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Obregonas išrinktas, ™d.°
Meksikos prezidentu sulmonų kunigų

MEKSIKOS MIESTAS, lie 
p<>s 2. —. Visuotiniais rinki 
mais

buvo 
Obregon.

—. Visuotiniais 
įvykusiais vakar 
respublikos prezidentu 
išrinktas gen. Aivaro

ADF vadas smerkia 
naujos delegacijos 

kelionę į Rusiją
Matthew VVoIl sako, kad “švie

tėjų” grupės kelione rengia
ma vien sovietu 
dos tikslais

propagan*

Į HAAGA, liepos. 2. — Pra
nešimas iš Padange, Sumatro
je, sako, kad atvykus j ten 
maldininkų garlaiviui, grįžtan
čiam iš Mekkos, dėl didelio su
sikimšimo laive buvo nftti nu- 
troškę keturiasdešimt Olandų

Meksikos prezidentu jis jau Indijų mahometonų kunigų, 
buvo pirmiau, nuo 1920 iki' 
1924 metų, tai yra prieš da- j liavę 220,000 maldininkų, 
bartinio Calles’o prezidentavi- —--------------
mų. • •

Gen. Obregon, kuris šiais I $3,233,388 dividendų 
rinkimais buvo vienintelis kan- darhininkamC 
didatas, einant nau ju įstaty-■ (lai LFllIllIKalIlo 
nui išrinktas šešeriems me
tams, ir prezidento vietų už
ims ateinančio gruodžio mene
sio 1 diena, c

šiemet į Mekką buvo iške- liepos 2. 
Federaci- 
Matthcsv
Tennes-

Ugniakalnis nušlavė 
Filipinų miestelį

LEGrASPI, Luzono sala, Fi
lipinai, liepos 2. — Mayon ug- 
niakaluio išsiveržimų beveik 
visai tapo sunaikintas pajūrio 
miestelis Labog, turėjęs apie 
7,(HM) gyventojų, taipjau kele
tas kitų kaimų.

l'gnirkalnio išsi v e r ž i m

ROCHESTER, N. Y., liepos 
' 2. — Eastman Kodak kompa- 
| nija, kuri jau per septynioli- 
kų metų moka savo darbinin
kams “algų dividendus”, šie
met sumokės didžiausius, ne
gu kada pirmiau mokėjo: 17,- 

! 012 kompanijos darbininkai 
dividendais šį kartų gaus vi- 

( so labo $3,233,388. Be to, Ko- 
dako darbininkai gaus dar di
videndų iš 179,348 “šėrų”, ku
rie buvo jiems G orge East- 
mano ir kompanijos išdalinti, 
ir tųjų dividendų suma, ben
drai, siekia $500,000.

dar- 
pa- 
200 
Dr.

a i 
ir 

iš-visi apielinkės gyventojai 
sigandę, ėmė bėgti i atokes
nes vietas. Suskubo pasišalin
ti ir sunaikinto miestelio bei 
kaimų gyventojai.

48 kūnai išimti iš ka 
sykių Francijoje

Roaldą Amundseną 
radę negyvą?

LONDONAS, liepos 2. 
Exchange Telegraph gautas 
.Paryžiaus pranešimas sako, kad 
ten esanti gauta iš Oslo, Nor
vegijos sostinės, žinia, jogei 
kap. Hoaldo Amundseno kūnas 
tapęs surastas vandenyne ties 
Norvegijos krantais.

Kol kas jokio oficialio tos ži
nios patvirtinimo nėra.

žinia esanti nepamatuota
OSLO, Norvegija, liepos 2. — 

Jokių žinių apie kap. Amund
seno kūno atradimą čia nebuvo 
gauta, o todėl Paryžiaus ir Lon
dono pranešimai yra nepama
tuoti gandai.

i e

ST. ET1ENNE, Franci ja, 
liepos 2. — Iš vietos anglies 
kasyklų, Kuriose andai anglies 
dulkių sprogimas pagimdė gai
srų, išimta viso keturiasde
šimt astuoni žuvusių angliaka
sių kūnai. Septyni jų buvo dėl 
sprogimo nugriuvusių iš vir
šaus uolų užmušti, o keturias
dešimt vienas nutroško 
kėmis.

Gelbėjimo darbų vedė 
kęs nelaimes vieton
viešųjų darbų ministeris 
d re Tardieu.

smai

atvy- 
patsai 

A n-

šykštuolis pasiėihė savo 
milionus į kapą

washin<;tonas, 
— Amerikos Darbo 
jos viceprezidentas, 
Woll, aštriai subarė 
see Darbo Federacijos viršinin
kus dėl to, kad jie pritarė pro
jektuojamai tam tikros Ame
rikos švietėjų grupės kelionei 
j sovietų Rusiją. Woll sako, 
kad ta kelionė esanti suruoš
ta vien tik propagandos, o ne 
švietimo, tikslais.

Tennessee Darbo Federaci
jos sekretorius Birthright bu
vo parašęs Woll’ui laiškų, pra
šydamas, kad Internationa 
Labor Press of America, 
bo unijų žinių agentūra, 
siųstų savo daugiau kaip 
laikraščių raportus vieno
J. B. Matthew, Scarritt kole
gijos profesoriaus, kuris bus 
vienas keliaujančios j Busijų 
partijos narių.

Atsakydamas į Birthrighlo 
laiškų, Woll, kuris yrą taip
jau I^ibor Press pirmininkas, 
pareiškia, kad unijų žinių 
agentūra niekados nebus so
vietų arba komunistų propa
gandos organas, ir primena 
Birthrightui, kad Amerikos 
Darbo Federacija esanti jau 
paskelbus savo griežtų nusi
statymų prieš dabartinį Rusi
jos režimą ir jį pasmerkus.

Woll nurodo, kad Walter 
Dili Scott, Northwestern uni
versiteto pirmininkas, kuris 
pirma buvo sutikęs dalyvauti 
ekspedicijoje j Busijų, paskui 
atsisakęs, kai pakvietime jam 
buvus pastatyta sąlyga, jogei 
jis turėsiąs savo pranešime 
apie Rusija tik gerai atsiliep
ti apie sovietų įstaigas.

[Atlantic and Pacific Photo]

“Friendship” aeroplanas, kuriuo p-lė Amelie Earhart 
dviem bendrais perskrido Atlantiką — iš Newfoundlando 
Angliją. Šiuo trijų motorų aeroplanu Richard E. Byrd taikėsi 
skristi prie pietinio poliaus.

Rusai smerkia visą 
Nobile žmonių gelbė

jimo darbo būdą
Gelbėjimas nebuvęs koordinuo

tas, todėl nesėkmingas, dagi 
kainojęs daugiau žmonių 
gyvybių

su

Kinai šaukia diplo-Japonai 
matus sutarčių kauja Kinų žemėje

revizijai daryti lyg butų jos valdovai

seiminin

MASKVA, liepos 2. — So
vietų komisija gen. Nobile eks
pedicijos žmonėms gelbėti aš
triai kritikuoja visų gelbėjimo 
darbą dėl jo chaotiškumo ir 
nedarnumo. Tos komisijos na
rys, generalinis raudonosios 
armijos inspektorius Sergiej 
Kamenev, sako, kad iš pat pra
džių komisija mačiusi reikalo 
tuojau visą gelbėjimo darbų 
koordinuoti, ir dėl to atsišau
kus j kitas suinteresuotas par
tijas, bet sovietų komisijos at
sišaukimas buvęs ignoruotas. 
O to vaisius toks, kad dvyli
ka garlaivių, trylika aeropla
nų ir penkiolika šimtų žmo
nių, dalyvaują gelbėjimo dar
be, lig šiol vos vieną gen. No
bile teišgelbėjo, o prapuldė 
Amundseną ir jo draugus, vie
nas švedų aeroplanas susikūlė 
ir jo pilotas liko leduose. Da
bar vėl bazes laivas Citta di 
Milanp nepainformavęs laiku 
rusų garlaivio Maligino apie 

tai, kad Nobile žmonių gru
pės pozicija žymiai pakitėjus, 
ir sovietų aviatorius Babuš- 
kin, išskridęs šeštadienį teikti 
pagalbos, iki šiol dar negrį
žęs.

21 žmogus sužeistas 
gatvekarių ka

tastrofoj
Dviem gatvekariam susidū

rus prie 61 gatvės ir Cottage 
Grove Avė. 21 žmogus liko su
žeistas. Nelaimė įvyko 59-61 
gt. gatvekariui įvažiavus į Cot
tage Grove gatvekarį. Sakoma, 
kad 59-61 gt. gatvekario brė- 
kiai nedirbę ir jis neįstengęs 
sustoti prie kampo. Gatveka- 
riams susimušus ištiko didelė 
panika, kurioj daugiausia žmo
nių ir sužeista. Automobilistai 
pagelbėjo sužeistuosius nuvežti 
į artimiausias ligonines.

59-61 gt. gatvekario motor- 
manas George Zohn gal mirti
nai liko sužeistas. Pasažieriai 
gi nors skaudžiai yra sužeisti, 
bet pavojingai sužeistų nėra. 
Sunkiai sužeisti 6 žmonės.

Tikybinės fanatikų 
skerdynės Indijoj

15 asmenų užmušta, 25 sužei
sta susikirtime tarp indusų 
ir musulmonų

Mokinio “fordžiulajui” 
dirbtos bombos sužei

dė 6 asmenis
NEW YOPvKAS, liepos 2.

Philip Bosenblatt, 17 me
tų aukštesnes mokyklos moki
nys, pasidirbo keletą sprogsta
mų bombų Liepos 4-tai dienai 
švęsti. Bombos betgi, kurias 
jis buvo pasidėjęs savo l<am- 
bary, nebelaukė “fordžiula- 
jaus” ir sprogo. Sužeisti buvo 
šeši asnįcnys; pavojingiausiai 

jų tarpe sužeistas pats bombų 
dirbėjas, kuris vargiai beišliks 
gyvas.

Katastrofingas gaisras 
lenkų kaime

VARŠAVA, liepos 2. — Mie- 
cielnikų kaime, Kališo apskrity, 
siautė didelis gaisras, sunaiki
nęs 32 namus. Ugny žuvo taip
jau dvi moterys ir keturi 
kai.

PABYžIUS, liepos 2. — Se
nas Mūra to šykštuolis, Francois 
Verge, turėjo milionus pinigų, 
bet, kaip sako, buvo kietas, kaip 
titnagas. Jo giminaičiai ir gi
minaitės piktai prikaišiojo se- 

| niui, kuris jau buvo 93 metų 
; amžiaus, kad savo milionų jis 
juk nenusinešiąs į kapus.

Prieš keletą dienų šykštuolis 
mirė, ir vos jį palaidojus gimi
nės subruzdo ieškoti jo milio
nų. Išgriozdė visur ir visa — 
pinigų niekur nė dvasios.

Pagaliau giminės atkasė ka
pą, atidarė grabą ir padarė re
viziją. Nabašninko inkepėse 
rado įsiūtą maišelį su paslėptais 
jame milionais.

šykštuolis, mat, įtūžęs dėl gi
minių prikaišiojimo, kad jis sa
vo pinigų nenusinešiąs į kapus, 
nusitarė atkeršyti jiems ir sa
vo milionus .tikrai nusinešti. Del 
to jis iš anksto buvo įsitaisęs 
sau karstą (grabą), gerai pas
lėpė jame savo pinigus ir, mir
damas, įsakė, kad tame karste 
jis butų palaidotas.

Skros ispanų karalaiti 
mirusi prieš 400 metų

MADRIDAS, Ispanija, lie
pos 2. — Trisdešimtoji Ispa
nijos istorijos akademija pas
kutinėje savo sesijoje nutarė 
moksliškai ištirti, ar tikrai bu
vo nunuodytas, kaip kad pa
davimai sako, karalaitis 
lis, Ispanijos karaliaus 
II sūnūs, 
400 metų.

Istorijos 
bia, kad 
pats savo
Akademija tad nutarė dabar 
karalaičio kūną išimti iš kryp- 
tos (kapo) Pantheone Elesco- 
rial ir padaryti skrodimą.

lu iręs prieš

Karo-
Filypo 
beveik

skel-pasakojimai 
karalius Filypas II 

sūnų nunuodijęs.

Suėmė dėl bandymo pa
duoti peticiją Mikadui

vai-
6 asmens žuvo per 

audrą Tennessee

SUDEGĖ PIENINĖ

lie- 
su-

CLINTONVJLLE, Wis., 
pos 2. — Gaisras iš dalies 
įtaikino čia Clintonville Milk 
kompanijos įstaigą, 
padaryti nuostoliai 
1100,000.

Ugnies 
siekia

NASHiVILLE, Tenn., liepos 
2. — Paskiausiais pranešimais 
išs Tennessee ir Kentucky, per 
siautusią praeitą penktadienį 

smarkią vėjo ir 
šeši asmens buvo 
droš padaryti 

nuostoliai siekia

TOKIO, Japonija, liepos 2. 
— Mikadui važiuojant į Aka- 
sakos palocių, pro minią pra
sispraudęs vienas darbininkas 
bandė prie valdovo vežimo pri
siartinti, bet tuojau buvo žval
gybos suimtas.

Pasirodė, kad darbininkas, 
profesija šluotų dirbėjas, no
rėjo įteikti valdovui peticijų 
pagerinti beturčių ir proletarų 
padėtį.

KATĖS ĮKĄSTAS, MIRĖ

lietaus audrą 
užmušti. Au- 
m^žiaginiai 

milionus do-

NEW YORKAS, liepos 2. 
— Gavęs kraujo užnuodijimą 
nuo kates įkandimo, mirė pulk. 
Edgar Armstrong Hamilton, 
didžiojo karo veteranas.

ŠANCHAJUS, Kinai, liepos 
2. — Tautinės Kinų valdžios’ 
Nankine užsienio reikalų mi- 
nisteris, C. T. VVang, telegra
favo atstovui Pekine, kad tau
tinė valdžia nutarus sušaukti 
svetimų valstybių atstovus 
konferencijon Nankine liepos 
20 dienų. Konferencijos tiks
las — peržiūrėti esamąsias su
tartis.

Išvarė laukan iš Tsinano apy
gardos Kinų Raudonąjį Kry
žių, dirbusį nukentėjusių 
šelpimo darbą

Kiny valstybės finansų 
konferencija

NANKINAS, Kinai, liepos 2. 
šiandie čia atsidarė Kinų 

valstybės finansų konferenci
ja, finansų ministeriui T. V. 
Soongui pirmininkaujant. Jos 
tikslas yra sutvarkyti Kinų fi
nansus ir nustatyti biudžetą. 
Konferencijoje dalyvauja 150 
delegatų, atstovaujančių įvai
rioms provincijoms, kariuome
nei, krašto pramonėms ir fi
nansams.

Hughes pas Hinden- 
burgą

BERLYNAS, liepos 2.
Prezidentas Hindenburg šian
die priėmė Charlesų Evansų 
Hughesą, buvusį Jungtinių 
Valstybių sekretorių, kuris da
bar lankosi Berlyne.

Chicagai ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Iš viso gražu ir kiek vėsiau; 
stiprokas, daugiausiai žiemių 
rytų vėjas.

Vavar temperetura buvo tari) 
69° ir 84° F.

šiandie saulė teka 5:19, lei
džiasi 8:28. Mėnuo teka 8:57 
vakaro.

ŠANCHAJUS, Kinai, liepos 
2. — Japonų kariuomenės vy
riausybe Tsinane, šantungo 
provincijos sostinėje, įsakė Ki
nų Raudonojo Kryžiaus drau
gijai paliauti 
vadinamoje “ 
nų zonoj” 
Tsinano ir 
kraustyti.

Pasak japonų Toho žinių 
agentūros pranešimlų, (japonų 
kariuomenės vyriausybė suse
kus, kad tarp Kinų Raudono
jo Kryžiaus žmonių, dirbusių 
šelpimo darbų nukentėjusių ki
niečių gyventojų tarpe, buvę 
tautinės Kinų valdžios “žval
gų” ir “propagandyiinkų”, sla
ptai tyrinėjusių Tsinano inci
dentą tautinės valdžios nau
dai. • ! ’' ,

Kinų vyriausybė griežtai 
atmeta tokius japonų kaltini
mus prieš Raudonąjį Kryžių.

savo darbuotę 
neitralineje japo- 

per 20 mylių nuo 
iš tos zonos išsi-

BALTŲJŲ GOVĖDA LINČIA
VO DU NEGRUS

BB0OK1FAVEN, Miss., lie
pos 2. — Keli šimtai baltų
jų, įsiveržę smurtu į Lincoln 
kauntes kalėjimų, suėmė ten 
du kalinius negrus ir, išsiga
benę laukan, nudaigojo. Abu
du negrai buvo broliai, James 
ir Stanley Bearden. Jie buvo 
kalėjime padėti tariamai dėl 
užpuolimo vieno balto pilie
čio.

Aviacijos nelaimės
Trys šeimos nariai žuvo, 

aeroplanui nukritus
CLINTON, Iowa, liepos 2.

— Clintono golfo lauke nu
kritus vakar aeroplanui, užsi
mušė trys asmenys: Dr. H 
Lambert, pilotas, jo betveriu 
metų duktė Betty ir brolia- 
duktė Shirley, 11 metų.

Armijos lakūnas užsimušė
KANSAS CITY, Mo., liepos 

2. — Netoli nuo čia vakar su
sidūrė ore, 1,500 pėdų aukš
tumoj, du armijos aeroplanai 
ir abudu nukrito žemėn. Abie
jų aeroplanų pilotai, kap. Camp
bell ir Įeit. Green, sugebėjo 
parašiutais sveiki nusileisti že
mėn, bet aviacijos rezervus 
lakūnas Thackaberry, buvęs 
viename aeroplanų kaip pasa- 
žieris, užsimušė.

Oro pašto pilotas žuvo per 
perkūnijų audrą

ELS1NORE, Mo., liepos 2.
— Devynias mylias j šiaurę 
nuo čia rado kalno šlaite tarp 
medžių sudužiusį oro pašto ae
roplanų ir užsimušusį jo pilo
tų I-eslie H. Smithą, prapuo
lus! praeitą ketvirtadienį ke
lionėje iš Little Rock, Ark., į 
St. Louis, Mo. Katastrofą, ma
tyt, atsitiko per smarkių lie
taus ir perkūnijų audrą, kuri 
tuomet toje daly siautė.

Užsimušė policininkas
VENICE, III., liepos 2. — 

Jo naujam motorciklui atsi
mušus į sunkų motorinį veži
mų, užsimušė vietos policinin
kas (Mis Peebles.

KALKUTA, Britų Indija, 
liepos 2. — Praneša, kad 
Khargpure praeitų penktadienį 
įvyko aštrios riaušės tarp mu
sulmonų ir indusų. Kautynėse 
penkiolika asmenų buvo už
mušti ir dvidešimt penki su
žeisti.

Musulmonai laikė tikybines 
apeigas, ir kai jų procesija ėjo 
pro indusų šventyklų, indusai 
ir siebsai puolė procesijos da
lyvius.

Dvi moterys, kurios bandė 
savo giminių gyvybes gelbėti, 
pačios buvo peiliais paskers
tos.

Trys Albanijos teroris
tai pakarti; bandę 

nužudyt Zogu

TIRANA, Albanija, liepos 2.
— Keturių teroristų, pasmerk
tų mirties bausmei dėl taria
mo pasikėsinimo nužudyti kra
što prezidentą, diktatorių Ah- 
medą Zogu, trys vakar tapo 
viešai pakarti. Jie yra: Abad- 
jev, Vulkano v ir Arą pi. Ket
virtas pasmerktųjų; Asan Pri- 
ština, yra pabėgęs į užsienį 
ir gyvena Vienoj.

Hopwood, Amerikos 
žaislų rašytojas, 

prigėrė
NICA, Francija, liepos 2.

— Ties Juan-les-Pins, Prancū
zų Rivieroj, vakar besimaudy
damas prigėrė Avery Hop- 
wood, žinomas Amerikos žais
lų rašytojas, gimęs Clevelande 
1882 metais.

Žinomiausi jo parašyti ir di
delio pasisekimo scenoje turė
ję žaislai yra “Fair and Warm- 
er,” “Thė Goki Diggers” ir 
“The Bat.”

TRAUKINYS UŽMUŠĖ PEN
KIS KAIMIEČIUS

FARMERYS SAKOSI NETY
ČIA NUŠOVĘS SAVO 

ŽMONĄ
JAUNAS NEGRAS SUIMTAS 

DEL ŽMOGŽUDYBĖS

VARSA VA, liepos 2. — Ne
toli nuo Dęblino pasažierinis 
traukinys užgavo ūkininko ve
žimą, kuriuo važiavo penki as
menys. Visi jie buvo užmušti.

CEDAB RAPIDS, Iowa, lie
pos 2. — Vietos farmerys Wm. 
Stephanek, kitą' kartą buvęs 
policijos kapitonas, nušovė sa
vo žmonn Mary. Suimtas jis

' teisinas, kad nušovęs netyčia.

RICHMOND, Va., liepos 2 
— Policija areštavo jaunų neg
rą, Sylvesterų Medley, kaltina
mą dėl nušovimo Samuelio 
Grimmellio, 16 metų, ir pašo- 
vimo jo motinos ir patėvio.

RYTOJ -
Liepos 4, Neprigulmybės 
šventėj, Naujienos /neiš
eis. Ofisas bus atdaras tik 
vakare, nuo 5 iki 8 vai. 
vakaro.
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PESIMIZMAS

Kas tai yra pesimizmas? Pe
simizmas tai yra filosofijos pa
žiūra, kuri mums aiškina, kad 
pasaulyje yra daugiau bloga, 
negh gera ir daugiau kančių, 
negu džiaugsmo. Taigi, pesi
mistai daro iš to išvadą, kad 
geriau butų, jeigu žmonija iš
nyktų iš Šio pasaulio.

Iš kur ir kada atsirado pesi
mizmas ? Pesimizmas atsirado 
ne dabartiniais laikais. Jo pra
džios reikia ieškoti senų seno
vėj, t. y. amžių glūdumose. Pe
simizmas, nepasitenkinimas gy
venimu, buvo jau žinomas žmo
nijai pradedant dar tik žengti 
istoriniais keliais.

Taip Herodotas (garsus Grai
kų istorininkas) aprašydamas 
Trakų giminės Trasų gyvenimą, 
tarp kita ko pažymi, kad Tra- 
siečio kiekvieną naujai gimusį 
kūdikį sutikdavo su ašaromis 
ir pykčiu, o mirusį lydėdvo į 
kapus su džiaugsmu. Tai 
mums parodo, kaip Trasiečiai 
tamsiai žiūrėdavo į šio pasau
lio gyvenimą.

Nusiminimo gaidų sutinkame 
taippat Sofolko, Euripido, Pla
tono ir kitų rašytojų veikaluo
se. Sistematingiau mums tai 
parodys epikuraizmas. (Moks
las Graikų filosofo Epikūro, 
kuris matė laimę sielos ramybė
je ir gyvenimo džiaugsmuose). 
Epikuraizmas ėmė net ir gyve
nimą niekinti ir nebekęsti. Jis 
sako: “Geriau mirti, negu ken
tėti skriaudas, 
senatvę. “Tos
įsikūrė Aleksandrijoje 
mirusiųjų akademija.

Be to gi, ir Romėnai 
žiūrėdavo į šį pasaulį,
stybei griūnant, be baimės jie 
sutikdavo nusižudyti. Mums 
pavyzdžiais gali būti garsus po
etai 
Jie 
mą, 
kad
niekių niekniekiai, nykstantieji 
be žymės durnai, sapnas.

IlI-čiojo šimtmečio pradžioje 
įsikuria Hegezaus pesimizmo 
mokykla. Ji sako, kad tik 
linksminantis dar šiek tiek esą 
verta gyventi. Juk musų gy
venime visada daugiau kančių, . 
negu džiaugsmo.

Senovės literatūros skaus-; 
mas, nusiminimas, nepasitenki
nimas, gyvenimu jaučiamas ir 
viduramžių literatūroje. Taip,' 
pavyzdžiui, “Petrarka” (Italų 
humanistas) apdainuodamas 
karštai ir jausmingai, (žmonių 
gyvenimą) vienoj vietoj karčiai, T_. , , .V1 . y
sušunka: Tūkstantis linksmiau- ncs!,m?nę' "'Pochondriskai (su- 

isigrauzimas sujungtas su nuo
latiniu rūpinimusi apie savo 
sveikatą) nusiteikus, sako šo- r*
penhaueris, galim pasaulį įsi
vaizduoti žiūrėdami estetikos 
(gražumo) žvilgsniu t— karika
tūrų muzejumi, proto žvilgsniu 
— pabludėlių namu ir moraly
bės žvilgsniu — ištvirkėlių su
eiga (jaskinię lotrovv).

Šopenhaueris
tikįs į vieną Dievą) ir jo blo-

nemalonumus, , 
teorijos įtaka ■ 

pusiau

tamsiai
Jų val-

“Petronijus ir Lukrecijus 
mato gyvenimo
pripažįsta, kaip Salamonas
visas gyvenimas — niek-

pesimizmas yra budfzhie. Vis- gumų tėbrija stivalmi ricsiitin 
kas kūniška, moko Buda, yra ka su Vienumo teorija, 
tnhtorijalinė sudėtis — reiškia pažlUrorms taipgi sujurigtas Ir 
laikinas, nes dar žmogui tebe- Harfmanb dttillistlriis filosofinio 
gyVėnant tos materijalinės da- turihib mokslas. Hartmano 
lėlytės stengiasi išrišti. Todėl, nuomonė: musų pasauly, nors 
kbl žmogus surištas su materi- ir geriausiame iš kitų, laimė 
faliniu pashliliu, tbl jhme vy- negali būti pozityve (tikra, re
ptilija nušimlnimtis, gyvenimo miantis praktika ir stovinti 
skausmas ir pati mirtis. Vie- ant nejudomo pamato). Ge- 
nok vienu sau gyvybės atėmimu t riausia neturėti kančių, kurios 
atsiskirti nuo materijalinio gy- yra, tik evoliucija (išsivysty- 
venimo negalima. Tik kovo- mas). Mes turime nebėegzis- 
jant ir nugalint pikta šiam tuoti. (nebegyventi, nebūti), 
pasaulyje, glima nutraukti pan- Mokslas ir menas perkelia mus 
čius su šiuo gyveniniu ir persi- laikinai į laukiamąsias egisten- 
kelti į kitą pasaulį iš kur siela cijos laisvės srytis.
negrįš, t. y. Nirvanoj...

Indijos pesimizmas perėjo ir 
į praeitį šimtmečio filosofus i 
(nors sakoma, kad XX amžiuje y,"''" v""‘° ’ju.i nohniiboi ’ Hai’tmanas sako, kad visi žmo-

, nes kartu turi imti ir sunaikin
ti pasaulį. Taigi išeina, kad 
visos tautos turėtų priimti 
Hartmano mokslą...

Šopenhaueris, savo nuomone 
remdamasis, kad nereiktų duoti 
gimti naujoms kartoms, buvo 
didžiausias moterų ir meilės 
priešininkas. Jis sako: “Kad 
ne moterys, kurios visą savo 
gyvenimą paaukoja, tai did
žiausiai nuodėmei, kurį vadina
si meilė, kad ne moterys, nebū
tų ir žmonių giminės”. Be to, 
dar'jis taip pasakė: “Meilė ne
žiūri į individualines kančias 
ar malonumus, ji tik rūpinasi 
giminės ateitimi. Todėl iš mei
lės galima ir nusižudyti. Vyras 
pav. įsimyli dažniausia į tas 
moteris, kurios gali papildyti 
jo prigimtį, (žemas į aukštą, 
plonas į storą), kad tuo budu 
vaikas išaugtų sveikas ir gra
žus“.

Hartinanas šiuo dalyku irgi 
nusistatęs panašiai, kaip ir Šo
penhaueris. Jis sako: “Meilė 
yra iliuzija” (apgavystė, suve
džiojimas). Praėjus pirmajam 

(meilės karščiui, žmogus mato 
'(buvęs kvailas. Del meilės dau- 
’ j giausiai turi kęsti moteris.”

Dar reikia pažymėti šiuos 
pesimistus: Mainlenderį ir Bau- 
zeną. Mainlenderis pripažino 
individualinį nusižudymą. Pasi
rodžius jo veikalui “Išsivadavi
mo filosofija” jis tuojaus nusi
žudė 1884 m.

Bauzenas skiriasi iš kitų pe- 
simiętų tuo, kad jis pripažinda
mas gyvenimo niekingumą, ne
sitiki iš jo išsivaduoti, sakyda
mas kad išsivadavimo viltis yra

Su jbi

Kaip tas srytis pasiekti? Šo
penhaueris sako, kad reikia ne-. 

! duoti ginlti naujoms kartoms;

nie- 
jau 

būti 
kad

Pas pesltiilstus riititomdi tb nė- 
rh.

Jie hfldka liudyti,

jau jo nebelikę). i
Pirmiausiais filosofinio pesi-l 

mizmo tėvais yra laikomi Gia- 
como Leopardi ir Arturas Šo
penhaueris. Jie abudu prade
da kartu ir vienodai rašyti.

Būdamas ligotas žmogus, Le
opardi, giria pesimistinę poezi
ja, tinkamiausių žmonijos jaus
mų reiškėjų. Jis sako: “Pa
saulis turi du puikius dalykus 

meilę ir mirtį. Tik meilė 
dar galinti rišti žmones su gy
venimu, bet ir ji juk turinti 
galų”. Leopardi du kartu my
lėjo ir abu kartu jam nepasise
kė. Kaltindamas moteris, kai
po neturinčias užuojautos, jis 
kaip sako Musset, lieka ‘‘mir
ties meilužiu”.

Šopenhaueris gimė 1788 m. 
1 Kilęs iš proto liga sirgusių pro- 
įtėvių, jis buvo neramaus tem
peramento žmogus. Jis kovoja 

' prieš optimistinę Hėgelio mo
kykla. Šopenhaueris sako, kad 
musų valia, aklas noras gyven
ti, yra visų kančių šaltinis, 
žmogui supranta, kad valia yra 
pastanga, o kiekviena pastanga 
yra kančios. Jis sako: “Be ri
bų stengimasis yra begalinis be 
ribų kentėjimas”. Tik mes gy-

išsimhitlha, kas yra kitų ptiHie- 
kintas, tas jhučiaši esąs atskir
tas nuo pasaulio, 'tas hiato Wvo 
bėgalinius Vargus, h^ldihies Id 
nebesitiki Iš jų kada ftdrs iš
bristi.

Bet jeigu žmogus asmens lai
svės sulaukt nesitiki, tai jis tu
rėtų darbuotis busimosioms 
kartoms, jų gyvenimų lengvinti, 
savo laimę, o net ir gyvybę 
jiems paaukoti, žinoma, jeigu 
žmogus savo tikslų pasiekęs yra 
patenkintas ir neturi jau nau
jų įdejų — tai jis nuobodžiau
ja, jo gyvenimas iš tiesQ 
kingas. Tas savo amžių 
atgyveno. Bet kas nori 
ateities valdovas, ar beri t,
butų jo pasekėjai — tas rimtai 
imasi darbo, jo nieks nebegali 
įveikti, tam persekiojimai, įvai
rios kliūtys yra menkniekiai, 
tam, pesimizmas kelio neužsto
ja. Bet dabar vėl kyla klausi
mas: argi žmogus gali turėti 
tokių stipria valių (ypač jau
nuolis), kad visuomet matyda
mas tas pesimistines idėjas, 
be to gi, savo vargus, nelaimes, 
persekiojimus, tamsių rytojaus 
ateitį, negalėtų jam pasiduoti? 
Ne! jo valios stiprumų visa tai 
dažnai nustelbia ir jis joms pa
siduoda.

Dabartiniai musų pesimištai, 
nors ir nori žiūrėt amžinybės 
Akimis, bet vaduojasi dabarties 

1 laikais, juos neveikia kasdieni
niai reikalėliai, intrigos, įžeidi
mai ir t. t. Jie nenori pripa
žint evoliucijos (vystymosi). 
Jei jie pažiūrėtų pro šviesesnius 
akinius — jie kitoniškų pasaulį

šhiaiiroti, 
valių silpHitit, arit kitų burnoti 
Ir net husižiiifyti, o ne dirbti.

Laukdami gi ko nors iš kito 
rankų — nieko nesulauksim.

Kokia nauda nusižudžius? Ar 
gyvybė gali kada nors išnykti? 
Ne! Gamta kurs vėl tų patį, 
iš jos neišsivaduosim. Antra 
vertus: visai kvailas butų da
lykas iškovotų vietų, be laiko, 
užleisti kitam, mažiau tobulam 
padarui. Kiekvienas žmogus 
veikia į gyvenimų ir todėl visi 
čia reikalingi. Gyvas žmogus, 
kurs gali kitų labui pasiaukoti, 
yra šimteriopai vertesnis už la
vonų.

žmonės, matydami savo sva
jones (ir utopijas) neišsipil- 
dant, lieka fatalistais. Jie at
siduoda į likimo rankas. Tada 
tuos žmones jau kiti valdo, pa
tys jie jokios įtakos gyvenimui 
nebeturi... Bet juk geležine va
lia ir stipria energija galima 
daug kas padaryti! Ir kuo to
liau mes žengsim, tuo kančios 
mažės ir tuo lengvesnis bus 
mums kelias į tokių laimę.

Laisvas Vergas.

Geležinkelis Telšiai-Kretinga 
bus pradėtas vesti dar 

šiais metais

Paskiau

Dkšiprdtėta
—Gegužės pirmų dienų raitų 

policininkų patruliai jodinėjo 
po visų miestų.

—O kodėl gi jiems nejodinė
ti, kddangi mieste buvo visiškai 
ramu.

Klozeto outfitas |renr- 
ta«, $13.60. Pirkit nuo 
niitnų olnello kainomis. 
Namų apfeildymo iron- 
Ifiinai parduodami leng
vais f ftmokpjinniH.
Pooples Plumbing & 
Heating Supply (o. 

4f>0 Molwiiuk<'<< Avė., 
101 N. llaMeil Nt.

Haymwket 0076—0070

Prieš

Išrodysit 20 metų jaunesniu i 20 minučių
Musų specialistai veidą pataiso taip kaip jus matot paveiksle... patem
pia raumenis ir liuosą odą, išlygina raukšles, padarys jus išrodančiu 
daug metų jaunesniu. Be skaus
mo — pasekmės visuomet geros. 
Kainos taip pigios, kad kiekvieną 
moteris ir vaikas gali užsimokėti. 
Mes taipgi ištaisome kreivas akis, 
prašalinam rauplių duobes, per
taisome nosis ir t. t. Visi per
taisymai daęomi žinomų plastic 
chirurgų.

Pasitarimas su musų Medicinos 
Daktarais dykai.

Valandos nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Jei utHlijHltc savo maži) fotografiji> arba 
fotografijos proof, | tai Ihih atkreipta 
speciali utyda. Visi laiškai greit atsakomi. 

American Institute 
of Plastic and Facial Rejuvenation 
Sulte 720 Statc-Lake Bldc. l«0 N. State St.

Telephone State 5156 Chicago, Ii).

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 lažai, vanos ir prūdas visada.

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

nuobodu-' vcndami savo gyvenimą brangi
name, o juk nieks nenorėtų, 
kad ir galėtų, antrą kartą vėl 
savo gyvenimą pergyventi.

j Žmogaus prigimtis labiau kan
čias jaučia, negu 
todėl ji yra pesimistinga 
kingas yra musų 
prie gyvenimo 
gyvenimas dėl 
Visos religijos

’(į šį gyvenimą, 
bijodami mirties.

Tai gal verta musų 
mas 
Mes 
kad

' mes
l venti, bet musų protas viršija 
valią ir supranta visą padėties

Reikia atsiminti, kad moks
las ir dailė dar tik pradeda vy
stytis. Dostojevskis, rusų pe
simistas, yra pasakęs: “Grožis 
išgelbės pasaulį”... O grožio yra 
visur, tik reikia mokėti jį rasti. 
Todėl universalizmas (siekimas 
savo protu visa suprasti) liko 
musų idealu. Universalizmas 
reiškiasi visur ir moksle ir lite
ratūroj 

šiais 
šaulyje 
pilnas
įvairiausių sistemų, 
singiausia?

malonumus, 
Juo- 

prisirišimas 
ir kvailas musų
savo trumpumo, 
su panieka žiuri 
o žmonės dreba

gyveni- 
amžinu padaryti? Ne! 
taip labai jo nevertinam, 
to geistumėm. Reiškia, 

gyvename iš aklo noro gy-

II.
Kas gimdo pesimizmų? A,r 

jis racionalus?
Pesimizmų pagimdo visuome

nės sutvarkymas. Kieno bloga 
ekonominė padėtis, kas sunkiai

ir mene...
laikais gana maža pa- 
grožio. Musų mokslas 
prietarų, jo yra įvairių 

Kuri tei-
Protas (ypač jau

nuolių) blaškosi, kenčia, bet vi
sur mato neįveikiamas kliūtis. 
Musų gyvenimas pilnas vargo. 
Musų plati vaizduotė sukuria 
įdealų pasaulį, kurio visa šir
dimi trokštama sulaukti, bet, 
jei jo norai neįvyksta, jis nusi
mena...

Bet juk tik kantriai, ilgai ir 
be persekiojimo kovojant galima 
įvykinti svajones. O jei pats 
ir neįvykinsi, suklupsi, tai tuo 
pasinaudos kiti ir jie įvykins.

Ministerių kabinetas nutarė 
dar šiais metais pradėti staty
ti geležinkelį Telšiai-Kretinga, 
taip kad 1930 metais jis butų 
baigtas. Yra apskaitliuota, kad 
tos linijos pravedimas kainuos 
keliolika milionų litų. Daugelis 
užsienio firmų siūlėsi atlikti 
visus statymo darbus savo lė
šomis, bet, žinoma, ne veltui; 
įdėtieji pinigai turėtų būti vė
liau grąžinti ir dar su procen
tais. Valdžia tuom tarpu nėra 
dar galutinai išsprendusi, ar 
pavesti darbus kuriai nors už
sienio firmai, kitaip sakant, už
traukti paskolų, ar statyti jį 
savo lėšomis.

Nuramino
Nebepirmos jaunystės pana, 

sėsdama j vežimų, klausia ve
žiko:

— Sakyk, mano mielas, ar 
arklys nesibaido?-

— Bukite rami, panele, ma
no arklys atgal nežiūri.

Tol. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

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

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavirnas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryž. 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. 

Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

takto

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd.
arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.
'i

r

F

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

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

1618 West 18-ta Gatvė

šių valandų, neįstengia padengti 
karčiosios valandėlės.

šita pesimistinė kryptis, apie 
kurią buvo ligi šiol kalbėta, yra 
grynai literatūrinė ir 
pesimistiniu mokslu 
vadinti.

Pesimizmą visame 
nume, matome budizme, 
dizmas yra mokslas Budos, ti
kyba daugelio Azijos tautų), o 
pačią pradžią bramizme. Bra- 
mizmqs pripažįsta, kad indivi
dualinė buitis yra didžiausias 
blogumas, kokį tik gali įsivaiz-, 
duoti žmogaus protas. Prany 
kimas individumo bramoje — 
sutapimas lašo su vandenynu, dešimtį mėtų pasekmingos prakti- 
tai yra aukščiausias idealas vi- 
sos žmonijos, galutinis tikslas. Kas> reumatizmą, skilvio triubelius, 
visu žmonijos siekių. Pasiekti 1^*'^
šį tikslą gali tik braminai, nai- dg°s> sifilį ir užkrečiamos ligos iš- 
kiną savyje gyvybę asketiniu yn;u gydymu. Yra vartojama geriau- 
budu. i si Amerikos ir Europos metodai.

Daugiau universalus (stengi- Silpni, nervuoti it- visai suirę vyrai 
masis viską apimti savo protu) ; Jum8 gali but grą.

žinia sveikata ir 
. vyriškumas specia
liu gydymu kuris 
sustiprina nervus ir 
teikia stiprumo silp
niems organams. 
Atsilankykit dėl pa
sitarimo dėl bilo ko-

1 kios ligos arba silp
numo*

> Dr. B. M. Ross
35 So. Dearborn Street 

i Kampas Monroe Street, Chicago,
Crilly Building 

elevatorių iki penkto auttto. Vyrų 
priėmimo kambary* ftOH.—Moterų 6OH. Ofl- 
»o valandoH kasdien nuo 10 ryto iki A va- . 
kare. NedClioniU nuo 10 ryto iki 1 po 
plet. PanedAlyl. Seredoj ir SubatoJ nuo 101 
ryto iki b valandai vakare.
Dvidešimti* penki metai tame name

todėl jos 
negalime

savo pil-
(bu-

Budavoklt sau porčlų 
ar garažų

Budavokit dabar, •utaupykit daur ■ 
pinprų.
Galit užmokėti visus pinigus arba 
mokėti po buki kas mėnesį ma
žais iAmokėjlmals.
Mes taipgi budavojamo vasarna
mius ir darome visokius pertai
symus.

Star Construction Co.
Atsilankykit. telefonuokit arba 

rąžyki t mums.
28 15 N. Cravvford Avė.

PA L INA J> E H.5.30
Mes esam abelni kontraktorlai.

Dykai Patarimas
Teikiamas Sergantiems Žmonėms 

Pasitarkite su Dr, B. M. Ross, at
sakančiu specialistu. Jis turi tris-

monistas

lllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

$3.00

50c

Brooklyn, N. Y

MARGUTIS
DAINOS IR JUOKAI!

4P

$2.50

$1.50

ART. ANT. VANAGAITIS
3241 S. Halstcd St., Chicago, 111.

LIDYMOOR
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, “Qūoits”, 

(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 McHenry

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRĖJA. Išleigta 1926 metais. Apdaryta .......................... ...........
1,054 patarimai kaip virti jvairųs valgiai.

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

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ..........................................
Šioje 785 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausiai 
paštas.

KAUNO ALSUMAS ................................................................... .....
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRfiVfiS RAŠTAI. Septyniuose tomuose _________ _ $7.0fl
LIETUVIU KALBOS RAŠYBA .... .......     - 60c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVfiLIS .............................................  65c
Namų darbai, naminė sąskaitybi ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti. s

193 Grand Street

KUPONAS
Lilymoor, 5, N. La Salio St.

Malonėkite atsiusti man “auto route” 
želitfdpį

Vardas ..............-.............
Adresas ................................

Artisto ir kompozitoriaus — štukoriaus išeina visokį už
rašymai su žodžiais ir gaidomis. Kas nori skaito, kas 
nori dainuoja, ale visi linksmi kaip tik pažiūri į Margutį. 
Rašykis tuojau. Tik 75 centai į metus. Vėliau pabrangs. 
Naudokis proga. (Lietuvon: 1 dol. 50c.).

Red. Leidėjas:
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Mokytas šuo
Leo P-lio novelę

Ponas Nuostolis apsivedė 
prieš trejus metus, karštai pa
milęs 17 metų gražuolę Danu
tę, pats būdamas jau apysenis 
kavalierius.

Toji pirmutinė ir paskutinė 
seno kavalieriaus meilė taip ap
svaigino Nuostolį, jog jis neži
nojo kaip ir belepinti savo šir
dies išrinktąją jaunutę drau
gę. Kiekvienas ponios Nuosto- 
lienės užsimanymas buvo Nuo
stoliui griežčiausias paliepimas. 
Todėl ponia Nuostolienė gyve
no, kaip inkstas taukuose, ir, 
kaip žmonės sako, jai vien 
paukščio pieno betruko. •

štai, kad ir dabar. Vos ke
lios dienos kaip Nuostoliai per
sikraustė į pasistatytus nau
jame mieste nuosavus namus, 
kurie Nuostoliui kainavo viso 
jo ilgamečio kavalieriško gyve
nimo sutaupyto kapitalo, kurio 
butą nemažo.

Kaip teko girdėt, ponas Nuo
stolis, dar tebebūdamas kava
lierium, keletą kartų norėjo 
kibti į centrą iš neliečiamos 
normos, bet neišteko drąsos ir 
valios, lyg šykštajam ritieriui, 
parsiskirti su pinigėliais — 
pasaulio valdovu. O ponio Da
nutė tik užsimanė ir stebuklin
gos lazdelės mostelėjimu nau
jas Nuostolio namas priėmė į 
savo erdvius ir gražius kamba
rius savo jauną šeimininkę. O, 
meile, meile’... Kiek žmonių dėl 
tavęs proto netenka’?

Naujuose namuose, kuriuose 
gražuolė poniutė viską įrengė 
pagal savo gerą skonį, Nuosto
lių gyvenimas slydo sklandžiai, 
kaip traukinio bėgiais.

Ponios pavydėjo gražuolei 
Nuostolienei gražių suknelių, 
jaukaus buto, apstatyto gra
žiais ir brangiais baldais ir ki
limais ir išmėtinėdavo savo vy
rams — kodėl jos viso to netu
ri. O vyrai pavydėjo Nuosto
liui jaunos žmonos — gražuo
lės ir vakarėliuose, ar šiaip su
tikę gatvėje, daugiau negu 
mandagumas leidžia akimis pa
sigėrėdavo stilingomis ponios 
Nuostolienės figūros formomis, 
kas taip pat sukeldavo gana 
rimtų vaidų ne vienoje šeimoje.

Tiesa, miesto kūmutės kar
tais ir paplakdavo savo liežuvė
liais, jog ponaą Nuostolis esąs 
raguotas, bet, girdi, gražuolė

mokanti galus paslėpti. Tuom 
ir pasibaigdavo Nuostolienės 
įtarinėjimai šventų moterystės 
ribų peržengime. Taip buvo iki 
to įvykio, kuris musų mieste 
buvo nė kiek ne menkesnis už 
didžiausį žemės drebėjimą.

Ponia Nuostolienė užsimanė 
turėti tokį mokytą šunį, kokio, 
čia niekas neturi. Ir tuoj, ži
noma toks šuo buvo Nuostolio 
išrašytas, kaip jis gyrėsi, sta
čiai iš Berlyno šunų “universi
teto”.

—Tai niekis!- atsakė Nuo
stolis. Negadink, drauge, man 
■geros nuotaikos, noriu po ne
patogios kelionės su savo arti
mais pasivaikščiot ir pašnekėt, 
o pirštines tuoj atneš Stekas.

Stekas, pauostęs Prunkšlio 
ranką, nudumė namų link.

Einantieji keliu žmonės bu
vo labai nustebinti sutikto gra
žaus vilkų veislės šunies, ne
šančio savo nasruose apatinio 
moteries apdaro intymiąją da- 
ii-

dui” susilaukus pasisekimo, Or
leano hercogas jam padovano
jo didelį aukso medaljoną su 
savo paveikslu, sakydamas, 
kad Vo|teris pats gali pasi
dirbdinti jam aukso retežį ko
kį tik norėdamas. I tai Vol
teris nieko nelaukdamas atsa
ke: “Užgpavyzdį tegu ima šu
linio svirties retežį.”

DUOKIT 
PATAISYT

SAVO DANTIS
Sutaupyki! Pusę

Krown taip pigiai kaip $4.50 už 
dant|

Tiltelių darbas taip, pigiai 
$4 už dantį.

Užpylimas taip pigiai kaip
Pleitos taip pigiai kaip
Pleitos pataisomos už

Garantuotas be skausmo
Ištraukimas dantų $1

Duosime jums rašytą garantiją 
už kožną atliktą darbą 

Gas X-Ray
Kogen - System - 

Dentists
1105 West Chicago Avė.

Kampas Milwaukee Avenue 
Antras aukotas 

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

nedčlioj nuo 10 ryto iki 1 
po pie^ų

kaip

$1
$7.50
$1.50

Ten ir iš
LIETUVOS

per Bremeną 
Didžiausiu ir greičiau

siu Vokietijos laivu 
COLUMBUS 

Arba kitais šios lini
jos laivais. Tiktai 8 

dienos ant jūrių
Puikus trečios klesos 

kambariai, tiktai 
staterooms

Prie vietinių agentų 
arba

130 La Šalie St., 
Chicago, Iii.

NORTH GERMAN

LLOYDZ

Tiesa, šuo buvo labai gražus, 
pilkos spalvos, stačiom ausim, 
ot, vilkas ir gana. O jau jo 
gudrumėlis, ką tik pasakysi — 
viską supranta, tik vieno jam 
ir tetrūksta — kalbėt nemoka. 
Lieps jam ką surasti ar ątneš- 
ti — bematant išpildys. Suras
davo net pamestus daiktus.

Būdavo pames kas nors ko
kį daiktą, tuoj šeimininkas'duo
da Stekui, taip vadinosi šuo, 
pauostyt pametusio ranką ir 
pasakys: “Stek! Such, verlo- 
ren!”, kaip Stekas metasi pa
metusio pėddmis ir, suradęs pa
mestąjį daiktą, atneša šeimi
ninkui.

Visi stebėjosi tokiu šunies 
“mokslingumu”, o Nuostoliai 
džiaugėsi, kad pas juos viskas 
yra, ko kiti neturi. Ir, iš ša
lies žiūrint, rodėsi, jog Nuo
stolių pasisekimai ir pasitenki
nimas gyvenimu bus amžini.

Tuo metu į musų miestą ta
po atkeltas valdininkas Prunkš- 
ys, artimas Nuostolio draugas 
ar net giminė. Pono Prunkšlio 
atvykimas neapsėjo be šeimy
ninių nesusipratitimų, nes dau
gelis ponių perdaug atvirai 
reiškė atvykusiam gražiam 
valdininkui savo simpatijų, su
rištų su tam tikromis nuobo
džiaujančių poniučių paslėpto
mis viltimis, kas, be abejo, ne
galėjo patikti Adomams.

Bet praėjo daug laiko, o po
nių viltys liko vien svajonėmis, 
nes naujas valdininkas drauga
vo tik su Nuostoliais ir kitų pa
žinčių neieškojo.

Ponas Nuostolis, dažnai iš
važiuodamas įvairiais reikalais 

apskritį ir, pilnai pasitikė
damas savo geram draugui 
’runkšliui, prašydavo jo ne
duot nuobodžiaut savo mažy
lei, taip Nuostolis vadindavo 
savo žmoną, žinoma, Prunkš- 
ys, patarnaudamas geram 
draugui, atlikdavo tą malonią 
užduotį tinkamai, nes ponia 
nuostolienė niekuomet tokiais 
atsitikimais nuobodžiavusi ne
siskundė. Po atvykimo į mu
sų miestą valdininko Prunkš
to taip ramiai praslinko kele
tas mėnesių.

Atėjo žiema, žemė apsiklo
jo baltu kilimu. Nuo blizgan
čio sniego ir žėrinčių saulės 
spindulių iš akių byra ašaros, 
bet krūtinė kvėpuodama’ pir
mos žiemos dienos tyru oru, 
kilnojasi lengvai ir džiaugsmin
gai. Tokią gražią pirmą žie
mos dieną grįžęs iš apskričio 
Nuostolis rado pas savo žmo
ną besisvečiuojantį draugą 
Prunkšlį.

Netrukus Nuostoliui grįžus, 
iš vienų gražių naujojo miesto 
namų išėjo pasivaikščioti labai 
daili ponia, dviejų ponų lydima. 
Ir niekas, žiūrėdamas į einan
čius ir draugiškai šnekučiuojan
čius ponus, ir jų patenkintus 
veidus, nefifalejo net manyti, 
jog po trumpos valandėlės jie 

virs ne tik svetimi, net priešai. 
O taip atsitiko.

Matyt, jog šioje ašarų pakal
nėje viskas taip nesąmoningai 
yra surėdyta ir žmogus kar
tais nė manyte nemanai, o žiū
rėk, likimas su tavim tokį špo
są iškelta, jog negreit atsičiau- 
dysi. Ir tiesa, jog gyvenimą 
pragyvent, tai ne lauką pereit.

Stekas, prisivijęs šeiminin
kus norėjo iš džiaugsmo pra
dėt šokinėt, lyg ir pasigirda
mas savo šunišku išmintingu
mu, bet šeini inin'ko žvilgsnis 
jam pasakė, jog ne laikas link
smintis ir jo pakelta uodega 
liūdnai nusviro žemyn.

Ponas Nuostolis, pamatęs ką 
Stekas atnešė, viską suprato, ir 
nė žodžio neištaręs atsigręžė, 
ir kokiais tai ištižusiais žings
niais nuėjo namų link. Greta 
šeimininko gedulingai galvą nu
leidęs ėjo mokytas šuo, nesu
prasdamas, jog per jo didelį 
šunišką išmintingumą Nuosto
lių šeimą ištiko sunki gyveni
mo drama.

Šis įvykis taip patenkino mu
sų miesto gyventojus, jog ku
riam laikui šeimose išnyko vi
si nesusipratimai ir visų mė
giamiausiu laikox praleidimu 
virto šio įvykio kitiems pasa
kojimas įvairiuose variantuose.

Tuo tarpu prie gražaus nau
jame mieste namo, kuris pas
kutiniu laiku stovi uždarom 
langinėm, tapo prilipdytas skel
bimas: “Savininkui išvykstant 
ir turtą likviduojant, šis na
mas skubiai ir pigiai parduo
damas.” Leo P-lis.

Vienas poetu kas kartą įtei
kė Volteriui savo rašinį su ant
rašte “Gyvulio siela.” Volte
ris, perskaitęs rašinį, rinitai 
jam tarė: “Kilnus kuriftys. Iš 
kiekvienos eilutės kalba auto
riaus didysis giminingumas su 
apdirbta medžiaga.”

Karvės—pavyzdžiu 
ūkininkams

“Musų Rytojui” š. m. 12 Nr. 
korespondencijose iš Viduklės, 
p. A. Narbutas praneša:

“Paliepių kaime ūkininkams 
apskrities agronomas skaitė a- 
pie dirvų ir pievų tręšimą ir a- 
pie šakniavaisių auginimą. Ki
lus sumanymui steigti pieninę, 
susirašė 14 ūkininkų su 64 kar
vėmis.”

Reiškia, čia karvės už ūki
ninkus daugiau supranta pie
nines reikalingumą.

Garbė Vidukliškių karvėms!
. —Aš.

Neapsiriksime pasakę, jog 
išėję pasivaikščioti ponai bu
vo musų pažįstamieji Nuosto
lis su žmona ir jų draugas 
Prunkšlys, nes paskui juos iš-
didžiai žygiavo Stekas, nešda
mas nasruose šeimininko laz
dą.

Kiek atsitolinus nuo namų,
ponas Prunkšlys pareiškė, jog 
jis turįs grįžti, nes Nuostolių 
namuose užmiršęs pirštines.

Pikniko prakalboje apie Le
niną kalbėtojas užbaigė kalbą 
šiais žodžiais:

“Su perkūnais, su žaibais 
draugas Leninas ateis.“

/
Vienas klausytojų užrietė 

galvą į viršų ir dairosi. Kitas 
klausytojas teiraujas:

—Ko žiuri į viršų — ar ger
ves matai lekiant?

—Ne. Aš žiuriu, ar nebus 
lietaus, ba su lietum gali būt 
perkūnija ir žaibai, o su jais 
ir pats draugas Leninas.

—Komunistas.
— 7 ..-.......

Teatralas
žinai, vakar buvau Valstybi

niam Teatre...
—Operoj, ar dramoj ?
- Ne, trečiam aukšte.

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR!

Laike gegužio mėnesio tiktai 
Skyrių oftauoHe tiktai I

Visas darban užsakytas gegužio mėne
syj bus atlikta* pigiomis Kainomis. Tai 
yra perstatoma VIENODŲ KAINŲ Biste- 
ma musų apiellnkių Don tai Ofisų.

SKYRIAUS OFISAS
1800 S'. Halsted St.

Naujas Pep!
Atsikratykite nuo “run 
down" pajautimo. Pra- 
Aalinkit nervingumų, »»u- 
stiprinkit apetito hii 
Severą’* Esorka, kuris 
pagelbės jums daugiau 
valgyti, goriau miegoti, 
goriau JaUHtla. NuMplr- 
kit buto) nuo savo vaistininko Šiandie.

Dantų Setus už
$25 aetaa .......................................  $12.50
$16 setas —......... ..................... .........$'7.50
$10 autas ...............   - $6

VEIDAS 
PRIPIL

DOMAS— 
BETURI 

TIKTI
Geriausia auksinis darbas už H 

$5 Goriausios Aukslnf-s Crowns __ $2.50
$5 Geriausi Auksiniai Fillings __ $2.60
$5 Geriausi Auksiniai Tilteliai __ $2.60
5i2 Alloy Fillings ..................    $1

Stdabrinai Fllings _________________  6<>c
išvalymas dantų ................    ftOc

alų kalnų negausite musų didžiamjam 
ofise. DIDYSIS OFISAS (steigtas 23 me
tai atgal.Sevęra’s 

esorka
THE HAYES DENTAL OFFICES 

Ine.
DR. T. T. W()()LLENS, Pres.

32(1 South State Ht. 
l’hone llarrlson 0761L................... ,

1 1 *

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

MOKĖJIMAIS PER 3 
METUS 

DIDYSIS AFISAS 
Ajax Construction Co.
2206 Milvvaukee Avė.

Brunswick 4707 
South Side Skyrius 
Mr. August Saldukas 

4034 Archer Avė.
Laf. 6719

Vardas ...........................
Adresas ........................
Telefonas .......................
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Kas gali 15 kilometrų per 
valandą važiuoti!

Pirmioji geležinkelio katas
trofa įvyko 1830 m. rugsėjo 
mėnesį ties Liverpoliu, Angli
joj. Katastrofoj žuvo ir vie
nas parlamento narys. Laikra
štis “Edinburg Reviu” patarė... 
tuoj sunaikinti visus keležinke- 
lius, nes beprotystė esanti va
žiuoti 15 klm. greitumu per 
valandą. Ką laikraštis dabar 
sakytų, Kai musų dienomis 
traukiniai išvysto greitumą iki 
120 klm. per valandą?

Kai tūlas'anglas jėga norė
jo matyti Volterį, Volteris lie
pė savo tarnui jam pasakyti: 
“Sakyk, kad aš esu miręs.” 
Bet anglas panorėjo jį matyti 
karste. “Na”, šaukė, įpykęs 
Volteris, “tai sakyk jam, kad 
mane jau velnias patraukė.”

AGID VIDURIUOSE
: “Phillips Milk of Magnesia“ 

Geriau negu Soda

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

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

Dar Viena Naujienų
EKSKURSIJA

LIEPOS h
Jaunystėje Volteris buvo be 

galo šykštus ir gobšus. Jo “Epi-

MUR1NIS arba MEDINIS
C *fl A jmoketi — kiti lengvata ii- 
H* I U mokėjimais į 24 mėnesius 
Musų special iškurnąs yra budavoji- 
mas mūrinių ir medinių garadžių vi
sokių stylių ir rųšių.

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

I

Adresas --....................-.............-...... —

Quality Construction Co.
North Shore ofisas ir Vardai 

119 Chicago Avė.
Evanston

Kogers Park 8270
Tel. University 3950 arba

IŠVAŽIAVIMAS
Rengia Atgimties Lietuvių Moterų ir Vyrų 

Taugos (Draugija
Liepos 4,1928, Kačinsko Darže

Prieš Tautiškas Kapines
Kviečiam visus senus ir jaunus linksniai praleisti laiką

prie geros muzikos. Trokas išeis 10 vai. ryto nuo 3517 South 
Lowe Avė. Kviečia KOMITETAS.

21,1928
IŠ NEW YORKO - KLAIPEDON - BE PERSĖDIMO

LAIVU ESTONIA
Lietuvos piliečiai, pasirūpinkite gauti gimimo metrikas ir 

išpildykite aplikaciją dėl permito sugrįžimui, t •
Naujienos turėdamos patyrusius darbininkus gali geriausia 

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

tuo jaus į Naujienas.
Atdara nuo 8 ryto iki 8 vai. vakaro.
Nedėlipmis 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, III.
Gerbiamieji: — Aš norėčiau keliauti Lietuvon ir gauti iš jūsų 
daugiau informacijų. Turiu sekamus savo asmens dokumentus: 
Amerikos pilietybės popieras, gimimo metrikus, seną pasportą, 
Lietuvos užsienio pasportą, senus įvažiavimo dokumentus. 
(Perbrauk kurių neturi).

Vardas-pa varde ...........................................................................

Adresas .............................................................................
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Antradienis, Liepos 3, 1928 NAUJIENOS, Chicago, UI.

Mokytas šuo
Leo P-lio novelę

Ponas Nuostolis apsivedė 
prieš trejus metus, karštai pa
milęs 17 metų gražuolę Danu
tę, pats būdamas jau apysenis 
kavalierius.

Toji pirmutinė ir paskutinė 
seno kavalieriaus meilė taip ap
svaigino Nuostolį, jog jis neži
nojo kaip ir belepinti savo šir
dies išrinktąja jaunutę drau
gę. Kiekvienas ponios Nuosto- 
lienės užsimanymas buvo Nuo
stoliui griežčiausias paliepimas, 
'lodei ponia Nuostolienė gyve
no, kaip inkstas taukuose, ir, 

' kaip žmonės sako, jai vien 
paukščio pieno betruko.

Štai, kad ir dabar. Vos ke
lios dienos kaip Nuostoliai per
sikraustė į pasistatytus nau
jame mieste nuosavus namus, 
kurie Nuostoliui kainavo viso 
jo ilgamečio kavalieriško gyve
nimo sutaupyto kapitalo, kurio 
butą nemažo.

mokanti galus paslėpti. Tuom 
ir pasibaigdavo Nuostolienės 
įtarinėjimai šventų moterystės 
ribų peržengime. Taip buvo iki 
to įvykio, kuris musų miesto 
buvo nė kiek ne menkesnis už 
didžiausį žemės drebėjimą.

Ponia Nuostolienė užsimanė 
turėti tokį mokytą šunį, kokio 
čia niekas neturi. Ir tuoj, ži
noma toks šuo buvo Nuostolio 
išrašytas, kaip jis gyrėsi, sta
čiai iš Berlyno šunų “universi
teto”.

Kaip teko girdėt, ponas Nuo
stolis, dar tebebūdamas kava
lierium, keletą kartų norėjo 
kibti į centrą iš neliečiamos 
normos, bet neišteko drąsos ir 
valios, lyg šykštajam ritieriui, 
parsiskirti su pinigėliais — 
pasaulio valdovu. O ponio Da
nutė tik užsimanė ir stebuklin
gos lazdelės mostelėjimu nau
jas Nuostolio namas priėmė į 
savo erdvius ir gražius kamba
rius savo jauną šeimininkę. O, 
meile, meile!... Kiek žmonių dėl 
tavęs proto netenka!?

Naujuose namuose, kuriuose 
gražuolė poniutė viską įrengė 
pagal savo gerą skonį, Nuosto
lių gyvenimas slydo sklandžiai, 
kaip traukinio bėgiais.

Ponios pavydėjo gražuolei 
Nuostolienei gražių suknelių, 
jaukaus buto, apstatyto gra
žiais ir brangiais baldais ir ki
limais ir išmėtinėdavo savo vy
rams — kodėl jos viso to netu
ri. O vyrai pavydėjo Nuosto
liui jaunos žmonos — gražuo
lės ir vakarėliuose, ar šiaip su
tikę gatvėje, daugiau negu 
mandagumas leidžia akimis pa
sigėrėdavo stilingomis ponios 
Nuostolienės figūros formomis, 
kas taip pat sukeldavo gana 
rimtų vaidų ne vienoje šeimoje.

Pieša, miesto kūmutės kar
tais ir paplakdavo savo liežuvė
liais, jog ponaą Nuostolis esąs 
raguotas, bet, girdi, gražuolė

SAVO DANTIS
Sutaųpykit Pusę

Krown taip pigiai kaip $4.50 už 
dantį

Tiltelių darbas taip, pigiai kaip 
$4 už dantį.

Užpylimas taip pigiai kaip $1
Pleitos taip pigiai kaip $7.50
Fleitos pataisomos už $1.50

Garantuotas be skausmo
Ištraukimas dantų $1

Duosime jums rašytą garantiją 
už kožną atliktą darbą 

Gas X-Ray
Kogen - System - 

Dentists
1105 West Chicago Avė.

Kampas Milwaukee Avenue 
Antras aukštas 

Tek Monroe 4484
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 

nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 
po piefų

Ten ir iš
LIETUVOS

per Bremeną 
Didžiausiu ir greičiau

siu Vokietijos laivu 

COLUMBUS 
Arba kitais šios lini
jos laivais. Tiktai 8 

dienos ant jūrių
Puikus trečios klesos 

kambariai, tiktai 
staterooms

Prie vietinių agentų 
arba

130 La Šalie St 
Chicago, Iii.

NORTH GERMAN

LLOYD

Tiesa, šuo buvo labai gražus, 
pilkos spalvos, stačiom ausim, 
ot, vilkas ir gana. O jau jo 
gudrumėlis, ką tik pasakysi — 
viską supranta, tik vieno jam 
ir tetrūksta — kalbėt nemoka. 
Lieps jam ką surasti ar ątneš- 
ti — bematant išpildys. Suras
davo net pamestus daiktus.

Būdavo pames kas nors ko
kį daiktą, tuoj šeimininkas' duo
da Stekui, taip vadinosi šuo, 
pauostyt pametusio ranką ir 
pasakys: “Stek! Such, verlo- 
ren!”, kaip Stekas metasi pa
metusio pėddmis ir, suradęs pa
mestąjį daiktą, atneša šeimi
ninkui.

Visi stebėjosi tokiu šunies 
“mokslingumu”, o Nuostoliai 
džiaugėsi, kad pas juos viskas 
yra, ko kiti neturi. Ir, iš ša
lies žiūrint, rodėsi, jog Nuo
stolių pasisekimai ir pasitenki
nimas gyvenimu bus amžini.

Tuo metu į musų miestą ta
po atkeltas valdininkas Prunkš- 
lys, artimas Nuostolio draugas 
ar net giminė. Pono Prunkšlio 
atvykimas neapsėjo be šeimy
ninių nesusipratitimų, nes dau
gelis ponių perdaug atvirai 
reiškė atvykusiam gražiam 
valdininkui savo simpatijų, su
rištų su tam tikromis nuobo
džiaujančių poniučių paslėpto
mis viltimis, kas, be abejo, ne
galėjo patikti Adomams.

Bet praėjo daug laiko, o po
nių viltys liko vien svajonėmis, 
nes naujas valdininkas drauga
vo tik su Nuostoliais ir kitų pa
žinčių neieškojo.

Ponas Nuostolis, dažnai iš
važiuodamas įvairiais reikalais 

apskritį ir, pilnai pasitikė
damas savo geram draugui 
’runkšliui, prašydavo jo ne
duot nuobodžiaut savo mažy
lei, taip Nuostolis vadindavo 
savo žmoną, žinoma, Prunkš- 
lys, patarnaudamas geram 
draugui, atlikdavo tą malonią 
užduotį tinkamai, nes ponia 
nuostolienė niekuomet tokiais 
atsitikimais nuobodžiavusi ne
siskundė. Po atvykimo į mu
sų miestą valdininko Prunkš
lio taip ramiai praslinko kele
tas mėnesių.

Atėjo žiema. žemė apsiklo
jo baltu kilimu. Nuo blizgan
čio sniego ir žėrinčių saulės 
spindulių iš akių byra ašaros, 
bet krūtinė kvėpuodama’ pir
mos žiemos dienos tyru oru, 
kilnojasi lengvai ir džiaugsmin
gai. Tokią gražią pirmą žie
mos dieną grįžęs iš apskričio 
Nuostolis rado pas savo žmo
ną besisvečiuojantį draugą 
Prunkšlį.

Netrukus Nuostoliui grįžus, 
iš vienų gražių naujojo miesto 
namų išėjo pasivaikščioti labai 
daili ponia, dviejų ponų lydima. 
Ir niekas, žiūrėdamas į einan
čius ir draugiškai šnekučiuojan
čius ponus, ir jų pa tenkintus 
veidus, negalėjo net manyti, 
jog po trumpos valandėlės jie 
virs ne tik svetimi, net priešai. 
O taip atsitiko.

Matyt, jog šioje ašarų pakal
nėje viskas taip nesąmoningai 
yra surėdyta ir žmogus kar
tais nė manyte nemanai, o žiū
rėk, likimas su tavim tokį špo
są iškerta, jog negreit atsičiau- 
dysi. Ir tiesa, jog gyvenimą 
pragyvent, tai ne lauką pereit.

Neapsiriksime pasakę, jog 
išėję pasivaikščioti ponai bu
vo musų pažįstamieji Nuosto
lis su žmona ir jų draugas 
Prunkšlys, nes paskui juos iš
didžiai žygiavo Stekas, nešda
mas nasruose šeimininko laz
dą.

Kiek atsitolinus nuo namų, 
ponas Prunkšlys pareiškė, jog 
jis turįs grįžti, nes Nuostolių 
namuose užmiršęs pirštines.

—T<ai niekis!- atsake Nuo
stolis. Negadink, drauge, man 
■geros nuotaikos, noriu po ne
patogios keliones su savo arti
mais pasivaikščiot ir pašnekėto, 
o pirštines tuoj atneš Stekas.

Stekas, pauostęs Prunkšlio 
ranką, nudumė namų link.

Einantieji keliu žmonės bu
vo labai nustebinti sutikto gra
žaus vilkų veislės šunies, ne
šančio savo nasruose apatinio 
moteries apdaro intymiąją da
li-

Stekas, prisivijęs šeiminin
kus norėjo iš džiaugsmo pra
dėt šokinėt, lyg ir pasigirda
mas savo šunišku išmintingu
mu, bet šeimininko žvilgsnis 
jam pasakė, jog ne laikas link
smintis ir jo pakelta uodega 
liūdnai nusviro žemyn.

Ponas Nuostolis, pamatęs ką 
Stekas atnešė, viską suprato, ir 
nė žodžio neištaręs atsigręžė, 
ir kokiais tai ištižusiais žings
niais nuėjo namų link. Greta 
šeimininko gedulingai galvą nu
leidęs ėjo mokytas šuo, nesu
prasdamas, jog per jo didelį 
šunišką išmintingumą Nuosto
lių šeimą ištiko sunki gyveni
mo drama.

Šis įvykis taip patenkino mu
sų miesto gyventojus, jog ku
riam laikui šeimose išnyko vi
si nesusipratimai ir visų mė
giamiausiu laiko x praleidimu 
virto šio įvykio kitiems pasa
kojimas įvairiuose variantuose-

Tuo tarpu prie gražaus nau
jame mieste namo, kuris pas
kutiniu laiku stovi uždarom 
langinėm, tapo prilipdytas skel
bimas: “Savininkui išvykstant 
ir turtą likviduojant, šis na
mas skubiai ir pigiai parduo
damas.” Leo P-Iis.

(“N.Ž.”)

dili” susilaukus pasisekimo, Or
leano hercogas jam padovano
jo didelį aukso medaljoną su 
savo paveikslu, sakydamas, 
kad Vo|teris pats gali pasi
dirbdinti jam aukso retežį ko
kį tik norėdamas. I tai Vol
teris nieko nelaukdamas atsa
kė: “Užgpavyzdj tegu ima šu
linio svirties retežį.”

Vienas pootukas kartą įtei
kė Volteriui savo rašinį su ant
rašte “Gyvulio siela.” Volte
ris, perskaitęs rašinį, rimtai 
jam tarė: “Kilnus kuriftys. Iš 
kiekvienos eilutės kalba auto
riaus didysis giminingumas su 
apdirbta medžiaga.”

Karvės—pavyzdžiu 
ūkininkams

“Musų Bytojui” š. m. 12 Nr. 
korespondencijose iš Viduklės, 
p. A. Narbutas praneša:

“Paliepių kaime ūkininkams 
apskrities agronomas skaitė a- 
pie dirvų ir pievų tręšimą ir a- 
pie šakniavaisių auginimą. Ki
lus sumanymui steigti pieninę, 
susirašė 14 ūkininkų su 64 kar
vėmis.”

Beiškia, čia karvės už ūki
ninkus daugiau supranta pie
ninės reikalingumą.

Garbė yidukliškių karvėms!
. —Aš.

f AGID VIDURIUOSE
“Phillips Milk of Magnesia” 

Geriau negu Soda

Pikniko prakalboje apie Le
ninų kalbėtojas užbaigė kalbą 
šiais žodžiais:

“Su perkūnais, su žaibais 
draugas Leninas ateis.”

Vienas klausytojų užrietė 
galvą į viršų ir dairosi. Kitas 
klausytojas teiraujas:

—Ko žiuri į viršų — ar ger
ves matai lekiant?

—Ne. Aš žiuriu, ar nebus 
lietaus, ba su lietum gali būt 
perkūnija ir žaibai, o su jais 
ir pats draugas Leninas.

—Komunistas.

Teatralas
žinai, vakar buvau Valstybi

niam Teatre...
—Operoj, ar dramoj?

Ne, trečiam aukšte.

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR!

Laike gegužio mėnesio tiktai 
Skyrių oftauone tiktai!

Visa* (kubas užsakytas gegužio mėne
syj bua atliktas pigiomis kainomis. Tai 
yra perstatoma VIENODŲ KAINŲ Siste
ma mušti apielinkiti Dcntal Ofisu.

SKYRIAUS OFISAS
1800 S'. Halsted St.

Naujas Pep!
Atsikratykite nuo "rnn 
down” pajautimo. Pra- 
Aalinkit. nervingumą, ru- 
Rtiprinkit apetitą hu 
Severa's Ksorka. kuris 
pagelias Jums daugiau 
valgyti, geriau miegoti, 
geriau jaustis. Nusiplr- 
Kif buto) nuo savo vai
stininko Afandlr.

SEVERa’s
ESORKa

Dantų Setus ut %$2» setas ........    $12.50
$15 setas .........................................  >7.60
$10 setas _____ _____________ ■ $5

VEIDAS 
PRIPIL

DOMAS— 
JIE TURI 

TIKTI
Oerlausis auksinis darbas ui %

$5 Geriausios Auksinas Crowna __ $2.60
$5 Geriausi Auksiniai Fillings   $2.60 
$5 Geriausi Auksiniai Tilteliai   $2.50 
M2 Alloy Fillings ................................  $1
$1 Sidabrinei Fllings ...................   5Oc
Išvalymas dantų .........................   5Oc

SiU kalnų negausite musų didiiamjam 
ofiso. DIDYSIS OFISAS įsteigtas 23 me
tai atgal.
THE HAYES DENTAL OFFICES 

Ine.
DR. T. T. WO()LLENS, Pres.

320 South State Ht.
Pitone llarrlson 0751

... .. 1 ' *
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 .........................
Telefonas .........................

v

Kas gali 15 kilometrų per 
valandą važiuoti!

Pirmioji geležinkelio katas
trofa įvyko 1830 m. rugsėjo 
mėnesį tie‘s Liverpoliu, Angli
joj. Katastrofoj žuvo ir vie
nas parlamento narys. Laikra
štis “Edinburg Reviu” patarė... 
tuoj sunaikinti visus keležinke- 
lius, nes beprotystė esanti va
žiuoti 15 klm. greitumu per 
valandą. Ką laikraštis dabar 
sakytų, Kai musų dienomis 
traukiniai išvysto greitumą iki 
120 klm. per valandą?

Kai tūlas'anglas jėga norė
jo matyti Volterį Volteris lie
pė savo tarnui jam pasakyti: 
“Sakyk, kad aš esu miręs.” 
Bet anglas panorėjo jį matyti 
karste. “Na”, šaukė, įpykęs 
Volteris, “tai sakyk jam, kad 
mane jau velnias patraukė.”

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

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

Jaunystėje Volteris buvo be 
galo šykštus ir gobšus. Jo “Epi-

MUR1NIS arba MEDINIS
C 1 f) jniokėti — kiti lengvata ii- 

IU mokėjimais i 24 mėnesius
Musų speciališkumas yra budavoji- 
mas mūrinių ir medinių garadžių vi
sokių stylių ir rųšių.

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

Ten ir iš
LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

Su musų populiariais laivais t -
NEW TOMK. ALBKUT BALLIH. 

HAMBURG. DMUTBCHLAND, 
REfOLUTK, REL1ANCE, 

CLEVELAND, 
VMTFHAUA, THURINGIA

Puikus patarnavimas visose 
klesose

s203
---------------------------------

IS NEW YOR- 
KO IKI KAU
NO IR ATGAL

Trečia Klesa
Plūs V. S. Revenue taksai 

v---------------------------------------/

Quality Construction Co. 
North Shore ofisas ir Vardai 

119 Chicago Avė. 
Evanston 

Kogers Park 8270 
Tel. University 3950 arba

Kelionė greita ir pigia kaina 
Del permito ir kitų informa

cijų kreipkitės prie vieti
nių agentų arba prie

Hamburg-American Line
177 N. Michigan Avė. Chicago

IŠVAŽIAVIMAS
Rengia Atgimties Lietuvių Moterų ir Vyrų 

Taugos Draugija
Liepos 4,1928, Kačinsko Darže

Prieš Tautiškas Kapines
Kviečiam visus senus ir jaunus linksmai praleisti laiką 

prie geros muzikos. Trekas išeis 10 vai. ryto nuo 3517 South 
Lovve Avė. Kviečia KOMITETAS.

Dar Viena Naujienų
EKSKURSIJA

Adresas

LIEPOS h
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 
tuo jaus į Naujienas.

Atdara nuo 8 ryto iki 8 vai. vakaro.
Nedėlipmis 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, III.
Gerbiamieji: — Aš norėčiau keliauti Lietuvon ir gauti iš jūsų 
daugiau informacijų. Turiu sekamus savo asmens dokumentus: 
Amerikos pilietybės popieras, gimimo metrikus, seną pasportą, 
Lietuvos užsienio pasportą, senus įvažiavimo dokumentus. 
(Perbrauk kurių neturi).

Vardas-pavatdė



’ NAUJIENOS, ChlėSgo, DL X
111 ■ ............................111 — ■ "" " ........................-*•**■

Antradienis, Liepos 3, 1928

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Neva 

Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian New« Pub. Co. Ine, 

1739 South Halated Street 
Chicago, IU.

Jelephone RoomtcII 8509

Editor P. GRIGAITIS

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

Entered as Second Class Matter 
M a re h 7th, 1914, at the Port Offioe 
of Chicago, IU., uodai Um art of 
M are h 8rd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iirtdriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben
droj, 1789 So. Halsted 8 L, Chicago, 
111. — Telefonas; Boosavslt 8800.

POLITIKIERIŲ CINIZMAS.

Chicagos “Tribūne” korespondentas, p. ArthUr 
Sears Hennings, sako, kad “slapiausia” partijos konven
cija (t. y. demokratų konvencija Houston’e) priėmė “sau
siausių” platformų prohibicijos klausimu. Po demokra
tų konvencijos, girdi, prikrauta vežimai ištuštintomis 
degtinės bonkomis, kurios buvo surinktos koteliuose, kur 
gyveno konvencijos delegatai ir svečiai.

Per visas konvencijos dienas ėjęs Houston’e di-’ 
džiausiąs “masinis girtuokliavimas”. Delegatai, prisi- 
sriaubę šnapso savo koteliuose, ėjo į konvencijos salę 
balsuot už partijos, platformų, kurioje reikalaujama 
griežto prohibicijos įstatymo vykdinimo, o paskui gry- 
žo atgal į savo kambarius koteliuose ir vėl maukė snap
są ir linksminosi iki gaidgystės.

Net tas korespondentas, matęs pakankamai visokių 
dyvų politikierių sueigose, nesusilaiko nepasakęs, kad 
demokratų (lygiai, kaip ir republikonų, laikiusių tokių 
pat konvenciją Kansas City) nusistatymas prohibicijos 
klausimu esųs ‘cyniškas” ir tolyn darusis vis cyniškes- 
nis. “Cynizmas” tai — begėdiškumas.

Bet jeigu demokratai ir republikonai gėdos netu
ri atvirai veidmainiauti prohibicijos klausime, tai ko
kių vertę turi jų “platformos” visais kitais klausimais? 
Jokios!

VIS KLABINA.
■ ’* ... 1

“L. Žinios”, kalbėdamos apie susidariusių tarptauti
nėje politikoje nepalankių Lietuvai padėtį, sako:

“...Reikia neatidėliojant grųžintį kraštui demo
kratinę parlamentarinę tvarkų. Be tos tvarkos mes 
negalėsime išvystyti nei reikiamo atsparumo vidu
je, nei patraukti į savo pusę užsienių simpatijas. 
Musų priešai tai gerai žino, ir čia yra Lietuvai di
džiausias pavojus.”

Kauno diktatoriai nors tiek yra “demokratiški”, 
kad jie leidžia laikraščiams taip rašyti. Maskvos Stali
nas arba Romos Mussolini neduoda nė tiek laisvės.

Tečiaus visi diktatoriai, pagaliau, tupi ant tos pa
čios šakos. Kai ji luš, tai demokratija laimės ir Kaune, 
ir kitur.

DEL REZOLIUCIJŲ, PRIIM
TŲ SLA. SEIME.

Baltimorės seimas priėmė ke
turias rezoliucijas (kurių teks
tas telpa šiandie “Naujieno
se”), pagamintas Rezoliucijų 
Komisijos. Dvi rezoliucijos — 
apie Lietuvą ir apie SLA. Pil- 
dommąją Tarybą — priimtos 
balsj rauguma, kitos dvi — a- 
pie streikuojančius angliaka
sius ir apie SLA. konstituciją 
— vienbalsiai. Gaila tečiaus, 
kad dėl laiko stokos seime jos 
buvo mažai, arba net visai ne
buvo, išdiskusuotos.

Smarkios diskusijos kilo tik
tai dėl rezoliucijos apie Pildo
mąją Tarybą, bet ir čia reikia 
pasakyti, kad organizuota bol
ševikų obstrukcija nedavė de
legatams visapusiškai ją ap
svarstyti. Tuo tarpu bent trys 
iš minėtųjų rezoliucijų turi di
delės principialės svarbos.

Platesniosios visuomenės at
žvilgiu, svarbiausia iš visų ži
noma, yra Rezoliucija apie Lie
tuvą. Ji savo įžangoje kon- 
stantuoja (pažymi) šiuos tris 
faktus: kad SLA. yra daug pri
sidėjęs savo darbu ir aukomis 
prie nepriklausomos Lietuvos 
atsteigimo; kad per pastaruo
sius pusantrų metų (įuo .19£6

tTžsIsakymo kalnai
Chicagoja —. paltu;

Metams --- --------- $8.09
Puseimetų _____ —.   ■■■ -. 4.00
Trims mineri amu —— 2.50
Dviem minusiam t-------  1.50
Vienam minėsiu! . ,78

Chicagoja per iiueiiotojusl
Viena kopija . .........8c

=== &

Suvienytose Valstijose, pe Chicago- 
je, pertai

Metama , L,iir m .r r •, — 17.00
Pusei metų — , . 8.50
Trims minaeiams ---------1.75
Dviem raineliams - 1.25
Vienam minėsiu! ----- . ,75

bietuyon ^^dtur^nisianiuo—

m. gruodžio 17 d. perversmo) 
Lietuvoje viešpatauja režimas, 
priešingas krašto konstitucijai 
ir daugumos amerikiečių nusi
statymui ir kad per to režimo 
viešpatavimų nebuvo įleidžia
ma Lietuvon “Tėvynė”. Atsi
žvelgdamas į šituos neužginči
jamus faktus, SLA. seimas pa
reiškia, kad “ne diktatūra, fa
šistiška arbo bolševikiška, bet 
tikrai demokratines respublikos 
santvarka gali užtikrinti geres
nę ateitį Lietuvai”. Ir, antru, 
seimas reiškia pageidavimą, 
kad greičiaus įsikūnytų Lietu
vos žmonių troškimas “ atsteig- 
ti teisėtumą ir laisvę savo kraš
te ir išvaduoti savo sostinę Vil
nių iš svetimo jungo.”

šitie pareiškimai yra reikš
mingi pirmiausia dėlto, kad jie 
buvo priimti, kuomet seimas 
jau buvo gavęs p. Balučio tele
gramą su pasveikinimu SLA. 
seimui ir su pranešimu, kad 
Lietuvos valdžia nuėmė nuo 
SLA. organo draudimą eiti Lie
tuvon. Ta aplinkybė, vadinasi, 
kad Kauno diktatoriai pasirodė 
seimui nekalto avinėlio pavida
le, nesuklaidino delegatų. Jie 
pasakė — nors ne grubijoniš- 
koje, bet vistiek griežtoje ir 
aiškioje formoje — apie smeto
ninę erą Lietuvoje tą, ką mano 
apie ją milžiniška Amerikos lie
tuvių dauguma, būtent: kad 
tautinikų režimas yra neteisė
tą? ir nedemokratiškas!

SįA reiksdąąiąs sa

vo Jsitikinimą, kad tik demo
kratinė santvarka gali užtikrin
ti geresnę ateitį Lietuvai, atme
tė ne tik smetoninę diktatūrą, 
bet ii* bolševizmą. Tai yra 
skaudus smūgis tiems komuni
stų demagogams, kurie keikia 
fašistišką priespaudą, bet kar

tu veda agitaciją už tokį pat 
žiaurų bolševikų despotizmą,

Butų gerai, kad SLA. narių 
minios gerai įsidėmėtų tą po
ziciją, kurią nustatė Baltimo
rės suvažiavimas: “Ne diktatū
ra, fašistiška arba bolševikiška, 
bet — demokratinės respubli
kos santvarka!” Nuosakiai lai
kydamasis šito nusistatymo, 
kiekvienas SLA. narys sugebės 
ne tik lengvai orijentuotis Lie
tuvos klausimuose, bet ir tei
singai įvertinti įvairių “anti
fašistų” siekimus. Su tais ele
mentais, kurie po “anti-fašiz- 
mo” skraiste kovoja ne tik 
prieš smetonininkų diktatūrą, 
bet ir prieš demokratiją, Susi
vienijimui yra ne pakeliui eiti!

Antroji rezoliucija, kuria sei
mo balsai taip pat pasidalino, 
reiškia “pilną pasitikėjimą” 
SLA. Pildomąja Taryba ir 
smerkia jos niekintojus bei 
šmeižikus. Tai yra antausis 
bolševikiškiems nepraustabur
niams ir triukšmadariams.

Šitoje rezoliucijoje pasakyta, 
kad šlykšti užsipuldinėjimų ir 
šmeižtų kampanija, ėjusi prieš 
Pildomąją Tarybą per dvejetą 
paskutinių metų, kilo iš pusės 
“nepamatuotai įpykusių, įvai
rias nebūtas skriaudas sau įsi
kalbėjusių SLA. narių”, ku
riuos kursto pašaliniai “profe- 
sionališki agitatoriai, triukšma
dariai ir demagogai su tikslu 
kilusius nesusipratimus išnau
doti savo asmeniniems ir savo 
partijos tikslams”.

Kas gali užginčyti šitų žo
džių teisingumą? Jei ne ko
munistų partijos demagogai ir 
profesionališki agitatoriai, ku
rių daugelis visai nepriklauso 
Susivienijimui (pav. Pruseika, 
Bimba ir k.), tai juk tos kačių 
muzikos, kurią “progresyviai” 
nuolatos kelia SLA. kuopose, 
apskrityse ir seimuose, — visai 
nebūtų! Gaila tiktai, kad re
zoliucijoje nebuvo smulkiai iš
dėstyta tų pašalinių triukšma
darių kišimosi į .SLA. reikalus 
faktai, — tuomet rezoliucija 
butų buvusi dar stipresnė.

Bezoliucija apie streikuojan
čius angliakasius buvo priimta 
vienbalsiai ir ji savo forma y- 
ra daugiaus-mažiaus kompromi
sinė, bet bolševikai už ją balsa
vo tik dantis sukandę. Mat, re
zoliucijoje pabrėžiama reikalin
gumas remti angliakasių uniją, 
tuo tarpu kad bolševikai, suor
ganizavę “Save-the-union Com- 
mittee”, kovoja prieš mainierių 
unijos viršininkus ir demorali
zuoja narius.

Bolševikų vardu p-lė Ješkevi- 
čiute siūlė, kad rezoliucijoje 
butų tiktai raginimas remti 
streikuojančius angliakasius. 
Kadangi žinoma, kad po strei
kuojančių angliakasių šelpimo 
priedanga komunistai renka 
aukas savo partinei propogan- 
dai, tai tokia rezoliucija butų 
labai patarnavus “progresyviš- 
kiems’,’ agitatoriams. Kiti 
Rezoliucijų Komisijos nariai to
dėl įdėjo į rezoliuciją žodžius, 
kad angliakasiai kovoja, “gin
dami savo organizaciją prieš 
kasyklų kompanijų pastangas 
sugriauti ją”, ir kad todėl SLA. 
seimas ragina SLA. narius ir 
plačiąją visuomenę remti mora
liai ir materialiai streikininkus 
ir angliakasių uniją, United 
Mine Woikers of America. 
Prieš unijos įvardinimą rezo
liucijoje bolševikų atstovė Ko
misijoje spyrėsi kiek drūta, ir, 
pagaliau, sutikta, “dėl ramy
bės”, , žodžius “United Mine 
Workers of America” išleisti.

Bet rezoliucijos turinys vis
tiek pasiliko aiškus: reikia 
remti ne bolševikiškus unijos 
ardytojus, bet angliakasių uni
ją ir streikininkus, kovojančius 
dėl sąvo buities.

SLA. Seime Priimtos 
Rezoliucijos

Sekankčios keturios rezoliucijos buvo priimtos SLA. 85- 
am seime:

♦ L
Rezoliucija apie Lietuvą.

• j
Kadangi SLA. visuomet stovėjo pirmoje eilėje Amerikos 

lietuvių organizacijų, kurios savo darbais ir aukomis prisidėjo 
prie nepriklausomos Lietuvos atsteigmo;

Kadangi per pastaruosius pusantrų metų Lietuvos Respub
likoje įsigalėjo rėžimas, kuris paneigė Steigiamojo Seimo pri
imtos konstitucijos pagrindus ir didelės daugumos Amerkos 
lietuvių nusistatymą;

Kadangi per tą laiką net SLA. organas “Tėvynė” nebuvo 
įleidžiamas Lietuvon, kuo buvo daroma didelė skriauda musų 
organizacijai, tai *

Tebūnie nutarta, kad šis SLA. 35-tas Seimas, laikydama
sis tradicinės SLA. pozicijos Lietuvos klausimu, atįkartotinai 
pareikštos pirmesniuose Seimuose, — sako, jogei ne diktatūra, 
fašistiška arba bolševikiška, bet tiktai demokratinės respubli
kos santvarka gali užtikrinti geresnę ateitį Lietuvai; ir

Tebūnie nutarta, jogei šis SLA. 35-tas Seimas geidžia, kad 
kaip galint greičiaus įsikūnytų Lietuvos žmonių troškimas at- 
steigti teisėtumą ir laisvę savo krašte ir išvaduoti savo sosti
nę Vilnių iš svetimo jungo.

, n.

Rezoliulija Pildomosios Tarybos Reikale
SLA. 35-tas Seimas konstatuoja faktą, kad per paskutinius 

du metus SLA. Pildomoji Taryba, o ypatingai Prezidentas p. 
St. Gegužis ir “Tėvynės” redaktorius p. Vitaitis, buvo nuolatos 
atakuojami, įtariami, niekinami ir įvairiais budais šmeižiami. 
Visą tą jie turėjo nukentėti ir panešti nekaltai ir tik dėl to, 
kad uoliai, ištikimai ir teisingai, pagal savo geriausį suprati
mą, dirbo SLA. labui, jo bu jojimui ii’ garbei. Seimas toliau, su 
pasigailėjimu, konstatuoja, kad dauguma visų tų atakų, įtari
mų, niekinimų ir įvairių jkriminavimų kilo iš pusės nepama
tuotai įpykusių, įvairias nebūtas skriaudas sau įsikal lieju šių 
SLA. narių, kurių nepamatuotu įniršimu, triukšmadariai ir de
magogai su tikslu kilusius nesusipratimus išnaudoti savo as-z 
meniniems ir savo partijos tikslams ir aiškiai SLA. nenaudai; 
todėl

šis 35-tas SLA. Seimas pasmerkia visus tuos, kurie bent 
kaip nors yra prisidėję prie tų įkriminavimų ir šmeižtų, išreiš
kia savo užuojautą Pildomąja! Tarybai, Prezidentui p. Gegužiui 
ir redaktoriui p. Vitaičiui, ir pabrėžia savo pilną pasitikėjimą 
ir augštą pagarbą jiems.

III.
Rezoliucija Streikuojančių Angliakasių Reikalu

i i 
Kadangi jau daugiau, kaip metai laiko angliakasiai vaka

rinėje Pennsylvanijoje, Ohio, West Virginijoje ir kitur strei
kuoja, gindami savo organizaciją prieš kasyklų kompanijų pa
stangas sugriauti ją ir kovodami dėl duonos kąsnio sau ir sa
vo vargstančioms šeimoms;

Kadangi jų šeimos, jų žmonos ir kūdikiai kenčia badą ir 
skurdą, yra mėtomi iš stabų, persekiojami ir kompanijų mu
šeikų bei valstijų kazokų žiauriai terorizuojami, tai

Tebūnie nutarta, kad šas SLA. 35-tas Seimas reiškia savo 
nuoširdžiausią užuojautą streikuojantiems angliakasiams ir 
ragina SLA. narius ir plačiąją visuomenę remti juos ir anglia
kasių uniją moraliai ir materialiai.

IV.
Rezolucija dėl Priėmimo Naujos Konstitucijos.

S i
Kadangi naujos konstitucijos tekstas nesuspėta laiku pri

rengti ir delei to tekstas lietuvių kalboje netilpo musų organe 
“Tėvynėje” mažiausia 120 dienų pirm šio Seimo, kaip nutarta 
34-tame Seime, ii’ tuo būdu neduota galimybės SLA. kuopoms 
svarstyti ir duoti pataisymus prie Įstatų Komisijos patiekto 
teksto, tad

Mes SLA. 35-to Seimo delegatai nutariame, kad naujos 
konstitucijos teksto priėmimas butų paliktas sekančiam Sei
mui, ir

Kad Įstatų Komisija pagamintų ir paskelbtų konstitucijos 
projekto vertimą lietuvių kolbon ne vėliau, kaip už 6 mėnesių 
prieš sekantį Seimą.

r

Ar girdėjai, kad...
Arbatą Europon atvežė tik

tai apie 1650 metus. Kiniečių 
kalboj arbata vadinasi “ča”.

Kava Europoj atsirado 1760 
metais ir ją atvežė Liudvikui 
XV turkų sultono Mahometo 
VI pasiuntinys.

Dauguma anglų jurų laivų 
turi tuos pačius vardus, ko
kius turėjo dar karalienės Elz
bietos laikais, t. y. XVII.

Kai Fridrichui Vilhelmui III, 
Prūsijos karaliui, reikėjo taisy
ti dantis, jis turėjo važiuoti 
Paryžiun.

žmogus miega tvirčiau už 
bet kurį gyvį, jį sunkiau visų 
iš miego pažadinti.

Daugiausia “išplatinta” kal
ba yra kiniečių, kuria kalba 
400,0,00,000 žmonių.

Vieno strauso kiaušinio tu
rinys yra lygus 36 vištų kiau
šiniams.

Jokiu gražumu žmona negal 
atlyginti vyrui už savo tušty
bę.—Čechovas.

DZŪKŲ IŠTARMĖS 
ANEKDOTAS

Kartą važiuoja iš Mancėge- 
rų žydelis. Jo liesa kumelaika 
suklimpo griovy, žydeliui šau
kiant pagalbos subėgo žmonės.

—Iš kur tamsta važiuoji?— 
klausia vienas.

—Nu... aš važiuoju iš Man- 
cegehei...

—Na, tai buk, kad tau čia 
gerai;—tarė vyrai— kam dar 
šaukti??—Ir nudavė eina na
mo.

—Ui, vyhaliai! hatavokit; 
hatavokit (“ratovkit”—gelbė
kit).

—Juk sakei, kad tau šičia ge
rai.

—Ne, vyhaliai, aš važiuoju 
ih mancenehei.

Tarnas. — Drįstu paklaust 
delko Tamsta kiekvieną kartą 
po pietų užsuki savo laikrodį?

Drūtas ponas. — Aš pildau 
daktaro patarimą: daugiau ju
desio.

SPAUDA IR ŽODIS
Esmaitis.

/ ---------------
Savo mintis žmonės reiškia 

kalba, žodžio galybė ir nema
rybė reiškiama raštu, spauda. 
Spausdintas žodis lieka tuo 
milžinu, kuris gyvena be galo 
ilgai ir busimoms kartoms do
vanoja musų mintis ir žinias— 
atidaro joms visą musų pro
to gyvenimą. Raštas yra veid
rodis, kuriame nuolatos atsi- 
vaizduoja senai išnykęs žmo
gaus gyvenimas.

Senovėje visos knygos buvo 
rašytos, nes žmonės nemokėjo 
jų spausdinti. Ir knygų buvo 
labai maža, todėl jos buvo la
bai brangios.

Išrfokė mus knygas spaus
dinti Jonas Gutenbergas. Jis 
gimė Mainco mieste apie 1400 
m. Mirdamas tėvas paliko Jo
ną Gutenbergą dar neužaugu
sį, tik 15 metų berniuką. Vos 
pramokęs kiek skaityti ir ra
šyti, Jonelis turėjo ieškotis 
darbo duonos kąsniui pelnytis. 
Jis buvo pastojęs dirbti pas 
vieną auksininką ir gražiai iš
moko to amato. Kilus maištui 
Mainco mieste, Gutenbergas 
pasitraukė iš ten. Neturėda
mas jokių turtų, jis dirbo pas 
įvairius amatninkus. Teko jam 
pabuvoti ir Olandijoje. Tenai 
jis matė vieną amatninką piau- 
stinėjant lentoje įvairius raš
tus ir spauzdinant juos popie- 
roje. Vėliaus Gutenbergas, į 
Sftrasbuijgo miestą nusikraus- 
tęs, sugalvojo, kaip reikia kny
gos spausdinti rinktinėmis rai
dėmis: jis pasidarė atskirų rai
džių ir iš jų statė žodžius. Lšu- 

vo sumanęs ir spausdinamąją 
mašiną, bet šiam dalykui jam 
pritruko pinigų. Trys pinigin
gi žmonės, išgirdę Gutenber- 
go sumanymą, pasiūlė jam pi
nigų, nes naujas būdas kny
goms spausdinti žadėjo būti la
bai pelningas. Taip ir pradė
ta knygos spausdinti.

Tuoj plačia srove paplito kul
tūrinis Europos atgimimas. 
Mažne visos itautos tyrinėjo 
senovės graikų ir romėnų me
no ir mokslų kurinius: poeziją, 
filozofiją, istoriją, statybą ir 
kt.; jos stengėsi pažinti seno
vės pažiūras ir patį gyvenimą. 
Pakilo prekyba; augo didėjo 
miesto reikšmė; feodališka san
tvarka iro; jos vietoje kūrėsi 
galingos valstybės; • naujiems 
kariavimo būdams atsiradus, 
vyčių (riterių) luomas nebete
ko reikšmės; pradėjusi sava
rankiškai galvoti pasaulinė vi
suomenė liovėsi aklai garbinu
si autoritetus, kurie stabdo 
laisvą žmogaus mintį'; bažny
čios įtaka silpnėjo, mažėjo; 
prasidėjo atgimimo laikai — 
dviejų kultūrų kova. Europie
čiai rado Naująjį Pasaulį. Ko
lumbas ir Vaško de Gama su
griovė senus prietarus ir tapo 
didžiais geografijos mokyto
jais; jie pastūmė tų laikų vi
suomenę į naują radinių sritį. 
Pati galvosena (pasaulėžiūra) 
daug kuo ėmė skirtis nuo vi
duramžių galvosenos: pomirti
nis gyvenimas nustojo viliojęs 
žmogaus mintį; jo vieton ra
dos gyvenamojo pasaulio tikre
nybė: gamta, jos reiškiniai ir 
turtai; asketybė, kūno mari
nimas, nuolankumas ir kiti vi
duramžių idealai palengva už
leido vietą sąžinės laisvei ir 
minties nepriklausomybei: pa
lengva atgimdama žmogaus 
mintis viską ėmė košti pro 
kritišką savo paties koštuvą, 
skelbė savo pažiūras, ieškojo 
naujų idealų ir teįstengė gy
venti vien savo proto nurody
mais. šį naują galvojimo bū
dą pavadino humanizmu (nuo 
lotyniško žodžio humanus — 
žmoniškas). •

Kito nieko negalįs.
—“Ponuli, nors skatikėlį... 

vargšui ubagėliui”.
—“Gėda prašyti, cik dirbtų”.
—“Aš prašau išmaldos, ne 

patarimo”.
—“O, aš advokatas be darbo, 

tai galiu tau duoti tik patari
mą”.

Teatrališka

X. sutikęs savo draugą re
cenzentą žr. klausia.

—Pasakyk tu man, kaip tai 
yra? Vakar ėjo premjera, o 
šiandien jau pasirodė spaudoje 
tavo recenzija. Kada tu ją ra
šei!

—Naktį, sugrįžęs namo iš 
teatro.

—Tai kada tu miegi, jei vi
suomet naktim rašai!

—Kada aš miegu! Koks tu 
keistas! Nugi, teatre.

žingsnis Pirmyn— 20,679 Dak
tarai Taip Sako!

The American Tobacco Comp.my 
(Amerikos Tabako Kompanija) yra 
visuomet susidomėjusi plačiais tyri
nėjimais ir moksliniais išbandymais. 
Pastaruoju laiku jinai išsiuntinėjo 
daktarams po sivą šalį vieną įdo
miausią Mokslinę Knygą apie Tabo
ką “Toasting” (apkepinimą).

Jau visa eilė metų, kaip šį Kom
panija gauna laiškų kas link LUCKY 
STRIKE Cigaretų; tuose laiškuose 
žymima, kad šie cigaretai turi puikų 
tvapsnį ir kad juose nėra jokio er
zinimo nei gerklei nei burnai; bet 
kompanijai padarė ypatingo ir ry.š- 
caus įspūdžio laiškas, gautas lap
kričio 14 d., 1925 m., nuo savininko 
vienos Grand Rapids’o Departamen- 
tines Krautuvės, kuris rašė, kad jo 
daktaras Battle Creek mieste patarė 
am nuo kitų cigaretų pereit prie 
,UCKY STRIKES, kadangi šie pas

tarieji sumažina gerklės erzinimą.
Žymių Gydytojų patariama, Kom

panija atsilklausė šios šalies Dakta
rų, ir 20,000 Daktarų su viršum, at
sakydami, pareiškė, jog LUCKY 
STRIKE mažiau teerzina gerklę, ne
gu jeib kokie kiti cigaretai.

Net jau 1884 metais įžymus New 
Yorko Dentistas — Chisurgas, Dak
taras Miller, taipgi ir kitas Dentis- 
tikos Chirurgas, Daktaras Vasarri, 
jo nuodugnių tyrinėjimų, padarė iš
vadą, kad tabako durnai pastoja ke- 
ią dantų gedimui.

Atsižvelgdama į tokius faktus, The 
American Tobacco Company išsiunti
nėjo anketą su klausimais pirmau
jantiems Dentistams po šią visą šą
li; ir pasekmės buvo tokios, kad 
daugiau kaip 7,200 Ventistų atraše, 
og LUCKY STRIKES cigaretai, bū

dami apkepinti per “Toastaing” Pro- 
cessą, neerzina nei burnos nei dan
tų dėsnių (bei smegenų).

Laboratorijoms taipgi buvo patiek
ia įvairus Tabakai iš keturių skir
tingų rųšių cigaretų, tame -skaičiuje 
ir LUCKY STRIKES. Visi tie ciga- 
relai buvo nupirkti iš vietinių krau- 
uvių; paskui buvo nuimta nuo jų 

popierėlės ir tų cigaretų Tabakas su
dėtas į atskirus sunumeriuotus kon- 
vertus.

Laboratorijos nieko nežinojo apie 
tai, iš kokios cigaretų rųšies buvo 
paimta vienas ar kitas Tabako pa
vyzdys (sampelis). Ir Laboratori
jos praneša, jog per apkepinimo —■ 
“Toasting” Procesą liko prašalinta 
blogiausios medžiagos, kurios, jeigu 
butų paliktos Tabake, tai erzintų 
gerklę; todėl, ačiū tokiam “Toasting” 
Procesui, LUCKY STRIKE cigaretai 
mažiau teerzina gerklę, nekaip bilc 
kokie kiti cigaretai.

Akivaizdoje visų šių faktų, dabar 
vra jau plačiai pripažįstama, jog 
LUCKY STRIKES apkepinimo — 
“Toasting” Procesas prašalina iš 
LUCKY STRIKE šiokius bei tokius 
nešvarumus, kurie, jeigu butų palik
ti, tai iššauktu kosėjimą ir gerklės 
erzinimą. Apart to, šis Procesas iš
vysto ir puikiausią kvapsnį.

Šis, todėl, žingsnis, padarytas 
American Tobacco Kompanijos ga
minime cigaretų, užsitarnauja pagy
rimo ir yra dar vienas nurodymas, 
kaip naujoviiūs biznis stengiasi vest 
savo reikalus moksliniais budais, at
sižvelgdamas j plačiosios publikos 
reikalus.

Mums yra smagu pranešt apie ši
tokią dalykų eigą ir suteikt užgyri- 
mą tokiam visuomeniškam aptarna
vimui, kokį teikia The American To
bacco Company, gamindama šį pui
kios rųšies produktą — LUCKY 
STRIKES Cigaretus.

Pradedu Bizni
1) REAL ĖST ATE, 2) Visokios 
rųšies: Apdraudą (INSURANCE): 
Nuo Ugnies, Langų, Automobilių, 
Gyvasties ir kitų, 3) Surandu 
PASKOIJį ant Pirmų Morgičių.

Vesiu biznį per dideles, tvirtas 
ir teisingas kompanijos.

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

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevtlt 8500 k *

G G
GYVĖNIMASįl

Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO

Prenumerata metams $1.50
Pusei metų _............... - $1
Kopija .... . .................... 10c

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

- —-vG
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žmonės gražiai žaidė ir linksmi
nosi kaip kas išmanė. Šerifas 
gi dauginus nebesugryžo.

Kaip minėjau, buvo keturi iš
važiavimai, tai ir žaidimai buvo 
keturiose vietose, bet vieni ki
tiems nekliudė. — Buvęs.

Ragina švęsti “saugią 
ketvirtą”

Pereitą sekmadienį
Jeffersono miškuose

Sveikatos departamentas ir 
koroneris \Volff išleido per
spėjimus, ragindami visus švę
sti “saugią ketvirtą”, t. y. ne
vartoti jokiu fejerverkų ir 
vengti nelaimių. Nurodoma, 
kad skaičius žūstančių laike 
ketvirtos liepos nuolatos didė
ja. Nelaimės būna išimtinai 
tarp vaikų. 1925 m. žuvo trys 
vaikai, 1926 m. žuvo penki, o 
1927, žuvo jau šeši vaikai. Vi
sos tos nelaimės atsitiko .šau
dant fejerverkus. Bet didžiau
sias pavojus yra iš susižeidi- 
mų, nes tankiai prisimeta te- 
tanus (aštrusis mėšlungis; 

žandų surakinamas). Jį labai 
sunku pagydyti. 1925 nuo le- 
tanus mirė 9 vaikai, 1926 m.

5, o 1927 m. net 13. Todėl 
patariama, jei vaikai nors leng
vai susižeistų, ar nusidegintų 
bešaudant fejerverkus, tuo- 
jaus atsikreipti prie daktaro, 
kad žaizdą tinkamai išplautų 
ir perrištų ir tuo išvengtų te
tomis. Titanus išvengti nėra 
sunku, bet kada jis įsimeta, 
tai pagydyti yra jau labai* sun
ku.

Nors Chicagoj ir yra už
drausta pardavinėti fejerver

kus, teeiaus pardavinėjama pa
slapčiomis. O už miesto tai jų 
pilna. Ten tėvai priperka sa
vo vaikams, tuo statydami į 
pavojų savo vaikų gyvastis. 
Net tokie nekalti , “son-of-a- 
gun”, kuriuos užminama bato 
kulnim ir patrinama, kad iš
duotų traškėjimą, yra pavo
jingi. Jie yra pavojingi ma
žiems kūdikiams, kurie visur 
šliaužo ir mėgsta viską dėti 
i burna, nes tose troškinėse 
yra smarkus nuodai.

Tečiaus, kad vaikai nebūtų 
nuskriausti, t. y., kad jie ga
lėtų pamatyti fejerverkus, bet 
kartu nerizikuotų savo gyvas
timi, daugely parkų rytoj va
kare bus fejerverkai. Ten bus 
gražus fejerverkai, kokių nie
kas privatiniai negali sureng
ti. Bet m pavojingi tuo, kad 
vaikai ten galės žiūrėti, bet 
patys negalės šaudyti.

Keturi išvažiavimai. — Pirmyn 
choro išvažiavimas sėkmin
gas. —- Bolševikų kliedėjimai 
ir šerifas.

Marųuette Park
Maroons vlėl nugalėjo; rytoj 
loš su Brighton parkiečlais.

Scorckeeper — SIMONAS

Marųuette Maroons
Player AB H 11 E
('.ostek, 2b 5 0 0 0
Royce, 1b 3 2 11
Proncketis, c 3 110
Jurgil, ss 8 0 10
Pinaitis, p 3 0 1 0
Busgis, rf 2 0 1 0
Martinkus, cf 4 112
Godlevvski, 11 2 1 <» 0
Tcddy, 3b 4 0 10

'fotai CŽ9 5 7 3

Lankymas vasarinių 
mokyklų padidėjo

Sekmadienio aukos
z

Keturi žmonės prigėrė, penki 
užmušti nelaimėse su auto
mobiliais

Pereitas sekmadienis buvo 
pirma tikra vasaros diena. 
Kaip dera vasarai, žmonės ėjo 
maudytis į ežerą, o kas turė
jo automobilius, važiavo į lau
kus, kur yra gasolino garais 
persisunkęs “tyras oras”.

Visos maudyklos buvo pil
nos žmonių. Pilni buvo ir pau
piai ir visur, kur tik galima 
buvo maudytis. Besimaudant 
keturi žmonės prigėrė. Vienas 
jų, George VVarren, 25 melų, 
prigėrė ežere. Kitas, Ed\vard 
Zajecek, 12 m., prigėrė akme
nų laužykloj .Cerinak. parke, 
Lynus? Niekas nematė jo pri
geriant ir tik kiti besimaudan
tys užtiko jo lavoną. Leonard 
Dablgren, 45 m., iš Elgin pri
gėrė Fox upėj. Jis maudėsi 
vienas ir apie jo prigerimą su
žinota, kada vanduo išmetė ant 
kranto jo lavoną. Barney Loh- 
fing, 23 m., iš VVaukegano, 
bandė |>erplaukti Dės Plaines 
upę apsirėdęs, bet drabučiams 
prisigerus vandens, pats pri
gėrė.

Visi keliai buvo užgrūsti au
tomobilių, ypač vakare, kada 
visi bandė gryšti namo. Su
sigrūdimas buvo tokis didelis, 
kad vietomis negalima buvo 
išvažiuoti ir nežiūrint visų po
licijos pastangų palaikyti ju
dėjimą, daugelis tik į rytą par
važiavo namo.

Nelaimėse su automobiliais

Nedėlioję, liepos 1 d. Jeffer
sono miškuose, ant “lietuviško 
kalniuko” įvyko net keturi iš
važiavimai — Pirmyn mišraus 
choro, bolševikų SLA. 2 apskr., 
Liet. Rymo Kat. Susivienijimo 
ir Northsaidės liet, politiško 
kliubo. Nors visi šie išvažiavi
mai buvo ant to paties lietuviš
ko kalnelio, bet kiekvieni turė
jo atskirus biznius trokuosc at
sivežę ir kiekvieni stengėsi už
ganėdinti savo svečius, todėl ir 
atrodė, kaip Alvyte per šv.Onos 
atlaidus.

Diena pasitaikė labai graži, 
tai draugijos darė neblogą biz
nį, o ir žmonių buvo suvažiavę 
gana daug. Girdėjau, kad Pir
myn chorui atliks apie $100 
pelno. . Kitos draugijos darė 
daug mažesnį biznį,, nes turėjo 
daug mažiau savo simpatizato-* 
rių.

Bolševikai kaip ir visada ne
apsieina be ergelių,- taip ir šį 
kartą.

Andriulis išdavė raportą iš 
SLA. Seimo. Aiškino kokius 
jie turėjo laimėjimus pereitame 
Seime, kokie jie džentelmonai 
buvę laike Seimo ir kodėl jie 
nusileido socialistams ir fašis
tams, — buk tik dėlto, kad ne
norėję pakenkti SLA. Gyrė F. 
Bagočių, o tarkavo Grigaitį, mi
nėdamas jo vardą kas trečias 
sakinys. Džiaugėsi, kad 
bolševikai išėję iš seimo su 
dideliu užsiganėdinimu, tiek 
tiek daug laimėję, — nors 
nepasakė ką laimėjo. Socialis
tai, tautininkai ir fašistai, tai 
girdi, skirstėsi su nuleistoms 
nosims.

Da kalbėjo žalpis, kurį Kap
sukas šaukia į Rusiją ir žada 
duoti lekcijas kaip kritikuoti 
Kupreišį. Jis turbut nė pats 
nežinojo ką kalba. Suminėjęs 
apie 20 kartų Grigaitį kalbą už
baigė.

Vienas iš baltrušaitinių ėmė 
davinėti klausimus, bet įsimai
šius šerifui liko viskas sustab
dyta. Turbut kas nors apskun
dė šerifui buk tai kalbėtojai 
įžeidė Amerikos vėliavą. Bet 
nuėjus šerifui atsivesti policiją,

Pareitą sekmadienį SLA. 
260 kuopos besholo jauktas 
Marųuette Maroons antru kar
tu nugalėjo Parkers A. C. jauk
tą. Lošia buvo Marųuette par
ke. Rezultatas buvo 5 prieš 
o

Marųuette Marrons šį kartą 
dar negalėjo pasirodyti savo 
naujoj uniformoj, siuvėjui pa
vėlavus juos padirbdinti, liet 
už tai jie pastatė prieky gra
žųjį pitčerj Antaną Pinaitj, ku
ris išmušė 14 ojMuientų. liet 
ir visas Maroon jauktas gerai 
lošė ir jam vyko atremti opo
nentų puolimus.

Ateinantį trečiadienį (rytoj, 
liepos 4 d.) Maroons tikisi loš
ti Marųuette parke su geru 
Brighton Park jauktu Wolve- 
rines.

Rezultatas sekmadienio 
lošimo:

Parkers A. C.
Player AB R II E
Masters, cf 5 0 2 0
Bell, p-ss 3 0 1 2
Dawson, c 4 0 2 0
Kandis, 2b 4 1 1 0
Shepps, If 3 1 2 0
Anumis, 3b 3 0 0 2
Mikais, 1b 2 0 1 0
Sanders, rf 4 0 1 0
Marty, p 9 0 0 0
Slim 1 0 0 0
Schulzc 1 (Ii 0 0
Sparky 1 0 1 0

Totai 33 2 11 4

Parkers A. C. 010 000 010 
Marų. Maroons 000 221 00*

Stolen Bases: Royce (2), 
Proncketis, Jurgil, Rusgis (3), 
Martinkus, Godlewski.

Struck Oul: Pinaitis (14), 
Marty (10), Bell (3).

— A. Royce

Išvažiavo atostogoms
Naujieniečiai dd. Juozas ir 

Violctta Lapaičiai pereitą šeš
tadienį išvažiavo dviejų savai
čių atostogoms į VVisconsiną. 
Juozas Lapaitis jau nuų^ dauge
lio metų dirba “Naujienų” spau
stuvėje, o jo žmona — “Naujie
nų” raštinėje.

Užmuštas elektros
Robert Erley, 21 m., iš 

Franklin Park, su “vacuum 
cleaner” valė garažių užpakaly 
savo namų. Matyt kur-nors 
dratas buvo prasitrynęs, pasida
rė “short circuit” ir jis liko 
elektros veik ant vietos nu
trenktas.

Graboriai

S. D. LACHAVICZ

sekmadieny žuvo penki žmo
nės. Du liko suvažinėti auto
mobilių. Vienas liko užmuštas, 
kada iškišo galvą iš troko; jo 
galva liko sutrinta tarp jo pa
ties troko ir praeinančio gat- 
vekario. Du gi liko užmušti 
traukiniui sudaužius jų auto
mobilių.

A + A
APOLINARAS’ NEV1ERA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 2 dieną, 10:30 valandą 
dieną, 1928 m., sulaukęs 45 
m. amžiaus, gimęs Naujikų so
džiaus, Vabalninku parapijos, 
Biržų apskričio, Lietuvoj, 
Amerikoj išgyveno 25 metus. 
Paliko dideliame nuliudime mo
terį Teofiliją, 3 sūnūs, Joną 
20 m., Juozapą 18 m., Franą 10 
m. ir dukterį Johasę 13’m., se
serį Veroniką Neveraitę ir pu- 
seserę Oną Dovidonienę. Kū
nas pašarvotas, randasi S. M. 
Skudo koplyčioj 1911 Canal- • 
port Avė.

Laidotuvės jvyks ketverge, 
liepos 5 dieną, 8 vai. ryto iš 
namų j Dievo Apveizdos para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas i šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Apolinaro Nevie- 
ros giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinj patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Moteris, Vaikai ir Sesuo.
Laidotuvėse patarnauja gra

belius S. M. Skudas.
.................. .................. ......

Lietuvis Graborius ir 
Balzamuotoj as

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu 
busite užganėdinti.
)I

Roosevelt 2515-2.516

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Aubum Avė.
CHICAGO. ILL.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

PRANEŠIMAS

šiuomi pranešu visiems ma
no kostumeriams, jog aš, John 
Pakel (Pakalnis), Generalis na
mų statymo kontraktorius, ati
darau naują ofisą po vardu:

John Pakel and Co. General 
Building Contractors and Real 
Estate po n u m. 2547 W. 71 St. 
Telephone Hemlock 0367. Real 
Estate Skyrių, nes John S. 
Czaikauskas ilgą laiką dirbęs 
Central Manufacturing Banke 
ir gerai žinomas vietiniams lie
tuviams. Todėl jei tamsta ma
note statyti naują namą arba i 
norite pirkti, parduoti arba! 
mainyti namą, lotus, farmą1 
arba biznį, dėl teisingo patai- [ 
navimo matykite mus. Mes da- ■ 
rome pirmus ir antrus mortgi-, 
čius. Ofisas atdaras vakarais i 
iki devynių. Nedčliom iki 2 po i 
pietų.

JOHN PAKEL AND CO. ' 
General Building Contractors 

and Real Estate 
2547 W. 71st St. 

Hemlock 0367

STANISLAVA NORBUTAlTfi
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 2 dieną, 6:00 valandą 
ryto, 1928 m., sulaukus 13 me
tų amžiaus, gimus Thomas, W. 
.Va, Paliko dideliame nuliudi
me motiną Juozefiną, tėvą Jo
ną, 3 brolius: Petrą, Joną ir 
Juozapą, dėdę Kazimierą Pet
rošių, ciocę Marcijoną Grakal- 
skieąę ir gimines. Kūnas pa
šarvotas, randą^i 10538 Perry 
Avė., Roseland, III.

Laidotuvės jvyks ketverge, 
liepos 5 dieną, 8:00 vai. ryto 
iš namų j Visų šventų parapi
jos bažnyčių, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nulydėta 
j .^v. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Stanislavos Nor- 
butaitės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinj patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Broliai, Dėdės, 
Ciocės ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
bo rius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

Iiaidotuvėse patais 
nauju geriau ir pi* 
5iau negu kiti, to- 

el, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
atės.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUSt 

3238 S. Halsted St. 
Tol, Victory 4088

Tel. Roosevelt 7532

S. M. SKUDAS
GRABORIUS

IR BALSAMUOTOJAS
Nuliudimo valandoje 
suteikiam geriausį pa
tarnavimą. Palaidoja
ma atliekame rūpės 
tingai ir gražiai; bu
site pilnai patenkinti

1911 CahalpoH 
AVe., Chichgo.

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi- 

Igesnib Už kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Hermitage Avė, 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Falrfield Avenue
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
1410 So. 49 Ct., Cicero

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS 

3201 Auburn Ane. Tel. Blvd. 3201

Prie viešųjų mokyklų yra 
įsteigtos vasarinės mokyklos, 
kurias lanko labiau atsilikusie
ji mokiniai, kurie per vasarų 
nori pasivyti kitus, arba tie, 
kurie bando ir per vasarą mo
kintis, kad greičiau baigti mo
kyklą. šiemet skaičius lankan
čių vasarines mokyklas nepa
prastai padidėjo — bent 14,000 
mokinių. Padidėjo visos mo
kyklos — ir pradinės, ir augš- 
tesnės (high) ir vidutinės 
(junior high school). Vasarines 
klesos buvo atidarytos 14 pra
dinių mokyklų, bet kad daug 
mokinių prisirinko, tai prisiėjo 
atidaryti klesas dar keturiose 
mokyklose.

/

Gavo perskiras
Birželio 26 d. Ona Kikilas, 

2523 S. Halsted St., Circuit teis
me gavo perskiras nuo savo vy- 
ro Juozo Kikilo, 'gyvenančio 
prie 1712 Newberry Avė. — R.

Lietuvės Akušerės

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės

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

Akių Gydytojai_____

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dcl visokių akių

John Smetana, 0. D

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Viršui Universal 
State Bank

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

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa-

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Jei abejoji apie savo airis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487 
4649 South Ashland Avenue 

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

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

Lietuvis Akių Specialistas

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

Nčdėlioj nūo 10 iki 1

OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

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

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

landų. Room. 8.
Pheme Canal 0523

Lietuviai Daktarai

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos

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

apart Šventadienio ir ketvirtadienio

DR. A. 1 KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2169 

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

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avense 
Telefonas Boulevard 7820

Res., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

įvairus Gydytojai
Res. Telephone Plaza 3200

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1724 So. Ix)omis Street 
Kampas 18th St.

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

Reaidence Tel. Fairfax 6358

Ofiso ir Res. Tel. Boulevara 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. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 26 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligai 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir Kitokius elek
tros prietaisus.

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

nuo 6 iki 7:30 vai. vakare
'£el. Dieną: Canal 3110

Nakti So. Shore 2238, Blvd. 6488

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 autartį

Res. 6660 South Artcsian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
Chicaro. IU.

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukce 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 
Ultravioletini šviesa ir diathermia

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939

DR. 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, IU.

Ofiso Tel. Victory 7188
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8243 So. Halsted St.

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

■——■■■■nu ———— i

Jvairijs. !?ya*
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas recta)

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

TELEFONAS CANAL 0464

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

DR. G. L. MAIMiE
DENTISTAS

Dykai egzaminacija. Be skausmo 
. ištraukimas

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

Tel. Cicero 49

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

Ofisas
4729 South Ashland Ave^ 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Advokatai

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vtik3riti s
8241 South Halsted St 

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

Pėtnyčios

JOHN B. BORDEN
(Joho Ragdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St. Room 2117 
Telephone Randolph 6727

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

Namų Telefonas Republic 9610

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

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

Nedėlioj nuo 11 rvto iki 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 Sta.
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel.: Hyde Park 3395

K. GUGIS
. ADVOKATAS

Miesto Ofisas
127 N. Dearborn SU Room 1111 

Telefonas Central 4411
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 

Gyvenimo vieta 
8323 South Halsted St.

Tel. Boulevard 1310
Valu Nuo 6 iki 8 vai. kiekvienų 

vakarą,. išskyrus ketvergę 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Tel. Central 846G-7-8. State 6600

Peter G. Gaudas
LIETUVYS ADVOKATAS 

140 N. Dearbbrn St.
Room 310 

Narys advokatu firmos 
Eilioti, Gaudas & Tepper

J. H WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Namų Tel. Pullman 6377
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Mirė senas chicagietis
Tarp Chicagos 

į| Lietuvių
Beethoveno konser 

vatorijos mokinių 
koncertas

Pereitą penktadienį, 
vių Auditorijoje, įvyko 
tos lietuvių konservatorijos mo
kinių koncertas, kurio- pasi
klausyti ir pasigerėti musų at
eities scenos puošėjais susirin
ko apie 4<M> žmonių. Ir ištie- 
sų, buvo ko pasiklausyti, už 
•ki mokytojai pilnai užsitar
nauja tinkamo įvertinimo.

Smuiko skyrius gerai mums 
žinomos smuikininkės Liliu 
Raben labai gerai pasirodė, ne
žiūrint to, kad keletą dienų 
prieš tai ji su kitais savo mo
kiniais turėjo koncertą Chica
go Musical College.

šiame koncerte ji davė di
delę grupę smuikininkų, įvai
raus amžiaus ir ūgio. Nieku- 
rie jų, kaip p-lė M. Kazlau
skaitė 
gana 
gana 
buvo

Lietu
mi nė-

Liepos 2 d. iš ryto, namuo
se 1085 N. Marsiifield Avė., 
pasimirė senas chicagietis Po
vilas Tvirbutas, apie 66 metų 
amžiaus, paeinąs iš Mileikią 

viensėdijos, Cekiškiy valsčiaus. 
Velionis neturėjo Chicago j e jo
kių giminių.

Pažystami ir seni draugai 
tegul jį atlanko ir gal priside
da prie palaidojimo.

— J. Hertmanavičius.

PRANEŠIMAI
Bridgeport. Draugystė Saldžiau

sios širdies V. Jėzaus susirinkimas 
įvyks liepos 3 d., 1928 m., 7:30 vai. 
vakare, Chicagos Lietuvių Audito
rium, 3133 S. Halsted St., Chicago, 
III. Malonėkit visi noriai laiku 
sirinkti.

Ben. M. Butkus, prez., 
T. Aleliunas, nut. rašt.

su-

val.RoHeland. Liepos 3 d., 7:30 
vakare, “Aušros” kambariuose, 10900 
Š. Michigan Avė. jvyks Lietuvių 
Improvement and Benefit Kliubo nu- 
smetinis : 
rinkime 
visokių 
ma nauji reikalui, 
riai būtinai 
laiku.

susirinkimas. šiame susi- 
bus pusmetinis raportas, 

pranešimų ir bus svarsto- 
Visi kliubo na- 

atsilankykite paskirtu 
J. Tamašauskas sekr.

For Kent Business Chances 
Fa r d avi m u i Bi z n i a i

PARDAVIMUI saliunaR, pigiai 
pUHė iav vinas, yva Kyvenimui 3 i-o i-
rnai, piRi renda, $40 i ničn. 540 W. 
18 St.

2

Business Service
Biznio Patamavima«

3>1O imolce-ti
24 mėnesiai išmo

kėjimui
karų mūrinis garažas, pilnai

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

Acorn Construction Co. 
2230 N. Sawyer Avė.

Albany 6209 
Dept. 9

Vardas
Adresas
Telefonas

Financial
Finansai-Paskoloz

Alt JUMS REIKALINGI PINIGAI 7
Ml'.S darome 2 moraičius ant 

South linproved Real Estate. $500 
iki $5000. lengvais iimokeiimaia.

V/INTON AND NARTEN 
6829 S. Halsted St.

RENDON visai naujas 5 kamba-
4 bizniavus namas su Storu ir 
ntnentu. Pviejy karų ku>-u<1 žiun.

Tinka bile kokiam bizniui. 26.39 
W. (>9th St. Savininkas •— Telefonas
Armitage 6227.

PASKOLINSIM nuo $58 Iki $800 
už 2Mi nuošimčio ir lengvais išmokė
jimai*. Paskolas suteikiam į 24 vai. 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2281 West Division St. “upstairs” 

Tol. Armitage 1199
MORGIČIAI

Skolinu pinigus ant nuosavy
bių. Perku ir parduodu morgi
čius.

JUSTIN MACKIEWICH
2342 So. Uavitt St.

Phone Canal 1678

RENDON KRAUTUVE, 
labai tinkama dėl aptiekus, nes nie
kur nėra aptiekos per 10 blokų. 
Renda nebrangi, namas naujas.

Del platesnių informacijų 
kitės pas

WM. GRITENAS,
3241 S. Halsted St., 

Tel. Victory 5065

kreip-

Musical Instrumente
Myzikosi ^nstrunientai *

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

6621 S. Richbond St. 
2nd floor

PARDAVIMUI .saliunas su namu 
ar be namo, pigiai. Priežastis — 
išvažiuoju j Lietuvą, 1942 Canal
port Avė.

Real Estate For Sale
Narnai^ _____

Golfo laukas, 120 iki 500 akrų, ne- 
toli (’liicngos netoli sto
ties, Keri budinkai, nėra skolų, spe- 
dalini $400 už akrą.

ARL1NGT0N HE1GHTS 
REALTY CO. 

Artlington Heights, Iii. 
Tel. 316

DELIKATESEN, grosernė, saldai
nių, ice cream, yra daug stako, ge
ri fikčeriai, pigi renda, 4 kambariai 
gyvenimui iš užpakalio. 3047 West 
51 St. i

PARSIDUODA mažas groserukas, 
saldainių ice cremo ir tabokos krau
tuvėlė, 4 kambariai pagyvenimui ne
brangiai. 2139 W. 24th St.

BUNGALOVV BARGENAI — Mo
derniški nauji muro bungalow, karš
to vandeniu šildomi. tile vana ir 
stikliniai porčiai, tiktai $2,000 įmo
kėti, kitus kaip rendą po $70 j mė
nesį. Mes taipgi galim pastatyti 
ant jūsų loto kokį tik norit bunga- 
low. O. Vandervvars, Bev. 6540.

ir P. Kazlauskas yra jau 
toli pasivarę ir išpildė 
sunkius kurinius. Gražu 
žiūrėti j visą ensaniblį 
smuikų, pradedant nuo 

ir baigiant 6 m. Tai yra 
darbas prirengti taip

kp. pusmetinis susirin- 
liepos 5 d., 1928 m., 

, 7:30 vai. vak., Mark 
prie So.

SLA. 335 
kinius jvyks 
ketvirtadienyj. 
White Sųuare Park svet., 
Halsted St. ir W. 30th St., Chicago, 
111.

Visi
susirinkiman, nes 
ant apsvarstymo, 
išduos raportą iš 
Seimo, Baltimore, Md. Valdyba

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

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

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

8408 S. Michigan Avė.
Victory 4126

MES DIRBAME arba perkame 
antrus morgičius South Side, 6% 

j pigiausiomis komiso kainos mieste.
F. J. STEWART, 
Vincennes 0816

, arba šaukite
8234 Rhodes Avė.

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imame legali nuošim-

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

PARDAVIMUI kendžių iš šalta- 
košės krautuvė arti didelės mokyk
los. Gera pelninga vieta. 1417 S. 
Union Avė.

PARSIDUODA groseriukas pigiai 
yra gera proga dėl agentų, 4535 So. 
Paulina St., Chicago.

$250 CASH
PO $35 J MĖNESĮ IR 

daugiau, nauji 4-5-6 kambarių bun- 
galow, mediniai ir mūriniai, porčiai, 
tile vanos, skiepai, furnas šildomi, 
netoli mokyklos ir transportacijos, 
kaina $3600 iki $6500, matykit vaka
rais ir dienomis. Pirkit tiesiai nuo 
budavotojo. CONRAD P. SAWIAK, 
7181 W. Grand Avė. Merrimac 9552.

DAR NIEKAD NEBUVO

tj. Pinigus gausit* | 12 valandą,
fndustrial Loan Service .

PARDAVIMUI Grojiklis pianas, 
suolelis ir didis’ skaičius volelių iš 
priežasties suirimo šeimyniško gyve
nimo; turiu parduoti kuogreičiausiai 
už teisingą pasiūlymą.

Atsišaukite
10114 So. State St., 

Chicago, III.
1-inos lubos

PARDAVIMUI grosernė ir kendžių 
krautuvė su pagyvenimo kambariais. 
Nebrangiai greitam pardavimui. 4522 
S. Hermitage Avė.

nariai būtinai atsilankykit 
bus daug dalykų 

Taipgi delegatai 
atsibuvusio SLA.

12 m. 
didelis 
rūpestingai tokią grupę. Buvo I .. . „ . . n ..... 1 , * -f , i. I Cicero Lieuvių Pagerinimo Pohti-ir kvartetas, išpildęs BacJioĮkog Kliubo, seredoj, liepos 4, susirin- 
■‘Concerto in 1> minor”, kuris I kimas neįvyks iiį priežasties nepri-

| gulmybes šventes. Susirinkimas 
reikalau ja gabių ir gerokai I jvyks seredoj, liepos 11, 1928, papra- 
pažengusių mokiniu. Jais bu-|st°j svetainėj, A. lumavich, rast, 
vo p-lės Kazlauskaitė ir Lo- 
gan, Kazlauskas ir Hladney.

P-ios O. Pocienės skyriuje 
pasirodė keletas mergaičių su 
gerais balsais. Jų tarpe buvo 
ir mums žinoma p-lė Sidiškai- 
tė, kuri yra gera artistė ir 
yra kuo gėrėtis. Ji labai gerai 
sudainavo valsą iš ojieros “Ro
meo ir Juliet”, kuris reika
lauja gerai išlavinto balso ir! 
didelio muzikalingumo. Visą

Tech.'^kar'ios' tlsas'nal GREITAI IR PIGIAI 
gerai išlavintas, yra daug mu- J 
zikahimo ir ekspresijos. Betgi | <nygvedystės, stenografijos, ir kitų 
ji dar nepasiekia pačios augs-1 ąoksl° Ml?sų mokyklos naujaJ 1 .i I ustema stebėtinai greitai užbaigia-tumos, *dar ne visą balsą pa-1 na pradinį mokslą į devynis mėne- 
rodo; pas ją vra daugiau bal- dus; aukštesnį mokslą į vienus me- 

.. j - I -us. Amerikos Lietuvių Mokyklojeso, negu ji parodo, bet (lai ne- I jau tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus, 
ra priėjusi prie paslapties kaip I Ateikite įsirašyti šiandien ir jumi 
visą balsą pilnai vartoti. Te-b^ 
čiaus p-lė Sidiškaite drąsiai ga-|te abelnai ir visose mokslo šakose 
Ji rodytis musų scenoje. I apsišvmtę. ____

p-ia Pocienė be to turėjo Amerikos Lietuvių 
gerai prirengusi merginų cho-1 Mokykla
ra, kuris vykusiai išpildė ke-L(„ „J-Mokytoiii* 
lėtą kurinių. 1

l’-ios L. V. Saar piano sky
riuje apart kitų gabių studen
tų gėrėjomės dainininko 
mano sunum Richardu, 
yra talentingas l>erniukas 
paisant savo jaunumo, jit 
sugebėjo gražiai išpildyti sun
kų Moszkowskio kurinį “Cap- 
rice Espagnol”.

P-as A. Pocius, kaip visuo
met, taip ir dabar turėjo ge
rų studentų. P-o C. Gaubio 
reprezentacija irgi buvo gera. 

Mokykla niekuriems 
tams (Lillian Sutkus. 
Andriuškaitė, I 
nas) suteikė medalius 
gabumus ir gerą mokinimąsi. 
Taip pat nuo savęs Luhi Ra
ben apdovanojo P. Kazlauską I BtidgepOft Painting 
ir a. Businską. , & Hardware Co.

Studentų šiame kclnieite da l popieruojam. Uilal-
lyvavo apie 80. Kitą dieną bu-|<om malevą, popierą, stiklui ir t t 
vo kita dalis. D. M, I 3149 So. Halsted St. __ I Phone Victory 7261

I J. S. RAMANČIONIS, Bar.

V. F. Andrulis.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 
Amerikoj pusmetinis susirinkimas 
įvyks leipos 3 d., 8 vai. vakare, 
Mark White Sq. Park Assembly 
Hali, ant 29tos ir So. Halsted St. 
Malonėkite visi nariai atsilankyti.

Kviečia Valdyba.

Įclassified APSi

Educational
Mokyklos

Miscellaneous .
11 n-i------------------------------------------ *' Į ATYDA BUDAVOTOJAMS
I 1 Ar jus manote apie statymą arba 

įtaisymą namo? Jei taip, tai susiŽi- 
I nokit su mumis, mes atliekame vi

jau jsokius pataisymus, Įskaitant plum
bingą ir apšildymą. Tiktai biskj 
įmokėti, kitus i du metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotas. 

ABBOTT CONSTRUCTION CO.
5201 West Grand Avė. 

Bershire 1321 
M R. PARIS

stud<n-| AR jugy MALEVOJIMAS IR 
Sophial DEKORAVIMAS ATLIKTAS EKS- 

Riždi-ird R(»ma-lf>ERTV? Nuo VALANDŲ ARBA tuctiara noma | kontraktinis darbas.
J. J. SHAKENMAER, 

949 MILWAUKEE AVĖ., 
BRUNSWICK 7397.

už jų

Roseland MALEVOJIMAS, popieravimas, 
_______  calcimaiiJng — iš vidaus ir vir- 

Birž. 23 u. p-nia Ona l)ora-paus -,darba8 garantuotas. Geriau- 
1____ I sias darbas mieste ir pigiau, šaukit

tis buvo surengusi surpris parę|Mohawk 0496. 
dėl p-ios Barcclės Butkienės, I ■■ ■■ ■ ■■ ■■
teisingiau dėl pp. Butkų. Sve-| Business Service 
čių buvo apie šimtas. Dovanų!_____ J!!!8--
įteikta pp. Butkams šimtą do-| 10% PIGIAU Už VISA DARBA 
lerių. Buvo gerai paruošta va-L 
karienė, o paskui visi gražiai,bile kada 
linksminosi iki ryto, griežiant 
P. Kisieliaus ir P. Liubis muzp 
kai. Tokią tvarkią ir gražią 
surpris parę retai kur tenka 
matyti; visi gražiai linksminosi 
ir visi apsiėjo tikrai dŽentelmo- 
niškai. — Ten Buvęs.

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

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 352J 
Lincon av.: Buckingham 7518 or 134 
N. LaSalle: Randolph 1187.

ACORN BOILED REPAIR CO.
Taisymas boilerių Ir karšto van

dens šildytuvų. Suvirinimas ir at- 
kirpimas. Visokios rūšies ęaipų 
darbas. Dykai apskaitliavimas. 
Reikia lietuvių pardavinėtojų.

4435 S. Union Avė.
Yards 3883.

NIEKO NEREIK ĮMOKĖTI — 24 
MNESIAI IŠMOKĖJIMUI

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

THE AVONDALE PLUMBING
& HEATING CO.
2JT01 Fletcher St., 
Independence 2905

Financial
Finansai-Paskolos

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

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant

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

vakaras

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,
8885 So. Halsted St.

BE KOMISO
Mažos Paskolos 

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

1647 W. 47 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.

Paskolos suteikiama 
, į vieną dieną
2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Ava.

PASKOLA namų savininkams nuo 
$100 iki $500, be užtraukimo morgi- 
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. Wells SL

Mes dirbame ir perka 
me 1 ir 2 Morgičius

j 2 dienas

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47 St.

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

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

Personai
__________ Asni e nų - Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizboženklial, 

vrrightz. Rašyk šiandie, 
reikalaiz kreipkitėz prie manąs 
pilnu užsitikėjimu. Teisinga* 
Greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

2860 W. Chicago Avė.
Dept. 7 

Chicago, Hl«

Copy- 
Patentų 

su 
ir

Situation Wanted
___________ Darbo Ieško___________

J IEŠKAU darbo už janitorių 
krautuvėj arba saliune. Turiu ge
ras rekomendacijas. Esu nejaunas 
bet ištikimas žmogus, Jurgis Kučin
skas, 617 W. 18 St. Basementas iš 
fronto, f

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia________

REIKIA LIETUVIŲ AUTOMOBI
LIŲ PARDAVINĖTOJŲ — PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus pardavinėjot 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 šį skelbimą.

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

REIKIA kelių jaunų 
iki 30 metų amžiaus, 
prisidėti prie aviacijos 
tyrimas nereikalingas, 
nomis. Jus turėtumėt 
mokyklą vakarais per tūlą 
Turime darbų dėl “pilots” ir aero
planų mechanikų su geru atlyginimu.

Atsišaukit prie Superintendento, 
2137 S. Cicero Avė., 

"Room 12, 
Cicero, III.

Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakaro

vyrų, nuo 17 
kurie norėtų 
biznio. Pa-
Darbas die- 

lankyti musų 
laiką.

REIKIA vyrų prie acetelyne Bur- 
ner ir sniheraenų, j geležies atkar
ių jardą. A. Blackstone, 853 West 
,oke St.

REIKIA 3 vyrų darbui j skuduru 
šapą, H. Dray, 1447 Blue Island 
Avė.

Furnished Rooms
RENDON 4 šviesus ir 

cambariai, $18.00 j mėnesi 
šaukite, 913 W. 20 Street.

For Rent

švarus
Atsi-

RENDON 4 kainbarjų fintas, nau
jai ištaisytas, flatas šviesus. Ren

da $18. 2228 W. 18 PI.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

4 KAMBARIŲ nauji rakandai, 
$180. 4 kambarių neatsišaukusių ra
kandai, $80. Jūsų kreditas yra ge
ras. lengvais išmokėjimais, jūsų 
pasiūlyta kaina. Atdara vakarais. 
Dastatymas bile kur dykai. Ajax 
Furniture Co. 1434 W. Madison St.

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. VVashington Baul. lst 
apt. Van Buren 9461.

BISKĮ VARTOTI 
pulkUR niohair seklyčtoa actas $63.50 
Frleze seklyčios uotus  $87.60 
4 Arnotų wnlnut miegruimio

$88.60
$68.60
$22.60

______ . __ __ $8.60 
Available Fircproof Storage 

7728-32 Stony Island Avė
Atdara kasdio iki 1(JU vai. vakare. Ncdctioj t kr e.

ssso
$400
$600

Retas ...... ................................. ...........„ 1
$160 Gražus vairius valgomo kamba- 

bario setas ..............  !
$76. 9x12 VVilton kaurai ............  I
$25, 5 Arnotų pusryčiams setas

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, 
$3.00.

SCHVVARTZ BROS. STORAGE 
640 E. 61st Street

Sewing Machines
Siuvamos Mašinos

""U išdirbysčių siuvamos 
pataisomos už $1 ir dau- 

Atvažiuojame bile kur. Dar- 
garantuotas. Taipgi White, 

" ’ i ma-

VISOKIŲ 
mašinos ] 
giau. *-• - ™ , ,bus garantuotas. Taipgi 
Rotary ir Singer beveik naujos 
šiuos pardavimui.

SKOWRON, 
•3040 N. Avers Avė., 

Pensacola 1670

1000 SIUVAMŲ MAŠINŲ ATIDUO
DAMA JŪSŲ PASIŪLYTA KAINA 

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

______ Automobiles_______
BIRŽELIO BARGENAI

60 karų pasirinkimui, visi aarantnotl. 
Uadillac’al, Butck’ai, Naah'ai, Hudaon'al. 
ERsnx’ai, Ohevrolet'al Ir daurelia kitų, la
bai pigiomis kainomis. Matykit p. Lapai
ti, Mgrr. McDERMOTT MOTOR SALES. 
7130 So. Halsted St.. Trlanrle 8330

NAUJI STUDEBAKER
Naujas Studebaker D i eta to r Six, 

4 durų Sedan, pilnai Įrengtas su 
spare tire, bumperiais ir kitais vi
sais Įrengimais ir atveštas prie du
rų — kaina tiktai $1,845. Reiškia 
Studebaker yra net $100 pigesnis už 
Buick. Commander Sedan pilnai 
įrengtas kainuoja $1,670. Lietuviai 
kurie norite pirkti naujį karą arba 
mainyti seną i nauji — telefonuo- 
kite arba asmeniškai atsilankykite į 

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

Savininkai

SAVININKAS PARDUODA
Studebaker sedan, vėliausio mode

lio, kaip naujas, važinėjaus tik bis- 
kį, pirmos klesos stovyje, parduosiu 
už $250, priežastis — man reikia pi
nigų dėl biznio. Yra geri tajerai ir 
daug ekstra dalių. Kainavo $1,450 
dar nesenai, 2116 W. Harrison St., 
2 flatas.

Business Chances

PARDAVIMUI lunch room. 4654 
S. Ashland Avė.

BARGENAI
Pardavimui saliunas su namu, 

1928 Canalport Avė., 3 pagyvenimų 
ir Storas, parduosiu už $12,500, nes 
aš turiu 2 namu, vieną turiu būti
nai parduoti.

Šaukite
W. GRITENAS, 

3241 So. Halsted St.
Victory 5065

KĄ TURITE MAINYMUI?
Mes mainom namus visokių kai

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

A. GRIGAS
3114 So. Halsted Street

Tel. Victory 4898

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

iš-

MODERNIŠKA 210 AKRŲ PIE
NININKYSTES 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 

Phone 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

90 AKRŲ 8 MYLIOS NUO 
RACINE, WIS., 

prie cementinio kelio, gera 
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 savi
ninkui.

JOS. RUMBUTIS 
1603 Washington Avė., 

Racine, Wis.

žemė,

10 AKRŲ paukščių farma, gera 
žemė, gražus sodnas, 2 mylios nuo 
miesto, elektra ir auto transportaci- 
ja, 60 mylių nuo Chicagos, kaina, 
$2500. Kloss, 1134 W. 69th, Tel. 
Wentworth 8947.

PARDUOSIU farmą, 130 akrų, 
100 akrų dirbamos žemės, daug ge
ro miško, 22 štukos galvijų, 4 ark
liai, 14 kiaulių, 300 vištų, 50 an
čių, visos mašinos, viskas apsėta, ge
ros triobos, cemento saila ,prie gero 
kelio, 130 mylių nuo Chicagos, 3 
mylios nuo stoties. Norėčiau par
duoti už cash. Parduosiu su 
arba be stako.

M. TARUTIS,
R. 4, Box 12, 

Campbellsport, Wis.

staku

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

• BARGENAS
Parduodu biznio narna su Jevvelry 

bizniu arba atskirai. Biznis išdirb
tas per 18 metų; namas beveik nau- 
ias, kambariai užpakalyj ir 6 kam
barių flatas viršuj. Parduosiu la
bai pigiai.

Savininkas ant vietos 
3223 So. Halsted St.

PARDAVIMUI rezidencija 6 kam
barių ir dviejų karų garažas, Brigh
ton Park. Parduosiu pigiai. 4011 S. 
Campbell Avė.

PARDAVIMUI 2 augštų namas 
6-6 kambariai — medinis garadžius. 
Pigiai. 5224 S. Peoria St.

PARDUOSIU pigiai savo moder
nišką priemiesčio bungalow, 5 kamb. 
vana, elektra, gasas, skiepas, nau
jai dekoruota, lotas 100x200, 2 dideli 
garažai, 2 blokai iki Rock Island 
stoties, 35 minučių važiavimo iki vi- 
durmiesČio, mėnesiniais išmokėji
mais, šaukit savininką State 4879, ar- 
bo Room 301, 163 W. Washington st.

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

Savininkas 
6843 So. Mozart St

2 FLATAI, 6-6 kambarių, Brighton 
Parke, in Maplewood, abudu flatai 
išrenduoti. Mainysiu ant biznio ar 
ko kito. šaukit rytą ir vakarais. 
Tel. Lafayette 7193.

tokių pasiūlymų kaip šis. Lengviau
siomis išlygomis galite nusipirkti 
vieną iš dešimties, dviejų augštu 
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 įmokėti taip mažai kaip 

$250.00.
2. Gali įmokėti Lietuviškais Bonais 

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

po $65.00 į mėnesį ir nieko dau- 
giaus.

Pasimatyk greitai
ED. W. BAKS
BAKŠEVIČIUS

4392 Archer Avė.
Tel. Virginia 0055

& 
pui- 
gat-

Pabudavosim 2 flatų 
arba bungalow ant 

jūsų loto
Mes pastatysime jums Chicagoj 

arba priemiestyj ant jūsų loto bile 
kokios rūšies bunj<alow arba Hali
nį namą. NEREIKIA NIEKO 
ĮMOKĖTI. 5 arba 6 kambariu 
bungalovv arba gražų 2 flatų, 5-6 
kambarių. Rendą kurią labar mo
kate bus užtektina dėl išmokėjimu 
kiekvieną mėnesį. “Multi-celled 
insullation.” Atsišaukite bile kada 
dėl dykai apskaitliavimų ir planų.

Ofisai Chicagoj ir priemiesčiuose, 
atdari vakarais ir nedėliomis.

TRIANGLE 3299

bungakr.. 
kambarių.

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

gerą

Kreipkitės prie
WALTER J. PAUL 

6601 S. Western 
8236 W. 55th St

Republic 
Hemlock

4170
238?

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

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

AR JUS TURIT LOTĄ?
Mes pabudavosim namą ant jūsų 

loto be {mokėjimo pinigų, bungalovv 
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. La šalie St.

Central 5901-2-3

8 MIEGRUIMIAI
Moderniškas 6 kambarių bungalow, 

$500 įmokėti ir po $50 į mėnesį, 
įskaitant nuošimčius. Priimsim į 
mainus išmokėtą lotą.

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

7168 and 7039 W. Grand Avė.

CERTIFIED NAMAI 
Statomi per Carpenter

Puikios rezidencijos, 2 flatų, 6 
kambariai apačioj, 5 viršui, $11,000 
$750 įmokėti, po $80 j mėnesį. Yra 
visi reikalingi įrengimai. Lai vienas 
flatas užmoka jūsų rendą. Kamba
riai dideli ir šviesus, puikiai deko
ruoti, aržųolinės grindys, porčiai, 
puikiausi virtuvė, Crane plumbingas 
įmūryta vana, cementinis skiepas, 
skalbykla, 37 V2 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
Downers Grovc 491


