbti pinigai, ku
riuos trumpai pasismaginimo 
valandėlei kai kuris buržujas 
sunaudoja.

Plačiai 'besireiškianti nusižu
dymų ir žudymų 
kurie įvyksta kas
dažniau, veda kraštą ne Eldora
do šalin. Satyros lakraščiams 
yra darbo, bet kas bus tolihu?

—Radix.

epidemija, 
savaitę ir

Algos maža
— Jonai, tu, rodos, vėl degti

nes pr i sprogęs ?
—Ka darysi, ponuli, degtinės 

negėręs. Gerčiau konjaką, bet 
tamsta mažųi algos moki, neiš
tenku i

n inkai/ kurie beveik

Motera logika
—Kam tu bari tarnaitę? 

Juk ji nekalta — tu pati su
daužei lėkštę ir ją išginei ant 
lietaus.

—Del to ir pykstu, kad ne ji 
sudaužė.

Auksus, be abejo, naudingas, 
bet guvus, /veiklus ir mylintis 
savo tėvynę žmogus yra daug 
vertesnis už auksą.

A. Lincoln.

galų gale pasirodo, kad 
tos naujai gimusias pla- 
randasi ne vidury rutu- 
šalia jo. Ir įvairiame at-

ant
O 

dijį 
dasi 
ir piešiniu įrodyta. Tokiu tat
budu • įsiveržusio) t skeveldra 
gali duoti pradžią naujai pla
netai susikurti.

Taip susikuria viena, paskui 
kita, paskui ir trecia 'plane
ta. Ir taip toliau.

Pradžioje tos planetos esti 
vidury miglų rutulio. Betgi 
medžiaga šito rutulio pamažė
le kietėja. Kitaip sakant, ji 

.traukiasi į patį rutulio vidurį. 
O nuo tokio medžiagos trau
kimosi pasidaro tarpas tarp ši
to rutulio ir planetos, kuri pra
sidėjo miduje jo. Reiškia, ji iš 
ten išeina. Išeina todėl, kad 
tarp jo ir rutulio pasidaro ši
tas pats tarpas, tai yra tuščia 
dykuma.

Tai 
visos 
netos 
lio, o
stūmė nuo jo. Reiškia, seniau
sios planetos randasi toliau, o 
jaunesnės vis arčiau ir arčiau 
prie paties rutulio. O iš pa
ties šito rutulio kuriasi žvaigž
dė. Tokiu budu iš miglyno 
kuriasi svarbiausias rutulys — 
saulė, o aplink ją visa eilė pla
netų.

Kodėl žvaigždė įkaista ir pra
deda šviesti? Kas ir kaip jų 
uždega? Ir kaip visos žvaigž
des užsideda ?

Kiekviena žvaigžde — sau

lė. O užsidega pati savaime. 
Ji pradeda šviesti todėl, kad 
visos jos medžiagos įkaista.

•O medžiagos įkaista ne iš 
karto, bet kai Susikaupia, susi
jungia. Miglynų medžiagos įkai
sta todėl, kad sutirštėja, tai 
yra, darosi vis standesnes ir 
standesnės. Panašiai, kaip oro 
skeliu ve. Apie tai buvo jau sa
kytu. Reiškia, nereikia jokios 
ugnies, kad įkaistų ir užsideg
tų naujai atsiradusios žvaigž
dės. Tam reikia tiktai, kad vi
sos dangaus debesų medžiagos 
pačios savaime rinktųsi iš mig- 
’lynų, tai yra,, iš labai išsklai
dytų darytųsi svoresnės. Pra-

Rūgštimai Viduriuose
“Phillips Milk of Magnesia” 

Geriau negu Soda

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

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

GYVENIMAS
Mėnesinis iumalai

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

Prenumerata metams $1.50 
Pusei metų 
Kopija 10c

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



Antradienis, birž. 19, 1928 r NAUJIENOS, Chicago, Ui.1

Tarp Chicagos
Lietuvių

Naujienų piknikas
Černiausko darže, sekmadieny

je, birželio 24 d.

Greitos kaip bangos gyveni
mo dienos... Dirbk, dirbk, 
dirbk. Dienos slenka pamaži, 
metai bėga risčia, — anot po
eto. Ir vis artyn, artyn tos 
vietos, kuri:} anksčiau ar vė
liau visi atlankysime.

Kūdikiu buvai, tikėjai — už
augsiu, kitaip giedosiu. Užau
gai, svajojai — sukrausiu tur
tus, pasilsėsiu, pagyvensiu. Pa
sirodė, kad tie turtai slydes- 
ni ’už led<i, juos griebk, o jie 
sprūsta iš nagų. Net ir tie, ku
riems pavyko aukso veršelis 
.prijaukinti, vaikštiniėja dvie- 

mis kojomis — kaip kad vi
si kiti; ir jų kelionės galas 
toks pat, koks kitų.

Svajonės sklaidosi, gyveni
mas bėga savo keliu. Kai rei
kia ■— dirbk; Įkai pasitaiko 
proga pasilinksminti — links
minkis, ba gyveni tik kartą.

Žinoma, “linksmybė” links
mybei ne lygi. Kita “linksmy
bė” pačiam linksmybės ieško
tojui, jo sveikatai, jo šeimai, 
jo draugams yra aršesnė, ne 
kad Ii odės i s.

Manau, kad linksmybė, ku
rią ras suvažiavusieji “Naujie
nų“ piknikai), bus kitoki. Su
važiuos čia tūkstančiai lietu
vių iš pačios Chicagos, iš ar
timesnių ir tolimesnių Cbica- 
gai miestų, ir ne vienas gal 
iš labai tolimos Chicagai vie
tos. šis “Naujienų” piknikas 
bus kaip ir kokia Amerikos 
lietuvių sueiga, suvažiavimas. 
Nes kur sutiksi daugiau lie
tuvių viename būryje? Kur tu
ri daugiau galimybės pasima
tyti su senai nematytu drau
gu? Jei to draugo nebus, tai 
kur yra daugiau vilties sutik
ti tokių žmonių, kurie galėtų 
papasakoti apie draugą?

Per savaitę prakaituoji, dir
bi, kvėpuoji miesto smarvę. 
Sekmadienis — diena atsikvėp
ti tyru oru. O smagumui 
muzika, programas, minios 
žmonių. Vaizdų vaizdeliai, vie
ni juokingi, kiti - kai kada 
graudingi. Bet genis margas, 
o svietas dar margesnis. Vis
ko jame pasitaiko.

Pasilsėję, pasilinksminę, pa
vargę sveiku tyro oro nuovar
giu, kaip Lietuvos šienpiuviai 
užbaigę darbo dieną, visi grį
šime namo.

Tai pasimatysime “Naujie
nų” piknike.

Chicagietis.

Muzika, įkvėpta cinizmo ir 
pesimizmo, turi ieškoti atjauti
mo tik tarp cinikų ir pesimis
tų. Kaip tad ji gali tikėtis tu- 
lėti pasisekimo.

G O O
Long Beach, Calif., tiesiogi

niais mokesniais išlaiko munici
palinį pučiamąjį orkestrą, kuris 
pareina $125,000 metais. 

O » »
Wagnerio opera “Tanhauser” 

buvo pirmą kartą statyta Dres- 
dene, |>ačiam Wagneriui diri
guojant, 1845 metų Spalių 20- 
tą dieną. 

B S »
Pirma Amerikoje pastatyta 

vokiška opera buvo “Tanhau
ser”, 1859 metuose. 

B B B
Birželio 12-tą, 1928, New

Yorko Universiteto “campus’e” 
buvo atidarymas Goldman Band 
koncertų sezono, kurio pasi
klausyti susirinko daugiau kaip 
25,000 žmonių. Šių koncertų 
programai susideda vien iš kla
sikinių kurinių.

Golfininkų domei

Tie,.kurie dar nepriklauso 
Liet. G. Klubui, b norėtų pri
klausyti, jie yra vvelcome. Są
lygos yra tokios: Praktikuo
jantys nariai, tai yra tie, ku
rie ateina į Klubą ir prakti
kuojasi kada nori, moka įstoji
mo $5 ir po $1 kas mėnesis; 
moterys ir panelės moka pusę 
tos mokesties, kuri skiriama 
vyrams; gi nepraktikuojantys 
nariai ir narės, tai' yra 
tie ir tos, kurie ne
praktikuoja Klube, moka tik 
pusę reguliarių narių mokos- 
ties—vyrai $6 ir moters $3 me
tams. Šie nariai turi tokią jau 
teisę dalyvauti visuose Klubo 
parengimuose ir turnamėntuo- 
se, kaip ir “residence” nariai.

Norintys įsiregistruoti Klu
ban, kad turėti teisę dalyvauti 
neužilgo įvykstančiam turna- 
mente, prašomi yra atvykti 
Kluban bile vakarą, arba telefo- 
nuokit: Victory 6645. Klubo 
buveinė randasi prie 32nd ir 
Halsted gatvių.

Tad “fore” and “shoot”. You 
are welęome.—L« G. K. Koresp.

PRANEŠIMAI
Pranešu savo draugams ir pažys* 

tumiems, kad aš dabar porai savaičių 
apsigyvenau Chicagoj, Lietuvių fto- 
tely, 1606 S. Halsted St. Jei kas 
mano draugu norėtų su manim pasi
matyti, labai praAuu pas mane atsi
lankyti. J. M. VVaHMell.

Leh. G. D. L. K.. Vitauto ant Brid- 
genorto laikys savo susirinkimą se
redoj, birželio 20 dieną, 7:30 vai. vak. 
Chicagos Lietuvių Auditorijum, 3133 
S. Halsted St. Visi nariai teiksi
tės laiku pribūti, nes randas daug 
svarbių reikalų aptarti.

V. Kacevičia.

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

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
Res. Telephone Plaza 8200

DR. M. J. SHERMAN

Šen ir ten muzikos 
pasauly

Surinko Nora

Ar žinote, kad Chopin’o ba
lados yra paremtos ant Micke
vičiaus lietuviškų poemų? Jo 
“F. major ir A minor Ballade” 
yra paremta ant Mickevičiaus 
“Undinių Ežeras’.

Vienas suraminimas, kurį ra- 
dio teikia, tai mintis, kad Beet- 
hoven’as pasiliks “broadcast- 
ed” dar ilgai, ilgai ]m> to, kaip 
Irving Berlin bus senai užmirš
tas.

« S «
Niekas nėra nė .per jaunas, 

nė per senas gėrėtis muzika.
» 3 «

Gera muzika niekuomet ne
miršta jauna.

0 o s
Liszt’as parašė 13 rapsodijų, 

Gershvvin’as tiktai vieną, ir 
jam nėra reikalo daugiau ra
šyti.

♦ * ♦

Faustas buvo 1800 kartų dai
nuojamas Paryžiaus Operoj, ir 
auditorija visuomet buvo per
pildyta klausytojų.

Lietuvis Alkių Specialistas

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1

Avenųe

Pastaba: Mano ofisas dabar randa
si naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O. D.

Pereitą savaitę įvyko pasikal
bėjimų Liet. (r. Klubo valdybos 
ir Klubo turnamentų rengimo 
komisijos. Iš pasikalbėjmų pa
aiškėjo, kad golfininkai iki šiol 
dar beveik nei vieiias neprida- 
vc minimai komisijai savo lo
šimų “score cards”. Tos kor
telės reikalingos tam, kad tiks
lai nustatyti “handy caps”, kai 
ošime turnamentą. Dr. Nai
vėli s, kuris yra pirm. Golfo tur
namentų rengimo komisijos, 
pareiškė, kad pavasarinį golfo 
turnamentą manoma surengti 
nadžioj Liepos-July mėnesio. 
I'odel dabar jau laikas priduo
ti savo “score cards” Kluban, 
tad komisija galėtų tinkamai 
sutvarkyti šį dalyką. Gi visi 
tie, kurie nepriduos bent 2 ar 
3 savo lošimų korteles, loš “par”. 
Kvalifikacijų šiame turnamen- 
;e nebus, nes 'manoma lošti tik 
18 skylių. Lošimas greičiausia 
vyks kurį nors nedėldienį, 

taip kad visi turės progos ja
me dalyvauti.

a+ a
LONGINAS ZOPELIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
(sudegė ugnyj) birželio 16 die-, 
ną, 10:50 vai. vakare, 1928 m., 
sulaukęs 47 metų amžiaus, iš
gyveno Amerikoj 22 metus, 
gimęs Panevėžio apskr., Remy- 
galos parapijos, Žonsiškių kai
me. Paliko dideliame nuliūdi
me moterį, Oną, po tėvais Dru- 
sutaitę, 2 dukteris, Bronislovą 
ir Marijonų, sūnų Juozapą, bro
lį Antanų ir brolienę ir gimi
nes, Lietuvoj, 3 seseris. Kū
nas pašarvotas, randasi 2314 
W. 23rd PI., grab. Lekavičiaus 
koplyčioj.

Laidotuvės įvyks seredoj, 
birželio 20 dienų, 8:30 vai. ry
te iš koplyčios į Aušros Vartų 
parapijos bažnyčių, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Longino Zopelio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nubudę liekame,
Moteris, Dukterys, Sunai, 
Brolis, Broliene ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius l.echawicz, Tel. Roosę- 
velt 2515.

A f A
%

ANTANAS ŽLIBINĄS
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

birželio 17 dieną, 12:00 valan
dų dieną, 1928 m., sulaukęs 42 
metų amžiaus, gimęs Kungių 
kaime, Rietavos par., Telšių ap
skričio. Amerikoj išgyveno 
21 metus. Paliko dideliame 
nubudime gimines. Kūnas pa
šarvotas, randasi 1911 Canal- 
port Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
birželio 21 dieną, 1 vai. po pie
tų iš graboriaus Skudo koply
čios bus nulydėtas į Tautiškas 
kapines.

Visi A. A. Ant. žlibino gimi
nes, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvau
ti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimų ir atsi
sveikinimų.

Nubudę liekame, 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Skudas.

J. F. Eudeikis Komp 
PAGRABŲ VEDĖJAI . 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė, 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
1410 So. 49 Ct . 

TeL Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Cicero

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

3307 Aubum Avė
CHICAGO, ILL.

A + A

Pranciška Vaičiulienė "
po tėvais Beržanskaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu pirmandienyj, birželio 18 dienų, 3 
valandų ryto, 1928 m., sulaukus 45 metų amžiaus, gimus Lietuvoj, 
Rekiečių kaimas, Viekšnių parapijos, Mažeikių apskričio. Paliko 
dideliame nubudime gimines Uršulę ir Juozapų Laurinus Mortą ir 
Augustinų Stankauskus, Stanislovų ir Jonų Skabeikius, Liudvikų ir 
Onų Nemunius, o Lietuvos dvi seseris, Magdalenų ir Oną ir vieną 
švoKerj. Kūnas pašarvotas, randasi 4601 So. Paulina SI. Laidotu
vėmis rūpinasi Uršulė ir Juozapas Laurinai.

Laidotuvės įvyks ketverge, birželio 21 d., 8 vai. ryto iš namų 
j šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš ten bus nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Pranciškos Vaičiulienės giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutinį patarnavimą ir atsisveikinmą.

Nuludę liekame
GIMINĖS.

Laidotuvėse patarnauja graborius L J. Zolp, Tel. Boulevard 5203

------- ---------»- ---------  ■

ANTANAS JAKUBONIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 17 dienų, 3:30 valandą 
ryto, 1928 m., sulaukęs 42 me
tų amžiaus, gimęs Batakių 
miestelyj, Tauragėj apskričio. 
Amerikoj išgyveno 18 metų. 
Paliko dideliame nubudime 
brolius: Jonų, Mikolą ir Petrų, 
brolienes, Jievą ir Uršulę. Lie
tuvoj motinų Agniešką ir sese
rį Magdaleną. Kūnas pašar
votas, randasi 4121 S. Sac ra
mento Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
birželio 21 dienų, 8:30 vai. ry
to iš namų j Nękalto Prasidė
jimo P. š. parapijos bažnyčių, 
kurioje atsibus gėduingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Antano Jakubo- 
nio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti • laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Broliai ir Brolienės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Butkus.

■■■■■■■■■■■■■■■■■a

i
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Barbora Paulauskienė
po tėvais Kaikaraitė• ,

Persiskyrė su šiuo pasauliu birželio 17 dieną, 8:18 valandų va
kare, 1928 m., sulaukus 48 metų amžiaus, gimus Šiaulių apskr., Ža
garės parapijos, Rukuižių kaimo. Amerikoj išgyveno 21 metus. 
Paliko dideliame nubudime vyrų Kazimierų, sūnų Leonų, 2 dukte
ris, Kleofasę ir Barborą, 3 pusbrolius, Antanų,- Juozapą ir Kazimie
rų ir gimines. O Lietuvoj 2 seseris, Monikų ir Julijanų. Kūnas pa
šarvotas, randasi 7230 S. Talman Avė.

Laidotuves įvyks seredoj, birželio 20 dienų, 2 vai. po pietų iš 
namų bus nulydėta j Tautiškas kapines.

Visi A. A. Barboros Paulauskienės giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimų ir atsisveikinimą.

t

Nubudę liekame,
VYRAS, VAIKAI, PUSBROLIAI IR GIMINĖS.

Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, Tek Yards 1741.

ANIELĖ PILKIENĖ 
Po tėvais Globaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu, 
birželio 16 dieną, 8:55 vai. ryte, 
1928 m., sulaukus 55 metų am
žiaus, gimus Viduklės par., Ar- 
dviškių kaimo. Paliko didelia
me nubudime vyrą Antaną, 
sūnų Antaną, 2 dukteris, Oną 
Milašienę, Moniką Stankienę, 
du žentus, Gilbertą ir Petrą, 
marčią Oną ir gimines. Kūnas 
pašarvotas, randasi 3436 Au- 
burn Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj, 
birželio 20 dienų, 8 vai. ryto iš 
namų į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta j 
Šv. Kazimiero kapines.

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

Nubudę liekame,
Vyras, Sūnūs, Dukterys, 
Žentas, Marti ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.

, Graboriai

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balzamuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chlcago, III.

Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano datbu 
busite užganėdinti.

Roosevelt 2515-2,516

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTĄ
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedelioj 
10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 So. Loomis Street 

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

Telefonai Canal 1912 
Residence Tel. Fairfax 6358

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR.A.A.R0TH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

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

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

J, F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar- 
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų ildirby- 
«tės.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS) . 

3238 S. Halsted SL 
Tel. Victory 4088

Lietuviai Daktarai

Lietuvės Akušerės

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 6 iki 
9 vai. vakare.

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Viršui Universal 
State Bank

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 

8 vakaro. Ki- 
laiku pagal su

tarti.

Akių Gydytojai ^
Jei abejoji apie savo asus, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487 
4649 South Ashland Avenue 

ir 805 East 471 h Street 
Phone Kenwood 1752 
Praktikuoja 20 metų

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D . _ A
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

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

Pastebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:80 va
karo. Nedėliomis nėra skirtų va

landų. Room. 8. 
Phone Canal 0523

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas r^ctal

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. 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. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2160 

Nuo 9 iki \2 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

2201 nešt 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 RUSUOS —

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 
Yel. Dieną: Canal 3110

Naktj So.‘Shore 2238, Blvd. 6488

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. Boulevara 5913
DR. A. J. BERTASH

3464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 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. 2859 S. Leavitt St., Canal 2380 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedalioj pagal sutartį

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street * 
Chioaro. IU.

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukeę Avenue, Room 209 
Kampas North AVe. ir Robey St

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

Namų telefonas Brunswick 9697
Ultravioletini šviesa ir diathermia

Telephone Hemtock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS
• X-Ray Laboratorija
7054 S. Western Avė.

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

CHICAGO

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 Čhicago, III.

Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. Tel, Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas 
4729 South Ashland Ave^ 2 labas

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Advokatai________

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais 
3241 South Halsted St. 

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

* Pėtnyčios

IohnbTbordšn”
(John Bagdžiunaa Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St. Room 2117 
Telephone Randolph 6727

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

Namų Telefonas Republic 9690

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St. 

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

Nedėlioj nuo 11 rvto ibi 1 v. p. p.

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St. 
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu

" aTslakis”
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyji 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Park 3895

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 SL 

Tel. Boulevard 1310
Vai.: Nuo 6 iki 8 va.i. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto
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Tarp Chicagos
Lietuvių

Bridgeportas

Miscellaneous
Įvairų*_____________

GEROS, riebio* juodžemėa galite 
pirkti pigiai, dėl savo daržo, pievos 
ir t. t. $7 už lodą taipgi “filings”. 
šaukit Newcastle 2818.

Financial
Finansai-Paskolo*

Plėšikių naudojasi surpraiz I LIETUVIŲ ATYDAI. 
purėmis I Pavasariui ir vasarai ba dykit cream-

_________ I earth soil ant savo žolės ir kvietkų.
| $5 jardui arba $1.75 bušeliui. Taip- 

Vakar rytą eidamas Auburn-lgi krūmeliai. Reikalaukit veltui kny- 
anne sutikau vieną savo senų NURSERY
pažįstamų — Maikj. Jis lyg 6755 Ave PaiIsade 5220-2172 
biskį nusiminęs, o gal ne<la-|  
gėręs 
prasti. Bet išrodė nesenai tu
rėjęs kokj 1 
"eksaitmentą”.

— Alo — 
kur skubiesi taip 
tą?

— Oh, einu j polisteišj.
— O ką ten gero rasi? — 

užklaiisiau -Maikj.
— A, V'gul jas galas tas pa- f pianus Ir visokius mažiausius

res! žiūrėk koki mano akis g“? Tąipgi anKlis| Patarnavimas užtikrintas.
— sako Muikis rodydamas įuo-1 ___' 1 GEORGE BROTTS

3500 So. Union Avė.
Phone Boulevard 3787

tikrai negalėjau su-| ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

taisymą namo? Jei taip, tai susiži- 
nepaprastą I nokit su mumis, mes atliekame vi- 

I šokina pataisymus, įskaitant plum- 
I bingą ir apšildymą. Tiktai biskj 

— Maiki, I jmokėti, kitus j du metus išmokėji- 
Imais. Užgančdinimas garantuotas, 

anksti 1 >-1 ABBOTT CONSTRUCTION CO.
I 5201 West Grand Avė.
| Borshire 1321

MR. PARIS

sakau

l

MUFUOJAM visokius rakandus ir 
i orde- 

vežu.

pa- 
Ale 
kad 
bu-

Business Service
Biznio Patarnavimas

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

Telephone Victory 0562
Daro paskolas ant 

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

vakaras

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imame legali nuošim
tį. Pinigu* gausite Į 12 valandų. 

Industrial Loan Service
1726 W. Chicago Avė., 

Kampą* Hermitage Ava.

Paskolos suteikiama 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

’ Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia ______

MOKINKIS ANT PARDAVĖJO
Mums reikia lietuviškai kalbančių 

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

Ateik ir atsinešk šį skelbimą! 
CHEVROLET DEALERS ASS.

Room 801 Gossard Bldg.
108 E. Ohio St. '

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai 

4 KAMBARIAMS, $395 
Nepaprastai aukštos rųšieo rakan
dai, 3 šmotų parloro setas, mahoga- 
ny rašymui stalas, liampos, stalas, 
walnut valgomo kambario setas, 
veidrodis, 3 šmotų wa)nut miegrui
mio setas, coli sprin^sai ir matra
cas, du priegalviai, 5 šmotų pusry
čiams setas. Atdara dieną ir vaka
rais. Dunn’s, 6714 Cottage Grove.

JS SANDELIO IŠPARDAVIMAM NAUJŲ 
IR SENŲ RAKANDŲ

>30. OOO veitAn muilu rakandu ir kaurų 
turi būt iApurdtiota labai pigiai 

4 kambarių, verti >1000 .... ................
•I kambarių, verti >2000 ..............r.....
>2000 Mohalr Frieae aeklyAioa lietas __ >88
>150 Frieze seklyčios setas ...............
>150 rh'Autlni* valgomo Kamb. setas 
>185 5 Arnotų walnut miegruimlč setas 
Coxwell Itrėslal, kaurai visokius rųAies.

5 Arnotų pusryčiams setas .................
Klauskit Mr. Parmel 
COLLINS STORAGE 

5114 Madison St. 
Atdara vakarais iki 0. nedAHoj iki

>290
>470
>140 

>50 
>88
>10

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

MICHIGAN VALSTIJOJ 
TIKRAS BARGENAS 

100 akrų javų auginimo ir pieninin
kystės fanna, 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- 
vėms, 17 akrų miško ir ganyklos, 
upė 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 stakū ir padargais, $12,500. 
Mainysiu j 2 aukštų biznio namą. 
Savininkas S. Sirovica, 2911 E 97th 
St. Regent 2826.

Real Estate For Sale
N^amaL^mė Pardavimui
DIDELIS BARGENAS

Už $2500 cash nupirksite 2 flatų 
namą, mūrinį, 6-6 kambarių, furnas 
ir pečium šildomas, mokėti po $50 
j mėnesj^ rendų $100 j menes}, ran
dasi netoli 73 ir Peoria Sts.netoli 73 ir Peoria Sts.

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, jde- 
dam cementines grindis, šalytakius, 
dengiam stogus, malevojam, pleiste- 
riuojam, dedam plumbingą, visas dar
bas

REIKIA salesmenų rinkimui pa
rašų nuo namų savininkų dėl ce- 
mentavimo ėliu. Gera mokestis. 
Dalbas daugiausiai vakarais. M. H. 
Keller, 160 N. La Šalie St. Room 
1518.

O

— Kas atsitiko?
O kad ne ta T -n ės 

re, nieko nebūtų atsitikę, 
ta boba vis mane sulaikė; 
ne ji, tai aš senai bučiau
vęs namie. Bet galų gale iš
trukau ir išbėgau namo. Pa
sileidau 32-ru pleisu Morgan- 
stričio linkui. Buvo apie 3-čia 
valanda ryto. Vos tik man pri
siartinus 

strikt... du

AR JŪSŲ MALEVOJIMAS IR 
DEKORAVIMAS ATLIKTAS EKS
PERTŲ? NUO VALANDŲ ARBA 
KONTRAKTINIS DARBAS.

J. J. SHAKENMAER, 
949 MILWAUKEE AVĖ., 

BRUNSVVICK 7397.

HNTEKNATIIONAL 
DNVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716 
MES darome 1, 2 ir 3 morgičius. 

Eightednth Bond & Mortgage Co. 
1618 W. 18th St.

I. F. Dankowski, pres. 
C. T Dankovvski, ižd.

REIKIA salesmenų, patyrimas ne
reikalingas. Geras pelnas, nėra 
kdmpeticiios. Atsišaukit nuo 10 ryto 
iki 10 vakaro. Room 205, 6253 Dor- 
chesler Avė.

Help VVanted—Žemale
Darbininkių Reikia

REIKALINGA patyrusių moterų 
sortavimui maišytų skudurų. Nuo
latinis darbas. Lev Bros. 1510 Nevv,- 
berry Avė.

prie klebonijos, 
jaunu vyruku iš 

“Sustok!” Aš kiau
ne >ri. O jie man j 

laikrodėlį ir din-
siu, ko jie 
akį! Atėmė 
go vėl jėloj. Na, ir ka tu sa
kai, Rautai — argi dabar žmo
gus yra seif ant Bridgeporto, 
kad jau tokioj vietoj, po pa
čia švento Jurgio nosimi, žmo
gų ima ir sumuša ir dar api
plėšia?... O kas toliau darosi?

Rautas.

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

Malevojam ir popieruojam. 
kom malevą, popierą, stiklu* ir t.

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANdlONIS, Sav.

Uilal- 
t

Morgičiai pirmi’ ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas.
Musų išlygos bus jum* naudingos. 

Kreipkitės pa*

M. J. KIRAS,
8885 So. Halsted SL

REIKIA patyrusių moterų sorta- 
vimui skudurų. Roosevelt Paper 
Stock Co., 1017 S. Fairfield Avė,

REIKALINGA jauna mergaitė ar
ba moteris prie 2 mažų vaikų dabo
jimo. Valgis ir guolis ir mokestis. 
1867 S. A vers Avė. prie 19 St.

1 AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
“ ' “ MES darome 2 morgičius ant

MES pastatysim ant jūsų loto bile South Improved Real Estate. S500 
kokj bungalovv arba flatinj namą tik iki $5000. Lengvais išmokėji 
biskj įmokėjus, kitus kaip rendą. At- VVINTON AND NARTE
sišaukit bile kur Chicagoj arba iš 
priemiestukų. Apskaitliavimas veltui.

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

imais.
:n

6829 S. Halsted St.

REIKIA 5 patyrusių moterų sor- 
tavimui skudurų. Gera alga. 
Dray, 1447 Blue Island Avė.

H.

West Side
Sudegė lietuvis

Pereitą šeštadienį sudegė 
lietuvis, Louis Zopelis, gyve
nęs 2.303 So. Oakley avenue. 
Buvo tur būt 9:30 vai. vaka
ro, kai kilo gaisras name, 
riame velionis gyveno su 
m«. šeimos nebuvo namie, 
pats Zopelis miegojo.

Flatas, kuriame gyveno 
poliai, radosi iš kiemo. 5 
nia dėl kokios priežasties 
eidegė porčiai.

Zopelis tur būt pajuto 
vojų, kadangi jis rasta
]>ęs iš lovos ir, matyti, mėgi
nęs bėgti laukan, bet prie du
rų sukniubę 'ir nebepajėgęs 
išbėgti.

ku- 
šei-
Gi

Zo-

uz-

pa- 
išli-

Sudegė visų trijų aukštų 
porčiai. Nukentėjo ir butaP iš 
kiemo pusės. Tie gi butai, ku
rie buvo iš gatvės pusės, liko 
gaisro neliesti. Namas buvo 
mūrinis.

Westsaidietis.

1

Educational
Mokyklos

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo Šakų. Musų mokyklos nauja 
•istema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinj mokslų j devynis mšne- 
sius; aukštesni mokslą į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių jgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jum* 
padėsime įsigyti a beiną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te a be Inai ir visose mokslo lakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. Olekas, Mokytojas 
8106 S«. Halsted St., Chicago, m

Miscellaneous .
 Įvairą*

BALTA maleva $1.50 galionui. 
Roleliai stogų dengimui, $2 roleliui, 
naujas U arklio jėgos motoras $7. 
Ruda maleva 85c. galionui, virvės 
8c. svarui.

2553 ,W. Madison St,

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 Mašinos

MODERNIŠKA 210 AKRŲ PIE
NININKYSTĖS FARMA

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

J. H. SCHAEFER & CO.
Ridg? Avė., Wilmette 

Pbone 364

garantuoats.
AJAX CONSTR. CO.

Didysis ofisas 
2206 Milwaukee Avė. 
Phone Brunswick 4707 

South Side Skyrius 
4 034 Archer Avė.

Lafayette 6719

803

1000 SIUVAMŲ MAŠINŲ ATIDUO
DAMA JŪSŲ PASIŪLYTA KAINA 

Singer. White ir visokių išdirbis- 
čių elektrinių ir kojomis sukamų 
siuvimui mašinų, praktiškai jūsų 
kaina, šios yra išmainytos j žino- 
msa NEW HOME ELECTRIC siuvi
mui mašinas. New Home dirbtuvės 
skyriai: 4463 Broadway, 6521 So. 
Hplsted St., 4714 Irving Park Blvd. 
ir 554 Washington St., Gary, Ind.

UŽ $795 nusipirksite mano 3 kam
barių cottage, su vana. Vanoi 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. Biskj jmokėti, 
kitus išmokėjimais, Naujienos, Box 
1072, arba šaukit State 0732.

AR .TUSŲ siuvamoji mašina rei
kalauja taisymo. Mes atsilankom 
bile kur Chicagoj ir j priemiesčius. 
Taisom pigiai.- Skowron, 3040 N. 
Avers Avė., Pensacola 1670.

Automobiles
BIRŽELIO BARGENAI

00 karų pasirinkimui, vlal garantuoti. 
Cadillac’ai, Buick'ai, Naah'ai, Iludson'al. 
Enw>x’ai, Chevrolet’al Ir daurella kitu, la
bai pigiomis kainomla. Matykit p. Lapai
ti, Mjr. MeDEHMOTT MOTOR SALES, 
7136 So. Haialod Si., Triangle 0330

40 AKRŲ, 8 mylios j pietus nuo 
Michigan City, gera žemė, 6 kam
barių stuba, kiti budinkai gerame 
stovyje, gražus sodnas, kaina $3,000.
F. H. MAYNE FARM AGENCY 

749 Broadway.
GARY, INDIANA

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

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Greitas ir Teisingas 
Patarnavimas

Kas

Cementinis Darbas
Visokios rųšies. Pamatai, cemen

tiniai bloksai, namų pakėlimas, 
skiepų grindys, garažai ir visokis 
pertaisymas. Specialės kainos tik 
dėl 30 dienų. Jei norite, lengvais 
išmokėjimais. Atsišaukit arba 
šykit. Dykai apskaitliavimas.

MR. A. CLOVE 
920 N. Mozart St. 

Brunswick 7354 
________ £_------------------------  

2 METAMS IŠMOKĖJIMUI 
NIEKO NEREIK ĮMOKĖTI 

Moderniškas plumbingas ir • karšto 
vandens apšildymas įvedamas nupi
gintomis kainomis.
tuotas darbas, pigiai 
kiam bile kur Chicagoj ir priemies
čiuose. f 
tarnavimas.

641 E. 63rd St. Midway 0673-3904

la-

Geras ir garan- 
. Mes atsišau- 

kur Chicagoj ir priemies- 
šaukit šiandie, greitas $a-

10% PIGIAU UŽ VISA DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
Li avima s. Kedzie 5111.

SKOLŲ IšKOLEKTAVIMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL CLAIMS 
SERVICE BUREAU

Room 301 
163 W. Washington 

Main 4020

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.

3408 S. Michigan Avė.
Victory 4126

NIEKO nejmokėti, 5 metams iš
mokėjimui. Mūriniai ir mediniai 
bungalow, vasarnamiai, garažai, pri- 
budavojimai, viškai, porčiai, pakėli
mas namų, cementiniai pamatai, ša- 
lytakiai, stogų dengėjai, malevotojai, 
Stanton Construction Co., 6347 So. 
Westem av.: Hemock 2636, .or 3528 
Lincon av.: Buckingham 7518 or 134 
N. LaSalle: Randolph 1187.

ACORN BOILED REPAIR CO.

Taisymas boilerių ir karšto van
dens šildytuvų. Suvirinimas ir at- 
kirpimas. Visokios rųšies paipų 
darbas. Dykai apskaitliavimas. 
Reikia lietuvių pardavinėtojų.

• 4435 S. Union Avė.
Yards 8883.

MALEVOJIMAS, popieravimas, 
calcimainlng — iš vidaus ir vir
šaus — darbas garantuotas. Geriau
sias darbas mieste ir pigiau, šaukit 
Mohawk 0496.

NIEKO NEREIK JMOKfiTI — 24 
MNESIAI IŠMOKĖJIMUI

Suvedam plumbingą ir namų ap
šildymą, baltas china eloset, $35.

THE AVONDALE PLUMBING 
& HEATING CO.
2701 Fletcher St., 
Independence 2905

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi
čius.

\ JUSTIN MACKIEWICH
2342 So. Leavitt St.

Phone Canal 1078

REIKIA moterų sortavimui skudu
rų, A. Beskin, 1037 Funk St.

REIKIA patyrusių moterų sorta
vimui minkštų vilnų ir skudurų. P. 
Goldman & Son, 2100 S. Loomis St.

REIKIA patyrusių moterų sorta- 
vimui knygų ir skudurų. Ttiktai pa
tyrusios lai atsišaukia. Central Paper 
Stock Co., 2426 N. Robey St.

For Rent

NAUJi STUDEBAKER
Naujas Studebaker Dictator Six, 

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

MILDA AUTO SALES
806 W. Slst St., Tel. Victory 169? 
D. KURAITIS ir A. KASfULiS

PASKOLINSIM nuo $51 iki $800 
□ž 2% nuošimčio ir lengvais išmokė- 
{imais. Paskolas suteikiam j 24 vai. 
te jokio komišino.

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

Tel. Armitage 1199

PASIRENDAVOJA 2 Storai, 2 fla- 
tai ir Dr. ofisas. Naujame name 
priepat lietuviškos bažnyčios. Norin
ti daugiau informacijų patelefonuoki
te. Tupikaičio aptiekon, Pullman 0071

TURIU 4 kambarių puikų moder
nišką fiatą, noriu priimti gyventi 
vedusią porą arba 2 merginas. 4427 
S. Mozart St. Tel. Virginia 1220.

Savininkai

Business Chances
Pard^ 

PARDAVIMUI mūrinis namas, 3 
aukštų, yra 5 flatai ir štoras. Galit 
pirkti namą su saliunu arba vieną 
saliuną, 2335 S. Leavitt St.

norit pirkt arba mainyt, na
mus, lotus, farmas, arba 
mainau namus ant farmų, 
mainau namus ant biznių, kas tu
rit namą, farmą, lotą, biznį ir norit 
mainyti ,kreipkitės pas manę, gausit 
greitą ir teisingą patarnavimą, arba 
kas norit gerą bargeną. 
maino 2jų flatų muro namas, 
2jų karų garažu, mainysiu ant 
niavo namo arba ant bučernčs.

IŠSIMAINO 2jų flatų medinis 
mas po 6 kambarius, mainysiu 
bučernės. t

Išsimaino 2jų flatų medinis na
mas po 6 ir 4 kambarius, ant cemen
tuoto pamato, namas randasi Brigh- 
ton parke, mainysiu ant didesnio 
namo, bučernės, automobilio arba 
loto.

IŠSIMAINO bizniavas namas, Sto
ras su 2 flatais ir 2 karų muro ga
ražu, mainysiu ant bungalow.

Su virš minėtais reikalais kreipki
tės pas

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 5107

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

šaukit savininką.
1 " Falrfax 9100

biznius, 
taipgi

šitai išsi- 
su 

biz-
na- 
ant

o

KLAUSYKIT!
Kam jus b^reikalo mokat 

rendę ?
Jus tik už mažą įmokėjimą, 
kitus taip kaip rendą, galite

įsigyti nuosavą namą — 
kiaušį bungalow Chicagoj, 
puikiausiais moderniškais 
togumais.

Arba rašykit.
Kuponas

CARLSON CONSTRUCTION 
COMPANY

10826 S. Talman Avė.
Beverly 9407

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

Adresas
Telefonas

pui- 
su 

pa-

‘Ar Jum Reikalingi
Pinigai?.

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

HELBERG BROS.

Musical Instrumente
Muzikos Instrumentai

TAURIU paaukoti savo grojiklj pi
aną, atiduosiu už $65 casn. Taipgi 
parloro setas nebrangiai.

6621 S. Richoond St. 
2nd floor

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

Room 607
192 N. ęiark St

GRAŽUS 6 tūbą elektrinis radio 
setas už $98.50, irengtas. Įvesime j 
jūsų namą išbandymui. Lengvais iš
mokėjimais per 10 mėnesių. 6136 S. 
Halsted St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaishi

PARSIDUODA 20 kambarių 
Roominghouse pigiai už cash, arba 
ant mainymo, ką jus turit. 733 N. 
La Šalie St. Tel. Delaware 1282.

PARDAVIMUI 3 kėdžių barsda- 
skutykla. Pardavimo priežastis, pa
tirsit ant vietos, 4500 S. Marshfield 
Avė.

PARDAVIMUI soft drink palloris 
arba mainysiu ant automobiliaus. 
7200 Archer Avė. Summit, III.

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

BARGENAS
Pardavimui mūrinis namas, su sa- 

liunu, 3 pragyvenimai ir krautuvė, 2 
karu garažas, labai geroj T ‘ ? 
parduosiu už $12,500. 
informacijų kreipkitės pas vir ia c*

vietoj, 
Del platesnių

W. gritenAs’, 
3241 S. Halsted St. 
Te). Victory 5065

DAR NIEKAD NEBUVO

$500 ĮMOKĖTI 
pastatysim ant jūsų loto 
Bungalows .............. $6,950
2 flatis ...»..........  $11,900
3 flatis ........   $15,875
6 flatis .............  $30,000

Mes 
Mūrinis 
Mūrinis 
Mūrinis 
Mūrinis _ _ „ .

Modemiški naujos mados.
Budavotojas FRANK LYNN, 

5944 N. Rockwell St. Edgewater 1930

6 ruimu muro

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. Well* St.

PARDAVIMUI JEWELL parlor 
heateris, kaip naujas, $25. Queene 
Anne stalas, 6 krėslai, $15. Atsišau- 
kit

PARSIDUODA soft drinks parlor, 
pusę arba visą, yra lystas, renaa $40 
j mėnesj, 3 ruimai pagyvenimui, ge
roj vietoj, arti dirptuvių. Aš esu 
singelis, man vienam persunku. Par
duosiu pigiai, ateikit pažiūrėti.

540 W. 18th St.
prieš 4:30 valandą vakaro.

DŲLINSKI,
2537 So. Halsted St., 

2 aukštas, iš užpakalio

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
hė, geroj vietoj, parduosiu už pusę 
kainos. Kas pirmas, tas laimės. 
3244 W. 111 St. k •

tokių pasiūlymų kaip šis. Lengviau
siomis išlygomis galite nusipirkti 
vieną iš dešimties, dviejij augštų 
namą, kurių trustee yra Central 
Manuafcturing District Bank & 
Trust Co. Visi namai nauji, pui
kus ir drūti, kaina tik $1650.00, gat
vė cementuota ir išmokėta^

Štai kaip lengva nupirkti.
1. Gali įmokėti taip mažai kaip 

$250.00.
2. Gali jmokėti Lietuviškais Bonais 

pilną vertę.
3. Gali jmokėti išmokėtu lotu.
4. Balansą išmokės) mokėdamas 

po $65.00 j mėnesj ir nieko 
giaus.

Pasimatyk greitai

ED. W. BAKS
BAKŠEVIČIUS

4392 Archer Avė. 
Tel. Virginia 0055

PARDAVIMUI 
bungalow, karštu vandeniu šildoma, 
2 karų garadžius. “ 
tas, reilcia $5000 cash. 
tai $10,000.

Savininkas
6343 So. Mozart St.

Puikus beizman- 
Kaina tik-

dau-

BE KOMISO
Mažos Paskolos 

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

1647 W. 47 St.

TURIU parduoti iš priežasties 
apleidimo miesto savo gražius 4 
kamb. rakandus, sykiu ar dalimis, 
2805 N. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, su namu. 2519 W. 43rd St.

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 kliubo kambaryj, 
geležies konstrukcijos, tile stogas, su 
sieteliais porčiai, presuotų plytų 
garažas, labai graži vieta aplinkui, 
vien žemė verta $3000, galite nu
pirkti už $14,000. Tiktai biskj jmo
kėti, kitus kaip rendą.

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

Kampas Halsted — 2nd floor 
arba telefonuokit Mohawk 3395

MES DIRBAME arba perkame 
antrus morgičius South Side, 6% 
pigiausios komiso kainos mieste.

F. J. STEWART
Vincennes 0816 

arbą šaukite 
8234 Rhodes Avė.

DIDELIS išpardavimai valgomi] 
kambarių setų, $5 ir daugiau, ledau- 
nės, $8, 2 šmotų parloro setai, $25, 
dreseriai, rašymui stalai, lova, $2, 
virtuvės kabinet, $7 ir daugiau, bu
fetai, kaurai, pastatomos liampos, 
*3‘SCHWARTZ BROS. STORAGE 

640 E. 61st Street

PARSIDUODA bučerąė ir restau- 
rana§i, pigiai, pardavimo priežastį 
patirsit ant vietos, 1705 S. Canal St.

BISKĮ VARTOTI

Personai

VELTUI
Patektai, Vaizboženkliai, Cop: 

wright*. Rašyk šiandie. 7 
reikalai* kreipkite* prie maną* 
pilnu užsitikėjimu. Teisinga* 
Greita* patarnavimas.

B. Pelechowicz
Ragistered Patent Attorney, 

28*0 W. Chicago Ava. 
Dept. 7 

Chicago, HL

Uopy- 
PatentĘ 

su 
ir

>:i&U pulkus mohalr seklyčios setas
>400 Frieze seklyčios setas .......... ..........
>260 ‘ ‘ ---------
>600

notas       ,
>660 Puiku* walnut valgomo kambario

sota* .................................... -.............. (
>160 Gražu* valnua valgomo kamba- 

bario setas ...... ........ .
>75, 9x12 Wllton kaurai ___ __ __
>125, 9x12 stori Wilton kaurai____ >34.50
>26, 6 Šmotų pusryčiams setas _____ ““ ~~

Available Fircproof Storage 
7728-32 Stony Island Avė 

Atdara kasdie iki 10 vai. vakare.
NedSlioj iki S.

GražtiH walnut mte<rulmto eetaa 
4 Arnotą walnut mlerrulmlo

>63.60 >87.50 
>00.00
>88.00
J x 
944.00
>08.00 
>22.00

>8.00

4 KAMBARIŲ nauji rakandai, 
$180. 4 kambarių neatsišaukusių ra
kandai, $80. Jūsų kreditas yra ge
ras. Lengvais išmokėjimais, jūsų 
pasiūlyta kaina. Atdara vakarais. 
Dastatymas bile kur dykai. Ajax 
Furniture Co. 1484 W. Madison St.

"MŠisLU’''''C’

Exchange—Mainai
KĄ TURITE MAINYMUI?

Mee mainoin namus visokių kai- 
zt". Lotus, farmas, biznius, bonus, 
morgičius, automobilius. Kas Jums 
atsibodo, mes parduosime arba iš
mainysime.

A. GRIGAS
8114 So. Halsted Street

Tel. Victory 4898

Mee mainotn namus visokį 
nų. I

Farms For Sale
___________ Ūkiai Pardavimui__________

Aš ŽINAU pigiai gerų farmų ant 
Sardavimo. taipgi yra visokių farmų.

Airie nori mainyti ant namų, pirk
ti ar mainyti, meldžiu kreiptis pas 
mane. Joe Geryba, Scottville, Mich.

FARMOS, virš 100 akrų, skersai 
kelio “...........................
lio.

, virš įuo akrų, skersai 
nuo $8,000,000 lenktynių ke- 
Specialė kaina, $1,050 už akrą. 
ARLINGTON HEIGHTS 

REALTY CO.
Artlington Heights, III.

Tel. 316

PARDAVIMUI šokių svetainė, 
daržas, yra valgomas kambarys, dvi 
didelės svetainės mitingams, nesvai
ginamų gėrimų parloras ir 4 kamba
rių flatas iš užpakalio, 2 bowling 
alleys, viskas ant 8 lotų, smarkioje 
ir tirštai apgyventoje apielinkėje, 
South Side, pačiame viduryje Chica
gos, prie karų linijos, netoli trans- 
ferinio kampo, verta $65,000, kaina 
tik $45,000, cash $20,000. Ne į 
nūs.

/
Agentai nereikalingi.

B. F. BOHAC,
2641 W. 51 st St.

$250 įmokėti — $50 j mėnesį, 
Geriausis bargenas Chicagoj. Jie 
parsiduoda greit, nelaukite, klauski
te Pono Traub. 5 kambarių moder
niški bungalovv, prie cementuotų 
B. ClIdACLIO & CO. Home Builders 

7168 and 7039 W. Grand Avė.
mai-

NAUJAS 6 kambarių bungalovv, 
octagon frontu, karštu vandeniu šil
domas, jmurytas plumbingas, stik
liniai užpakaliniai porčiai, labai mo
derniškai įrengtas, randasi netoli 
Marųuette Parko, prie lietuvių mo
kyklos ir bažnyčios. šj gerai pas
tatytą bungalow galit nupirkti $1,000 
įmokėjus. Del susitarimo šaukit

Republic 8107 or 8672 
HUNSSINGER & 
WAGNER BROS. 
6019 So. Troy St. 
Savininkai ir Budavotojai

r

REIKIA senų namų, lotų arba 
farmų, mainyti į Chicagos praper- 
tes. Dabar gera proga gauti 
namą ir geroj vietoj.

Kreipkitės prie 
WALTER 

6601 S. W este m 
3236 W. 55th St.

PAUL 
Republic 
Hemlock

gerą

4170
238?

$250 CASH, PO $35 Į 
MĖNESĮ IR 

daugiau, nauji 4-5-6 kambarių bun- 
galow, mediniai ir mūriniai, porčiai, 
tile vanos, skiepai, fumas šildomi, 
netoli mokyklos ir transportacijos, 
kaina $8600 iki $6500, matykit vaka
rais ir dienomis. Pirkit tiesiai nuo 
budavotojo. CONRAD P. SAWIAK, 
7181 W. Grand Avė. Merrimac 9552.

PARDAVIMUI arba mainymui ge
ra fanna, su gyvuliais ir padar
gais. F. Kadcrabek, Irons, Mich.

v.-.' '.X v


