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Naujasai Vokietijos 
ministerių kabine

tas sudarytas
Vyriausybėn įeina keturi so

cialdemokratai ir po mažiau 
įvairiu kitų partijų atstovų

BERLYNAS, birželio 28.
Kancleris Herman Mueller, so
cialdemokratas, pagaliau suor
ganizavo naują Vokietijos ka
binetą ir šiandie jo sąstatą pri
statys respublikos prezidentui 
Hindenburgui.

Naujasai kabinetas susideda 
iš keturių socialdemokratų ir 
įvairių kitų — centro (katali
kų), demokratų, liaudies (in- 
dustrialistų) ir Bavarų liaudies 
partijos atstovų. Sąrašas toks:

Anglijos aviatorius 
lekia per Atlantą

HORTA, Faya] sala, Azorai, 
birž. 28. — Kap. Frank T. 
(’ourtney, anglų aviatorius, 
baigė pirmą kelionės per At
lanto vandenyną dalį, šiandie 
atskridęs j čia iš Lisabono, 
Portugalijoj, 1,(MH> mylių tolu
mo.

Pasiėmęs daugiau gazolino 
tolesnei kelionei, lakūnas, ku- 
ris skrenda Dornier-Napier 
\Vhale aeroplanu, tikisi pa
siekti • Ilalitaxą apie 5 valandą 
penktadienio vakarą.

200 kroatų kalinių 
bado streikas

(Atlantic and Pacific Photo]

Prezidentas Coolidge atostogauja Cedar Lodge dvare, prie Dryle upės, Wisconsino valstijoj.

! 30 žmonių žuvo per 
potvinį Japonijoj

TOKIO, Japonija, birž. 28. 
— Del smarkių lietų, rytų Ja
ponijoje ir Kiušu kilo potvy
niai, per kuriuos, kiek žino
ma, trisdešimt asmenų neteko 
gyvybių.

Omudoje nugriovusio kalno 
buvo užmušti dvidešimt šeš: 
žmonės.

Pranešimai iš potvynių pa
liestų vietų sako, kad daugiau 
kaip septyni tūkstančiai narni 
užlieti ir daug tiltų išnešta 
Susisiekimas geležinkeliais su
trukdytas.

Naujas drakoniškas 
įstatymas Japonijoj

Kancleris -r-Herman Mueller, 
socialdemokratas.

Vidaus reikalų ministeris
Dr. Severing, socialdemokratas.

Finansų — Dr. Hilferding, 
socialdemokratas.

Susisiekimo ir Okupuotų 
kraštų — Guerard, centristas.

Užsienio reikalų — Dr. Stre- 
semann, liaudies partijos.

FZkonomikos reikalų — Dr. 
Curtius, liaudies partijos.

Paštų — Dr. Schaetzel, Ba
varų liaudies partijos.

Krašto apsaugos — gen.
Groener, be partijos.

žemės ūkio ir maisto Dr. 
Dietrich, demokratas.

Teisingumo — Dr. Erich 
Koch, demokratas.

Darbo — Rudolf VVissel.

28. — Iš keturių šimtų asme-
i nų, kurie buvo Kroatuose areš
tuoti ir kalėjiman sukišti ry
šy su pastaromis politinėmis 
riaušėmis, du šimtai kalinių pa
skelbė bado streiką.

Riaušės buvo kilusios dėl nu
šovimo Jugoslavijos parlamen
te dviejų Kroatų valstiečių at
stovų, Paulo Radičo ir Georgo
ii saričo.

Trys darbininkai už
mušti kasyklose

Asmenys, kuriantieji organiza
cijas esamai valdžiai griauti 
bus mirtim baudžiami

Krutamu j‘ų paveikslų 
žmonėms teko būt 

gaisrininkais
HOLLYWOOD, Gal., birž. 28. 

— Šio kintamųjų paveikslų 
pramonės centro apielinkėje 
vakar kilo sausos žolės ir brūz
gynų gaisras, kuris netrukus 
grėsė sunaikinti North llolly- 
xvoode milžinišką First Nation
al Studios įstaigą, taipjau Uni- 
versal City didžiulę Universal 
Pictures Studio įstaigą.

Gaisrui gesinti, tikriau fil
mų , įstaigas gelbėti nuo ug
nies, buvo pašaukta apie tūk
stantis filmų darbininkų ir ak
torių, kuriems pagaliau pavy
ko gaisras sukontroliuoti. Iš
degė apie tūkstančio akrų plo
tas.

POLICININKAS NUSIŠOVĖ 
DEL 15 METŲ MERGAITĖS

ST. LOUIS, Mo., birž. 28. 
— Kaltinamas dėl nugirdymo 
dviejuose saliunuose vienos 15 
metų mergaitės, dėvėdamas sa
vo uniformą, policininkas Web- 
ster Calvin nusišovė.

PASMAUGĖ KŪDIKI DEL TO, 
KAD NEMĖGO JO MOTINOS

OAKLAND, Cal., birž. 28. 
— Policijos tapo suimta Ernui 
Janeschek, 17 metų mergaitė, 
aukštesnės mokyklos studentė, 
kaltinama dėl pasmaugimo vie
nos moteriškės, Liliencranz’- 
ienes, kūdikio.

Suimtoji mergaitė, kvočia
ma, prisipažino, kad ji kūdikį 
pasmaugus dėl to, kad nemė- 
gus jo motinos, o pastaroj) ne
mėgt) S jos.

NELAIMĖ GEIaEžINKELY

PENDLETON, Ind., birž. 
28. — Pasažieriniam Big Four 
traukiniui užgavus skerskely 
motorinį vežimą, buvo užmuš
ti važiavę juo Glenn Elling- 
ton, 40, ir C. Windle, 50 me
tų, abudu iš Markleville.

Baisi traukinių ka 
tastrofa Anglijoje

JOPLIN, Mo., birž. 28.
Netoli nuo čia esančiose Mis- 
souri-Kansas Zinc korporacijos 
Acmv kasyklose nugriuvusių iš 
viršaus uolų buvo užberti ir 
sutriuškinti mirtinai trys dar
bininkai, Robert 'I'bumas, Ste- 
phen Grant ir Elmer 
Ant jų nugriuvo apie 
nai uolų.

“Rupinkįtės pirma 
karo invalidais, pas

kui paminklais”

'Vokiečiai suėmė Da 
nu karininką

28 
pa 

taikos išlaiky 
kuriuo einan'

Ware.
75 to-

Alu-
22 ||mens, daugiausiai vaikai 

ir moterys, užmušti, 47 su
žeisti

Skundžia Meliono 
mino kompaniją dėl 

$9,000,000

Invalidų suvažiavimas smerkia 
aikvejimą pinigų monumen
tams, kol amžinai sužeisti 
teranai nėra aprūpinti

TOKIO, Japonija, birž.
— Valstybės slaptoji taryba 
tvirtino naują 
mo” įstatymą,
asmenys, organizuoją arba da- 

i organizavime slaptų 
turinčių ' tikslą pa- 

Lemliour bu-i keisti esamą santvarkų Japoni-
ve-

28.
ka-

invali-
rezo-

DENVER, Colo., birž.
Laikomas čia didžiojo 

ro Amerikos veteranų 
dų suvažiavimas' priėmė 
liuciją, kuria suvažiaviVnas nu
peikia statymą visokių viešų 
paminklų visokiems didvy

riams, kol nėra tinkamai ap
rūpinti karo invalidų reika-

kiečių policija areštavo vieną <
Dani jos armi jos karininką, Į lyvaują 

kap. Lembourą, kaltinamą dėl ( draugi jų, 
šnipavimo.
vo soimtas Sylt saloje, kur jis joje, gali būt baudžiami mir

ties bausme, o tokių draugi
jų nariai baudžiami ne mažiau 

' kaip dvejais metais baudžia- 
Asmenys, or- 

draugijas

Anglijos kairiųjų ne
pasisekimai darbo 

unijų judėjime
Generalinė darbo unijų taryba 

atmetė bolševikuojančių ele
mentų pasiūlymus

LONDONAS, birž. 28. — A. 
J. Cook, angliakasių federaci
jos sekretorius [žinomas savo 
bolševikiškomis simpatijomis], 
pasiūlė generalinei darbo uni
jų tarybai atmesti Sir Alfredo 
Mondo proponuojamą planą 
įsteigti nacionalinę samdytojų 
ir darbininkų tarybą, kurios 
uždavinys butų doroti kylan
čius tarp samdytojų ir darbi
ninkų ginčus tikslu užbėgti už 
akių streikams ar lokautams.

Nežiūrint karštų kraštutinių 
kairiųjų atstovų kalbų už at
metimą, proponuojamą planą 
darbininkai priėmė 18 balsų 
prieš 4.

Antras kraštutinių jų įneši
mas, būtent, kad organizuotų 
darbininkų atstovai paliautų to
lesnius pasikalbėjimus su sam
dytojų atstovais, taip pat bu
vo atmestas 15 balsų prieė 
6.

Belgų vargas su 
Amerikos lab

dariais
LOUVAIN, Belgija, birž. 28. 

— Keli šimtai studentų ir šiaip 
berniokų vakar įsiveržė į 
amerikiečių savo pinigais at- 
steigiamą Louvaino knygyno 
rohesj, kuris karo metais bu

vo vokiečių sugriautas, ir su
daužė baliustrados piliorius, 
rektoriaus Ladeuze įsteigtus 
vietoj tų, kuriuos buvo pasta
tęs amerikiečių architektas 
Whitney Warren.

Policija pagaliau vandalus 
išvaikė.

Amerikietis Warren buvo 
ant baliustrados iškalęs tokį 
parašą: “Vokiečių siutimo su
naikintas, amerikiečių dosnu
mu atsteigtas,” ir spiriasi bū
tinai, kad toks parašas 
ant atsteigto knygyno tro
besio pasiliktų, bet lek
torius Ladeuze ir dau
gelis kitų išmintingesnių bel
gų griežtai pasipriešino, saky
dami, kad toks parašas tik at
gaivintų tautų neapykantą. 
Rektorius liepė baliustradą su 
parašu pašalinti ir įdėti kitą 
panašia, tik be parašo.

Tuo tarpu amerikiečių ar
chitektas įsigeidęs būtinai ant 
savo pastatyti. Andai jis ban
dė vėl savo baliustradą su pju
domu parašu įstatyti, bet rek
torius pasišaukė pagalbon po
liciją ir neleido.

buvo atvykęs su ekskursija.
šnipavęs trečiai valstybei
KOPENHAGA, Danija, birž.1 mojo kalėjimo.

28. — Telegramos iš Berlino ganizuoją slaptas
sako, kad vokiečių suimtas kurių liksiąs yra naikinti pri- 
Itynų karininkas, kap. Lem-' vatinę nuosavybę arba griauti 
botirn, kurį kaltina dėl šnipą- ‘ privatinės nuosavybės sistemą 
vimo, i 
jos karo paslapčių ne Danijai, 
bet vienai trečiai valstybei.

stengęsis gauti Vokieti- kaip ir tokių draugijų nariai 
bus baudžiami ne mažiau kaip 
dešimčia metų baudžiamojo ka 
Įėjimo.

28.BOSTON, Mass., birž.
Springlicldo (Mass.) Basei) 

Maciūne Tool kompanija jne- 
l še federaliame ‘ 
prieš Aluminum 
America, kurios 
biausių dalininkų 
retorius Mellon, 
jos $9,000,000 atlyginimo.

grįžo | Basch Machine Tool kompa- 
arti i

DARLINGTON, Anglija, birž. 
28. 
niui susidūrus čia su 
traukinio lokomotiva, 
šimt du asmenys buvo 
ti ir keturiasdešimt septyni su
žeisti, daugumas jų pavojin
gai. •

Pasažierinis traukinys 
iš ekskursijos ir gabeno 
tūkstančio linksmų piknikinin- 
kų, daugiausiai moterų ir vai
kų, todėl ir katastrofos aukų 
daugiausiai buvo moterų ir 
vaikų. Du vagonai buvo visai moms. Basch kompanija 
sutriuškinti ir iš jų laužų bu- skunde sako, kad jai jau 
vo išimti dvidešimt du užmuš- padaryta daugiau kaip 3 
tųjų kūnai. ; lionai dolerių nuostolių..

- Pasažieriniam 
susidu rus

trauki

dvide- 
užmuš-

teisme skunda
Company of 
vienas svar- 

yra iždo sek- 
ieškodama iš

nija kaltina Aluminum kompa
niją dėl konspiracijos pasiim
ti ahimino monopoli, su 
liais nuostoliais 0 kitoms 
pramonėje veikiančioms

d i dė
toj e 
fir-

savo 
esą 
mi-

Rezoliucijoje sakoma, kad 
visi tie viešieji pinigai, skiria
mi mirusių krašto didvyrių ir 
pasižymėjusių asmenų pamink
lams statyti, turėtų būt suvar
toti amžinai sužeistų karo ve
teranų kentėjimams sumažin
ti.

Suvažiavimas taipjau priėmė 
rezoliuciją, kuria jis pasisako 
už Volsteado (probibici jos) 
Įstatymo pakeitimą taip, kad 
butų leista gaminti, pardavi
nėti ir vartoti alus ir lengvas 
vynas.

Amunicijos sandėlio 
sprogimas Mek

sikoje
VERA CRUZ, Meksika, 

28. San Juan de Lua 
je sprogo didelis sandėlis 
bų ir granatų. Sandėlis 
sudraskytas. Žmonių
nenukentėjo. Sprogimo priežas
tis nežinoma.

birž. 
salo- 
bom- 
buvo

niekas

Hoover pasitrauks 
kabineto liepos 15

iš

Meksikos bandytai ge
rai elgias su suim

tais jankiais

------------------------ - į

................ Uffniakalnio išsiverži-
“Lindy priėmė tarny- mai Filipinuose 

bą geležinkelio kom
panijoj

Tarptautinis pieninin
kystės kongresas

28.

28.MANILA, Filipinai, birž.
— Pietinėje Luzono salos da
ly smarkiai ėmė veikti Mayon 

, mesdamas durnų
NF.W YORKAS, birž. 28. — I

• ILakūnas pulk. Charles Lind- ugniakalnis, 
bergh priėmė tarnybą Penn- debesius ir įkaitintus akmenis, 
sylvania geležinkelio kampani- Apielinkės gyventojai, baimės 
joje kaip aeronautikos inžinie-, apimti, palikę namus, bėga į 
rius patarėjas. Savo pareigas saugesnes vietas.
jis pradės eiti liepos 1 dieną.-----------------

11 metų vaikas nuteis
tas 15 metų kalėti 

Smarkus žemės drebė
jimas Italijoj PEARISBURG, Va., birž. 28.

Penkiolikai metų kalėjimo
ROMA, birž. 28. Srųar- čia tapo nuteistas Claudill Den- 

kųs žemės supurtymai šiandie nis, 11 metų vaikas. Jis pašo- 
buvo jausti Catanzaroj, Cosen- ve Otey Lafoną, savo mokyk- 
zoj ir Nikastre. Ar padaryta los draugą, susipykęs su juo 
pragaišties, žinių nėra. bežaisdamas.

Du užsimušė Detroito 
Transatlantiniai skridi- butlegeriy kovoje 

kai keliauja namo i ----
SOUTHAMPTON, 

birž. 28. 
atlantiniai skridikai, Miss 
Ameba Earhart, VVilmer Stultz 
ir Louis Gordon, nuskridę 
Friendship monoplanu iš New- 
foundlando į Angliją, šiandie 
garlaiviu President Roosevelt 
išplaukė iŠ čia į New Yorką.

Anglija, 
Amerikos trans- 

skridikai,

DETROIT, Mieli., birž. 28. 
— Kautynėse tarp dviejų prie
šingų butlcgerių grupių, pra
eitą naktį buvo nušauti du 
menys, August ^Jykiel ir 
chael Dipisa, butlegerių 
dai.

Vienas policininkas ir viena 
■pašalietė moteriškė buvo pa
šauti ir nugabenti į ligoninę.

as-
Mi- 
va-

LONDONAS, birž. 28. — 
Londone prasidėjo tarptautinis 
pienininkybės kongresas, su
šauktas Tarptautinės Pieninin
kybės Federacijos. Dalyvauja 
1,600 delegatų, suvažiavusių 
45 kraštų. •

WASHINGTONAS, birž.
— Prekybos sekretorius Hcr- 
bert Hoover, republikonų no
minuotas kandidatu į prezi
dentus, žada rezignuoti iš ka-

MEKSIKOS MIESTAS, birž 
28. — Iš Guadalajaros prane
ša, kad W. Mitchell ir John 
Hooper, amerikiečiai, kurie ne
senai buvo Meksikos banditų 
suimti ir laikomi nelaisvėje, 
parašę savo giminėms, jogei 
banditai, kurie reikalauja iš jų 
pinigų išsipirkti, kųl kas gra
žiai su jais elgiasi.

Vyriausybė pasiuntė į E] Sal
vadoro apielinkę kariuomenės 
dalį amerikiečiams išvaduoti, 
bet bijoma, kad jie nebūtų nu
žudyti, jei kariuomene apsups 
banditus ir bandys jėga ne- 
laisvius atimti.

iš Žymus franeuzų aviato
rius žuvo ugny

TORNADAS PIETŲ
DAKOTOJ

28.FAULKTON, S. D., birž.
— Šioje apielinkėj siautęs tor
nadas padarė dideles žalos. 
Ypač daug nukentėjo farmų 
trobesiai.

Chicagai ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Daugumoj apsiniaukę; tru
putį vėsiau po pietų; stiprokas, 
daugiausiai žiemių vakarų vė
jas.

Vakar temperatūros 
tarp 61° ir 75° F.

Šiandie saulė teka 5:17, lei
džiasi 8:29. Mėnuo leidžiasi 
2:49 ryto.

buvo

PAimiUS, birž. 28. — Jo 
aeroplanui nukritus netoli nuo 
Vilią Coublay ir užsidegus, ug
ny žuvo Alfred Fronval, 
nas žymiausių Franci jos 
torių.

Poincare valdžia gavo 
parlamento pasiti

kėjimą
vie- 

avia-

PAšOVĖ ŠEIMININKĘ
PATS NUSIŽUDĖ

IR

PARYŽIUS, birž. 28. — Ne
žiūrint pranašavimų, 
franko stabilizavimo turėsiąs 
įvykti valdžios krizis, deputa
tų kamera šiandie 420 balsų 
prieš 150 pareiškė Poincare 
vyriausybei pasitikėjimą.

kad po

LA PORTE, Ind., birž.
Carroll Cottrill, 30 m., 

linai pašovė savo šeiminink 
Mrs. Van Sleet, 35 m., paskui 
pats nusišovė.

28. 
mir-

VEZUVIJUS fiMfi VEIKTI

NEŠINA, Italija, birž. 28. — 
Vezuvijaus ugniakalnis ėmė 
smarkiai veikti ir mesti lavą.

ST. PAUL, Minu., birž. 28.
— Kaltinamas dėl pavogimo 4 
metų 
\vick,

mergaitės, Finnis Hard- 
dailidė, 34 m., pasiko-

Naujas Egipto kabine
tas sudarytas

KAIRAS, Egiptas, birž. 28. 
— Vietoj karaliaus Fuado prieš 
kelias dienas atstatyto prem
jero Nahas ministerio kabine
to, naują vyriausybę sudarė 
Moh'amedas Mahmudas, Angli
jos draugas ir liberalų parti
jos vicepirmininkas. Teisingu
mo, karo ir viešųjų darbų mi
nisterių vietose palikti senieji, 
vafdistų arba tautininkų par
tijos nariai.

Meksikoj areštuoti ke
turi sąmokslininkai
MEKSIKOS MIESTAS, birž. 

28. — Pranešimai iš Tolucos 
saka, kad ten tapę suimti ke
turi asmenys, kaltinami dėl sų- 
mokslo prieš valdžią. Suimtieji 
yra Venceslao Macedo, Enriųue 
Conde, Reynaldo Vargas ir 
Jose Chavez.

NUŠOVĖ, KAM JO PAČIĄ 
PAVOGĘS

1NDIANAPOLIS, Ind., birž. 
28. — Kaltindamas, kad jis jo 
pačią pavogęs, vietos pilietis 
Wayne Hcrndon, 34 m., nušo
vė Jamesą I'audy, 34 m. Tra
gedija atsitiko Herndono na
muose.
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ĮkORESPONDENCIJOSĮ kelio. Tai busiąs toks pikni
kas, kokio dar nėra buvę.

—Kasparaitis.

Rockford, III.
Kaip bolševikai išnaudojo Lie
tuvių Ukėsų I’ašelpinį Kliubą

Čia jau nuo keliolikos metų 
gyvuoja Liet. Ukėsų Pašelpinis 
Kliubas. Rodos, tai bene bus 
seniausia savitarpinės pašei po s 
draugija Rockforde. šio Kliu
bo tvėrėjai atliko naudingą dar
bą, sutverdami susišelpimo 
Kliubą anais laikais, kada dar 
čia kitos pašelpinės draugijos 
nebuvo. O kadangi vifšminė- 
tas kliubas j jokią partinę po
litiką nesikišo, tad prie jo ra
šėsi visokių pašiūru žmonės. Ir 
dauginantis skaitliui lietuvių, 
kliubas augo nariais. Bet štai 
ant nelaimės, užėjus bolševikiš
kai “pavietrei”, ir atsiradus 
bolševikams, Liet. Ukėsų Pašel- 
pinį Kliubą bolševikai pradėjo 
išnaudoti savo partijos reika
lams. Štai netrukus viršminė- 
tame kliube bolševikai pervaro 
nutarimą, kad iš kliubo iždo na
rių sudėtais pašelpoms pinigais, 
užprenumeruoti visiems kliubo 
nariams bolševikų “Vilnį”! Nu
tarta — padaryta. Ir taip kas 
metas per keliatą metų bolševi
kai nutarimą atnaujindavo, ir 
tokiu budu keliatą šimtų dole
rių kliubo sumokėtų narių pa
šelpoms pinigų nusiuntė savo 
partijos šlamšteliui “Vilniai”.

Bolševikams minėtame kliube 
pervaryt savo party viski įneši
mai nebuvo sunku, nes visiems 
žinoma, kad kada kokioj drau
gijoj jų partijos naudai įnešimą 
jie nori pervaryt, tai ateina į 
susirinkimą susiorganizavę vi
si. Taip ir į' L. U. P. Kliubą 
jie ateidavo visi, kuomet kiti 
nariai pasilikdavo namie. Vėl
gi, jų partyviskas užmačias ne
buvo kam atremt ir išaiškint, 
tad suprantama jiems sekėsi. 
Rimtesni kliubo nariai matyda
mi bolševikus kliubo pinigus 
eikvojant, kliubą pametė. Kiti 
gi nariai, kuriems bolševikų el
gęsis įgriso, suėję į metinį 
kliubo susirinkimą nusprendė

tas svečių. Dauguma atstovų 
atvažiavo su šeimynomis. Mat, 
po suvažiavimo buvo priruošta 
viskas dėl pikniko vietinės, 100 
kuopos, bet lietus viską paga
dino. Vos baigiant suvažiavi
mą, pradėjo lynoti; lijo net 
porą dienų su mažais |>erstoji- 
mais. Svečiams teikta leng
vus pietus. Bet pati links
miausia programų dalis liko 
neišpildyta. Lietus viską su
trukdė. Pusė Racino lietuvių 
buvo prisiruoš? atvažiuoti į 
pikniką. Po vaišių svečiai dar 
valandą kitą pasišnekučiavę 
skirstėsi į namus.

Nutarimai
1. Nutarta ruošti su progra

mų ir šokiais parengimas ben
drai visoms kuopoms Turners 
Hali, Racine, Wis.

2. Skelbti kuopų organizato
riams prirašyme • naujų narių 
konkursą, pradedant 1 d. liepos 
ir baigiant paskutine diena 
gruodžio šių metų. Org. gaus 
iš apskričio iždo dovanų po 50c 
už kiekvieną naują narį per 
tuos šešis mėnesius.

3. Ruošti kuopoms prakalbas. 
Kuri kuopa atsišauks, gaus vel
tui kalbėtoją.

4. Aukauta džiova sergan
čio Pr. Zakarevičiaus šeimai 
$10.00; nariai suaukavo $8.23 
viso $18.23.

5. Metinį apskričio suvažia
vimą šaukti Waukegan, III. 
sausio mėnesy, 1929 metais po 
priežiūra vietinės 262 kuopos.

Visi svarstymai ėjo sutarti
nai ir draugingai. Malonų įs
pūdį visi dalyviai įgavo ir šio 
buvusio suvažiavimo.

Musų 1 O-tas apskritis auga; 
buvusiam suvaž. prisidėjo nau
ja sesutė; t. y., Waukegano 
SLA. 262 kp.; liko priimta su 
džiaugsmu.

Piknikas
TMD. Apskritis ruošia pikni

ką liepos 8 d., Root River Park 
4-toj mylioj prie Higlvvay 15

Arlington Cemetery, 
Virginia

Rašo Julius Mickevičius.
Arlington kapines aplanko 

šimtai žmonių iš įvairių Ame
rikos kampų. Man esant mi
rusiųjų žemoje teko pastebėti 
9 skirtingų valstijų automobi
liai ir gana iš toli — Illinois, 
VVisconsin. Arlingtono kapi
nės užima labai didelį žemės 
plotą ir yra paskendusios gra

žių šakotų medžių gelmėse. Gra
žių gražiausių kvietkynų, įvai
riausių stovylų ir žydinčių žo
lių kvapsniai kiekvieną atkelia
vusį šios vietos pažiūrėti tarsi 
masinte masina būti kuoilgiau- 
siai šitoje mirusiųjų žemėje. 
Laikas čia vaikščiojant greit 
bėga — kapai įžymių žmonių, 
tautos vadų, apie kuriuos daug 
girdėta, daug skaityta knygo
se.

Vieno kapas aptaisytas gra
žiai, o kito dar gražiau, vie- 
jiam paminklas rodosi gražus; 
žiūrėk kitam dar gražesnis. 
Čia puiki graikiško stiliaus, 
tarsi koplyčia — Temple of

Fame, pabudavota garbei gar
siųjų Amerikos generolų, ku
rie Čia ilsis. Eik toliau — vėl 
puikiausias JMemorial Ainphi- 
theatre, kuris kainavo $1,000,- 
000, čia vėl kapas nežinomo 
kareivio ir prie jo dieną ir nak
tį gyvas kareivis vaikščioja. 
Apie 4 valandas praleidau ši
tame garsiame Arlingtono ka
pinyne, bet tas laikas praslin
ko tarsi į 10 minučių. Prieš 
pradedant temti, p. A. Janu
laičio gražiu autu pradėjome 
ruoštis linkui namų. Šią dieną 
su savo draugais Lutku, But
kų ir Janulaičiu praleidom tik
rai smagiai.

-------------------------------------------------- --------------

padaryti tam galą. • Nutarė, 
kad kliubo narių pinigais bolše
vikų šlamštelis “Vilnis” nebūtų 
daugiaus šelpiamas; nebūtų na
riams prenumeruojamas. Tai 
buvo sveikas nutarimas. Su
prantama, šitokis narių nutari
mas bolševikams padarė nesma
gumą, ir vėliaus jie vėl bandė 
sugrąžint “senovę”; nekurie iš 
jų net pro verksmus prašė, gir
di, “draugai, imkime “Vilnį” ir 
vėl skaitykime”. Bet tas nie
ko nepagelbėjo.

Kad bolševikams daugiaus 
rupi jų “Vilnies” rėmimas, negu 
kad P. U. P. Kliubo, prie ku
rio jie patys priklauso, tai pa
liudija ir šis faktas. Birželio 
17 d. viršminėtas kliubas čia 
rengė pikniką, bet štai bolševi
kai kliubo nariai tai pačiai die
nai (birž. 17) iš anksto susi
organizavo važiuot į Chięagą, į 
“Vilnies” pikniką. Tiesa, iš 
priežasties lietaus, minėtą dieną 
kliubo piknikas neįvyko, bet 
jeigu ir ne lietus, tai bolševikai 
vistiek butų maskatavę Chica- 
gon, nes jie tam iš anksto jau 
buvo susiorganizavę.

Taigi pasirodo, kad “Vilnies” 
reikalai jiems yra svarbesni ne
gu kliubo, prie kurio jie pri
klauso. Ištiktųjų, “mask viniai 
patriotai” neturi nė už sudilusį 
centą gėdos, kada jie šitaip el
giasi. — Ražas.

Racine, Wis.
Iš SLA. 10-to Apskričio 

suvažiavimo

Birželio 24 d. Root River par
ko svetainėj buvo SLA. 10-to 
Apskričio pusmetinis suvažiavi
mas.

Pradėta 10:00 vai. ryte. Da
lyvavo šios kuopos: 100, 133, 
177, 212, 262 tr 328— viso še
šios kuopos, prisiųsdamos 24 
atstovus. Dalyvavo taip pat 
viąa apskričio valdyba ir kele-
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KUPONAS
Lilymoor, 5, N. La Šalie St.

Malonėkite atsiųsti man “auto route 
žemlapi

Vardas
Adresas

LILYMOOR
KVIEČIA JUS!

Vienatinės Vasarai Resort cottages, kurios teikia 
VISUS miesto patogumus

LILYMOOR
Puikiausi vasarai resortai turi jūsų parankumui 

sekamus dalykus:
Swiss Chalet Clubhouse, ką tik užbaigta ir gata

vai įrengta.
Privatinį golfo lauką VELTUI dėl cottage ir lo

tų pirkėjų.
šokiams svetainę, Tennis, žuvavimą, “Quoits”, 

(Ritinio mušimas), Laiveliais važinėjimą, Maudynes 
ir Kroket.

JŪSŲ vasarinė cottage yra dabar gatavos į 
LILYMOOR. Pamatykit gražias DUTCH COLONIAL 
TIKTAI $568, gatavai įrengtos su sieteliais porčiai. 
Dideli lotai, taip pigiai, kaip $120. *

Neužmirškite, kad randasi tik VIENUI VIENAS

LILYMOOR
Atvažiuokit nedėlioj. Tik viena valanda važiavimo 
nuo Chicagos. Paimkit Rand Road (cementinis ke
lias), tiesiai prie cementinių vartų, įėjimas į kliubą, 

2 mylios į rytus nuo McIIenry.

Užrištomis AkimisV

■ ■ ■ Mokslinis Bandymas

Vadovaujančių Cigaretų, Ponia Morgan Belmont

*-k“ Old Gold
“Savo kelionėse čionai ir užsieniuose, aš labai 
tankiai norėdavau surasti cigaretus malonaus 
skonio, kurie neapkartintų mano burnos ir neįri
tuotų mano gerklės.
“Užrištomis akimis bandymas įtikrino mane, kad 
nereikia daugiau ieškoti... Nes vienas iš keturių 
skirtingų cigaretų suteikė man tokį rūkymo rūšį 
kurio aš visuomet pageidavau.
“Malonus, dailus cigaretai kuriuos aš išrinkau ir 
jie pasirodė esą OLD GOLD... Nėra stebėtina, 
kad daugelis mano draugų pasirinko šių rųšį. Aš 
irgi suradau, kad OLD GOLD yra geriausi ciga
retai iš kitų visų”.

0 r. Lorillard C®., Kst. 1700

Padaryti iš širdžių lapų iš 
tabako išdirbystės.

“Todėl, kad jie yra 
padaryti iš širdžių la
pų iš tabako išdir

bystės”
Vienas po kitam atsiti
kimai kur vadovaujanti 
cigaretai buvo lyginami 
užrištomis akimis ban
dymuose, OLD GOLD vi
suomet buvo | išrinkti, 
kaipo labiausiai užganė
dinanti cigaretai. Todėl, 
kad jie yra padaryti iš 
širdžių lapų iš tabako 
išdirbystės . . . Gamtinio 
naturalio tabako. Tai 
yra priežastis OLD GOLD 
kaip medaus saldumo. 
Štai kode! jus galit juos 
išrinkti, kad ir tamsoje.

PONIA MORGAN BELMONT

ŠVELNESNI IR GERESNI—NESU KOSĖSI IR VEŽIMĄ IŠRŪKĘS

Amerikoje 
(daugiausiai 
parduodama

Lena
Sako

“Labai
gerą 

padaro 
mano 

kepimą

Visuomet 
(Vienodas

Pastatomas per
Premier Malt Sales Company 

720 N. Mlchlgan Avo., 
l’lione VVhltehall

Gaukit šitą
Lena Skudurų
Lėlę
Prisiuntė 10c su kuponu!
Dykai Virimo Knyga!
Frisiųsklt Kupono dėl Virimo Knygos Py
kai kur telpa 200 suvirA išbandytų pata
rimų skanioms valgiams ir saldainiams.

Chicago, | 111. 
7SO7

| l’REMIEK MALT SALES CO. I
7flO N. Mlclilgnii Avė., Degt. A 483 I 

Chlcago, UI.
I įdedu 10c. 1 ‘
• noHUdužtamoH. „ .... . ------- -----

Iilurų LMės (15 colių aug. I.
Kryžiukai <J<-1 IZlfa 

J'riHlŲHkitc. Pykai. ta JIluo Ribbou Malt I 
Exlracl Virinio Knyga.

pilnai apmokėti prisimilimą I
._maz.iroj.imoH Lena Sku- 1

KryjtiukuH dėl I^lfa— . . — .. . — .. I
Virinio Knyga.

Kryžiukai* dėl Knygos

Vardas

I Adjesaa

Feen:a-mint
Liuosuotoją 

Jus kramtysit
Kaip Gumą

> i Soknis Tik
Mėtos -

Babies Love It
Del skilvio ir vidurių nesma
gumų iš priežasties dantų 
augimo, nieko nėra geresnio 
kaip šia saugus Kūdikių 
Lazative.

Mrs. Wimslow*s 
Syrup

Itching Skin
Relieved

Don’t sufler with Eczerna, Dandrufl, Pim 
plės, Blemishee and other annoying akio 
irritations. Žemo antiseptic Uquid is the sale 
aure way to relief. Itching often disappeare 
overnight. Splendid for Sunbum and Poieon 
Ivy. Ali druggists 35c, 60c, $1.00-

žemo
FOR SKIN IRRITATIONS

'įonite
For Cuts and Wounds

Apsisaugoki t užsikrėtimo! 
Gydykit kožną žaizdą ar
ba jsibrėžimą su iiuo ne
nuodijančiu antiseptiku. 
Zonite užmuia bakterijas.
Ir išgydo.

(.ISTERINE
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Padaužoms šiame katančiai musų vyrų sunkiai 
tečiaus didelės bė- (dirba ir tūkstančiai moterų la- 
Jie turi namukus 

kur galima nuo lie-
Ainius augina ir savo kūną le
pina visais galimais budais. O 
vyrai vargsta vargelį visą am
želį Galų gale dar kūmutės,

Trys sesutės
(Dainuokit, kaip “Trys maiše

lės”).

Trys seselės pas darželį 
Kalbasi, kaip gaut bernelį. 
Viena tarė: nėra rodos, 
šapoj dirbti nusibodo. 
Jei galėčiau privilioti, 
Gerai but ant sprando joti

(2 kartu)
Ir kočėlą pavartoti.
Antra tarė: pakol jočiau, 
Tai pirma pasižabočiau;
Už tai reik gerai ištirti;
Gal bejojau t pradėt spirti.
Jei tik gudrumą turėsiu, 
Kiek norėsiu jodinėsiu

(2 kartu) 
Ir pinigus jo turėsiu.
Trečia tarė: aš mylėčiau. 
Apart jojo kitą turėčiau. 
Kad tik ]>ėdę man parneštų. 
Antras į teatrą vestų.
Už tai aš nenorju vieno,
O jau meilės, taip kaip šieno

(2 kartu)
Galim gyvent trys iš vieno.

—Pustapėdis.

To whom it may conren
Vakar “Naujienos” paminėjo, 

kad Reporteris išvažiavo ato
stogoms. Tad surpraiz parčių 
rengėjos ir rengėjai dabar vėl 
gali imt darbuotis. Reporterio 
nebus namie per gana ilgą va
landą. Kada katino nėra aruo
de, tai pelės šeimininkės, lietu
vių patarlė sako. Be to, ir 
bolševikai iš dalies gali būti 
ramus ir aukas rinkti į visokius 
fondus ir fondelius, nes Repor
teris jiem buvo kaip vilkui 
kaulas gerklėj nei nukąst, nei 
praryt. Taigi, mano mieli bol- 
ševikėliai, ir jus naudokitės 
proga. Rinkite aukas, kelkite 
levoriucijas ir smaugkite bur
žujus ir kapitalistus, nes nėra 
kam jų užtarti.

Išvažiavo atostogams ir vie
nas Padaužų ministeris. Reikia 
pasakyti, kad jis pereitą ne- 
deldienį “Naujienų” piknike 
padarė labai daug “deitų”, bet 
dabar, jam prisiėjo staiga išva
žiuoti, taigi dėl tos priežasties 
negalės savo prižadus išpildy
ti. Jis šiuomi paveda man ta
tai išpildyti. Be to, jis man 
paveda ir visus kitus jo asme
ninius ir visuomeninius reika
lus atstovauti. Tad visi tie, ku
rie turi ką nors bendra su mi
nimo p. Padaužos ir savo pačių 
reikalais, prašomi kreiptis į ma
ne.—Padaužų kancelerijos ve
dėjas ir Sekretorius.

Bolševikų laimėjimas
Kadangi bolševikams vis ne

vyksta ir nevyksta SLA. sei
me turėti savo delegatų didžiu
mą, tad vienas “llnies” burdin- 
gierių “Ilny” savo draugams 
praneša ir ramina sekančiai: 
“Dabar visi jau žino, kad atža
gareiviams nepavyko. Ir polici
ja), pasišaukę jie nieko nepešė! 
Priešingai buvo priversti duoti 
tam tikrų koncesijų pažan
giesiems” (bolševikams).

Taigi Amerikos lietuviai bol
ševikai SLA. seime šituo at-
žvilgiu laimėjo daugiaus, negu 
kad Rusijos bolševikai, nes 
Amerikos lietuviai bolševikai 
nuo “atžagareivių” gavo kon
cesijų”, o Rusijos bolševikai 
ne tik kad negauna, bet visuo
met atžagareiviams tik duoda 
koncesijas. Skirtumas didelis 
ir laimėjimas nemažas. Aš ma
nau, kad ir Padaužos tai pri
pažins. Tik man galvą suko 
sekantys klausimai: “atžage- 
reiviams nepavyko SLA. sei
me kas? Ką jie norėjo pešt

ir kodėl nepešė? Ir kas juos 
privertė “duoti koncesijų”?., 

šituos klausimus gal tik pa
tys bolševiku generolai galėtų 
išaiškint, nes paprasti “llnies” 
burdingieriai. aš tikiu, juos iš
aiškinti yra ne “štant”.

—Kalvis.

Pažvelgus užpakalin
Kada mes sakome pažvelgus 

užpakalin, tai tas reiškia, kad 
mes žvelgiame j praeitį. Ar ta 
praeitis yra tolima, ar artima, 
ne tiek čia svarbu, žmonės ir 
tautos iš užpakalio, tai yra iš 
praeities, dažnai ir stiprybę 
sau semia. Padaužų valstybės 
arba Respublikos vyrai žiuri 
užpakalin visai kitais iš.skaii- 
liavimais. Tie išskaitliavmai 
gali būti įvairus. Tas, žinoma, 
dažnai priklauso nuo Jaiko, vie
tos ir aplinkybių. Bet šiuo 
kartu pažvelgkime į visai neto
limą praeitį. Laikas bus perei
tas nedėldienis, o vieta “Nau
jienų” piknikas.

Jau visam pasauliui buvo pra
nešta, kad Padaužų Respubli
kos aukšti valdininkai ir už
sienių diplomatai bus minimam 
piknike ir turės savo pavilioną. 
Taip ir įvyko. Į Padaužų iš
kilmes atsilankė daug aukštų 
svečių iš svetimų valstybių: 
buvo ukrainų atstovas, kazokų! 
iš Kubaniaus, kaukaziečių, ru-1 
sų. žemaičių, dzūkų, ka
lakutų, latvių, zanavykų, kap
sų ir kitų. Buvo ir Moterų 
Respublikos atstovai.

Kad padarius iškilmes puošnes- ; 
nėmis, Padaužų atstovai impor-’ 
tavo sau orkestrą net iš užsie-1 
nio. Rengtasi prie didžiausių, 
iškilmių vakare. Bet Senis' 
Neptūnas užsirūstino ant ko! 

tai ir pradėjo savo graudžias 
ašaras lieti apie pusiauvaka- 
rius. Vos mažą dalelę programo 
išpildžius, teko nutraukti pro
gramas. O gražiausioji ir iš- 
kilmingausoji programo dalis, | 
būtent kalbos, dainos ir baleto ‘ 
šokiai ir kiti dalykai vistik; 
pasiliko neišpldyt. Padaužų 
Respublkos gerb. prezidentas 
jau buvo prisirengęs ir atatin
kamą šiai šventei prakalbą pa
sakyti, o po to ir naują Padau
žų konstituciją paskelbti, bet, 
kaip žinote, viskas nuėjo šuniui 
ant uodegos. Už tai reikia kal
tinti senį Neptūną. Mes iš sa
vo pusės buvome prisirengę 
prie visa ko, tai yra, kuopui- 
kiausiai priimti ir pavaišinti 
visą diplomatini korpusą ir au
kštuosius svečius.

Reikia pasakyti, kad lietus 
sugadino gerą dalį musų už
manymų. Bet Padaužos dėlto 
nenusimena. Jeigu paimti gal-! 
von tai, kad- dėl lietaus bolše
vikai revoliucijų neįvykdo ir 
turi jas atidėti ateinančioms 
gentkartėms, tai Padaužoms, 
kad ir buvo sušlapinta dalis 
programo, tai tas tik nusi- 
spiaut. Visa bėda tame, kad 
mes negalėjome tinkamai publi
kos palinksminti, o visi kiti 
diplomatiški triksai ėjo savo 
keliu.

Matote, Padaužos yra kultū
ringos ir aukštai civilizuotos 
Respublikos piliečiai.. Pas juos 
tiek progresas pakilęs, kad jie 
lengvai moka kovoti su gam-
ta. Lietus gali daug blėdies 
padaryti bolševikams ir tiems 
piliečiams, kurie eina jų pėdo
mis. Klausimą galima pasta
tyti maž daug taip: užeina 
lietus. Kur dėtis? Aišku, kad 
kiekvienas pasakys, jog reikia' 
ieškoti pastogės. Bet kas bol-' 
ševikams duos pastogę, kad jie 
savo neturi. Tad tokiam atsi
tikime ir prisieina kur nors 
bėgti, arba atsiduoti Dievo va- , 
liai. Jei nustos lietus, bus ge-‘ 
rai, o jei ne, tai teks šlapiam.

eiti namo, 
atsitikime 
dos nėra, 
ant ratų,
tau pasislėpti ir dažnai galima 
savo reikalus aptarti. Gi jei 
dar vis lyja ir nenustoja, tai! pinigus pasigriebusios, išdumia 
R-iilinm. su šiuo namuku tiesiai

I parvažiuoti namo. Bet kaip ga
li biednas bolševikais proleta- 
rijušas tai padaryti, kad jis 
neturi to namuko, o kapitalis-

' tai jam neduoda. Tuo klausi
mu Padaužos irgi jau kremtasi 
ir rengiasi pravesti reformas, 
kuriomis einant bus nusavina
ma automobiliai iš buržujų ir 
kapitalistų ir atiduodama bol
ševikams. Bet kol tų reformų 
nėra, tai visi bolševikai prašo
mi dar susilaikyti nuo levoriu- 
cijų.

Taigi, bežiūrėdami užpakalin, 
pradėjome žiūrėti priešakiu ir 
dalinai krypti nuo temos.

Tad dar kartą
■ gręšti i
! kad Padaužos turėjo good time 
; “Naujienų” piknike ir prie pro
gos gali pasakyti dėkui tam, 
kam priklauso už išlaikymą su
tarties ir pagerbimą tinkamai 
Padaužų Respublikos. Padau
žos geidžia turėti draugingus 
ryšius su visais gerais kaimy
nais. Dėkojam ir visuomenei, 
kuri suprato ir įvertino Pa
daužų Respublikos kilnių vyrų 
kilnius darbus. Dacol. —P.P.P.

su burdingrieriai. Trobai teisin
gai poetas pasakė:

“Neveski, vaikine, neveski 
pačios neteksi, vaikine, liuosy- 
bes saldžios“.—A. iš B.

Paaiškinimas

tenka atsi- 
užpakalin ir pasakyti,

Padaužos, bracia, visuomet 
pataiko į tą vietą, į kurią rei
kia pataikyti. Paimkim sau, 
kad ir rudyjančių talentų rei
kalu daug žmonių, gerų žmo
nių, kalbėjo, laikraščiuose rašė 
ir net aukų prašė, bet iš jų tų 
visų varažyjimų niekas neišėjo. 
Gi Padaužos be jokių šnekų, 
kaip paprastai sakoma, tik pa- 
pukšt ir yra talentams šveisti 
fabrikas. Nuo tos dienos, kuo
met oficiališkai tapo apznai- 
minta visam pasauliui apie Ta
lentų Šveitimo Fabrikus atve
žimą, jau, bracia, tūkstančiai 
talentų užsiregistravo dėl nu- 
šveitimo, o kiti tūkstančiai pra
šo įvairių informacijų. Kadangi 
vis tų talentingų žmonių 
simai galima perplėšti 
šmotu, būtent, vieni nori 
ti su kuo, kaip ir kokiu
talentai yra šveičiami, kiti — 
ar mes turime talentų šveitimo 
fabriko skyrių Kaune. Prieša
kiniams, nenorėdami visas fab
riko paslaptis atvožti, galime 
veptelėti tik tiek, kad mes ta- 

šveitimui vartojame:

klau- 
į du Y • zino- 
budu

Dvi kūmutės
tik-

goldust ir octagon scouring 
cleanser. Paskutiniai lai žino, 
kad Kaune mes turime talentų 
šveitimo skyrių ir jau išsiuntė
me į tą skyrių du vagonu gold
ust ir vieną vagoną octagon 
scouring cleanser.

AUCTION
(LICJTACJJA)

j mano pamočniką, nes aš iš-
kiutinu j arba ant vikolšino.
—T. Š. F. Vyriausias Vedėjas.
... P, S. Visi žmonės, merginos

ir moterys, kurie ir kurios tu
rite padarę deitus su manim, 
prašau įsikalti sau į galvas, kad 
aš visus deitus—biznio, socia
lius ir kitokius, iš priežasties REZIDENCIJŲ LOTAI, BIZNIAVI 
vikeišino, o ne mano, atidedu ne- LOIAI IR BUNGALOWS 
apribotam čėsui. O jeigu ku
riems arba kurioms bus didelis 
reikalas, kreipkitės j mano pa-
močnikų, nes jis yra įgaliotas Kickcr-S 

ir pilnai tinkamas mano reika- Ricker’s 
Ricker's

Su bato j, birželio 30, 2 vai. 
po pietų

lūs vesti.-*—T. š. F, V. V*

VVENNERSTEN S

IŠRINKTAS
didelė dauguma!

JM. t. *

iki Brookfiekl
iki Lyons
Ogden Gardens.

Brookfield, III.
IŠPARDAVIMAS JVYKS 
NEŽIŪRINT LIETUS AR 

SAULĖTA
OGDEN & CUSTER AVĖS. 

BROOKFIELD, ILL.
Jmkit C. B. & Q. geležinkelį iki 

Brokkfield. Žemė randasi 3 blokai
1 j pietus West Town eleetrie jki 
Lyons, persėskit ant buso.

Automobiliais kelias, Ogden Avė. 
1 tiesiai iki savasčių.

Tai yra tikra proga nusipirkti ge
ros žemės jūsų nustatytomis kaino
mis.

LOTAI BUS IŠPARDUOTI 
BARGENŲ KAINOMIS JŪSŲ 
PASIŪLYTA KAINA — BUS 

MUSŲ KAINA
I
1 Yia suros, vanduo, gasas, elektra, 
šalytakiai, išmokėjimais.

Del smulkesnių informacijų šauki
te Lavvndale 0675.

Atrba atsišaukite į ofisą,
8730 OGDEN AVĖ. 
KONRAD RICKER, 

savininkas, 
2158 St. Izjuis Avė.

Jie gavo ko norėjo! Visi 
užganėdinti su vienatiniu 
Tikru Apynių Malt Ex- 
tractu

R. E. Cross & Co

M,\| HOI

Realty Auctioneers
139 N. CLARK CT.

CHICAGO, ILL.

WENNERSTEN'SFW MOKYKLOS NURSR. 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURĖ

TU ŽINOTI ŠITATikras Apynių Malt Extract

ir šneka,

po vyrų, 
vaikų ii 
ir nami-

ne pasaka, bet tikra 
Chicagos mieste gyvena

venimas. Dar reikia pridėti, 
kad jiedviejų vyrai sunkiai dir
ba, o jiedvi dar sunkiau balia- 
voja. Bet tai ne naujiena: tu-

jama*. Paimk

vartoti neiio- 
jaučiatės. Kiak- 

privalo turfti

nesmagumo.

Nujol galit 
rint kaip jų* 
vien* moterie 
buteli nande.

Kodėl nepaimti su savim savo šeimynos ir atlankyti 
tuos miestus? Greiti North Shore Linijos trauki
niai išeina iš Adams ir Wabash stoties, Chicago, 
kiekvieną valandą į Milvvaukee, Racine, Kenosha, 
Waukegan, North Chicago. Kiti greiti traukiniai iš
eina iš Chicagos dar tankiau, kaip tai į

KALBĖDAMA *uklte*n«* mo
kyklon merginom* apie aam*- 
niną higieną, patyru*! dUtrik- 
to nur»4 nasak* t

"Viena pagrindinių tal*yk- 
lių dėl merginų aveikatoa. tai
kia užlaikyti aiatemą norma
liame *tovyje. Normali* manio- 
(tinimą* ir dieta turi but var
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, ne* ji* 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto- 

iaukltą kiek- 
Joa nepadaryt

Čia 
rybė. 
dvi lietuvės kūmutės ir kai- 
mynkos. Jiedvi turi 
po burdingierių; turi 
mergaičių; turi vyno 
nes.

Jiedvi kalba, kalba
šneka vis apie vyrus—apie sa
vuosius ir svetimus, dažniau
sia svetimus. Jiedvi geria, ge
ria ir paskui bučiuojasi bu
čiuojasi tai viena antrą bu
čiuoja, tai kokį vyrą bučiuoja, 
jei tik sugriebia. .♦

Jiedvi dainuoja, dainuoja vis 
tas pačias daineles ir vis tuo 
pačiu užkimusiu balsu. Jiedvi 
kartais deklamuoja, kol liežu
vis dar vartosi.

Jiedvi moka telefonu naudo
tis. Tiktai jau kai pradės kal
bėti, tai kalba, kalba, kol dra- 
tai užsidega...

Patogus nuvažiavimas i

MILWAUKEE, 
RACINE, KENOSHA, 
Zion, WAUKEGAN

TEISINGAS 
PATARNA

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

C. P. SUROMSKI & CO
Real Estate 

3352 S. Halsted St.
Phone Yards 6751

1 ■111 ... ,

Permodeliojame
Mes atliekame visą dar
bą; statome mūrinius ir 
medinius bungalow, ga
ražus, sun parlorus, pa
keliam namus, jdedam 
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 t
Telefonas ........................

“Outing” Patarna
vimas

The Outing and Recreation 
Bureau prie 72 W. Adams 
St., turi departmentą teiki
mui veltui informacijų apie 
visokius išvažiavimus 100 
mylių tolumo nuo Chicagos. 
Ekspertai pagelbės jums su- 
fdanuoti patogią ir pigią ke- 
ionę, vieną dieną, savaitę 

arba kiek tik norit laiko. 
Gausit pilnas informacijas 
apie žuvavimą, pasivaikščio
jimą, laiveliais pasivažinėji
mą, golf, vaizdų apžiūrėjimą 
arba kitokį pasilinksminimą, 
kiekviename miestelyje arba 
prie ežerų kur daveža North 
Shore Linijos Traukiniai. 
Šios informacijos teikiamos 

Telefonuokit State 
arba atsilankykit į 

Daugelis žemlapių

veltui. 
0080 
Biurą.
ir iliustruotų knygelių duo
dama veltui.

Kenilworth 
Winnetka 
Hubbard 

♦Woods
Glencoe 
Ravinia 
Highland

Park

J Highwood 
Fort Sheridan 
Lake Forest 
Lake Bluff 
Great Lakęs 
Zion 
Mundelein 
Libertyville

iSvengsite susigrūdimų *■*4- c i 4- «<TVažiuodami tuo budu išvengsite susigrūdimų 
Kainuoja mažai. Imkit Rapid Transit “L” 
nius tiesiai iš jūsų arčiausios North Shore 
stoties. Randasi šešiose parankiose vietose 
South Side, taipgi 223 So. Wabash ( ‘ 
Wabash), prie Grand Avė., Wilson Ave„.
St. Telephone Central 8280, dėl informacijų 
traukinių patarnavimą.

kelyje, 
trauk i- 
Linijos 
stotys 

(Adams ir 
ir Hardward 

apie

Motor Coach Sujungimai

Reguliaria motor coach patarnavimas susijungia su 
North Shore traukiniais Waukegan arba Liberty- 
ville į —
Fox Lake
Channel Lake
McHenry
Iš Kenoshos motor coach
Lake, Paddocks Lake, Twin Lakęs ir Lake Geneva.

Antioch 
Lake Vilią 
Deerfield

Lake Zurich. 
Woodstock 
Northbrook

eina į Powers

Wauconda 
Gumee 
Techny

Lake, Silver

Chicago North Shore 
& Milwaukee Railroad Co

The Road of Service

FLIT
IŠNAIKINA

Kandis, Tarakonus, 
Blakes, Muses Ir 

Kitus .Vabalus
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drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
IU. — Telefonas: Roosavelt 8800.

PABĖGIMAS Iš VARNIŲ

Lietuvos laikraščiai rašo, kad naktį iš 10 į 11 bir
želio pabėgo iš Varnių koncentracijos stovyklos devyni 
politiniai kaliniai, iš kurių tečiaus šeši tapo tuojaus vėl 
suimti. Tarp sugautųjų pabėgėlių esą šie: buv. Seimo 
narys N. Radys, Marcinkevičius, Baliaskas, Vaižėta, 
Daškus ir Matutis.

P. Radys, kurio vardas yra minimas šitoje žinioje, 
lankėsi pernai metais Amerikoje ir laikė daugelyje vie
tų prakalbas, aiškindamas aplinkybes, kuriose įvyko 
gruodžio 17 d. “pučas”. Jį tuomet biauriai šmeižė kle
rikalų spauda. Kaip tik jisai pagryžo į Lietuvą, tuo
jaus valdžia jį suėmė ir išgabeno į Varnius, nors teis
me jisai nebuvo nuteistas. Ir toje koncentracijos sto
vykloje jisai, kaip matome, buvo laikomas iki šiol. Da
bar, po nepasisekusio mėginimo pabėgti, jo ir kitų kali
nių padėtis Varniuose bus dar aršesnė.

Tai tokios naujienos ateina šiandie iš Lietuvos.

“NEO LITUANIJOS” TĖVAS

Prieš kokį dvejetą mėnesių buvo minėta “Naujie
nose” apie adv. Kazio Marčiulionio bylą ir pabėgimą iš 
Lietuvos. Kadangi Marčiulionį pažįsta daugelis ameri
kiečių, nes jisai 1923-4 m. buvo Amerikoje ir, kaipo 
“Neo Lituanijos” studentų korporacijos atstovas, kartu 
su Banaičiu rinko aukas, tai bus ne pro šalį paduoti 
čia smulkesnių žinių apie jo “žygius”, atvedusius prie 
tos bylos.

“Lietuvos Žiniose” randame šitokį pasakojimą:
“Prieš keletą metų K. Marčiulionis apsiėmė par

duoti svetimą namą, esantį kampe Miškų ir Gedi
mino a-vių Nr. 13-15.

“Namas dviejų aukštų, mūrinis, be to dar ge
ras medins namels kieme, turtas, daugiau kaip 
100,000 litų vertas. To namo savininkas laike karo 
yra miręs, o turto paveldėtojai gyvena Vilniuje. 
Esant tarp Lenkijos ir Lietuvos karo stoviui, to 
turto paveldėtojai negalėjo čia atvykti. Turtui 
globoti buvo samdomas prižiūrėtojas pil. Mykolas 
Staševičius, kurs įgaliavimą buvo gavęs dar prieš 
karą esant gyvam to namo savininkui.

%
“Globėjas Staševičius, pamokintas Marčiulio

nio, padavė teismui prašymą, kad jam, daugiau, 
kaip dešimtį metų tą turtą valdančiam nuomininko 
teisėmis, nesant paveldėtojų, minėtas turtas įsise
nėjimo teisėmis butų pripažintas jo nuosavybe.

“Teismas, per tam tikrą laiką neatsišaukus to 
turto tikriems paveldėtojams, pripažino visą turtą 
prižiūrėtojo pil. Mykolo Staševičiaus nuosavybe. 
Čia teismas sąmoningai suklaidintas, nes buvo pa
statyti melagingi liudininkai, kurie įrodinėjo, kad 
Myk. Staševičius buvo nuomininkas ir daugiau, kaip 
dešimtį metų namą valdo.

“Kaip tik buvo gauti nuosavybės dokumentai, 
tuč tuojau rūpintasi turtą parduoti. Iš pradžios 
namus norėjo pirkti Šiaulių S-ga, bet toji pamačius, 
kad čia esama neaiškumų, pirkti atsisakė. Tuomet 
namus pirko p. Fišeris už 85,000 litų, kuriuos turto 
‘savininkas’-—Staševičius pasidalino per pusę su sa
vo ‘advokatu’.Kaziu Marčiulioniu.

“Pardavus namus, Vilniuje gyvenantieji tikrie
ji savininkai iškėlė bylų. Byla atsidūrė prokura
tūroje, kur paaiškėjo p. Marčiulionio ‘juridiniai’ 
gabumai, už kuriuos gręsė kalėjimas. Tuomet, jis 
nieko nelaukdama, spruko į užsienį. Tą patį pada
rė ir to turto ‘paveldėtojas’ Myk. Staševičius.

“Pris. adv. Taryba, įvertindama tokį pris. adv. 
padėjėjo K. Marčiulionio žygį, kurs nėra suderina
mas su advokato pareigomis, atėmę jam visam lai
kui teisę praktikuoti. P. M. tokį nutarimą apskun
dė Vyr. Tribunolui, kurs, peržiūrėjęs jo skundą, 
rado reikalo grąžinti atgal advokatų Tarybai klau
simą persvarstyti”.
Bestudentaudamas, Marčiulionis įsteigė “Neo Lit

uanijos” korporaciją, kuri su valdžios pagalba pasistatė

Užsisakymo kainas
Chicago je — paltu:

Metams................ .... ........  $8.01
Pusei metų —.........    4.00
Trims mėneriama ,■ -_ — 2.50
Dviem mėnesiam 1.50
Vienam mėnesiui________  .75

Chicagoje per iineiiotojuai
Viena kopija —T , _______ — 8c
Savaitei 18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago* 
je, paltui

Metams ____ ....___ >7.00
Pusei metų------------------  8.50
Trims mėnesiams________ 1.75
Dviem mėnesiams ... ....... 1.25
Vienam mėnesiui —________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[ Atpiginta]:

Metams ------------ - .. . — $8.00
Pusei metų...................   4.00
Trims mėnesiams------------ 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

namus Kaune ir yra visaip proteguojama Smetonos ir 
Voldemaro. Jam besilankant Amerikoje, jį, kaipo dide
lį “patriotą”, karštai rėmė Sirvydai.

Na, ir “pasižymėjo” tas patriotas!

BOLŠEVIKŲ “GAUJA”?

“Vienybė“, rašydama apie S. 
L. A. seimą Baltimorėje, šitaip 
ch ara k te r i z uo j a t r i ukšmin gą j ą 
bolševikų frakciją:

“Savo taktika bolševikai 
šiame seime parodė, kad jie 
nėra joki demokratijos pri
tarėjai, kaip kad bandė save 
piešti. Nėra jie nei ‘pažan
gus’. Savo pasielgimu jie į- 
rodė plačiai Amerikiečių vi
suomenei, kad tai nieko ne
galvojanti gauja, arba kaip 
Amerikonai vadina, ‘mob’. 
Kas gi matė, kad organiza
cijos seime, kur dalykai 
reikia rišti diskusijomis ir 
argumentais, opozicija atsi
stoja visa vienu sykiu ir rė
kia, kaip vilkai, ištisas va
landas, neprileidžiant rimto 
aptarimo, diskusijų, demo
kratinių ginčų? Taip elgiasi 
tik neprotaujanti gauja, o 
ne išmintingi žmonės. Ir sa
vo pasielgimu opozicija dar 
sykį Amerikiečiams ir SLA. 
nariams įrodė, kad tokiai 
gaujai pavesti didžiulės or
ganizacijos reikalus yra pa
vojinga. Tai butų mirtinas 
organizacijai smūgis! Su 
protaujančiais žmonėmis, su 
žmonėmis, kurie pripažįsta 
ramaus apsvarstymo svarbą, 
kurie pripažįsta argumentų 
galią, dar galima susikalbėti, 
dar galima rimtai skaitytis. 
Bet su gauja šūkaujančių, 
betvarkių, sufanat i z u o t ų 
žmonių — nieko negalima 
padaryti. Ką ta gauja pa
lies, (jei nebus apsaugos), 
tai viskas pavirs į dulkes, 
bus sunaikinta.“
Ne taip, žinoma, baisu, kaip 

“Vienybė“ piešia, bet jos žo
džiuose yra tiesos.

Bolševikiška frakcija SLA. 
seime elgėsi biauriai, skanda- 
liškai. Ji nuolatos kėlė triuk
šmą, baubė, trukdė priešingos 
pusės delegatų kalbas ir kito
kiais budais ardė seimo tvarką. 
Tečiaus vargiai galima sakyti, 
kad ji elgėsi, kaip “gauja“ 
(mob). Greičiaus priešingai: 
bolševikai seime elgėsi, kaip 
mašina, valdoma tam tikrų par
tijos politikierių.

Gauja yra neorganizuota ir 
nedisciplinuota; ji gyvena upu 
ir jausmais ir nesivadovauja 
protu. Tuo gi tarpu bolševikai 
seime buvo labai gerai susior
ganizavę ir išmuštruoti. Kiek
vieną vakarą ir pietų pertrau
kose jie laikė savo slaptas kon
ferencijas, kuriose buvo išdir
bama visi jų planai. Seimo po
sėdžių salėje tam tikri iš ank
sto paskirti bolševikų lyderiai 
ėmė balsą kiekvienu klausimu, 
nustatydami savo frakcijos po
ziciją, ir pagal jų duotą ženklą 
visi kiti bolševikiški delegatai 
kartu stojo, kartu rėkė, kartu 
kėlė rankas — kaip automatai.

Taigi yra netiesa, kad seime 
tapo “nugalėta gauja“. Tenai 
buvo nugalėta ne gauja, bet 
organizuota partijos mašina, ii' 
tai yra daug didesnis laimėji
mas, negu pergalė ant neorga
nizuotos, apkvaišusios gaujos.

Susiorganizavę bolševikiški 
delegatai, beje, dažnai vartojo 
tuos kovos metodus, kurie tin
ka neprotaujančiai gaujai. Jie 
triukšmavo, rodė šlykščią ne
toleranciją svetimoms nuomo
nėms, buvo akyplėšiški ir — 
akli. Bolševikai nesuprato, kad 
ta obstrukcijos taktika, kurios 
jie laikėsi nuo seimo atidarymo 
iki pat jo galo, kenkė jiems pa
tiems daug daugiau, negu “po
zicijai“. Juo atkakliau bolše
vikai trukdė seimo darbą, tuo 
griežtesnis darėsi daugumos 
delegatų nusistatymas prieš 
bolševikus, tuo mažiaus buvo 
pavojaus daugumai suskilti tuo 

ar kitu klausimu. Ir rezultatas 
buvo toks, kad bolševikams ne
pasisekė pravesti ne vieną sa
vo sumanymą. Visi daugumos 
įnešimai buvo priimti, visi vir
šininkų ir komisijų raportai 
buvo patvirtinti, visi daugumos 
remiami kandidatai buvo iš
rinkti. O “progresyviai“ rėks
niai išėjo iš seimo nieko nepe
šę.

Bolševikiška mašina elgėsi 
“gaujiškai“ dėlto, kad ją valdė 
nugrubusios rankos. Gabus va
dai, kontroliuodami 40% balsų 
seime, butų galėję atsiekti la
bai daug. Bet bolševikų lyde
riai seime buvo gremėzdai ir 
Molio Motiejai.

PASAKORIAI.

“Laisvė“ mėgina išaiškinti 
bolševikų pralaimėjimą SLA. 
seime šitaip:

“Iš musų pusės seime bu
vo, galima sakyti, tiktai ei
liniai nariai. Ir vis tik, jie 
taip įkaitino fundamentalis
tus (! “N.” Red.) ir tą tu
ziną lietuviškų advokatėlių, 
kad jie ilgai negalės atsipei
kėti.“
“Progresyvis“ pasakorius la

bai klysta, jeigu jisai taip ma
no. SLA. dauguma nė sykį ne
buvo seime taip įkaitinta, kad 
jai butų reikėję “atsipeikėti“. 
Kaipo įrodymą to, galima- pa
žymėti tiktai vieną faktą, kad 
svirno vedėjai visą laiką išlai
kė pilniausią lygsvarą ir ne tik 
nedavė bolševikams suardyti 
seimą, bet ir sugebėjo apsieiti 
be represijų prieš triukšmada
rius.

Gryniausias absurdas yra 
taip pat sakyti, kad bolševikai 
seime turėję tik savo “eilinius 
narius“. Tikrenybėje tenai bu
vo ne eiliniai bolševikų nariai, 
bet visa bolševikų partijos va
dovybė. Tenai buvo Bimba su 
Andriuliu, kuriuodu, nors ne
turėjo balso seime, bet sekė vi
są seimo eigą, sėdėdami prie 
reporterių stalo, ir nuolatos da
vinėjo patarimus savo drau- 
draugams svetainėje ir slap
tosiose konferencijose. Tenai 
buvo Ješkevičiutė (bene ga
biausia iš visų bolševikų, tik 
jai trūksta gilesnio išsilavini
mo) ; Bimbienė, Karosienė, 
Siurba, Bovinas, Šalaviejus, Ba
cevičius ir visa eilė kitų dides
nių ir mažesnių bolševikiškų 
“žvaigždžių“.

Iš bolševikų lyderių seiman 
buvo neatvykęs tik Pruseika 
su Vidiku. Bet Vidikas iš vi
so yra zero, kailio partijos va
das; o Pruseika tai — Vijur
kas, kuris niekuomet neturi sa
vo nuomonės ir dėlto pataikau
ja kartu visiems. Pruseika y- 
ra drąsus tik iš patvorio am- 
bryti, bet ne viešai ginti savo 
nuomonę — tai kokios naudos 
bolševikų partijai butų galėjęs 
atnešti jo buvimas seime?

Bolševikams Baltimorės sei
mas dėlto ir yra be galo liūd
nas, kad tenai buvo sumobili
zuotos visos jų rinktinės jėgos 
— ir jos tapo sumuštos. Tai 
buvo tikras bolševikų Water- 
loo!

ISTORINIAI ANEKDOTAI

Už tūlą epigramą apie Or
iono hercogo išdykusį gyveni
mą Volteris pirmą kartą pate
ko Bastilijos kalėjiman. Už ne- 
kurio laiko paleistas ir pensija 
apdovanotas, Volteris rašo her
cogui: “Aš labai dėkoju, kad 
Jūsų didenybė taip rūpinasi 
manimi, bet visgi norėčiau pra
šyti, ateity mažiau rūpintis 
mano butu“.

Vieną kartą kaž kas paklausė 
Volterio nuomonės apie žemės 
amžių. Nėkiek negalvodamas, 
jis atsakė: “mano supratimu 
žemė sena koketė, iš kurios 
niekados nesužinosi, kiek ji 
metų turi.“.

(Pactflo and Atlantic Photo!
Donn Byrne, žymus airių ra

šytojas, žuvęs birž. 19 d., ap
virtus jo automobiliui.
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Skaitytojų Balsai
[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako] *

Ant vagies kepurė dega

Kiek kartų dr. Montvidas 
viešai prisimena apie “nemok
šas” arba “nedasimokinusius 
žmones“, tiek kartų vilniečiai 
kuogereičiausiai atsiliepia. Nors 
daktaras nė vieno asmens ne
įvardina, bet vilniečiai, mato
mai, pasijunta užgauti, nes mė
gina atsikirst. [ paskutinį 
daktaro straipsnį, tilpusį “Nau

jienose“, jie “atsikerta“ (num. 
I 138) prirokuodami nedasimoki- 
I nimą kitiems, nes anie, girdi, 
neužbaigę mokslo į inžinierius, 
daktarus ir advokatus.

Na, o vilniečiai, patys save 
prisiskaįto prie nedamokytų ? 
Kas tau! Mat, jie užbaigė sa
vo “mokslus“.

Kokius mokslus?

Na-gi bulbaskutystės, barz- 
daskutystės, lopetystės ir kel- 
neprosystės.

Šitas “mokslo“ šakas užbai
gę, jie neprisirokuoja save prie 
nedamokytų, ir, be gilesnio iš
silavinimo, dagi be Vidutinių 
gabumų, jie mano turį kvalifi
kacijas laikraštį redaguoti; ūž

ėtai tas jų laikraštukas sulig sa- 
' vo jėga esti lygus tam veži
mui, į kurį buvo įkinkyti gul
be, lydeka ir vėžys. Kaip tas 
pasakiškas vežimas nė iš vietos 
nėjo, taip ir jų laikraštukas nė 
iš vietos neitų, jei jo netrauk
tų aukos ir “paskolos“ (teisin
giau, dovanos) tų neapšviestų 
žmonelių, kuriems jie įbruko 
aklą tikėjimą į Maskvą.

Bet įbrukti aklą tikėjimą 
tamsiems žmonėms yra daug 
lengviau, negu paliepis apsi
šviesti. Juk ir tamsus tikybi
nių sektų vadai apsčiai suran
da sau pasekėjų, o kartais net 
ir puspročiai “dievo įkvėpti“ 
pranašai patraukia savėp leng
vatikių daugiau, negu kas ki
tas. Todėl patraukia juos ir 
komunistai, nors pastarųjų ap- 
švieta kartais yra tokia kad jie 
ne tik nemoka orientuotis pai
niais gyvenimo klausimais, bet 
ir lengvai išduoda patys savo 
silpnybes: jautriai atsiliepdami 
į kiekvieną pastabą apie “ne
mokšas” ir “nedamokytus žmo
nes”, pasirodo ipatys jais esą- 
ant vagies kepurė dega.

—Komunistas.

Paaiškino 
«

Berniukas (įėjęs į krau
tuvę) : Prašau man duoti šmo
tą virves va šitokio storumo.

Pardavėjas: O kokio il
gumo?

B e i< |n i |u kas: Kad pririš
ta ožka negalėtų pasiekti ko- 

I pustų.

Didis už šviesą ir 
laisvę kovotojas 
Jurgis Bielinis

Sukako 10 mtų nuo įvykio, 
kurs 1918 m. vokiečių okupaci
jos nakčiai viešpataujant buvo 
mažai pastebėtas, žiląs 70 me
tų peržengęs senukas nukelia
vęs nuo savo namų keliasde
šimt kilomętrų, užėjo pernak
vot pas pažįstamą ūkininką. Iš 
ryto, vos pajėgė išeit iš kluono, 
sukniubo prie pat vartų po 
kryžium. Nuneštas į grįčia, 
nė žodžio neprataręs, senukas 
po kelių minučių mirė. Buvo 
tai 1918 m. sausio 18 d. Pa
laidotas jis Suostų kapinėse.

Tas senukas buvo Jurgis Bie
linis, (tėvas Kipro Bielinio, ži
nomo socialdemokratų veikėjo 
ir Lietuvos Seimo atstovo) 
plačiai pagarsėjęs knygnešys ir 
keistas, žmonių supratimu, 
žmogus. Jis niekada nerimo, 
vis eidavo, keliaudavo, keistas 
kalbas kalbėdavo. Dažnai sa
kydavo: “Nemirsiu, kol neiš
vysiu iš Lietuvos maskolių... 
Nemirsiu, kol nepamatysiu ne
priklausomos Lietuvos...“ Ir 
kalbėjo tai ne tik prieš mirtį, 
bet ir tada, kai niekas ir ne
manė sulauksiąs karo, kada 
Rusijos galybė buvo didžiausia.

Nedaug ir inteligentų tarpe 
buvo žmonių, kurie su tokia 
drąsa ir pasitikėjimu Lietuvos 
ateičiai gyveno tais laikais, 
kaip tas paprastas senelis, vos 
mokslo prieangį matęs.

J. Bielinis buvo ne tik kalbė
tojas, ne tik pranašas, bet ir 
uolus kovotojas Už savo sklei
džiamas mintis. Gimęs dar 
baudžiavos gadynėj (1846 m.) 
jis iš mažų metų savo jautru
mu suprato didelį Lietuvos 
žmonių vargą, bet kartu ir su
prato to skurdo priežastį. Dėl
to jis pradėjo kovoti iš vienos 
pusės prieš rusų valdžią, iš ki
tos pusės už ‘žmonių sąmonės 
kėlimą. Pirmą darbą jis dirbo 
slapta agituodamas žmones 
prieš rusų valdžią ir pats atsi
sakė stoti į rusų kariuomenę. 
Liaudies sąmonės kėlimo dar
bą J. Bielinis pradėjo dirbti 
vyskupo Valančiaus įkvėptas ir 
pasiųstas į Prusus draudžiamų 
lietuviškų knygų pargabenti. 
Nuo to laiko knygnešystė pasi
darė neatskiriamu J. Bielinio 
darbu. Jis praplėtė savo dar
bo sritį ne tik po visą pakuršę, 
bet siekė Ukmergės, Rokiškio, 
Kėdainių apskričių. Ėjo ne tik 
į Prusus, bet lankėsi ir pas Ry
gos, Mintaujos ir Liepojos lie
tuvius. Ne tik knygas platino 
J. Bielinis, bet ir naują atgi
mimo dvasią skleidė visur, kur 
tik pasirodydavo. Jis buvo uo
liausiu platintoju liaudy tų 
minčių, kurias kėlė pradėję 
Prūsuose eiti lietuviški laikraš
čiai — “Aušra”, “Varpas”, 
“Ūkininkas“, “Apžvalga“ ir k. 
Jis iš apačios varė tą patį dar
bą, kurį iš aukšto varė J. Ku
dirka ir kiti tos gadynės min
ties vadai.

Užėjo didysis karas ir rusų 
galybė Lietuvoje žlugo. J. Bie
linio pranašavimo pirmoji dalis 
išsipildė. Dar drąsiau ėmė kal
bėti apie laisvą Lietuvą, kurios 
užuomazga — Vilniaus konfe
rencija ir Lietuvos Tarybos 
įsikūrimas—susidarė dar J. Bie
liniu! gyvam esant. Gaila, 
pačios nepriklausomybės įsikū
nijimo jam neteko šulaukti. Gal 
ir geriau, kad realybė neįsibro
vė į jo visą amžių statytą ide
alią Laisves Pilį. Ijis mirė kaip 
ir gyveno nenuilstančiu kalei- 
viu, kovotoju ir pranašu.

Kaip tokį jį lietuvių tauta 
amžiais minės. (“N. ž.”)

Pradedu Biznį
1) REAL ESTATE, 2) Visokios 
rųšies: Apdraudę (INSURANCE): 
Nuo Ugnies,- Langų, Automobilių, 
Gyvasties ir kitų, 3) Surandu 
PASKOLĄ ant Pirmų Morgičių.

Vesiu bizni per dideles, tvirtas 
ir teisingas kompanijos.

Meldžiu visų suteikti man pro
gų mandagiai iv teisingai jums 
patarnauti.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halstėd St.
» _ ■ ■■ - - - -------------------—------------------------------------------------------J

Ką daryti kuomet 
kas prigeria

Pirmiausia reikia kuogrei- 
čiausiai ištraukti kūną iš van
dens. Visuomet reikia mėgin
ti atgaivinti. Nors kūnas išbu
vęs dešimtį minučių po van
deniu skaitomas mirusiu, vie
nok yra atsitikimų, kur žmonės 
buvo atgaivinti po išbuvimo 
vandeny trisdešimt ir keturias
dešimt minučių.

Reikia prigėrusį paguldyti 
kniūpsčią, taip kad pilvas bu
tų augščiau galvos, kad vanduo 
galėtų bėgti lauk iš gerklės ir 
plaučių. Reikia iššluostyti vi
są burnos vidų kaip tik galima 
pasiekti. Perplėšti drabužius 
ant krutinės ir nugaros ir duo
ti burnai užtektinai oro. Žan-
dus galima atidaryti ir įdėti 
ką nors, kad neužsidarytų.

Paskui reikia užsigulti .ant 
žemutinių šonkaulių ir su ran
komis spausti per tris sekun
das.

Nenuimk rankų nuošonkau- 
lių; bet sustok spaudęs dviem 
sekundom.

Po tam vėl spausk tris se
kundas ir vėl sustok dviem se
kundom. Daryk taip, apie dvy
lika sykių per minutę, kol ap
sireikš kvėpavimas. Toks bū
das greitai išspaudžia vandeni 
iš plaučių, ir kvėpavimas natū
raliai prasideda.

Jei yra kitas žmogus prigel- 
bėti, tegul jis daro ką tiktai ga
li, kad užlaikius prigėrusiojo 
kūną šiltai, trinant jo rankas 
ir kojas ir dedant šiltus kom
presus. Galima dėti kamfarą 
ir amoniją prie nosies kad pa
greitinus kvėpavimą.

Pašauk gydytoją k negrei
čiausiai. Kuomet kvėpavimas 
apsireiškia, įdėk ligonį į šiltą 
lovą tokiam kambary, kuriame 
užtektinai oro cirkuliuoja. Duok 
jam po biskutį karštos kavos 
ar kitų stimuliuojančių gėri
mų. Kartais yra pavojus, kad 
ligoniui nebūtų sunku kvėpuo
ti. Kuomet tas atsitinka rei
kia dėti garstyčių kompresą ant 
plaučių.

Septyni tūkstančiai žmonių 
Suv. Valstijose kasmet netenka 
gyvybės prigerdami. Kad ap
sisaugojus nuo prigėrimo, pa
tartina, bet nereikalinga mo
kėti plaukti. Kvėpuok kiek 
gali, neišsigąsk ir galėsi išlai
kyti galvą virš vandens tol, kol 
pagelbos susilauksi.

Bet geriausis išsigelbėjimas 
nuo prigėrimo, tai mokėjimas 
plaukti. (FLIS).

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

Išdirbinčtojai visokių durių.
Specialio didumo darom pagal orderį 

Jdedam sietelius

Klozeto nutiltas įreng
tas, $13.50. Pirkit nuo 
musų olsclio kainomis. 
Namų apšildymo Įren
gimai parduodami leng
vais išmokėjimais.
l’eoplcs Plumbing & 
Heating Supply Co.
490 Mohvaukee Avė., 

461 N. Halsted St.
Haymurket 0076—0070

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

TIK ką atėjo “Kultūros” 
nr. 5. Galima gauti “Nau
jienose”. Kaina 45c.

G~——G
GYVENIMAS

Mėnesinis Žurnalai
900 W. 52nd Street 

CHICAGO

Prenumerata metams $1.50
£uj»ei metų .................. _ $1
Kopija ........................... 10c

Tik trumpam laikui 
“Gyvenimas” ATPI
GINTAS. Kopija — 
10c. Prenumerata me
tams — $1.50. Pasi- 
naudokit šia nepa
prasta proga.
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Raumenų esencija
E e 1 j e t,o n a s.

Mano ūgis — vjenas metras 
penkiasdešimt astuoni centi
metrai. o svoris 59 su puse ki
logramų. Taigi, kaip matote, 
esu ne tik augalotas, bet ir sun
kus. Mano krutinę kiek siau- 
roka, tačiau savo liemens liek
numu aš labai didžiuojuos. Kai 
keletą metų atgal man teko sto
ti prieš naujokų ėmimo komi
siją, gydytojas mane pamatęs 
palingavo galvą ir liūdnai nu
sišypsojo. Toks jo elgesys man 
ir po šiai dienai tebėra nesu
prantamas.

Kai šventadienį, užsivilkęs 
savo geriausią kostiumą faso
no “charleston” aš einu gatve, 
visi, o ypatingai visos, seka 
mane akimis. Tuo metu jau
čiuos ypatingai patenkintas ir 
labai savimi didžiuojuos.

Nors sportu niekad neužsi
iminėjau, tačiau j jį esu be ga
lo linkęs. Ypatingai mėgstu 
boksą, šiek tiek mažiau fut
bolą. Šarkis man yra tolygus 
dievaičiui. Iki šiol dar nesu 
praleidęs nė vienų bokso rung
tynių.

Taigi tamstos jau žinote, kas 
aš esu. Dabar noriu papasako
ti savo nuostabią istoriją. Ji 
prasidėjo tada, kai vieną vėlų 
vakarą mano brolis grįžęs iš 
universiteto atrodė ypatingai 
sujaudintas. Jis jau daug me
tų studijuoja mediciną ir be to 
daro kažkokius paslaptingus 
tyrinėjimus. Tą vakarą mano 
klausiamas jis neiškentė ir, iš
traukęs iš kišenės nedidelę bon- 
kutę, pilną kažkokio skaidriai 
geltono skysčio, pasakė, kad 
jam pavykę surasti labai svar
bų ir naudingą visai žmonijai 
vaistą. Mano žvilgsnis mato
mai nebuvo perdaug gudrus, 
nes jis, nusikvatojęs ir pažiū
rėjęs ar nieko nėra gretimaja
me kambary, statydamas prieš 
mane bonkutę, paslaptingu bal
su tarė:

“Visų stebuklų stebuklas; 
konsentruotas ekstraktas, kurį 
man pavyko išimti iš raumenų 
daugelio šimtų kralikų. Tai bu
vo baisus darbas, mielas Da
nieliau. Tik pamanyk, jau 
dveji metai kaip aš diena iš 
dienos skerdžiau kralikus, daž
nai iki kelių dešimtų per dieną. 
Raumenų substancija buvo ap
dirbama mano paties išrastu 
metodu. Kiekvienas kralikų 
šimtas davė apie vieną lašą šios 
stebuklingos esencijos. O kiek 
šių nelaimingų gyvulėlių buvo 
išgalabyta, iki man pavyko pa
siekti teigiamų vaisių, tu nė 
įsivaizduoti negali.

“Po velniais, kuriems gi ga
lams visa tai?’’ — paklausiau 
nustebęs brolio kliedėjimu.

“Tu tuoj suprasi. Čia yra 
lygiai astuonios dešimtys gra
mu esencijos ir tu ją suvar
tosi!”

“Kaip?... Tu kraustais iš pro
to!”

“Nesi karščiuok, Danieliau. 
Aš noriu panaudoti tave eks
perimentui. Dabar tu esi tik 
gailesčio vertas sutvėrimas...

“Tadai!...’’ Vos susilaikiau 
jo nepuolęs.

“Tu busi stipriausias Lietu
voje žmogus. Ar pramokai kiek 
bokso?“

“Tik teoretiškai“ atsakiau.
Gerai. Vartok šią esenciją 

kasdien po tris lašus. Astuo
nioms dienoms praslinkus tu 
jau galėsi paristi jautį. Galėsi 
eiti į ringą ir rungtis su ge
riausiais boksininkais. Tu ga
lėsi nublokšti patį Šarkį.

“Tai puiku!“ Aš be galo nu
džiugau. Didžiausia mano sva
jonė nuolat buvo daryti viską 
lygiai taip, kaip dažnai maty
davau vyrus tarpe virvių ke
turkampio darant.

Boksuotis su Šarkiu! Min
tis verta kad ir kažin kokios 
aukos.

O kaip mažai tai vargino!
Pirmus tris lašus Tadas man 

davė dar tą patį vakarą, vis
ką prieš tai gerai išaiškinęs. 
Vos juos nurijęs nė pats nepa- 
sijutau, kaip mano rankoje at
sirado “punktrolleris,“ kuriuo

puoliau Tadą. Jis vos spėjo 
išsprukti pro duris; tą ir se
kančią naktį jis nakvojo pas 
vieną savo kolegą studentą. Vė
liau aš ir pats stebėjaus tokia 
staigia organizmo reakcija. Ry
tojaus dieną aš nebepasitenki- 
nau trim lašais, bet priėmiau 
visą dešimtį. Mano raume
nys išsipūtė tiek, kad suplėšė 
švarką. Kai savo kumštimi 
padariau muro sienoje plyšį, 
manęs visi pradėjo privengti.

Kai bonkutėje skytimo beli
ko vos keletas lašų, aš nebe
galėjau tverti be kovos.

Nuėjęs pas Juršą pasiūliau 
jam suruošti bokso rungtynes 
su Vinča arba su dešimčia ki
tų geriausių boksininkų iš kar
to. Juršą, pažiūrėjęs į mane 
pro savo akinius, nusišypsojo 
lygiai taip pat, kaip ir anas 
gydytojas, bet kai aš truputį 
spustelėjau jo ranką, jis kimiu 
balsu užtikrino mane, kad 
rungtynės greitai įvyks.

Aš nesitreniravau. Ir kam- 
gi? Laimėjimas man ir taip 
užtikrintas. Jei panorėčiau, 
galėčiau visą Tilmanso salę 
(ten turėjo įvykti musų rung
tynes) paversti krūva griuvė
siu.

Vinča taip pat nugirdo kai 
ką apie mano milžinišką jėgą. 
Atėjęs pas mane jis norėjo 
man prisigerinti, pagaliau pra
šė jo pasigailėti. Pamatęs ma
no griežtumą jis išėjo nuleista 
galva, atsidavęs likimui.

Tilmanso salė buvo sausa
kimšai prisigrudus žiūrovų. 
Laikraščiuose daug rašė apie 
mano pajėgumą; visas Kaunas 
norėjo pamatyti naują stebuk
lą. Kelios poros boksininkų, 
kurios rungėsi prieš mano su
sitikimą su Vinča, publikos bu
vo nušvilptos.

Garderobe priėmiau paskuti
nius šešis esencijos lašus. Ma
no raumens išsipūtė dar ]>orą 
centimetrų. Lipant į ringą 
publika sutiko mane pašėlusio
mis ovacijomis. Vinco nesuti
ko nė vienas garsas. Ringo 
teisėjas priminė mums kai-ku- 
rias taisykles. Skambalas da
vė ženklą pradėti rungtynes. 
Mano priešas išlėto atsikėlė ir 
atrodė labai nusigandęs. Aš 
šypsodamas laukiau jo vidury 
ringo. Jis šoko pirmyn mato
mai norėdamas greičiau šiaip 
ar taip baigti rungtynes. Jo 
smūgis pataikė į mane, bet aš 
nejutau nė mažiausio skausmo. 
Aš smogiau vieną smūgį ir Vin
ča išlėkė iš ringo per virves ir 
nukrito pirmose kėdžių eilėse. 
Tačiau jis suspėjo laiku grįžti 
atgal. Jo veido išraškos aš 
niekad nepamiršiu. Nuspren-

džinu pirmame rate su juo pa
žaisti. “Suktybė! Šalin Juršą!“ 
šaukė galerijos publika, maty
dama, kad aš Vinčo visiškai ne
mušti.

Aš šypsodamas linktelėjau 
jiems galvą ir galiorka prapliu
po ovacijomis. Vinča pabalo 
iš pykčio. Jis prispaudė ma
ne į kampą. Įvyko keletas 
abypusių smūgių, bet aš vėl 
nieko nejutau. J^avo kairiąja 
pastūmėjau jį truputį kitgal, 
jis sukrito ir likosi gulėti išsi
tiesęs. Suskaičius iki septy
nių Vinča atsigavo, po devy
nių jis vėl stovėjo ant kojų. 
Galerija staugė.

Vos prasidėjo antras ratas 
kaip aš pradėjau jį rimtai tra
tinti. Bet kas tai? Staiga ma
no priešas nusišypsojo, aš gi 
pasijutau lyg sustingęs. Gal 
esencija nustojo veikusi? Gal' 
aš padariau kokią klaidą bro
lio nustatytoje dietoje? Var
gas man! Aš nebegalėjau 
daugiau muštis, net ranka man 
buvo sunku pakelti. Ir Vinča 
tai pastebėjo. Aš norėjau nors' 
užsidengti, bet mano priešas 
puolė mane tokiu staigiu tem
pu, kurio aš iš ilgojo Juozo vi
siškai nė nesitikėjau.

Aigiptėno Ani pa
moka savo sunui 

Chonšotpui
(Iš senovės Aigipto raštų)

“Saugokis žmonos apie kurią 
rią jos mieste niekas nežino, 
kur ji išeina. Nesekiok jos ir 
panašių jai, nestatyk savęs pa
vojui! išbandymo kas gresia vy
rui išdrįstančiam leistis į ne
žinomą jam jurą, žmona, ku
rios vyro nėra namie, siuntinė
ja tau raštelius % ir kasdieną 
kviečia tave ateiti kaip tik ži
no, kad jai netenka bijoti liudi
ninkų. Jai pasisekus įvilioti 
tave į savo pinkles, Įvyksta pra
sikaltimas, už kurį susekimo 
atveju, gręsia mirtis, nors da
lykas ir nepasiekė galutinų ri
bų, nes žmonės dėl vienos tos 
pagundos darosi prasikaltė
liais“.

“Nepradėk ginčo smuklėj; 
paskui kaipo parodymą kartos 
tavo pasakytus žodžius, o tu ir 
nežinosi, kad juos esi kalbėjęs. 
Tu pavirsi su sulaužytais sąna
riais ir niekas tau rankos ne
paduos, o girtuokliavusieji su

' tavim pasakys: “Lauk iš čia 
tą girtuoklį!“ Kas nors ateis į 
tave su reikalais ir pamatys 
tave beslankiojantį ant grindų 
kaip mažą vaiką“.

Apie motiną sakoma: “kai ji 
tave nešiojo po širdimi, kaip to 
reikalauja gamta, ji sudarė sau 
sunkią naštą, kurios negalėjo 
ant manęs uždėti. Tau gimus, 
ta našta virto jungu. Ištisus 
trejus metus tu be pertraukos 
žindei jos krūtis ir kai kildavo 
koktumas nuo tavo nešvarumų 
ji niekada neduodavo įsigalėti 
pasibjaurėjimui ir nesakydavo: 
kam aš tai turiu daryti? kai 
tu pradėjai vaikštinėti į mo
kyklą, ji kasdieną atnešdavo 
tau duonos ir naminio alaus. 
Dabar tu suaugęs žmogus, pa-

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

siėmei žmoną, įsikūrei namus, 
bet visada atmink savo moti
nos kančias prie tavo gimimo 
ir visus jos rūpesčius dėl tavo 
išauklėjimo, kad ji nesupyktų 
ant tavęs ir nepakeltų rankų 
dievui, nes jis išgirstų jos 
skundą.— (“N. ž.”).

Girdimos Spalvos Ir 
Matomoji Daina Nėra 

Negalimi Daiktai
Prancūzų mokslininkas sako, kad 

sukeitus tam tikrus dirksnius su 
pumpurais pirma negu jie eina į 
smegenis, mes matytume daina ir 
girdetume spalvą. Raudonoji spal
va yra daug lėtesnė už violetinę. 
Ultra violetine yra labai greito vir
pėjimo ir yra kenksminga kaiku- 
riems žmonėms su silpnomis akimis. 
Jiems reikia nešioti spalvuoti aki
niai ultra violetiniu spinduliu suneu- 
tralizavimui. Naujai išrastas SOFT 
LIGHT ophthalmic stiklas suteikia 
daugiau smagumo ir geresnio maty
mo už kurio nors kito stiklo aki
nius ir nuneutralizuoja ullra violeti
nius spindulius. Dr. G. Serner.

Garsiukitės Naujienose

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR!

Laike gegužio mėnesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai!

Viaaa darbas užsakytas gegužio mėne
syj bu* atliktas pigiomis kainomis. Tai 
yra perstatoma VIENODŲ KAINŲ Siste
ma musų apielinkių Dental Ofisų.

• SKYRIAUS OFISAS 
1800 S'. Halsted St.

Dantų Betas už %
526 setas ..............     >12.60
>16 setas ____ _________________>7.60

>10 *etas ...............  , . , >6

VEIDAS 
PRIPIL- 

DOkIaS— 
JIE TURI 

TIKTI
Geriausls auksinis darbas už ’A 

>6 Geriausios Auksines Crowns _  >2.60
>6 Geriausi Auksiniai Fillings ___ >2.60
>5 Geriausi Auksiniai Tilteliai ___ >2.60
52 Alioy Fillings>1
!«1 Shlabrlnai Fllinga______________ 60c
išvalymas danty . .......     50c

Alų kalnų negausite musų didžiamjam 
ofise. DIDYSIS OFISAS įsteigtas 23 me
tai atgal.
THE HAYES DENTAL OFFICES 

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

320 South State St. 
l’hone liarrlaon 0751 c

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

i^pJizdr^nzi^riiinSiEipiiaiĮsĮrsdt^

Jo smūgis pataikė man sta
čiai į Solaris plexus. Aš ap
svaigau, aš krintu....

Kai aš atsigavau, pasijutau 
begulįs ant grindų šalę savo 
lovos. Tadas nustebęs < spok
sojo į mane iš savo migio. Aš 
įropojau į savo lovą ir iki ryto 
nieko nebesapnavau. —P-gius.

(“N. ž.“)

Skauduliai
Pagydomi tuoj. Išvengia 
autuvo spaudimu.
Aptiekose, autuvo Ir dept.

krautuvėse 35c.

•mSchoM
2/l/lQ*P^aS 8kau8raonžrI

VAKACIJOMS 
VIETA

Praleidimui savo vakacijų, 
atvažiuokit j

Cedar Beach Hotel, 
prie Cedar Lake, Indiana 

Tel. Lovvell—171—-M— 3
lietuvis savininkas, Chas. Uoli. 

Tai yra gražiausi vieta prie 
šio ežero. Yra šokių pavilionas, 
puikiausiai restaracija ir nesvaigina
mi gėrimai. Kambarai padieniui ar
ba savaitėmis, kainos nebrangios — 
puikus patarnavimas. Del trekais 
išvažiavimų Ir piknikų yra puiki 
vieta. Automobiliams vieta dykai.

KAIP NUVAŽIUOTI: — Trauki
niu — Manon stotis iki Cedar Lake, 
eikit 2 blokus i vakarus.

AUTOMOBILIAIS: — Road 41 
iki West Side Lake, 2 blokai j vaka
rus nuo Monon stoties.

VALIO!! VALIO!!

LIETUVON
Tiesiog i Lietuvos Uostą

Karštos, Degančios 
Niežinčios Kojos!

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

MŪRINIS arba MEDINIS
CIO jniokėti — kiti lengvais ii- 
r I U mokėjimais į 24 mėnesius 
Husų speciališkumas yra budavoji- 
nas mūrinių ir medinių garadžių vi
sokių stylių ir rųšių.

Pakeliame namus, padedame konk- 
yt pamatus. Visoks cementinis dar

ias, perdirbame porčius ir sunpar- 
'orius.' Mielu noru priduosime ap- 
^kaitiiavimą ant pareikalavimo—be 
ižmokesties. Mes einame visur, Chi- 
’agoje ir j priemiesčius. P risiu skite 
savo vardą, adresų jeigu norite in
formacijų.
Vardas ......  -................_ ....
kdresas -............................................-

Quaiity Construction Co.
North Shure ofisas ir Yardai 

119 Chicago Avė.
Evanston

Rogers Park 8270
Tel. University 8950 arba

KLAIPĖDĄ

10-ties Metų Lietuvos Nepri
klausomybes Jubiliejaus 

Apvaikščiojimui

Be Jokių Persėdimų

BALTIKO-AMERIKOS
LINIJOS LAIVAIS

5-ta EKSKURSIJA
RENGIA BALTIJOS AMERIKOS LINIJA 

BENDROVĖ
Laivu “LITUANIA“ Liepos-July 21 dienų

KITI IŠPLAUKIMAI:
“Estonia .... July 21 z “Estonia” .... Sept. 1
“Lituania” .... Aug. 7 “Polonia”.......Sept. 8

PRALEISK SAVO ATOSTOGAS LIETUVOJE
KIEKVIENAS LIETUVIS privalo aplankyti savo gimtąjį 

kraštų. Kas metai vis daugiau ir daugiau amerikiečių važiuoja 
aplankyti saviškius Lietuvoje arba taip sau Lietuvoje pasisve
čiuoti. Lietuviai deda visas pastangas, kad tio svečiai butų gerai 
priimti ir išsivežtų malonius įspūdžius iš Lietuvos.

Tas važiavimas tiesiog į Klaipėdą ant Baltiko-Amerikos Li
nijos be jokių persėdimų prie dabartinių aplinkybių yra malonus 
ir visiškai keleivių nevargina.

Patartina visiems, kurie trokšta pamatyti gimtąjį kraštą ne
atidėti, bet važiuoti pas savuosius šią vasarą su viena iš viršmi- 
nėtų ekskursijų iš Amerikos tiesiog į Klaipėdą.

Žinioms Kreipkitės j Vietos Agentą.

BALTIC AMERICA LINE
315 So. Dearborn St., Chicago, III. d

Dar Viena Naujienų
EKSKURSIJA

21,1928
IŠ NEW YORKO - KLAIPĖDON - BE PERSĖDIMO

LAIVU ESTONIA
Lietuvos piliečiai, pasirūpinkite gauti gimimo metrikas ir 

išpildykite aplikaciją dėl permito sugrįžimui.
Naujienos turėdamos patyrusius darbininkus gali geriausia 

aprūpinti jūsų kelionę.
Jeigu norite turėti smagią ir linksmą kelionę, kreipkitės 

tuojaus į Naujienas.
Atdara nuo 8 ryto iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 2 v. po pietų.

NAUJIENOS
Vietiniai kreipkitės asmeniškai, o iš kitų miestų rašykit ir 

siųskit žemiau paduotą kuponą

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.
Chicago, UI.
Gerbiamieji: — Aš norėčiau keliauti Lietuvon ir gauti iš jūsų 
daugiau informacijų. Turiu senkamus savo asmens dokumentus: 
Amerikos pilietybes popieras, gimimo metrikus, seną pasportą, 
Lietuvos-užsienio pasportą, senus įvažiavimo dokumentus. 
(Perbrauk kurių neturi).

Vardas-pavardė ...........

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

[Bi p=j pd p=j į ipįjjrr=j pd [=j r=j



6 NAUJIENOS, Chicago, UI. "

CHICAGOS 
ŽINIOS
Šokiai parke

Garfield parke liepos ir rug
pjūčio mėnesiuose bus įvesti 
ivieši šokiai kas vakarą, išėmus 
sekmadienius ir pirmadienius. 
Už šokius bus mokama po 5c, 
kurie eis orkestrui.

Vaikas prigėrė
Madero Dasile, 10 m., 10337 

Calhoun Avė., su kitais dviem 
draugais žaidė ant traptų eže
re palei 101 gatvę. Jiems plau
kiant jį turbūt sutraukė mėš
lungis ir jis prigėrė pirmiau 
negu kiti sj>ėjo ateiti jam pa- 
gelbon.

Atsidarė maudimosi 
sezonas

Dar 7 apkaltinti už 
smurtą rinkimuose

Mirė nuo apdegimo
Lavvrence Guarieri, ^9 m., 

2919 W. Adams St., pasimirė 
Roselando ligoninėj nuo apde- 
gimo. Jį atvežė taksikabo šofe
ris, kuris pabėgo palikęs apde- 
gėlį ligoninės koridoriuje. Ap-
degeiis gi griežtai atsisakę pa
sakyti kaip jis apdegė. Jis sa
kėsi apdegęs kur tai Riverdelėj, 
bet užginčijo tikrinimui, kad 
jis apdegė munšaino katilo eks- 
pliozijoj.

žmogžudysčių naktis
Už pereitą naktį be nušovimo 

“Big Tim’’ Murphy, dar vienas 
vyras liko nušautas barny už 
moterį.

Moteris nušovė plėšiką, ku
ris buvo įsilaužęs į jos namus.

Karčiamos patarnautojas su
muštas ir nušautas. «

Du plėšikai gal mirtinai li
ko pašauti policistų.

Vienas policistas liko pašau
tas automobilinių plėšikų.

Apiplėšė brangmenų 
pardavėjų

Rudolph Sweigert, deimantų 
pardavėjas iš New Yorko, pra
nešė policijai, kad jis liko api
plėštas savo kambary Palmer 
House hotely. Iš jo esą atim
ta $60,000 vertės deimantų ir 
$75 pinigais.

Policijai atrodo keistas šis 
plėšimas, nes plėšikai nepaėmė 
jo asmeniniu deimantu — žie
do, spilkutes ir brandaus luik- 

rodėlio.

Miršta dėl šunies
įkandimo

Frederick Bukovvski, 2 me
tų kūdikis, 2000 S. May St., 
guli pavieto ligoninėj, arti mir
ties. Birželio 3 d. ji įkando kai
mynų šuo. Apielinkės daktaras 
išplovė ir aprišo žaizdą. Bet 
pereitą pirmadienį pas vaiką 
prasidėjo konvulsijos, — aiškus 
pasiutimo ženklas. Nuvežta li
goninėn, kur jį bandoma gy
dyti, bet daktarai veik nesiti
ki, kad vaikas pasveiktų.

Aviatorė Earhart bus 
Chicagoj

Aviatorė Amelia Earhart, 
buvusi chicagietė, pirmoji mer
gina sėkmingai perskridusi At- 
lantiko vandenyną, bus Chica
go j e liepos 19 ir 20 d. d. Jos 
atstovas priėmė mayoro Thom
pson© pakvietimą, kad ji ap
lankytų ir savo gimtinį mies
tą, ir nuskyrė dieną tam apsi
lankymui. Tas dvi dienas ji bus

Du darbininkai už
simušė

Du darbininkai, Ben Turner, 
1024 N. La Šalie St., ir Steve 
Lockets, 5636 Eeddy St., užsi
mušė, sulužus paspirai prie 
namo 501 S. Clark St., kur jie 
dirbo. Jie nukrito iš trečio auk
što. Trečias darbininkas, Paul 
Wieland, 1724 N. Spaulding 
Avė., gal irgi mirtinai sužeis
tas liko.

Vakar ežere ir visuose par
kuose atsidarė maudimosi se
zonus. Visos (maudyklos jau 
tapo atidarytos publikai. Mau- 
dimąsis ežere prasidėjo užva
kar ir nežiūrint gana vėsaus o- 
ro, susirinko daug žmonių pa
simaudyti pirmąja maudimosi 
diena.

Žydų rabinų konfe
rencija

Shoreland hotely užvakar 
prasidėjo nacionaline žydų ra
binų konferencija, kurioj daly
vauja apie 300 rabinų. Konfe
rencijoje bus svarstomi įvairus 
politiniai, ekonominiai ir reli
giniai klausimai. Ypač plačiai 
bus svarstoma apie darbininkų 
pažvalgą į religiją.

Užvakar nepaprastas grand 
jury, kuris tyrinėjo smurto ak
tus pereitais nominacijų balsa
vimais, ypač 20 warde, išnešė 
apkaltinimus prieš 13 asmenų, 
šeši dabar apkaltintųjų jau pir
miau to paties grand jury bu
vo apkaltinti dėl nušovimo ne
grų advokato Granady, kandi
dato į committeemen’us 20 
vvarde. Septyni gi yra naujai 
apkaltinti už įvairius teroristi
nius aktus: išvogimus, sumuši
mus, pasikėsinimus ant kitų 
gyvasties ir 1.1, šeši pirmiau 
apkaltintųjų dabar tapo apkal
tinti už naujus nusidėjimus 
tuose pačiuose balsavimuose.

Trys žmonės užmušti 
automobilių

John Danack, 14 m., 9628 
Exchange Avė., važiavo dvinv- 
Čiu prisikabinęs prie troko. Dvi
račiui paslydus, vaikas parkri
to po troko ratais ir liko ant 
vietos užmuštas.

Joseph Nyhus, 2660 Flour- 
noy St., prie 39 ir Western gat
vių suvažinėjo Louis Peppen, 
57 m., 3340 S. Artesian Avė.

Julia Lebeso, 13 m., 2416 N. 
Thripp Avė., liko Stephen Ko- 
vvalski, 1021 N. Hoyne Avė., 
suvažinėta netoli savo namų.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Bogan — mokyklų 
viršininkas

Mokyklų taryba užvakar mo- 
kylų viršininku vienbalsiai iš
rinko VVilliam J. Bogan, kuris 
ir dabar ėjo viršininko parei
gas nuo pašalinimo buvusio vir
šininko Wm. McAndrew. Wm. 
J. Bogan yra išrinktas ketu
riems metams. Jo alga metams 
bus $15,000.

Užmuštas traukinio
Roland Blaylock, 32 m., 5158 

Byron St., Chicago and North 
\Vestern geležinkelio svičma- 
nas, užkliuvus kojai už bėgių, 
pargriuvo tarp dviejų vagonų 
ir liko traukinio suvažinėtas.

Bedarbis prisigirdė
Henry Ileyert, 3025 E. 95 

St., buvo senas, 65 m. amžiaus, 
žmogus. Ir be darbo. O dabar 
ne tik senam, bet ir jaunam ir 
sveikam yra sunku darbas gau
ti. Negavo darbo ir Hevvert. 
Gyventi gi reikia. Prieš kelias 
dienas jis parašė laišką savo 
draugui Hanry Wilken, 7939 
Bennett Avė., kad jis prilipo 
liepto srahj. ir kad nematyda
mas kitokios išeities, jis pasi- 

ryžęs yra prisigirdyti. Kartu 
nurodė ir vietą, kur jo lavoną 
bus galima rasti. Ir ištik ryją, 
policija nurodytoj vietoj, prie 
104 gatvės, ištraukė jo lavoną 
iš ežero.

Reikalauja alimonijos 
iš uošvio

Esther M. Hand padavė teis
mui labai keistą reikalavimą: 
kad jos vyro tėvas Henry H. 
Hand mokėtų jai alimoniją.

Savo reikalavimą ji remia 
tuo, kad jo sūnūs (jos vyras) 
dirbo pas savo tėvą, kuris mo
kėjo jam mažą algą, bet kartu 
duodavo visokios pagelbos, 
ir rendą apmokėdavo, ir auto
mobilių nupirko, ir rakandus 
davęs, ir nupirkdavęs jai dra
bužius. Bet sunūs susipykęs 
su ja ir sugryžęs pas tėvą, pa
siimdamas rakandus ir automo
bilį. Tad dabar ji ir reikalauja 
iš savo uošvio, kad jis nepa
liautų savo dovanų ir mokėtų 
ir už ją rendą ir duotų jai tin
kamą užlaikymą.

Receiveris 10 teatrų
Federalinis teisėjas Carpen- 

ter paskirė receiverį National 
Theaters korporacijai, kuri val
do dešimtį krutamu jų paveiks
lų teatrų pietinėj miesto daly, 
jų tarpe Capitol, Avalon, Strat- 
ford, Chatham ir k. Receive- 
riu paskirta Chicago Title and 
Trust kompanija. Receiveris 
tapo paskirtas dėl teatrų kom
panijos negalėjimo išmokėti 
paskolos bonų. Teatrai nebus 
uždaryti, bet bus vedami re-
ceiverio.

Sakosi žiną “Big Tim” 
Murphy užmušėjus

Policija sakosi jau žinanti ti
kruosius užmušėjus “Big Tim’’ 
Murphy. Vienas jų jau esąs 
suimtas. Tai John Hand, 6706 
Parnell Avė., drabužių valyto
ji; agentas. Jis formaliai bu
siąs apkaltintas už žmogžudys
tę. Du kiti jo draugai, Frank 
Noonan ir James Forsyth, bu
sią apkalti kaip tik policija 
spėsianti juos suimti. Ketvir
to dalyvio Murphy užmušime 
dar neskelbiama, bet ir jis esąs 
žinomas policijai.

Pasirašė pervertimo

bilius
Gubernatorius Small užvakar 

pasirašė po trimis biliais, kurie 
atidarė kelią naujam įkainavi
mui Cook pavieto nuosavybių, 
kad geriau sutvarkius taksus. 
Vienas bilių duoda valstijos 
taksų komisijai galią bile kada 
įsakyti pervertinti nuosavybes.

šituos bilius priėmė specia
lus legislaturos posėdis, kuris 
buvo sušauktas pastangomis p- 
lės Margaret Haley, vadovo 
Chicagos Mokytojų Federaci
jos.

Budavokit sau porčių 
ar garažą

Budavokit dabar, sutaupykit daug 
pinigų.
Galit užmokėti vJhus plnigua arba 
mokėti po biakj kaa mėnesi ma
žinu iAmokėjimaia.
Mes taipgi budavojame vasarna
miui* ir darome visokius pertai
symus.

Star Construction Co.
Atsilankykit, telefonuokit arba 

rašykit mums.

2845 N. Crawford Avė.
PAMSADK «53<J

Mes esam abelnl kontraktorial.

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 80 metų. Musų motto: PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lašai, vanos ir prūdas visada.
908 W. 14 St., 2 blokai į vakarus nuo Halsted St. 

Phone Canal 2544—2545

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

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

1618 West 18-ta Gatvė

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

■ negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaininavimas 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 Blv., netoli State St. 

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

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

Tikrai
InIJoH 
Gaminta

GRYNAS AR APYNIŲ SKONIO
Reikalaukite Tik Blatz

Susipažinkite su Blatz gerumu, 
niekad nepirksite kitų ryšių!

Klauskite Kepimo Knygos DYKAI, kur yra patari
mų daryt viliojančius valgius su Blatz Malt Syrupu

Vai Blatz Brewing Co.
Chicago Branch

1500 Holt Street
Phone — Brunsvvick 3600-1-2

V AL BLATZ BREWING CO., MUwavk«a
Ettablithed 1851

Penktadienis, birž. 29, 1928

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKONN

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia jeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tempkit numeri save 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus eravo?
14860—Aleksandrai Andrulie- 

nei
>13325—Konstancijai Andrus- 

kienei
14874—Jurgiui Balčiūnui 
14867—-Anastazijai Kirdulienei 
14862—Marijonai Knezienei 
23303—Onai Metrikaitei 
14851—Juozapui Vaišvilai
13324—Teofilei Stankevičienei 
14877—Onai Kiupelienei 
14889—Eleonorai Meškauskie

nei
23307—Onai Jankauskaitei 
22704 Onai Rutkauskaitei 
24195—Uršulei Tvaskicnei 

124197—J. Petravičiui
*24199—Malvinai Lopačinskie- 

nei

24204—Agotai Bitienei
24208—Juozapui Steponavičiui 
24209—Liudvikui Gumbinui 
24213—Barborai Plumgienei 
24218—Baltramiejui švidrui 
24073—O. Tarvidaitei 
23278—M. Močiutei 
14749—S. Maleckiui 
23290—A. Antonavičienei 
13312 O. Rimkienei 
23299—S. Budginui 
14832—V. Motekaitienei 
56407—O. Jok.-Kazlauskienei

—22 J. Andrauskienei 
14870—Z. Kupčiūnaitei 
14850—M. Minialgienei 
23300—V. Ulevičiutei 
14859—K. Ladygai
1252—J. Pakšiui

Chicagos viešnia, kartu su 
dviem savo draugais, su ku
riais ji skrido per vandenyną.

Motina ir sūnūs 
nutroško

Mrs. Mary Aloe, 37 m., 938 
E. 76 St., ir jos sunūs Samuel, 
14 m., rasti negyvi jų namuose. 
Jie, matyt, nutroško, kada de
gęs gretimame kambaryje ga- 
sinis šildytuvas suėmė visą orą. 
Jos vyrui, Frank Aloe sugry- 
žus vakare iš darbo, šildytu- 
vas dar tebedegė, bet šeimyną 
jis rado jau negyvą. Jis sako, 
kad radęs motiną ir sūnų be
gulinčius taip, kaip jis juos pa
liko rytmety išeidamas į dar
bą. .

TUBBY Good-Bye Bali.
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CHICAGOS Tarp ūhicagos
LietuviųŽINIOS

Šiandie koncertas
Del skausmo nusižudė

Pas P. Stogį svečiuose

m a €

yra
ir jei

kapi-1

Sukandžioti šunų

V • • 
ŠIOJ Ii e-

PRANEŠIMAI
NIKROšIŲ PRANEŠIMAS

Marųuette Park

Rado nušautų moterj

turi trejetą vai-

Ona

va
nos

LINKSMAS 
IŠVAŽIAVIMAS 
Birutės Kalno Draugystė 
išvažiavimą su laimėjimu, 

1928, nedėlioj, Lyons,

Delei didelio skausmo pasi
dariusio nuo kraujo užnuodiji- 
mo rankoje, prisigirde ežere 
Wm. McFarland, 42 m., 150 
llill St.

Penki žmonės nu 
troško nuo geso

šiandie vakare, Lietuvių Au
ditorijoj, bus p. A. Pociaus ve
damos Beethov< n Muzikos Kon
servatorijos piano, smuiko ir 
dainavimo mokinių koncertas. 
Taipjau bus gražus mergaičių 
choras. Įžanga dykai.

Maroons ketina pasirodyti 
savo naujose uniformose ir va
dovaujami naujo, tik ką iš
rinkto manažerio. Kadangi 
jauktas yra jaunas, dar tik šį 
pavasarį pradėjęs lošti, tai iš- 
prpdžių jis neturėjo savo ma
nažerio. Bet dabar išsirinko ir 
savo manažerį. Juo yra A. Si
monas, geras lošėjas, gabus ir 
gerai patyręs, be to labai popu
liarus tarp lošėjų ir jų draugų. 
Taigi jam ir teks vadovauti 
Marųuette Maroon ir vesti juos 
prie naujų pergalių. Linkime 
jam pasisekimo.

Antanas Royce.

r NAUJIENOS, Chicago, ffl."

North Side. — Pirmyn Choras ren
gia Išvažiavimų liepos 1 d., Jefferson 
giriose. Bus gražus programas, 
gardžių valgių ir gėrimų, 
žaismės, lenktynės, virvės 
mas ir ristynės. Kviečiame 
lingai atsilankyti. — Pirmyn

jvairios 
trauki- 

skait- 
Choras.

Simano Daukanto Draugija laikyti 
pusmetinį susirinkimą sekmadieny, 
liepos 1 dieną, šių metų, 12 vai. die
ną Chicagos Lietuvių 
svet., 3133 So. Halsted St. 
būtinai malonėkite laiku

P. K.

Lietuvių Auditorium
Nariai 

pribūti, 
nut. rašt.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa 

si naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O. D.

Aną vakarą nuvykome at
lankyti plačiai žinomą, ypač

20t<> War<lo Lietuvių Politikos ir 
Pašelpos Kliubo išvažiavimas atsi
bus nedėlioj liepos 1 dienų, 10 vai. 
ryte, Julijono Savicko Formoj, Kean 
Avė., prie 85 gatvės Justice Park, 
III. Kviečiame visus atsilankyti, kur 
turėsime linksmai laikų praleisti, 
įžanga veltui, gera muzika.

Kviečia Kliubas.

North Side. SLA. 226 kuopos su
sirinkimas bus nedėloij, liepos 1, 10 
vai. ryto, Liuosybės svet., 1822 Wa- 
bansia Avė. Sugrįžę iš SLA. seimo 
delegatai Išduos raportus ir papasa
kos savo įspūdžius. Malonėkit visi 
nariai dalyvauti šiame susirinkime.

Valdyba.

PolitiškasNorth Sidėg Lietuvių
Kliubas rengia išvažiavimą j Jeffer- 
sono miškus, nedėlioj, liepos 1 <1. 
Kurie važiuosite automobiliais esate 
kviečiami apsistoti prie kliubo sve
tainės, 1644 Wabansia Avė., tarpe 
12:00 ir 1:00 vai. Ten gausite kliubo 
ženklus ir pasipuošite automobilius 
visi kartu važiuosime pikninkan.

Komitetas.

Graboriai

S. D. LACHAVICZ

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

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

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

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

Nedideliąme namely prie 
1132 Taylor St. nutroško nuo 
gaso visa šeimyna iš penkių | Chicagoj, dainininką p. Stogį, 
žmonių. Nutroškę yra Joseph kuris tu"f —l -1 
Noel, jo žmona ir trys jų vai-lwart ir 
kai: Gcnevievc, 15 m., lola 6 ■ “našlį”, 
m. ir Joseph, 2 metų. Jauniau-1 važiavus 
sias vaikas, Arthur, 6 savaičių! jonis j<ai p-ia Stogienė sugrįš 
amžiaus, tebėra gyvas ir ran-|jį atostogų, tai ir p. Stogis ža- 
dasi pavieto ligoninėj.

Kadangi šeimyna nepaliko jo
kio turto ir nėra kam laidotu
vėmis rūpintis, tai kūnai liko 
išvežti į miesto lavoninę 
neatsiras geradarių, bus 
doti miesto bednuomenės 
nėse.

Vaičkaus teatro 
studija

Begelbėdamas kitų 
pats prigėrė

\Valter Johnson, 40 m., 2356 
So. Dearborn St., negras ir Ge
orge Mumford, 8 m., 2316 So. 
Dearborn St., taipjau negras, 
prigėrė ežere prie 14 gatvės. 
Vaikyščias bemeškeriodamas 
paslydo ir įkrito ežeran. John
son bandė jį gelbėti. Bet abu 
prigėrė.

Užvakar šunys sukandžiojo 
tris vaikus ir du suaugusius vy
rus. Frederick Buko\vski, 2 m. 
vaikiukas kurį senai sukandžio
jo kaimynų šuo, jau pasimirė 
nuo pasiutimo.

Du suimti Cicero už 
“riaušes”

Charles Preleloc, 42 m., 1601 
So. 50th Ct. ir J. Johnson, 42 
m., 1913 So. 48th Ct., liko su
imti už vadovavimą apie 300 
žmonių miniai, kuri bandė ar
dyti tiesiamus antruosius gele
žinkelio bėgius prie 16 gatvės 
ir 48th Avė. Policija bevaiky
dama minią pašovė vieną vyrą 
ir vieną moterį.

Suimtųjų byla atidėta iki 
liepos 7 d. O dėl geležinkelio 
tiesiamų antrųjų bėgių teisė
jas patarė kreiptis į aukštesnį 
teismą.

Apiplėšė lietuvį; bandė 
pabėgti; pašautas

VValter Grisko, 24 m., 2951 
So. Keeley Avė., liko pašautas 
ir gal mirtinai sužeistas Dcer- 
ing policijos stoties policisto 
Tim Fahy, kuris Grisko buvo 
suėmęs. Grisko liko pašautas, 
kada jis bandė pasprukti iš po
licisto rankų. Policistas gi Gris
ko užklupo bekratant kišenius 
lietuvio Joseph Kavilis, 3227 
S. Auburn Avė.

Savo namuose 678 N. Dear
born St., rasta nušauta Mrs. 
Charles Doyle, 39 m. amžiaus. 
Pasak kaimynų, jos vyras pa
staruoju laiku labai girtavęs ir 
pereitą sekmadienį aštriai su
sibaręs su savo žmona. Po to 
jis dingęs. Kaip spėjama, mo
teris ir liko nušauta sekmadie
ny. Moteries lavonas rastas 
vyrui telefonu pranešus apie 
tai policijai. Namuose gi ras
tas vyro raštelis, kuriame jis 
prisipažysta nužudęs savo pa
čią ir kad jis pats irgi nusižu- 
dysiąs. Dabar policija i__

užmušėjo.

/znd bt. Radome jį 
Mat, p-ia Stogienė iš- 

į Wisconsin vakaci-

da važiuoti Wisconsinan. Gi ru
denį p. Stogis rengiasi aplan
kyti Lietuvą. Mano bandymas 
įrodyti, kad rudenio laiku ne
labai bus smagu leisti atosto
gas Lietuvoj, p. Stogį neįtiki
no. Aš vistiek linkęs manyti, 
kad p. Stogis tikrosios priežas
ties vykimo Lietuvon dar nepa
sakė. Gal vėliau teks tai suži
noti. —V. K.

Dveji metai atgal J. Vaič
kus turėjo teatro studijų Mil
dos name ant Halsted gatvės, 
bet Vaičkui išvažiavus su tea
rti aplankyt kitas Amerikos lie
tuvių kolonijas, studijos dar- 

b’iivo nutrauktas. Šią žie- 
sludija vėl buvo atgaivin- 
o dabar studijos buveinė 
P. Bručo name 3325 So.

Halsted St. (antrame aukšte).
Užsiėmimai studijoj eina Ma

karais nuo 8 vai. iki 10 vai. 
pamokos dėstomos 

ingių kalbomis, taip 
jaunimas gali

Kur busime nedėlioj 
liepos 1 d.?

lietuvių ir 
kad čia gimęs 
pasiruošti anglų

Gabesnieji mokiniai studijan- 
tai galės dalyvauti Vaičkaus 
teatro pastatymuose ir gauti už 
tai atlyginimą.

Todėl Studija kviečia Ame
rikos jaunimų atvykti į studi
jų išbandyti savo artistiškus 
gabumus.

Kadangi visa musų viltis yra 
jaunime, tai patartina tėve

liams paraginti savo vaiku
čius, kad jie eitų į studiją 
silavinti, ištobulinti savo 
tistiškus gabumus, nes iš 
ateity susidarys nuolatinis 
tuvių teatras Amerikoje.

Visais teatro ir teatro stu
dijos reikalais galima kreiptis 
virš nurodytu antrašu, nes te
nai bus ir teatro ofisas.

— Tearo ir studijos 
administracija.

pa
ar
iu 

lic-

pamąstykime, 
nedėlioj,

visiems
Jefferson girias, 

rengia savo

Kiekvienas musų ištisą sa
vaitę esame prirakinti kurioj 
nors dirbtuvėj prie mašinos, 
arba šiaip prie kokio nors dar
bo, kur neatlaidžiai visomis sa
vo pajėgomis turime dirbti. 
Bet kartu mąstome ir kur tu
rėsime praleisti šventadieni, 
musų poilsio dieną, kad ir gra
žiai tų dieną praleis tumėm ir 
tinkamai pasilsčtumėm.

! Tad dabar 
kur busime 
pos 1 d.

Geriausia 
žiuoti į
tą dieną ten 
važiavimų Pirmyn Choras. Ten 
tyrame ore, kur nėra nė mie
sto bildesio, nė durnų, gražiai 
su draugais ir pažystamais 
praleisime poilsio dieną. Pir
myn choras, kaip žinote, su
sideda iš draugingų ir rimtų 
žmonių būrio, kuris patieks 
mums ir dainų, ir žaismių, ir 
šiaip visokių pramogų. O kas- 
link girios, tai geresnės girios 
turbūt nėra visoj 
a’lėliukėj. Ten vis 
būna, kartais būna 
juokų. Taigi nedėlioj
kime Jeffersono giriose.

Chicagos 
uis nors 
ir daug 
visi bu-

Pokilis Stanislavai Pociūtei 
baigus mokyklą

birž. 23 
p. Pocius, 6631 S. 
buvo labai links- 
iš priežasties jų 

dukters, Stanisla- 
baigimo mokyk-

Pereitų šeštadienį, 
dieną, pas p.
Rockwell St., 
mas pokilis, 
vyresniosios 
vos Pociūtės, o,
los. Buvo puikiai paruošta va
karienė, o ir visas namas buvo 
išpuoštas rožėmis ir kitokiomis 
gėlėmis. Pokily dalyvavo nema
žas skaičius p. p. Pocių giminių 
ir draugų.

Po atostogų 
Pociūtė mano 
kolegiją.

P. p. Pociai
kų: dvi dukteris, Stanislavą ir 

ir vieną sūnų, Kastantiną.
Svečias.

p-lė Stanislava 
lankyti biznio

Maroon los busbolą 
sekmadieny

P otrijų savaičių priversto 
poilsio (delei lietaus), SLA. 
260 kp. besbolo jauktas Mar- 
ųuette Maroons ateinantį sek
madienį susirems su stipriu 
Parkers A. C. jauktu. Lošiama 

ieško bus Marąuette parke, 3 vai. po 
piet.

šiuomi pranešam visiems pa
žįstamiems ir giminėms, kad 
nedėlioj, 1 d. Liepos-July, bus 
pašventinimas paminklo ant lo
to J. ir A. Nikrošų ant Tautiš
kų kapinių, 3 vai. po piet. Mel- 
džaime visų drauge dalyvauti.

J. Nikrošas, 
3508 S. Union Avė.

Rengia 
linksmą 
Liepos-July 1, 1928, nedėlioj, Lyons, 
III., pagal buvusį černausko daržą. 
Bus gražus išvažiavimas, nes drau
gystė paskyrė daug dovanų tiems 
katrie parodys savo gabumą ir grei
tumą. Taipgi draugystė duoda tro- 
ką nuvažiuoti; išvažiavimo vieta, 
3200 lx)vve Avė., pas Balčiūną, 10 
valandą ryto. Kviečia

Komitetas.

Marųuette Purk apielinkčs — SLA. 
260 kuopos mėnesinis susirinkimas 
įvyks liepos 1 d., sekmadienį, 2 va|. 
po pietų, K. J. Mačiuko svetainėje, 
2436 W. 59th St., prie Artesian Avė. 
Visi nariai ir narės nepamirškite 
pribūti, nes turime daug svarbių da
lykų apsvarstymui ir delegatai su
grįžę iš Seimo išduos raportus. Taip 
gi neužmirškite užsimokėti užvilk
tas mokestis ir ateidami atsiveskite 
savo draugus ir drauges prisirašyti 
prie .SLA, 260 kuopos.

pr. Druktuinis, užr. sekr.

Joniškicčių Labdarybės ir Kultūros 
Kliubo pusmetinis susirinkimas 
įvyks birželio 29 d., 7:30 vai. vakare, 
1928 m., J. Ežerskio svetainėj, 4600 
So. Paulina St. Malonėkit visi na
riai atsilankyti ant sekančio susirin
kimo, nes daug reikalų turėsit at
likti. Taipgi nauji nariai, kurie esat 
aplikacijas pridavę turit būt ypatiš- 
kai ant susirinkimo.

Draugija Lietuvos Dukterų rengia 
didelj, triukšmingų išvažiavimų. 
NEDĖLIOJ, LIEPOS-JULY 1, 1928 

KUČINSKO DERŽE, 
priešais Tautiškas kapines.

Yra puiki vieta šokiams; grieš 6 
muzikantai; bus visokių žaidimų. 
Katras goriau pasirodys, tas laimės 
dovaną. Taipgi bus skanių valgių 
ir gorimų.

Nepamirškit nedėlioj skaitlingai 
atsilankyti, busite dukterų užganė
dinti.

Kviečia visus ir visas nuoširdžiai
Duktė.

Draugystė D. L. Kunigaikščio Vy
tauto rengia didelį pikniką, nedėlioj 
1 d. liepos, 1928, Evergreen Farmoj, 
West Main SI., St. Charles, III. šir
dingai kviečiame visus atsilankyti ant 
to pikniko. D. L. K. V. Dr-stė.

METŲ SUKAKTUVĖS

A. A. SILVESTRAS POCIUS

d., 1927 
birželio

kuris mirė birželio 14 
m. ir palaidotas tapo

o dabar ilsis Šv. Kazi
miero kapinėse amžinai nuti
lęs ir negalėdamas atsidėka- 
vot tiems, kurie suteikė jam 
paskutinį patarnavimą ir paly
dėjo jį į tą neišvengiamą am
žinybės vietą.

17 d.,

Mes atmindami ir apgailėda
mi jo prasi šalinimų iš 
tarpo, .
dėka dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms ir suteikusiems vaini
kus draugams.

musų 
reiškiame giliausių, pa-

O Dieve Mieliausias, duok 
jam šios šalies šaltoj žemelėj 
ramiai ilsėtis, o tau musų my
limas vyras ir tėvelį sakome: 
užgesai kaip musų gyvenimo 
žvaigždė ir palikai mus našlai
čius. Lai Visagalis Viešpatis 
suteikia jums ramybę.

Ilsėkis ramiai ir lauk musų 
ateinant.

ANTANAS SPR1NDŽIUKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 26 dieną, 8:20 valan
dą vak., 1928 m., sulaukęs 51 
metų amžiaus, gimęs Sesaičių 
kaime, Agirdžių parapijos, Tel
šių apskr. Amerikoj išgyveno 
26 metus. Paliko dideliame 
nuliudime moterį Barborą, po 
tėvais Kizlauskaite ir dukterį 
Veroniką Vaičkienę ir žentą 
Stanislovą Vaičkų, Lietuvoj 
dukterį Ameliją ir dukterį Jie- 
vą Antanavičienę ir žentą 
Vincentą Antanavičią ir seserį 
Jievą Jokšienę. < Kūnas pa
šarvotas, randasi 4635 S. Pau
lina St.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
birželio 30 dieną, 8:30 vai. ryte 
iš namų į šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Antano Sprind- 
žiuko giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekamo,
Moteris, Dukterys, žentai, 
Sesuo ir Giminės. •

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Ežerskis, Tel. Boulevard 
9277.

Lletuvis Graborius ir 
Balzamuotojaa

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, 111.

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

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

3307 Aubum Avė
CHICAGO, ILL.

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

šį, kad priklausau 
prie grabų i įdirby- 
■t^a.

OFISAS: 
668 VV. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted SL 
Tel. Victory 4088

Lietuves 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 y. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSHrKAUSHILLAS 

A K U Š E R K A
3252 South Halsted Street

VINCENTAS ŽUKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 26 dieną, 4:30 valandą 
po pietų, 1928 m., sulaukęs 
apie 36 metų amžiaus, gimęs 
Lietuvoje, Tauragės apskričio, 
Kaltinėnų parapijos, kaimo 
Gaudvašu. Paliko moterį Zo
fiją, sūnų Alfonsą, 2 metų, 
pusbrolį Kazimierą Darbutą, 
pusseserę ir švogerį Barčus 
Amerikoje. Lietuvoje paliko 
seną motinėlę^ seserį ir švoge- 
rį. Kūnas pašarvotas, randa
si Masalskio koplyčioje, 3307 
Aubum Avenue.

Laidotuvės įvyks subatoje 
birželio 30 dieną, 8 vai. ryte iš 
koplyčios j Šv. Jurgio parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Vincento Žuko gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Moteris, Sūnūs ir Visi 
Gimines. * - • ' '

Laidotuvėse patarnauja gra
borius A. Masalskis, Telefonas 
Bouleverad 4139.

Viršui Universal
State Bank

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių jtempimą, 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 atsilikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialu atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

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

Akių Gydytojai

su
12

Ki-
BU-

Jei abejoji apie savo ams, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST

Avenue 
Street 
1752

Phone Boulevard 6487 
4649 South Ashland 

ir 805 East 47th
Phone Kenwood 
Praktikuoja 20 metų

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

Phone Armitage 2822

Lietuviai Daktarai

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2169 

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

Phone Canal' 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

VaL: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6610 S. Maplewood Avė.

Tel. Republic 7868
CHICAGO, ILL.

DR. M. T? STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820

Rcs., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

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

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

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

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutarti
Res. 6660 South Artesian Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Phone Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
Chicavo. III.

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

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

Namų telefonas Brunswick 9597 
Ultravioletine šviesa ir diathermia

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue

Ant Zaleskio Aptiekou 
CHICAGO, ILL.

Telephone Piemtock 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 BouJevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

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

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 M'estern Avenue 

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

įvairus Gydytojai
Res. Telephone Plaza 8200

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampds 18th St.

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

Reaidence Tel. Fairfax 6363

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal 

Dr. J. W. Beaudette
VIRSIU 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. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nauiau- 
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 

n:.o 6 iki \ :30 vai. vakare
'jei. Dieną: Canal 3110

Naktj So. Shore 2238, Blvd. 6488

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
South Ashland Avė, 2 labos 

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. Nedėk nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880

4729

Advokatai

A. A. 0L1S
ADVOKATAS

S. La Šalie St., Room 200111
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-0 

hRcH*his
8241 South Halsted St.

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

Pėtnyčios

105

JOHN B. BORDEN 
(Jobo Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 
West Adams St. Room 2117 
Tclcphone* 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 iH 1 v. p. p.

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St 
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Park 8895

127

K. GUGIS 
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet
Gyvenimo vieta

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto

Tel. Central 81IIG-7-8. State 6600

Peter G. Gaudas
LIETU VYS ADVOKATAS 

140 N. Dearborn St..
Room 310

Narys advokatų firmos
Eilioti, Gaudas & Tepper

J. P, WAITCHES

Lietuvis Akių Specialistas

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

Valandos: 12 iki 2 ir 
Seredos vakaro
Nedėlioj pagal

6 iki 8 P. M. 
uždaryta 
sutartį

Advokatas
1075(5 So. Michigan Avė

Tel. Pullman 5950 
_ Namų Tel. Pullman 6377
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Nauji Vanagaičio 
Rekordai

Praeitų savaitę art. A. Va
nagaitis padare <8 naujus re
kordus, padedant art. .L Olšau
skui, K. Kraučiunui, M. Yoza- 
vitui ir V. Volteraitei. Visi re
kordai pilni dainų ir juoko.

Be tų rekordų, atskirai į Ni
da ryta du rekordai J. 
sko ir K. Kraučiuno. 
rekordas su dzimdzių 
lems.

Furnished Rooms Business Chances
Pardavimui Bizniai

Business Service
Biznio Patarnavimas

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

Financial
Finunsai-Paskolos

Olšau- 
Vicnas 
knnk- 

Rep.

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 apskaitliavlmits.

MR. A. CLOVE 
920 N. Mozart St. 

Brunsvvick 7354

ia-

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imame legali nuošim
ti. Pinigus gausite j 12 valandą. 
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermilage Ava.

KAMBARYS ant rendos vienam 
vaikinui, be valgio, 1718 S. Halsted 
St. 2 fl.

RENDAI kambarys dėl vieno vy
ro, katras nevartoja svaigalų, 2 lu
bos, 3108 So. Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas, pusė ar
ba visa, geroj vietoj, biznis gfcras, 
kambariai pagyvenimui. Priežastis 
pardavimo — turiu 2 bizniu, 3221 W. 
38th St.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

ClflSSIFIED APS, j
Educational

Mokyklos

ACORN BOILED REPĄ IR 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 3883.

PASKOLA namų savininkams nuo 
$100 iki $500. be užtraukimo morj»i- 
čių arba kitokio užtikrinimo paskola 
pataisymams, apmokėjimui taksu, 
assesmentų arba Kitokių skolų. Grei
ta pagelba. Prieinamos sąlygos. 

CENTRAL FINANCE CO.
Room 514, 

City State Bank Building 
128-130 N. Well« St.

RENDAI kambarys dėl vyro, mer
ginų ar vedusios poros, 1 fl. 2666 
W. 39 PI.

PARDAVIMUI grosernė, gera vie
ta, prieinama kaina. Tel. Canal 0213.

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

PARDAVIMUI 2 krėslų barbernč, 
nauji fikČeriai, randasi sferoj vietoj. 
Atsišaukite, 4020 Archer Avė.

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMU) 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbae 
kol mokinsitės ir dar geresnis kaip 
išmoksite. Mokykla dienomis i) 
vakarais. Atsilankykit arba reika 
laukit aplikacijos. 
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

NIEKO N E RE IK ĮMOKĖTI — 24 
MNESIAI IŠMOKĖJIMUI

Suvedant plumbingą ir namų ap
šildymą. baltas chinit closet, $35.

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

Mes dirbame ir perka 
me 1 ir 2 Morgičius

j 2 dienas

PETRZILEK BROS.
1617 W. 17 St.

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

SCHWARTZ BROS. STORAGE 
640 E. 61 st Street

BARGENAS BIZNIERIAMS
PARDAVIMUI grosernė su kam

piniu mūriniu namu ir 2 flatai po 
5 kambarius; geriausia ir gražiausia 
vieta dėl biznio ir gyvenimo; arti 
biznių nėra ir nebus, randasi gra
žiausioj apielinkėj, Chicago Lavvn.

A. ZABELA,
3459 W. 65th St., 

Tel. Republic 8528

MICHIGAN VALSTIJOJ 
TIKRAS BARGENAS

100 akrų farma, javų auginimo, 
pienininkystės, 6 kambarių stuba, 
akmeniniu pamatu, “carbide” švie
sos, yra paukštininkas, komams 
sandelis, kiaulininkas, barnė/silo, 16 
alfalfos, 12 akrų avižų, 45 akrai 
kornų, 4 akrai bulvių, 2 akrai agur
kų, G akrai daržovėms, 17 akrų miš
ko ir ganyklos, per kampų farmos 
bėga upe, 5 mylios j vakarus nuo 
Diamond ežero, 6 mylios j rytus nuo 
Niles, Mich., 18 mylių iki South 
Bend, Ind. Kaina su šlaku ir pa
dargais, $12,500.

STEPHEN SIROVICA,
2911 E. 97th St. Regent 2826

PARDAVIMUI arba mainimui 12G 
akerių farma, su gasolino stočių ant 
gero kelio. 70 akerių dirbamos. Far
ma randasi 70 mylių už Joliet, Illi
nois valstijoj.

Miscellaneous
įvairus

Financial
Finansai-Paskolos

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.

PARDAVIMUI mūrinis bungalovv, 
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.

Saukit savininką.
Falrfax 9100

LIETUVIŲ ATYDA1.
Pavasariui ir vasarai ba uykit cream- 
earth soil ant savo žolės ir kvietkų 
$5 jardui arba $1.75 bušeliui. Taip
gi krūmeliai. Reikalaukit veltui kny
gutės: kaip užlaikyti daržą.
orio W1TTBOLD NUKSERY
6755 Lolita Avė. Palisade 5220-2172

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES darome 2 morgičius ant 

South Improved Real Estate. 8500 
iki $5000. Lengvais išmokėjimais.

WINTON AND NARTEN 
6829 S. Halsted St.

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

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

4 KAMBARIŲ nauji rakandai, 
$180. 4 kambarių neatsišaukusių ra
kandai, $80. Jūsų kreditas yra ge
ras. lengvais išmokėjimais, jūsų 
{iasiulyta kaina. Atdara vakarais, 
lastatymas bile kur dykai. Ajax 

Furniture Co. 1434 W. Madison St.

PARDAVIMUI pieno išvažiojimo 
route. Vėliausios mados {rengimai, 
biznis įsteigtas senai. Del tolimes
nių informacijų šaukit, Lafayette 
6274.

Naujienų Skyrius, 
3210 So. Halsted St.

$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. Edgevvater 1930

Personai
Asmenų Ieško

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

taisymą namo? Jei taip, tai susiži- 
nokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, {skaitant plum
bingą ir apšildymą. Tiktai biskj 
jmokėti, kitus j du metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
MR. PARIS

A. OLSZEWSKI 
3241 S. Halsted St., 2nd Floor 

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant 

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

vakaras

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, 

vvrighta. Rašyk šiandie, 
reikalais kreipkitės prie manąs 
Silnu užsitikėjimu. Teisingas 
Ireitas patarnavimas.

B. Pelechovvicz
Rsgistered Patent Attoraay, 

28to W. Chicago Avs.
Dept. 7 

Chicago, I1L

Copy- 
Patentų 

■u 
ir

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

PARDAVIMUI arba ant ren- 
dos road house su 5 akerių že
mės; yra 6 kambarių flatas 
ant viršaus ir 12 karų garažas. 
Viskas sutaisyta dėl biznio.

3908 W. lllth St.

GROSERNĖ pardavimui pigiai, 
randasi, 551 W. 18 St. Savininkas 
gyvena, 549 W. 18 St.

GEROS, riebios juodžemės galite 
pirkti pigiai, dėl savo daržo, pievos 
ir t. t. $7 už Jodą taipgi “filings”. 
šaukit Nevvcastle 2818.

PASKOLINSIM nuo $51 iki $800 
už nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Paskolas suteikiam j 24 vai. 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD,
2281 West Division St “upstairs” 

Tel. Armitage 1199

JĖŠKAU Ignaco Kaštanausko ir 
Frano Bareišo. Meldžiu atsišaukit 
arba kas žinot praneškit. .Jonas Ka- 
štanauskas, City Hospital, Cleveland, 
Ohio.

19 SANDELIO IŠPARDAVIMAS NAUJŲ 
IR SENŲ RAKANDŲ

9.*<O,()OO vertflH naujų rakandų Ir kaurų 
turi būt iAparduota labai pigiai 

4 kambarių, verti $1000 ................ .....
4 kambarių, verti $2(100 ......................
$2000 Mohalr Frloze seklyčios setas _
$450 Frieze seklyčios setas ............... ..
$150 rieAutinis valgomo kamb. setas 
$185 5 Arnotų walnut miegruimio setas 
Coxwcll krėslai, kaurai visokios rųšlcs.

& Arnotų pusryčiams setas ___ _____
Klauskit Mr. Varmei 
COLLINS STORAOE 

SI 14 Madison St.
Atdara vakarais iki U, nedalioj iki

PARDAVIMUI pigiai saliunas, 
geroj vietoj. 5044 S. Wentworth Avė. 
Phone Boulevard 4575.

PARDAVIMUI 100 akrų farma, 
su gyvuliais ir mašinomis, parduosiu 
pigiai. Tikras bargenas, atsišaukit 
laišku. Leon Ivanauskis, R. 1, Box 
54, Carney, Mich.

PARDAVIMUI farma 200 akrų, 
puikus budinkai, daug bandos, viso
kios mašinos, viskas užsėta, netoli 
miestų ir geležinkelių. Atsišaukit 
laišku. Leon Ivanauskis, R. 1, Box 
54, Carney, Mich.

PARSIDUODA 80 akerių farma, 
6 kambarių namas su barne, 9 kar
vės ir visi padargai. 
$5000, verta $7000. 
liga.

Parsiduoda už 
Priežastis — 

Del informacijų
Tel. Yards 2451 

ypatiškai 
2 lubos 

749 W. 33rd St.

DAR NIEKAD NEBUVO

$476 
$SH 

$145 
$55 
$SS
$10

o

PARDAVIMUI soft drinks pado
ria, geroj vietoj, tirštai apgyventoj 
apielinkėj. 
nebrangiai, 
sveikatos. 
Robey St.

Pigi renda. Parduosiu 
Turiu parduot dėl ne- 

P. Tischler, 5528 South

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

tokių pasiūlymų kaip šis. lengviau
siomis išlygomis galite nusipirkti 
vieną iš dešimties, dviejų augšlų 
namą, kurių trustee yra Central 
Manufacturing District Bank & 
Trust Co. Visi namai nauji, 
kųs ir drūti, kaina tik $12,650, 
vė cementuota ir išmokėta.

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

$250.00.
2. Gali jmokėti Lietuviškais Bonais 

pilną vertę.
3. Gali jmokėti išmokėtu lotu.
4. Balansą išmokėsi mokėdamas 

po $65.00 j mėnesj ir nieko dau- 
giaus.

Pasimatyk greitai
ED. W. BAKS
BAKšEVIčIUS

4392 Archer Avė.
Tel. Virginia 0055

pui- 
gat-

AR JŪSŲ MALEVOJ1MAS IR 
DEKORAVIMAS ATLIKTAS EKS
PERTŲ? NUO VALANDŲ ARBA 
KONTRAKTINIS DARBAS.

J. J. SHAKENMAER, 
949 MILWAUKEE AVĖ., 

BRUNSWICK 7397.

Paskolos suteikiama 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojara. Utlai 
kom malevą, popierą, stiklus ir t. t

3149 So. Halsted St '
Phone Victory 7261

J. S- RAMANČIONIS, Sav.

Mes perkame real estate 
kontraktus

MALEVOJ1MAS, popieravimas, 
calcimaining — iš vidaus ir vir
šaus — darbas garantuotas. Geriau
sias darbas mieste _jr pigiau, šaukit 
Mohawk 0496.

Business Service
Biznio Patarnavimas

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

REIKIA LIETUVIŲ AUTOMOBI
LIŲ PARDAVINĖTOJŲ — PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus pat’davinėjot au

tomobilius pirmiau, ar ne, dabar yra 
puiki proga išsimokinti kaip parda
vinėti automobilius ir uždirbti gerą 
algą. Jus mokinsitės pas tokius 
žmonės, kurie uždirbo daug pinigų 
pardavinėdami automobilius.

Jei jus norite biskj pasimokinti, 
jus galite tikti pelningam bizniui, 
pardavinėti Chevrolet automobilius, 
kurie viršija kitus karus išpardavi
me. Atsišaukit asmeniškai ir pami
nėkit šj skelbimą.

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

TIKRAS rakandų bargenas. Turiu 
parduoti 6 kambarių parloro setą, 
valgomo kamb. ir miegruimio setą, 
krėslus, liampas, Wilton Chineese ir 
Oriental kaurus. Viskas geram sto
vyje. 4143 W. Washington Baul. Ist 
apt. Van Buren 9461.

PARDAVIMUI ice cream parlor, 
kendžių, cigarų, cigaretų ir kitų ma
žų daiktų krautuvė geroje vietoje. 
Biznis išdirbtas per daug metų, lie
tuvių kolionijoje. Galima pirkti su 
namu arba be namo.

1444 So. 50th Ct., 
Cicero, III. ‘t

REIKIA patyrusio beilerio į junc 
shop. Nuolat darbas, gera mokės- 
tęs. 5138 S. Wentworth Avė.

PARDAVIMUI lotas 30x125, 2 
blokai nuo vienuolyno, $1350. Kaz. 
Šauklys, 2512 W. 69 St.

PARDAVIMUI rakandai kartu ar
ba skyrium. Pigiai greitam parda
vimui, 211 So. Springfield Avė. Tel. 
Nevada 9328.

PARDAVIMUI groserukas labai 
pigiai. 4535 S. Paulina St., Chicago.

Golfo laukas, 120 iki 500 akrų, ne
toli Chicagos rubežiaus, netoli 
ties, geri budinkai, nėra skolų, 
cialiai $400 už akrą.

ARLINGTON HEIGHTS 
REALTY CO. 

Artlington Heights, III. 
Tel. 316

sto-
spe-

Sewing Machines
Siuvamos Mašinos

1000 SIUVAMŲ MAŠINŲ ATIDUO
DAMA JŪSŲ PASIŪLYTA KAINA 

Singer. Wnite 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 dirbtuves 
skyriai: 4463 Broadvvay, 6521 So. 
Halsted St., 4714 Irving Park Blvd. 
ir 554 Washington St., Gary, Ind.

PARDAVIMUI 2 krėslų barbernę. 
Geras biznis, dėl gero barberio, 107 
& Ridgeland Avė.

PARDAVIMUI kampinis saliunas 
arti didelių dirbtuvių, 2462 Blue 
Island Avė.

PARDAVIMUI pigiai grosernė iš 
priežasties ligos, 3317 So. Morgan 
St.

PARDAVIMUI grosernė ir buČer- 
nė. Parduosiu labai pigiai, arba 
mainysiu ant mažo namo ar loto. 
4549 So. Wells St.

PARDUODU bizniavą 
saliunu, arba vieną biznj. 
Čiau ant 
moteris, 
1238 W. 
2870.

namą su 
Mainy- 

nedidelio namo. Esu viena 
sunku vienai apsidirbti. 

59th St. Tel. Wentworth

Pabudavosim 2 flatų 
arba bungalow ant 

jūsų loto

PARDAVIMUI 3 aukštų mūrinis 
namas, arba mainysiu, 6 flatai, ren- 
dos $90. J. Plashtka, 1625 South 
Jefferson St.

BUDAVOTOJAS turi parduoti 5 
kambarių bungalovv, plieno konstruk
cijos, karštu vandeniu šildomas, tile 
vana su lietaus lašais, dideli viškai, 
su miegojimui porčium, kaina $8700. 
Vincennes 8892.

Mes pastatysime jums Chicagoj 
arba priemiestyj ant jūsų loto bile 
kokios rųšies bungalow arba flali- 
nj namą. NEREIKIA NIEKO 
ĮMOKĖTI. 5 arba 6 kambarių 
bungalow arba gražų 2 flatų, 5-6 
kambarių) Rendą kurią labar mo
kate bus užtektina dėl išmokėjimų 
kiekvieną mėnesj. “Multi-celled 
insullation.” Atsišaukite bile kada 
dėl dykai apskaitliavimų ir planų.

Ofisai Chicagoj ir priemiesčiuose, 
atdari vakarais ir nedaliomis.

TRIANGLE 3299

pilnai 
pamatu, 
vanduo,

$10 įmokėti
24 mėnesiai išmo

kėjimui
2 karų mūrinis garažas, 

jrengtas, $650. Cementiniu 
sienos plytų su cementu,
šviesos ir vandens nubėgimas. Vi
sas materiolas naujas. Mes taip
gi budavojam medinius garadžius, 
porčius, viškus, ir cementinius skie
pus.

Acorn Construction Co.
2230

Vardas

N. Sawyer Avė 
Albany 6209 

Dept. 9
Adresas
Telefonas

10% PIGIAU UŽ VISA DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. 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 
“gamishment” 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, stągų dengėjai, malevotojai, 
Stanton Construction Co., 6347 So. 
Westem av.: Hemock 2636, or 3528 
Lincon av.: Buckingham 7518 or 134 
N. LaSalle: Randolph 1187.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi Į 24 

valandas.
Musą išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės pa^
M. J. KIRAS,
8335 So. Halsted SL

REIKALINGI “Hambohner” išimti 
kaulus iš kumpių, geras, nuolatinis 
darbas. 2857 S. Spaukiing Avė.

VISOKIŲ išdirbysčių siuvamos 
mašinos pataisomos už $1 ir dau
giau. Atvažiuojame bile kur. Dar- 

garantuotas. Taipgi White, 
ma-

bas garantuotas. Taipgi 
Rotary ir Singer beveik naujos 
šinos

PARDAVIMUI saliunas 3152 So. 
Wallace St. ir Malt & Hop Storas. 
1009 W. 59 St. Priežastis, turiu 2 
bizniu.

REIKALINGAS darbininkas dirb
ti ant farmos, arti Chicagos, kuris 
galėtų karves milžti. I). Bamblaus- 
kas, 501 W. 32 St.

pardavimui.
SKOWRON, 

3040 N. A vers Avė 
Pensacola 1670

Automobiles

PARDAVIMUI pigiai grosernė ir 
kendžių Storas. Taipgi parduosiu 
už pusę kainos atskirai kiekvieną 
daiktą. Priežastis pardavimo liga. 
3148 So. Auburn Avė.

BUNGALOW BARGENAI — Mo
derniški nauji muro bungalovv, karš
tu vandeniu šildomi, tiTe vana ir 
stikliniai porčiai, tiktai $2,000 jmo
kėti, kitus kaip rendą po $70 j mė
nesj. Mes taipgi galim pastatyti 
ant jūsų loto kokj tik norit bunga
lovv. O. Vandervvars, Bev. 6540.

PARDAVIMUI 2 aukštų medinis 
namas, kaina $3,000, 639 W. 16 St.

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

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

BE KOMISO
Mažos Paskolos 

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

1647 W. 47 St.

REIKALINGAS jenitoriaus pagel- 
bininkas, ne jaunesnis kaip 40 metų 
amžiaus; turi mokėti kalbėti rusiš
kai arba lenkiškai, turi būt negir- 
tuoklis; valgis, guolis ir mokestis. 
1447 S. Hamlin Avė.

BIRŽELIO BARGENAI
50 karų pastrlnktmui, vtel rarantaoti. 

Cadillnc'al, Buick’ai, Naah’al, Hudaon'al. 
Ensex'ai, Chevrolet'at ir daugeli* kitų, la
bai pirlotnia kainomla. Matyklt p. Lapai
ti, Mgr. McDERMOTT MOTOR SALES. 
7130 So. HalKted St., Trianrle 9380

Exchange—Mainai

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKIA patyrusių moterų indų 
plovėjų, 4169 So. Halstefl St.

Ar Jum Reikalingi
Pinigai?

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

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St,

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi
čius.

JUSTIN MACKIEWICH
2342 So. Leavitt St.

Phone Canal 1678

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

F. J. STEWART,
Vincennes 0816 

arba šaukite 
8234 Rhodes Avė.

REIKIA moterų indų plovėjų, 
4169 S. Halsted St.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

REIKIA lietuvių vyrų ir moterų 
dėl pardavinėjimo puikių vasarinių 
resortų praperčių. Atsišaukite, F. 
J. Kucera, 30 N. La Šalie St. Room 
826.

Musical Instrumento
Muzikos Instrumentai

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

6621 S. Richbond St. 
2nd floor

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

PARDAVIMUI Koncertina 104 Kei 
Full triple perlų aprėdyta, kainavo 
$250, parduosiu už žemą kainą, tik 
vartota 1 mėnesj, K. Žardeckis, 733 
W. 17 PI.

For Rent
RENDON 4 dideli šviesus kamba

riai ant antrų lubų, $20 rendos j 
mėnesj, su garažu, $27, 3006 W. 41 
St. Tel. Lafayette 6573.

RENDON 4 šviesus ir švarus kam
bariai, $1.00 į mėnesj. Atsišaukite, 
913 W. 20 Street.

NAUJI STUDERAKER
Naujas Studebaker Dictator Six, 
durų Sedan, pilnai Įrengtas su 

spare tire, bamperiais ir kitais vi
sais Įrengimais ir atvežtas prie du
rų — kaina tiktai $1,345. Reiškia 
Studebaker yra net $100 pigesnis už 
Buick, Commander Sedan pilnai 
Įrengtas • kainuoja $1,670. Lietuviai 
kurie norite pirkti naujj karą arba 
mainyti seną j nauji — telefonuo- 
kite arba asmeniškai atsilankykite j

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

D. KURAITIS ir A. KASIULiS 
Savininkai

4

K4 TURITE MAINYMUI?
Mes mainom namus visokių kai

nų. Lotus, farmas, biznius, bonus, 
morgičius, automobilius. Kas Jums 
atsibodo, mes parduosime arba iš
mainysime.

A. GRIGAS
8114 So. Halsted Street

Tel. Victory 4898

PARDAVIMUI 5 flatų namas su 
bučerne ir groserne arba mainysiu 
ant 2 flatų namo, bungalovv arba 
vacant property, South Side arba 
Brighton Parke, 3 karų gara- 
džlus.

Atsišaukit,
2901 South Emerald Avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI Cadillac sedan, 
vertas $1,200, parduosiu už $650. 
Kaz. Sauklis, 2512 W. 69 St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

BARGENAS
Pardavimui labai pigiai, grosernė 

ir bučernė, nėra kreditų, parduosiu 
pigiai arba mainysiu ant mažos far
mos namo ar loto, priežastis, turiu 
2 bizniu, negaliu apdirbti.

JOHN BAGDON
2 W. Broadway, Blue Island, III.

Phone Blue Island 2069

PARDAVIMUI saliunas pigiai, ge
ra vieta, darome gerą bizni, 3352 S. 
Morgan St.

ARTI TEATRO. Parduosiu saldai
nių, grosernę ir delicattessen krau
tuvę. Greitam pardavimui. Savinin
kas išvažiuoja Lietuvon. Nebrangiai. 
5346 Wentworth Avė.

GROSERNĖ ir delicattessen grei
tam pardavimui dėl ligos. Nauji fix- 
tures, geras biznis. 1708 W. 46 St.

PARDAVIMUI saldainių krautu
vė, yra cigarai, cigaretai, įce cream. 
Pigiai, nes apelidžiu miestą. 1437 S. 
49 Ct., Cicero, III.

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.
803 Ridge Avė., Wilmette 

Pbone 364

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

EXTRA FARMOS. Lietuvių kolio- 
nijoj turiu daugel) farmų pardavi
mui. štai Bargenas, vienos 40 ake- 
rių geros žemės prie Puikaus ežero, 
nauji budinkai, kaina $1800, jmokėti 
$500. J. A. Žemaitis, Fountain, Mich.

DABAR LAIKAS
Nusipirkti namą, lotą, farmą, ar

ba biznj, nes laikai gerėja ir kainos 
ant visko pradės kilti. Taigi kas no
rite uždirbti pinigų naudokitės musų 
išrinktinai gerais bargenais:

1. 2 aukštų muro namas su krau
tuve ir 5 kambariais viršuj, ant ge
ros bizniavos gatvės (krautuvė yra 
tuščia ir galima pradėti bile biznj), 
moteris parduos labai pigiai.

2. Negirdėtas pirkinis 6 kambarių 
nauja muro bungalow, mainys ant 
bučemės ar ką turite.

3. 2 pagyvenimų muro namas ant 
Bridgeporto 5 ir 6 kambariai tiktai 
už $10500.

4. Bizniavau namas taipogi ant 
Bridgeporto savininkas važiuoja Lie
tuvon parduos labai pigiai.

5 Grosernės fixtures parsiduoda 
pigiai, savininkas duos vieną mėnesj 
už dyką.

Taipgi daug kitokių bargenų turi
me pasirinkimui ir kas norte gretai 
parduoti kreipkitės pas mus.

STANKO & CO. 
5076 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6036

$500 CASH, $25 Į MĖNESĮ
5 ir 6 kambarių mūriniai bunga- 

low, musų restrieted subdivizijoj. 
Seeley Avė., tarpe 77 ir 78 St. Gra
žiai dekoruoti, gristi viškai, dideli už
pakaliniai porčiai, plieninis Quaker 
furnas. Elė cementuota ir apmokėta, 
gatvė irgi. Kaina $8700. 1 blokas nuo 
karų, netoli mokyklų ir bažnyčių.

AB JUS TURIT LOTĄ ?
Mes pabudavosim namą ant jūsų 

loto be {mokėjimo pinigų, bungalow 
arba 2-3 flatų namą. Visi musų 
namai yra insulated ir sienos pleis- 
teriotos, ant metalinių lath, vėliau
sia plumbingas ir apšildymas. Ma
tykit musų planus ir kainas prieš 
pirkimą. Pašaukit telefonu arba 
atlankykit musų ofisą.
STOLTZNER, CONSTRUCTION CO.

7403 So. Halsted St. 
Triangle 8704-10301 
134 N. lai šalie St.

Central 5901-2-3

3 MIEGRUIMIAI
Moderniškas 6 kambarių bungalow, 

$500 jmokėti ir po $50 j mėnesj, 
{skaitant nuošimčius. Priimsim j 
mainus išmokėtą lota.

Matykit P-ną Traub.
B. CIMAGLIO & CO. Home Builders 

7168 and 7039 W. Grand Avė.

90 AKRŲ 8 MYLIOS NUO 
RACINE, WIS., 

prie cementinio kelio, gera žemė, 
visa dirbama, 8 ruimų mūrinė stuba, 
nauja bamė, mūrinė šilo, ir kiti ge
ri budinkai. 15 “T.B. tested” kar
vių, 4 arkliai, visos reikalingos ma
šinerijos, užsėti laukai. Parduosiu 
arba mainysiu ant bizniavo namo; 
dėl platesnių žinių rašykit 
ninkui.

$250 CASH
PO $35 Į MENESĮ IR 

daugiau, nauji 4-5-6 kambarių bun
galovv, mediniai ir mūriniai, porčiai, 
tile vanos, skiepai, furnas 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.

savi-

JOS. RUMBUTIS 
1603 Washington Avė., 

Racine, Wis.

PAAUKAUSIU 7 kambarių namą, 
modemiškas, geroms sąlygoms. Gali
ma matyti po 6 vai. vakare ir ne
dalioj visą dieną. 7352 S. Morgan St. 
Tet. Stewart 1055.

CERTIFIED NAMAI 
Statomi per Carpenter

Puikios rezidencijos, 2 flatų, 6 
kambariai apačioj, 5 viršui, $11,000 
$750 jmokėti, po $80 j mėnesj. Yra 
visi reikalingi įrengimai. Lai vienas 
flatas užmoka jūsų rendą. Kamba
riai dideli ir šviesus, puikiai deko
ruoti, aržuolinės grindys, porčiai, 
puikiausi virtuvė, Crane plumbingas 
įmūryta vana, cementinis skiepas, 
skalbykla, 37 % lotas, netoli gražiai 
medžiais apsodintos Wilcox ir Maple 
Avė., prie valstijos kelio, vienas blo
kas nuo biznio sekcijos, 45 minučių 
važiavimo nuo vidurmiesčio.

L. S. Carpenter & Co. 
Statytojai 

Garfield State Bank Bldg., 
Madison and Crawford.

Room 812.
Phone Van Buren 1600 

Arba Šaukit
Dovvners Grove 491


