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Lenkija trokštanti 
praryti Lietuvą

Naujas Mandžurijos 
diktatorius nori tai

kos su Kinais.

Už uniją sutinkanti ati 
duoti Lietuvai Vilnių

0 Lietuvos karininkai jau maną, kad unija 
su Lenkais butų geras daiktas 

jų karjerai
Chicago Tribūne vakar įdė

jo šitokią savo korespondento, 
John Steele, korespondenciją 
iš Kauno, datotą liepos 4 die
nų :

“Kokia bus Lietuvos atei
tis? Palyginti su jos kaimynų,
latvių ir Estų, ateitimi, ji vis ji per perpirklius perkasi an- 

l^iikas glj ir aliejų, nors tiesiog pirk- 
jis yra dama gautų daug pigiau, 
tai dar

pigiosdavo, o be to jos yra 
ir geros prekės. Bet ji 
si jas iš vokiečių perpirklių 
Karaliaučiuje, kurie stropiai 
perlipdo antrašus ir žymes ir 
Lietuvos rinkon leidžia jau 
kaip vokiečių prekes. Panašiai

dar labai abejotina, 
yra jų pusėje, bet ar 
ir Lietuvos pusėje, 
klausimas.

“To priežastis yra skirtu-

t urnas tų tautų charakterio ir 
sąlygų, kurios joms gresia.

“latvių ir Estų priešas yra 
Rusija. Jei |>er metus ar dve
jus po revoliucijos Busija bu
tų grįžus atgal, ji gal būt bu
tų vėl pasiėmus tuos kraštus, 
kurie priklausė nuo jos ekono
miškai, bet nuo kurių uostų 
priklausė Rusijos užsienio pre
kyba. Bet Rusija atgal negrį
žo ir nerodo žymių, kad grįž
tų, o todėl tos mažos valsty
bės, Latviai ir Estai, turėjo 
laiko konsoliduotis, surasti 

naujų rinkų prekybai ir pada
ryti sąjungų, kurios teikia 
joms saugumų. Jas saugo dar 
ir religijos skirtumas, kadan-į autonomija, 
gi dauguma jų gyventojų yra 
liuteronai, tuo tarpu kai ru
sai yra stačiatikiai.

Lenkai kasdien stiprėją

“Lietuvos priešas yra Len
kija, kuri kasdien darosi stip
resnė. Lenkija jau apiplėšė 
laetuvą, pasigrobdamą Vilnių 
ir apie trečdalį jos teritorijos 
ir tam savo atliktam plėšimo 
aktui gavo dagi didžiųjų val
stybių patvirtinimą, 
čia apie to akto 
neteisumą. Abidvi 
stiprių argumentų, 
gi yra, kad lenkai 
nių smurtu ir laiko jį jau per 
aštuonerius metus.

“Nuoširdus įlenki jos sieki
mas yra praryti visų Lietuvą. 
Savo pretenzijas ji pamatuo
ja istorija ir religija. Kitąkart 
Lietuva buvo lenkų kunigaikš
tystė, dr abudu kraštai yra 
stipriai katalikiški.

“Lietuviai daro žingsnį to
liau į praeitį ir nurodo, kad 
kitąkart 
kiją.

“Tiek 
litariniu 
reikalinga Lietuvos, 
nos butų daug saugesnės, jei 
jos aprėptų ir Lietuvą, o Lie
tuvos uostai butų didelis pliu
sas lenkų prekybai.

“Dabar tarp abiejų valsty
bių yra oficialiais karo sto
vis. Ruože, kurį lenkai vadina 
siena, bet lietuviai vadina de
markacijos linija, kribžda ka
reivių, kurie žvalgosi į vieni 
antrus, bet nesikauja. Gele
žinkelis iš Kauno į Vilnių, vie
na svarbiausių Lietuvos susi
siekimo su užsienio 
linija, yra ties siena 
linija] išardytas.

“JLietuva; perkasi 
lenkų medvilnės prekių iš Lod
zės, nes ji visados jas varto-

“Jie patys pripažįsta, kad 
toks dalykų padėjimas amži
nai tęstis negali, bet nė vie
nas lietuvių politikas neranda 
išeities. Visa, kų jie gali pa
sakyt, tai kad laikas esąs jų 
pusėje. Bet laikas slenka, žmo
nės ima murmėti dėl brangu
mo ir keliavimo neparanku
mų, o Lietuvos karininkai jau 
pradeda manyti, ar unija su 
Lenkija nereikštų geresnės 

jiems karjeros bendroje armi
joje.

“Lenkų politikai man sakė, 
kad jie sutiktų susieiti su lie
tuviais pusiaukely. Jie dagi 
atiduotų Lietuvai Vilnių, jei 
tik ji dėtųsi federalinėn uni- 
jon, kurioje Lietuva galėtų pa
silaikyti sau plataus maštabo

Bet, sako, turin
čios būt bendros sienos, ben
dra kariuomenė ir bendra už
sienio politika. Tai sąlygos, be 
kurių esą maža vilties prieiti 
prie tikros sandaros.”

Gen. Nobilė elgęsis 
kaip paikšas

Nekalbu 
teisumą ar 
šalys stato 
Faktas bet- 
paėmė Vii-

Lietuva valdė Tin

ekonominiu tiek mi- 
atžvilgiais Lenkija 

Jos sie-

pasauliu 
[demark-

daugybę

švedų laiktuštis kritikuoja 
dorojimą ekspedicijos j žie
mių ašigalį

jo

LONDONAS, liepos 5. — 
Morning Post paduoda iš Stok
holmo Dagbladet įdomių isto
rijų apie tai, kaip gen. Um- 
berto Nobile kvailai dorojo di
rižablio Italia skridimų j aši
galį.

Laikraštis jiasakoja, kad 
prisiruošimas kelionėn ėjęs di
džiausioj netvarkoj. Petrulius 
reikėjęs vėl pompuoti laukan 
iš tankų, nes negerai buvęs 
suleistas. Tikybinėmis ceremo 
nijoms įgula buvus dvi valan
das sutrukdyta. Dr. Finn Malm- 
gren, garsus švedų mokslinin
kas ir ekspedicijos dalyvis, 
piktumu nesitverdamas buvęs 
priverstas ieškoti ir rankioti 
savo instrumentus, išbarstytus 
aplink dirižablį.

Gen. Nobile ir jo žmones, 
sako Dagbladet, viešai pasiro
dę kaip paikšei, gerdami šam
paną. Generolas pasikvietęs 
vįenų laikraštininkų išgerti su 
juo stiklinę, ir kai 
tikęs, gen. Nobile 
“Valio spauda!” ir, 
už įgulos, pasislėpęs, 
tininkas jautėsi
kai visi dirižablio oficierai iš 
jo juokęsi, jis metęs savo stik
linę šampano jiems po kojų. 
Vienas tik maj. Mariano nesi
juokęs:
jis buvęs labai 
tas.

tasis su- 
sušukęs: 
nubėgęs 
Laikraš-

užgautas ir,

gen. Nobile elgesiu 
nepatenkin-

TOKIO, .Japonija, liepos 5. 
— Praneša, kad gen. čang 
Hseuliang, kuris patapo Man
džurijos diktatorium vietoj nu
žudyto savo tėvo, maršalo 
čang Tsolino, norįs, kad Ki
nuose įsisteigtų taika. Jis esąs 
telegrafavęs Kinų nacionalistu 
generalisimui čiang Kaišekui, 
kad jis siunčiąs į Pekiną de
legaciją kalbėtis dėl naciona
listų nusistatymo Mandžurijai 
ir dėl taikymosi sąlygų.

Gen. Cang Ilseuliang taip
jau telegrafavęs “krikščionių” 
generolui Feng Juhsianui, gen. 
Jen Hsišanui ir kitiems Kinų 
nacionalistų karo vadams, pra
nešdamas, kad Mandžurija 

trokštanti išlaikyti taiką, ir 
proponuodamas, kad butų su
šauktas nacionalinis 
Kinijos žemių vienybei 
ti.

seimas
atsteig-

Daug žmonių žuvo 
per smarkias aud

ras Vokietijoj
o. — 
sm ar
senu i 
kaip 

rodo, 
gyvy-

BERLYNAS, liepos 
Vakar Vokietijoje siautė 
klausios audros, kokių 
ji nematė. Per audras, 
pranešimai iš provincijų 
nemaža žmonių neteko 
bių.

Preiskretšamc, Silezijoj, au
dra nugriovė didelį kaminų ir 
keturi darbininkai buvo užmu
šti, o trys sužeisti. Zavadoj, 
netoli nuo Gleivico, nugriuvęs 
fabriko kaminas vieną darbi
ninkų užmušė, o du sužeidė.

Berlyne vienas asmuo buvo 
užmuštas ir daug sužeistų. 
Templehofo aerodrome audra 
sugriovė hangarų ir sudaužė 
keturis aeroplanus.

Jugoslavijos kabinę 
tas pasitraukė

Karalius norįs koalicijos vy
riausybės kroatų ir kitų kra
što dalių reikalavimams pa
tenkinti

BELGRADAS, Jugoslavija, 
liepos 5. — Ministerio pirmi
ninko Vukičevičo kabinetas at
sistatydino, nepajėgęs nura
minti krašto po įvykusio šau
dymo parlamente, kur du Kro
atų valstiečių deputatai buvo 
užmušti ir du kiti sužeisti. Su- 
bruzdę ypač kraotai, kurie rei
kalauja dagi visiškos nepri
klausomybes nuo Serbijos.

Karalius derasi su partijų 
vadais, norėdamas sudaryti ko
alicijos kabinetų, kuris galėtų 
patenkinti Kroatijos, Bosnijos 
ir Hercegovinos reikalavimiis. 
Tie kraštai betgi reikalauja ne 
mažiau, kaip lygios su serbais 
atstovybės parlamente ir val
džioje. Serbai, mat, nors su
daro tik vienų trečdalį Jugo
slavijos gyventojų 
nuo pat 
valdžioje.

Italija jau davė 
ji nepriims Nettuno sutarties 
ratifikavimo, jei jam nepritar
siu Kroatijos deputatai.

pradžios
skaičiaus, 
dominavo

žinot, kad

7 asmens užsimušė bu- 
sui susikūlus

TLAX)CALA, Meksiko, lie
jos 5. — Vieškely tarp Api-

[Atlantic and Pacific Photo]

P-lė Amelia Earhart, buvusi chicagietė, ir Lou Gordon, 
mechanikas, sėdi lėktuve “Friendship”. Tuo lėktuvu jie per
skrido per vandenynų.

Meksika ketanti per 
žiūrėti žemės Įsta

tymus

Rusų aviatorius Ba 
buškin gyvas

MEKSIKOS MIESTAS, lie
pos 5. — Laikraštis Excelsior 
sako, krd vyriausybė ketanti 
daryti pamatingą žemės 
ymų revizijų, pašalinant 
tai kuriuos suvaržymus 
Jmšaliams įsigyti žemės 
savybių.

Išskridęs gelbėti dirižablio Ka
lia įgulos, pats vos nežuvo 
Ledų vandenyne

įsta
te jų

sve-
nuo-

pa-Meksikos banditai ~~ 
leido du amerikiečius

MEKSIKOS 
pos 5 
rikiečiai, W. Mitchell ir John 
Hooper, kurie birželio 23 die
ną buvo Meksikos banditų su
imti netoli nuo Guadalajaros, 
tapo paleisti ir atvyko į Gua- 
dalajarų.

MIESTAS, lie- 
Praneša, kad du ame-

Banditai, kurie reikalavo iš 
jų $1,500 išsipirkti, pagaliau 
paleido juos be išsipirkimo. 
Amerikiečiai sako, kad nelais
vėje banditai elgęsi su jais 
mandagiai ir valgidinę gerai.

^Chicagai ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Iš viso 
karų gali 
vidutinis, 
tų vėjas.

Vakar

gražu, bet apie va- 
but lietaus; šilčiau į 

daugiausiai pietų ry-

temperatūros buvo
zaco ir Tlaxcalos susikūlė pil- tar'> 62° ir fi,’° F’
nas žmonių busas. Septyni as
mens buvo užmušti, o dešimt 
sužeisti.

šiandie saulė teka 5:20, lei
džiasi 8:28. Mėnuo teka 11:14 
vakaro. ••

MASKVA, liepos 5. — So
vietų aviatorius Babuškin,

vo išskridęs ieškoti sudužusio 
dirižablio • Italia įgulos žmo
nių, vakar grįžo i bazes lai
vų Maliginą. |

Kai praeitų savaitę Babuš- 
kin apleido Maliginą, netru
kus jis susitiko su smarkiais 
vėjais. Kurį laikų kovojęs su 
jais, jis pagaliau buvo priver
stas nusileisti į jūres, aštuo
niasdešimt mylių į žiemius 
nuo Vilties salos, į pietų ry
tus nuo Špicbergeno salų. Jo 
nedideliam hidroplanui nuola
tos grėsė pavojus būti ledų 
sutriuškintam, bet galų gale 
jam pavyko pakilti į orų, ir 
jis laimingai parskrido atgal 
į Maliginą.

Turkai bando priimti 
savo raštui latiniškas 

raides
KONSTANTINOPOLIS, Tur

kija, liepos 5. — Turkijos pre
zidentas Mustafa Kernai pa
siuntė į Angorų telegramą mi- 
nisteriui pirmininkui Ismet Pa
šai, kviesdamas jį atvykti kon
ferencijai į Konstantinopolį. 
Telegramai jis pirmų kartų 
Turkijoj pavartojo 

ženklus.
Turkai mat bando 

vo raštui priimti
šriftą. Latiniškas raides pri
taikyti turkų raštui dirba tam 
tikra vyriausybės paskirta ko- 
misija, ir laikraščiai dabar 
kasdien spausdina pamokas, 
savo skaitytojams pripratinti 

prie latinų rašto ženklų.

latiniškus

dabar sa- 
latinišką

Reichstagas pritarė' 
valdžios programai 

j BERLYNAS, liepos 5. — 

; Reichstagas (pa r 1 a m e n t a s) 
šiandie 261 balsu prieš 134 
pareiškė pritarimą naujos so
cialdemokratų kanclerio Muel- 
lerio valdžios, programui.

28 deputatai susilaikė nuo 
balsavimo.

Du Italijos lakūnai 
perskrido per Atlan

tą į Braziliją.
PERNAMBUCO, Brazilija, 

liep. 5. Praneša, kad skrendan
tį per Atlanto vandenyną ita
lų aeroplaną Savoia-64 matę a- 
pie 4 vai. po pietų lekiant per 
Port Natalą Pernambuco lin
kui. Jis lekia į Rio de Janeiro.

Siunčia į Nikaraguą 
875 jūreivius

SAN PEDRO, CaL, liepos 5. 
— Jungtinių Valstybių laivy
no laivu Medusa išplaukė iš 
čia į Nikaraguą dar 875 jū
reiviai, siunčiami ten įvyksian
čių krašto rinkimų prižiū
rėti.

Louvaino Ttnyginas iš
kilmingai atidarytas
LOUVAIN, Belgija,liepos 5. 

r— Vakar buvo čia iškilmingai 
atidarytas naujasai Louvaino 
universiteto knygynas, kuris 
karo metais buvo vokiečių su
griautas.

Iškilmių metų atskridęs aero
planas ėmė iš oro barstyti kur
stomus prieš vokiečius lapelius 
ir būrelis jaunų belgų fašistų 
bandė miniose kelti trukšmo. 
Jie buvo policijos numalšinti, o 
barstęs lapelius aviatorius ir jo 
padėjėjas buvo vėliau areštuo
ti Evere ir pargabenti į Lou- 
vainą.

Amerikietis architektas War- 
ren, kuris buvo įsigeidęs padė
ti ant knygyno parašą: “Vokie
čių siutimo sugriautas, Ameri
kiečių dosnumu atstatytas,” 
bet belgai jam to padaryti ne
leido, iškilmėse nedalyvavo. Po 
nepasisekusių bandymų jis, su
pykęs, apleido Belgiją ir dabar 
yra Paryžiuje.

Penki asmens žuvo au
tomobilio katastrofoj
ONTONAGON, Mieli., liepos 

5. — Vakar, grjžtant iš pik- 
niko, vienas automobilis, ku
riuo važiavo dvi šeimos du 
vyrai, dvi moterys ir septy
ni vaikai — nepataikė užva
žiuoti ant tilto per Cranberry 
upę ir, atsimušęs į betono at
sparų, nuvirto į upę. Dvi mo
terys ir trys vaikai prigėrė, 
dar trys buvo taip sužeisti, kad 
vargiai bepasveiks.

Atlanto aeroplanas 
“Bremen” apdras

kytas
ST. JOHNS, Nexvfoundland, 

liepos 5. — Gautais čia pra
nešimais, nežinomi vandalai 
apdraskę monoplaną “Bremen”, 
kuriuo vokiečių airių lakūnai, 
perskridę per Atlanto vande
nyną, buvo priversti nusileisti 
Greenley saloj.

■ ■ i

Pusgalvio šposas šven
čiant “fortdžiulajų”
CAMDEN, N. J., liepos 5. 

— Vietos pilietis Wm. Ingram, 
40 metų amžiads, vakar, sė
dėdamas savo namų priešan- 
gy, užsnūdo ir, snauzdamas, 
gal būt buvo kiek išsižiojęs.
Nežinomas pusgalvis sumanė 

padaryt šposų: jis atsargiai 
įbruko jam tarp dantų didelį 
“firecracker’į”, uždegė knatelį 
ir paspruko. “Firecraoker’is” 

sprogo, išdraskė, išdegino bur
ną ir visus dantis išnešė. In
gram buvo tuojau nugabentas 
į ligoninę kritingoj padėty.

Aeroplanas Savoia-64 išskri
do iš Romos antradienio vaka
rą. Juo skrenda aviatoriai kap. 
Ferrarin ir maj. Del Prete. Iš 
Romos į Pernambuco, Brazili
joj, yra apie 4,635 mylių.

Belgų milionierius šoko 
iš aeroplano į jurą 

ir žuvo
LONDONAS, liepos 5. — 

Vakar vakarų, skrendant per 
Žiemių jurą iš Anglijos į Bel
gija, iš aeroplano iškrito, ar 

' pats iššoko, pasažierius kap. 
Alfred Lowenstein, Belgijos 
milionierius. Jis žuvo, nukri
tęs į jurą.

Sako, kad kap. 1 Lowenstein 
buvo atvykęs į Londoną ban
dyti gauti 1,0001000 svarų 
(apie $5,000,000) daskolos, bet 

| negavęs.

Wilsono statu jos ati
dengimas Prahoje

PRAHA, čechoslovakija, lie
pos 5. — Miesto sodne vakar 
čia tapo iškilmingai atideng
ta didelė Jungtinių Valstybių 
prezidento Woodrow Wilsono 
bronzinė statuja, skulptoriaus 
Polaseko darbo.

VVilsonas yra čechų labai 
gerbiamas kaip asmuo, kuris 
padėjo čechoslovakams tapti 
nepriklausoma valstybe.

Aviacijos nelaimės
BEAUMONT, Tex„ liepos 5. 

— Casper Aleksander, pilotas, 
užsimušė, o Fned Mitchell, 
aviacijos studentas, pavojingai 
susižeidė, jų aeroplanui nukri
tus čia žemėn ir susikūlus.

ROMA, Italija, liepos 5. — 
Vakar vakarą skaudžiai apde
gė gen. Armani, aeronautikos 
generalinio štabo viršininkas, 
ir du kiti oficierai, jų aero
planui apsivertus Nettuno ae
rodrome ir užsidegus.

Kiniečių kareivių maiš
tas; 70 užmušta

PEKINAS, Kinai, liepos 5. 
— Tientsine buvo pakėlę mai
štą buvę šiauriečių kareiviai, 
kurie vėliau, kai pietiečiai ga
lutinai nuveikė šiauriečius, bu
vo priimti į nacionalistų ka
riuomenės eiles. Maištas buvo 
urnai patremptas. Septyniasde
šimt maištininkų buvo nukau
ta.

Sprogus granata užmu
šė šešis vaikus

BERLYNAS, liepos 5. — 
Tarnovicuose, Lenkų Silezijo
je, vaikai, radę rankinę gra
natą, bandė pažaisti. Granata 
sprogo ir šešis vaikus užmu
šė.

FRANKLIN, Pa., liepos 5. 
— Skardinei parako sprogus 
buvo užmušta jauna moteriš
kė, Mrs. Gladys Sullinger, 18 
metų. Sprogimas įvyko nuo nu
mesto ant skardinės degančio 
feierverko.
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Kaip man linksma

(Dainuokit, kaip ‘Važiavau dieną važiavau naktį”)
O kaip man linksma yr’ prisiminti, • *
Kad jos daugiau nenoriu matyt (2 kartu)
Gerai, kad biesas ant jos nujojo, 
Nes ji tik dolerius mano viliojo.
Linksma, kad laiku apsižiūrėjau;
Keletą dolerių dar išgelbėjau.
Dabar jau myli ji Baltramiejų,
O jam pagelbės jų burdingierius. — Balandėlis.

Žiponas

I^abai storas musų ponas.
Labai storas musų ponas, 
važiavo į balių, 
ir suiro jo žiponas — 
iki antro galo....

Ar tu pykši, ar nepyksi — 
visas, lig siutelio — 
Kaip dar besusitiksi 
su panelėms baliuj.

— Kaltas čia siuvėjas Lauras!
Aš jam užmokėsiu!
Kam pasiuvo tokį siaurą, 
tarsi kelnes biesui.

— “Persiūk man greičiau žiponą, 
Aš nenoriu kiauro!” — 
rėkia kaip pasiutęs ponas 
ant siuvėjo Lauro.

— “Netiesa. Tasai žiponas 
visiškai nesiauras,
tik perstoras esi ponas”, — 
atsikirto Lauras. — Ant. S-kis.

MUSU PANOS

1. Musų panos dekoltuotos,
Nosys pudra nutepliotos, 
Lupos dega nuo dažų — 
Oi, berUvli, kaip gražu!

Į

2. Čeverykų kurkos aukštas,
Kelti kojas pačios baukštos, 
Nes pavojus visada — 
Bet Paryžiaus ši mada!

H
3. Visos mados nepastovios.-.

Atvažiuoja kitos ponios — ž
Kurkos eina vis trumpyn,
O bateliai vis smailyp.

11

4. Sijonėliai susiaurėjo,
Puikios kasos sutrumpėjo, 
Skrybeliukų reik penkių, 
Vis iš varsų kitokių.

5. Sako: “Vyrams tuo patiksim, 
Jei madas visas pavysim — 
Mus gražumą pamylės,
Lupom lupas palytės”.... (“Spaktyva”)*

Komisaro išleistuvės
Saulė nusileido, pažaras pranyko
Dydis komisaras i n rojų išvyko.

Nes sunkus ten darbas jojo senai laukė,
Dėlto visus draugus vienon krūvon šaukė.

Masės raudonųjų pasaulio piliečių
Visus, kaip vištelius, vienon krūvon kviečia...

Stokite į frontą ir bukit Žalnieriais
Gaudykit iš bonkų, kad butute rieieriais.

Aukų vis prašykit ar panevalia imkit,
Rusijos-matiuškos visas teises ginkit.

Kapitalo šaly man teko gyventi,
Bet nuo visų darbų man reikėjo vengti.

Del to platus pečiai ir kupra įaugo,
Vien tik per malonę savo gerų draugų.

Taigi šiuose metuose vieną gražią dieną
Šaukėsi matiuška tiktai mane vieną.

Sūnau mano mielas, žinai koks dalykas
Stokie prie darbo, ba tu esi dykas.

Trūksta mums vandens,—tu galėsi nešti,
Taipgi plytoms molį tu turėsi vežti.

Tavo- dydi kupra mums labai naudinga—
Rusija-matiuška bus labai dėkinga. —A.Z.

Lengvas gyvenimas
Vakar man teko į vieną įs

taigą nusibaladoti. Savo asme
niškais reikalais.

Prieš tai, žinoma, dėl dvasios 
pastiprinimo dvejus pusryčius 
suvalgiau. Ir einu.

Ateinu į pačią įstaigą. Ati
darau duris, šluostau kojas. 
Ūpu į viršų! Staiga užpakaly 
kažkoks pilietis su blizgučiais 
šaukia mane atgal.

Nusileidau atgal.
—Kur, sako, eini, tu ožio 

galva ?
—Nu, matot, sakau, su rei

kalais einu.
—O jeigu, sako, su reikalais, 

tai, gal būt, leidimas reikia pa
siimti. Paskum į viršų lįsti, ši
čia, sako, tau ne arklių rinka.’ 
Tvaikas jau butų dešimtais ne
priklausomybės metais susi
prasti. Jokio nusimanymo.

—Aš, sakau, gal būt, nežino
jau. Kur leidimas, sakau, rei
kia pasiimti?

—Ve, sako, dešinėj langelis. 
Prieinu prie to mažo langelio. 
Pabeldžiau pirštu. Balsas, va
dinasi, pasigirsta.

—Ko reikia?
—Matot, sakau, leidimo.
—Tuojau.
Kitoj kokioj užsienio įstaigoj 

šitoj srityj ištisą biurokratizmą 
butų išpūtę. Butų pareikalavę 
dokumentų, fizionomiją ant fo- 
tografiškos atvirutės butų nu
ėmę. O čia į asmenį net nepa
žiūrėjo! Paprastai išlindo nuo
ga ranka, pamosikavo ir pa
duoda leidimą.

Dievulėliau, manau sau, kaip 
pas mus lengva ir laisva gy
venti ir reikalus atlikti! O sa
ko: biurokratija. Daugelis ne- 
nusistovėj usių inteligentų ant 
šito pagrindo net smukimo te
orijas veda. Po velnių! Nieko 
panašaus.

Išdavė man leidimą.
Kuris su blizgučiais man sa

ko : ja
—O, dabarties tai ėik. Dro

žia, matai, sau • be leidimo. Ar 
mažai nereikalingo elemento 
Rali pralįsti. Daug čia reikia, 
kad įstaigą susprogdintų. Ne 
arklių rinka. Dabarties eik.

Nulėkiau su tuo leidimu į 
viršų.

—Kur čia, sakau, poną Ly- 
dekinskį galėčiau matyti ?

Kuris už stalo, įtartinai sa
ko:

—O leidimą tamsta turi?
—Prašau, sakau, štai leidi

mas.
Pažiurėjo jis į leidimą ir sa

ko jau kiek mandagiau:
—Matot, ponas, Lydekinskis 

dabar posėdžiauja. Geriausiai 
užeikit ateinančią savaitę. Jis, 
gal būt, visą savaitę posėdžiaus.

—Gerai, sakau, reikalas ne 
vilkas, — į mišką nepabėgs. 
Vėl nusileidžiu laiptais. Kuris 
su blizgučiais sako:

—Kur eini? Stok!
Aš sakau:
—Brolel, aš einu namo. Į gat

vę noriu išeiti iš šitos įstaigos.
—Parodyk leidimą.
—Prašau, sakau, štai jis.
—O, sako, dabarties tai eik.
Išėjau aš į gatvę, suvalgiau 

franeuzišką bulką dėl organiz
mo sustiprinimo ir nuėjau į ki
tą įstaigą savo asmeniškais 
reikalais.

Taip kalbėjo M. Zoščenko.

Aukos, aukužės
(Tikras atsitikimas)

Jonas pavyzdingas vyras. Ji- 
‘sai savo visą pėdę pačiukei ati
duoda, pats munšainą pasidaro 
k pats pietus susivynioja į bol
ševikišką gazietą. Mat, jo pa- 
čiukė Ližė jau kelinti metai 
kaip pasidarė progresistė ir sy
kiu komunistė.

Jonas gerai uždirbdavo ir vis 
prašydavo taupyti pinigus. “Gal 
kokią lūšnelę nusipirksiva, Li- 
ziuke, arba biznelį užsidėsiva”.

Metai po metų Jonas dirbo, 
o Ližė vis progresavo ir bol- 
ševikavo.

O kad Ližė tikra komunistė 
ir progresistė, tai žinojo visas 
bolševikų abazas ir visi jų ko
misarai bei generolai. O kad 
greičiau bolševizmą įvykinti, 
tai Ližė ir savo namuose iš 
burdingierių sudarė pirmą lie
tuvišką komuną. Ką jie ten 
dirbo, neteko sužinoti, bet Jo
nas, nors ir bolševikas, vis-gi 
gana dažnai murmėdavo ir pro
testuodavo.

Kad bolševizmas Amerikoje 
įvyks už šešių mėnesių, Ližė 
tikrai pirmutinė ir pradėjo 
skelbti. O tai, vadinasi, kapi
talizmo padaras pinigai tuojaus 
bus “no good”. Reiškia juos 
reikia paleist į svietą, kad ko
votų su kapitalistais. O Jonas 
nerangus, tai Ližė visus reika
lus veda.

Pietus šleiviem spykeriam 
Ližė rengia, juos į nakvynę 
priima ir dar senai varytos 
duoda.

Raudono fašizmo apaštalai 
draugę Ližę tuojaus pradėjo 
ant rankų nešioti ir garbinti 
paprastais agitatorių žodžiais. 
Jonas atiduodavo Ližei pėdę, o 
jinai perka visokius bolševi
kiškus Šerus, knygas ir kitokį 
raudoną tavorą. Perka, tai per
ka. Šerais bedruimio sienas 
aplipino, o knygomis įkaušę 
burdingieriai nosis nusidaužy
davo; ‘ V

Ale bolševizmo kupčiai įstei
gė, visokių fondų fondelių. Va
dinasi gera proga dolerių nusi
kratyti, nes bolševizme jie vis 
vien bus nederi,

Kolektoriai lanko Ližę beveik 
kas dieną ir visi išeina trupu
tį turtingesni. Ližė vis rasy- 
tes ima. Teko rasti šitokių 
rasyčių:

1. Lenino relikvijų fondas.
2. Raudonos Armijos kopūs

tų.
3. Sacharos Kompartijos.
4. Afrikos nigeriams
5. Mainierių mulkinimo fon

das.
6. Bolševikų pisorių kursams
7. Maskvos utelių fondas
8. Brooklyno gazietos popie- 

»rai.
9. Raudoniems varjotų na

mams.
10. Alaskos meškų fondas
11. Volgos dešrų sojuzui.
12. čekos ružių fondas.
13. SLA. užvajavojimui.

14. Lietuvos politiškiems vi- 
kidailoms.

15. Kiauliškos partijos agita
cijai.

16. Progresisčių lyderkų dre- 
sėms.

17. Knarklių choro palaiky
mui.

18. Viečnam organizatoriui.
19. Tavorščių redaktorių ma- 

kabilių fondas.
20. šmeižikų biurui.
Ir dar daugybei kitų fondų 

draugė Ližė aukavo ir aukavo, 
o Jonas tylėjo kol galėjo.

Bet |os prakeiktos ligos kim
ba ir prie bolševikų. Biesas ži
no kas Ližei pasidarė: tas šo
nas prakeiktas, sakytum, kas 
peiliais varsto... Pašaukia ka
pitalistišką daktarą, kuris 
draugei Ližei visai nedraugiš
kai sako: “Be operacijos neap- 
seisi—reikia greitai važiuot į 
ligoninę”.

Jonas pritaria, ale draugė 
Ližė sako: “pinigų nėra”. Jos 
aukos aukužės suėdė viską. Jo
nas iš baimės dreba. Ližė rė
kia “gelbėkit”, o daktaras iš
siunčia ją į kauntės ligoninę. 
Tenais padaro operaciją, pa
sako ne kokią naujieną, ir Jo
nas keikia tavorščius, ypatin
gai jų vieną spykerį veršialu- 
pį...

Šiaip taip Ližė truputį pasi
taiso ir grįžta namo. Suren
ka visas rasytes, visus Velnio 
šėrus, visas bolševikų knygas 
ir pikčerius - meta j pečių, ir 
prašo Jono susimylėjimo.

šiuo skaudžiu budu bolševi
kų fondai išgydė tą proto ligą, 
kurią visose ’ kalbose vadina 
komunizmu.

— Buvęsi bolševikas.

spyčių, bet ir jį toks pat liki
mas ištiko. Vadinasi, levoriu
cija šį kartą dar nepavyko, bet 
kitą karty, tai tikrai pavyks. 
Chicagoje levoriucijos greit ne
numatoma, nes šią vąsarą be
veik kasdie lyja lietus. Bolše
vikai lietaus bijo, tąd levoriuci- 
. ų nekelia šlapiam orui esant.

Pašalina Galvos Skaudėjimą 
Ir Vidurių Skausmus

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

negalėjo jumis išgydyti, atisilankykit pas mane. Mano pilnas iSeg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiiinsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino iiegzamina- 
vimo — kas jums yra.

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

Kambariai 1012, 1015, 1018. Imkit elevatorių 
CHICAGO. ILLfNOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. 
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

_______________________________ __ .... _______---------------------------------- ■ ■■ ..........- '■ —

Neskaudės ir nenie- 
žes Kojos!

MAGIŠKAS pauderis prašalina ko- 
1TXių skausmus greitai. Puikus iš
gydymui minkštų komų ir autrini- 
mų. Prašalina nuovargi, skausmą ir 
niežiejimą beveik iš sykio. Prašali
na atsidavimą. Ir padaro kojas vė
siomis ir maloniomis, kad jus no
rit šokinėti ir Sukauti iš džiaugsmo! 
Parke r’s Foot Care šiandie jūsų 
vaistinėj.

FoijTme £ 35c
Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos. '

Varšuva.—Proše panas Pil
sudskis niekuo taip labai nesu- 
sirupinęs kaip savo vaikais ir 
Lietuva. Jis rūpinasi savo vai
kais todėl, kad tie vaikai yra jo 
vaikai; o Lietuva jis rūpinasi 
;odel, kad jis yra Vilniuj gi
męs. O tas reiškia, jog jis yra 
ietuvis, tai yra, sūnūs Lietu

vos. Na, ir kaipgi vaikui ne
gali rūpėti savo mamos liki
mas? Juk Voldemaras, nors, 
kaip sakoma, esąs vokiško 
kraujo, bet irgi labai “susirū
pinęs” Lietuva. Kuris jųdvie
jų labiau “rūpinasi” Lietuva 
sunku ir pasakyti. Bet jiedu 
“rūpinasi” ir gana. Bolševikai 
irgi “rūpinasi” Lietuva nema
žiau už Pilsudskį.

—Padaužų Agentūra.

"Man yra dideliu malonuman pranerti 
tunu apie puikiausią permainą mano avei- 
intoH," rato ponas VViUianj C. CaŲer. “Kol 

aft nepradėjau vartoti Nuga-Tono aA tu
rėjau galvos skaudėjimą kiekvieną nukti, 
skilvio skausmus ir mano ėda prastai ifc- 
rpdČ. Dabar neturiu galvos skaudėjimo ar
ba skausmu skiltyje ir mano oda yra Sva
ri ir rufava."

VlrA mllionas žmonių kurie vartoja Nuga- 
Tono, suranda puikia pagalbą. Jis padalė 
juos stipresniais. sveikennlaii, Avalssniais, 
pruialinu nuo jų visokius skausmus, su
stiprino jų nervus ir svarbesnius organus, 
eraialino Inkstų ir pūslės |rilaciias, sutei- 

ė jiems geresni apetitą ir virJklnlmą. su
stiprino jų odą ir suteik jiems atšvieži
nanti miegą. Nuga-Tone yra parduodamas 
pas visus gyduolių pardavėjus. Nusinirkit 
buteli Aiandion ir atraukite savo sveikatą, 
stiprumą ir jėgą. Jei iusų vertelga neturi 
Nuga-Tone stake. reikalaukit, kad jis už
sakytų jums iA olselio vaistinės.

Some People Never Go 
To Bed The Šame Day 

They Get Up
Not because they are afraid (hey 

will miss something, būt their oęu- 
pation are such that they mušt 
labor in the night and ūse artificial 
light. This doesn’t mean that they 
will be liable to gastritis or eye- 
ritis, būt too much artificial light 
for weak, tired, or defective eyes is 
liable to cause much uncomfortable 
feeling which sometimes throvvK the 
whole system out of order. A tinted 
lens of the proper focus will relieve 
eyes that are sensitive to light. Dr. 
G. Serner.

GARSINKITĖS
1 NAUJIENOSE

Kablegramai
Ijevoriucija

Chicago. — Dideli ir garsus 
šaudymai tęsėsi nuo ryto iki 
vakaro. Kiek sužeistų ir už
muštų iekas tiki o skaičiaus 
nežino. Iki dalykas paaiškėjo, 
visi manė, kad jau tikrai atėjo 
bolševikiška levoriucija. Daly
ką giliau patyrinėjus pasirodė, 
kad vaikai “krepus šaudė”. 
Sekantį rytą žmonės normaliai 
ėjo dirbti kapitalistiškus dar- 
bus.

New York.—Didelė bolševi- (
kų levoriucija įvyko šiame mie
ste liepos 3 dieną. Keli šimtai 
bolševikų susirinko iš visų 
miesto “slums” ir nuėjo saky
ti prakalbą ponui Morganui ties 
jo ofisu. Vos spėjo užsilipti 
vienas jų kalbėtojas ant auto
mobilio viršaus įr ištarti “la- 
dies and gentlemen”, kaip j 
nutvėrė kapitalistiškas polic- 
monas ir pasodino į automobi
lį. Po jo kitas bandė sakyti

✓ 11 ' ...... ..... -—-s
Tol. Boulevard 0214

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai 
M. YUŠKA & CO.

4604 S'o. Paulina St., Chicago, III. 
, ... ........ .... '

Vidur-Vasario 
Ekskursįja 
į Lietuvą 
Išplauks laivu

S.S. LEVIATHAN
(via Cherbourg)

iš Ncw Yorko RUGPJŪČIO 4.
Asmeniškai vadovaus Mr. E. H. SHARP, atstovas 

United States Lines.

Specialiski paruosimai tapo padaryti šitai niekad- 
neužmirštinai ekskursijai į jūsų Tėvynę ant yčliavinio 
laivo didžiojo United States Lines laivyno.

Prityrę ekskursijų vadai ęaims visus jūsų reikalus j 
savo rankas, padarydami visą ruošą išanksto iki pat 
kelionęs galo.

Keliausite malonioje draugėje savo tautiečių nepri
lygstamuose patogumuose, ir savo Tėvynėje busite už 
savaitės po išplaukimo iš New Yorko.

/ .Nevilkinkite! Klauskite vietos agento pilny informa- 
4 jcijų apie kainas, vietas, ptc., arba rašykite tiesiai į

United States Lines
110 S. Dcarborn St., Chicago, III. 45 Broadway, New York City 

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

TAI NĖRA ŠTUKA -

Tikras Apynių Malt Extract
HENNING WENNERSTEN INC.

2960 Lawrence Avenue, Phone Junipel 4886—4887

VALIO!! VALIO!!

LIETUVON
Tiesiog i Lietuvos Uostą

KLAIPĖDĄ
Be Jokių Persėdimų •

, BALTIKO-AMERIKOS 
LINIJOS LAIVAIS

10-ties Metų Lietuvos Nepri
klausomybės Jubiliejaus 

Apvaikščiojimui

5-ta EKSKURSIJA
RENGIA BALTIJOS AMERIKOS LINIJA 

BENDROVĖ
Laivu “LITUANIA” Liepos-July 21 dieną

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

'■ ' '■■■"■ ■ ■ ■' ......................... ...................................

PRALEISK SAVO ATOSTOGAS LIETUVOJE
KIEKVIENAS LIETUVIS privalo aplankyti savo gimtąjį 

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

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

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

Žinioms Kreipkitės j Vietos Agentą.

BALTIC AMERICA LINE
315 So. Dcarborn St., Chicago, III.
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Raudonos pastabos

Prieš karą, t. y. birželio 18 
d., visi komisarai-karvedžiai 
tiek iš “Vilnies”, tiek iš “Lais- 
vės” kazarmių rūpestingai ren
gėsi Į Baltimorę vykti, kad už
griebti SLA. Seimą. Eiliniai 
komunistai nuo senai buvo tre
niruojami generališkam mušiui. 
Per dvejetą metų žymiausi bol
ševikų keikūnai, kaip tai: Pru- 
seika, Pimba, Paukštis, K. Va- 
lonis, V. Andrulis, Gasiunas ir 
kiti bandė sukelti savo pasekė
juose tinkamą ūpą. Jie siste- 
matiškai šmeižė SLA. centro 
valdybą ir “Tėvynės” redakto
rių S. Vitaitį. Taip sunkiai 
jie “storavojosi”, žinoma, dėl 
to, kad kaip nors prisiplakti 
prie Susivienijimo milioninio iž
do.

Suvažiuoja j Baltimorę visos 
gudriosios bolševikų galvos su 
išmiklinta savo armija. Komi
sarai tik trina rankas; mes da
bar parodysime smalaviriams, 
su kuo jie reikalą turi. Įvyks
ta pirmas susirėmimas ir bol
ševikų “nodiejos” išsisklaido, 
kaip durnai. Jie pasirodo esą 
mažumoje. Desperacija apima 
tavorščius. I^aimė buvo taip 
arti, arti,—ir štai staiga ištru
ko. Iš pradžių “Vilnies“ re
daktorius ir reporteris, V. And
rulis, dar bandė savo skaityto
jų dvasią sustiprinti. Girdi, 
“pažangieji” privertė Gegužį 
nusilenkti. Bet juo tolyn, tuo 
bolševikams labiau darėsi ne- 
pasiekiamas milionas dolerių 
su tautiškais centai.

Kas liko tad daryti komisa
rams? Jie pamatė, kad mušis 
pralaimėtas. Seime “progresy
viai” sudarė mažumą. Tada 
jie pradėjo kačių koncertą kel
ti: rėkti, kaip pakvaišę, ir 
trukdyti kitiems delegatams, 
žinoma, bolševikas butų nebol- 
ševikas, jeigu jis jomarko ne
keltų. Iš kitos pusės, visiems 
juk yra žinoma, kad tuščios 
statinės labai garsiai skamba.

Bolševikai Seime parodė savo 
visišką tuštumą: jie sugebėjo 
tik triukšmą kelti, —tai ir vis
kas.

Susivienijimo Seime bolševi
kai tiek laimėjo, kaip Zabloc
kis ant muilo. Jie raudonomis 
nosimis ir lupas pakabinę tu
rėjo grįžti namo be miliono do
lerių. Dabar komisarams per 
porą metų vėl teks “prociavo- 
ti”: “Vilnyj” ir “Laisvėj” ra
šyti visokius šmeižtus apie Pil
domąją Tarybą, Vitaitį, Gri
gaitį ir kitus. Tuo budu jie 
tikisi dar susirasti kiek pase
kėjų, kurie nepermato bolševi
kų “monkey bizniaus”.

Gaila man komisarų, o ypač I 
Vabalo-Pruseikos, kuris tiek | 
šlykščių žodžių ir burnojimų 
prirašė apie Susivienijimą, — 
ir dabar visa "“storavonė” nu
ėjo niekais. Gaila keikūno 
Bimbos, Valonio, Andrulio, Ga- 
siuno ir kitų komisarų, kurie 
taip saldžiai sapnavo apie mi- 
lioną dolerių. Jie turės tenkin
tis raugintais agurkais ir lauk
ti geresnių laikų.

—Pasaulio Vergas.

Taikos teisine

CHICAGOS 
ŽINIOS

18 žmonių žuvo lie
pos 4 d, nelaimėse

200 žmonių žuvo liepos 4 d. vi
soje šalyje.

Nors skaičius žuvusių nuo 
fejerverkų liepos 4 d. ir suma
žėjo, tečiaus įvairiose nelaimė
se tą dieną visoje šalyje žuvo 
virš 200 žmonių. Daugiau kaip 
1,000 liko sužeista.

Daugiausia žmonių žuvo New 
Yorke — net 32, po jo seka 
Bostonas, kur žuvo 24 žmonės. 
Chicagoje žuvo 18 žmonių, Det
roite gi 8. Kituose miestuose 
mažiau žuvo. Nuo fejerverkų 
visoje šalyje žuvo tik 11 žmo
nių. Daugiausia žmonių žuvo 
vandenyje — prigėrė. Taip
jau nemažai žuvo nelaimėse su 
automobiliais. Yra taipjau žu
vusių nuo žaibų,»o kitur ir mi
rusių nuo karščio.

Chicagoje liepos 4 d. nelai
mėse žuvo viso 18 žmonių. Vie
nas vaikiukas žuvo ir viena 
mergaitė gal mirtinai liko su
žeista belaidant fejerverkus. Ži
noma, yra šimtai vaikų, kurie 
apsidegino, ar kitos mažesnės 
nelaimės patiko bežaidžiant su« 
fejerverkais. Daugiausia žmo
nių tai prigėrė, ar tai besimau
dant, ar plaukiojant valtimis. 
Prigėrusių skaičius siekia de
šimtį. Nelaimėse su aeropla
nais žuvo trys žmonės. Nelai
mėse su automobiliais žuvo vie
nas žmogus, žinoma, neskaitant 
daugelio sunkiau ar lengviau 
sužeistų, o tokių yra nemažai. 
Nuo karščio Chicagoje liepos 4 
d. pasimirė trys žmonės.

Nuo apdegimo pasimirė Jim- 
my Basso, 11 m., 6316 Addi- 
son St. Jis gasolinu valė savo 
drabužius, kuomet jo pusbrolis 
į gasalino puodą Įmetė fejer- 
krakerj. Jimmy Basso pavirto 
į liepsnos stulpą ir taip apde
gė, kad neužilgo pasimirė ligo
ninėj.

Valeria Brodzika, 4 m., 1732 
McReynolds St. gal mirtinai 
apdegė. Dratas sparklerio, ku
rį ji laikė rankoj, uždegė jos 
drabužėlius ir ji tiek apdegė, 
kad bus reikalinga prigydyti 
kito žmogaus odą, kad išgelbė
jus jos gyvastį.

Diena buvo karšta, tad dau

gelis ėjo maudytis. Besimau
dant ir besivažinėjant valtimis 
10 žmonių prigėrė. Trys žmo
nės prigėrė Dės Plaines upėj; 
du jų prigėrė apvirtus valčiai. 
Keturi žmonės prigėrė Fox u- 
pėj; du prigėrė valčiai apvirtus, 
o vienas įkritęs į upę bežuvau- 
jant. Dar trys prigėrė besi
maudant ežerėliuose ir upėse 
Chicagos apielinkėse.

Trys žmonės — aviatorius ir 
du pasažieriai, žuvo nukritus 
aeroplanui ties Joliet. Besiver
čiant kuliu aeroplanui, sulūžo 
sparnai ir aeroplanas nukrito 
žemyn įsibedęs penkias pėdas į 
žemę.

Du žmonės liko pašauti ir 
.sunkiai sužeisti George H. 
Schultz, 26 m., 2134 Maple A v., 
kuris šautuvu bandė švęsti lie
pos 4 d. Schultz liko areštuo
tas.

George Keval iš Indiana Ilar- 
bor liko suvažinėtas ir užmuš
tas automobilio.

Trys nušauti
Liepos 4 d. įvairiose mušty

nėse liko nušauti trys žmo
nės ir vienas gal mirtinai pa
šautas.

Apolinar Rodriguez, 24 m., 
220 Alexander St., liko nušau
tas nežinomo piktadario elėj 
prie savo namų. Jo lavoną ant 
rytojaus rado pienininkas.

Guy Diturri, 27 m., 1424 
W. Erie St., liko nušautas prie 
savo namų durų. Spėjama, kad 
jį nušauta girtų muštynėse.

VValter Tuail, 70 m., 3242 
W.’ Van Buren St., nukniubo 
netoli namų, peršautas per 
akį. Jis veikiausia mirs.

Ėdward Faltinc, 23 m., 4611 
S. Laflin St., liko nušautas 
Vaterian I)z\vizdik, bartende- 
rio saliune 4454 S. Laflin St., 
kuris Faltine pažino kaipo plė
šiką, dieną atgal apiplėšusį sa- 
liuną, kuriame Dz^vizdik dir
bo.

Nušovė plėšiką
Negras plėšikas liko nušau

tas, kada jis bandė apvogti 
Potter Tailor Shop, 27 E. 43rd 
St. Plėšikas jau buvo įsiga- 
vęs į vidų, bet tuo laiku nubu
do Horace McKinney, negras, 
gyvenantis užpakaly šapikės ir 
pradėjo į plėšiką šaudyti, jį ant 
vietos nušaudamas. Trys plėši
ko draugai, kurie buvo pasilikę 
automobily, pabėgo.

TREČIAS METINIS PIKNIKAS
Rengia Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubas

12 Ward iš Brighton Parko
Nedėlioj, Liepos 8, 1928,

S. Svalaitis Grove
Kean Avė. netoli 87th St., Justice Park, III.

Pradžia 10 vai. ryto. Gera muzika, 
širdingai kviečia KOMITETAS.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1 - 2 ir 3 MORGEIAMS

Nušautas turtingas 
plėšikas

Policijai užklupus bevagiant 
automobiluas tairus, liko nu
šautas Charles Scherer, 18 m., 
8037 Oglesby Avė. Du jo drau
gui, kurie dalyvavo vogime, 
Charles Weiss, 18 m., 6958 
South Park Avė. ir Charles 
Nottbohm, 18 m., 8045 Ogles
by Avė., liko policijos suim
ti.

Visi trys yra pasiturinčių 
tėvų vaikai, kurie turėjo už
tektinai pinigų visokiausioms 
išlaidoms. Bet pasak suimtųjų, 
jie norėję pasivogti tairą, kad 
gulėjus Weiss automobiliu va
žiuoti j Michiganą šventes pra
leisti, nes jo tairai buvę pra
sti. Jie turėjo užtektinai pini
gų tairoms nusipirkti, bet mat 
vogtos vis geresnės... Delei to 
ir gyvastį vienas prarado, o 
kiti sėdi šaltojoj.

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR!

Laike gegužio mėnesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai!

Vinilu darban užsakyta* gegužio mėne
syj litis atliktas pigiomia kainomis. Tai 
yra 
ma

Laiškai Pašte

Taigi, pilieti Jokūbai, jus 
kaltinamas tuo, kad iskoliojote 
savo viršininką, pavadindamas 
jį kyšininku ir tinginiu. Ar tu
rite prie to ką nors dar pasa
kyti?

—Jus labai malonus, ponas 
teisėjau, bet nieko aš nebegaliu 
pasakyti, — mano nuomone, 
]>ono viršininko asmuo apibu
dintas aiškiai ir pakankamai.

Eighteenth Bond & Mortgage Organization
L F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

1618 West 18-ta Gatvė

Phone Virsimu 20 54

JOSEPH VILIMAS 
.V a m u 5 t a t y m o 
KON TRAKTORIUS

S. W««litvn.»w Avė CKicako, III

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 80 metų. Musų motto: PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lašai, vanos ir prūdas visada.

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

89 Urnazus Charles
94 Žilvitis Antanas

36 Muonikui Juozapui 
Kokshaite Ainilija 
Knitunas Joseph 
Lapinskui Vladui

37
39
44
49
51

Sle laiškai yra atėję iš Eu
ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausi jį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei- 52 
Ida klausti prie langelio, kui 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobėj nuo Adams gat 
vės, pasakant laiško NUME
RI, kaip kad šiame sąraše pa 
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tam tikrą laiką, o paskui 
naikina.

su-

57
59

2
3
4

9

Adomaitis Vincentas 
Auksolis Martin 
Aussotis G. 
Baltos John 
Buciurin Petru

10 Bujokus J. G. 
Budukas W. 
Drungilui Fabijonui 
Greitjurgis Jonas 
Greitjurgaitei Elitei 
Juzaitis Anton

12
17
24
25
35

MŪRINIS arba MEDINIS

C {mokėti — ’kiti lengvais 
mokėjimais j 24 mėnesius 

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

Pakeliame namus, padedame konk- 
ryt pamatus. Visoks cementinis dar
bas, perdirbame porčius ir sunpar- 
lorius. Mielu noru priduosime ap- 
skaitliavimą ant pareikalavimo—be 
užmokesties. Mes einame visur, Chi- 
cugoje ir j priemiesčius. Prisiyskite 
savo varda. adresa jei cm norit* in
formacijų. Lentos ir “Millworks”.

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

Quality Construction Co.
North Shore ofisas ir Yardai 

4538 W. Addison St.
Telephone Avenue 4718

permatoma VIENODŲ KAINŲ Sisto- 
muaų aplelinkių Dental Ofisų. 

SKYRIAUS OFISAS 
1800 S’. Halsted St. 

Dantų Setus už ’/i
■etas ---------------------------------  $12.60
setas . ........... >7.60
setas _ $5

VEIDAS 
PRIPIL

DOMAS— 
JIE TURI 

TIKTI
Gcriaush aukalnlii darbas ui % 
Geriausios Auksinas Crowns __ $2.60 
Gerinusi Auksiniai Fillinga __ S2.5O
Geriausi Auksiniai Tilteliai __ $2.50
Alloy Fillinga  $1 
Sidabrinių Flliiigs 60c

Išvalymas dantų ____________    50c
Šių kainų negausite musų didžiam)am 

ofise. DIDYSIS OFISAS įsteigtas 23 me
tui atgal.
THE HAYES DENTAL OFFICES 

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

.32(1 Noiitli Ntate St. 
Phone llarrlnon 0761

$25
»1O

$5
$5 
$2 
#1

toa

ii-

Matejunui Jonui 
Marcinhericius Antanas 
Miksunas N. 
Mikalaiton Miss E.

65 Paulikui Antanui
Potkovi Laurencikas and 
Banbeinoi Mrs. Juozapai 
Sotkaito Julijona 
Sekaiti Natalijai 
Tylia J. 
Turevsky J.

66
72
79
82
87
88

Klozeto outfltas įreng
iau, $18.50. Pirkit nuo 
musų olncllo kainomis. 
Namų apšildymo Įren
giniai parduodami leng
vata iBinokėjimais.
Peoples Plumbing & 
Heating Supply Co.
490 Molwaukee Avė., 

401 N. IlalHted Ht.
Haymarket 0076—0070

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 Mihvaukee Avė.

Brunswick 4707 
South Side Skyrius 
Mr. August gaidukas 

4034 Archer Avė.
Laf. 6719

Vardas ..
Adresas
Telefonas

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

Aptiekose, autuvų ir dept. 
krautuvėse 35c.

DUScholTs^
"Zino-paas

Uždekite 
vieną-— 

•kautmo ntr!

Co.

bohemia
KOP .Havored

You
You

Kad apsisaugojus apsivyli
mo vartokit Puritan Malt 
Extract, Rinktini miežiai už
tikrina, kad Puritan yra tur
tingesnis, stipresnis, geres
nis. Vartokit ten kur reikia 
pasaldinimų virtuvės reika
luose.

Pu
Malt

Paskatintas su Bohemian 
apyniais

I
Kekonicnduojainaii ir 

diiHtatoinuK prr

Puritan Malt
Extract Co.

29-31 North VVacker Drive, Chicago

CHICAGOS ROJUS ATSIDARO
X

Vasara prasidėjo, paukšteliai čiulba, žolynai ir medžiai žaliuoja, kiekvieno žmogaus kaip didelio, 
taip mažo širdys nutroškusios per visą žiemą durnų smarve vidurmiesčio, trokšta šviežio oro pakvėpuot. 
Persikelk iš seno surukusio vidurmiesčio Chicagos i šitą gamtos suderintą rojišką naują

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

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

tai yra tikras rojus.
Atmesk Viskį Atvažiuok Pamatyt 

SUBATOJ AR NEDELIOJ, LIEPOS 7 IR 8 D., 1928 
Bus Didelis Išpardavimas aukštos klesos lotų už negirdėtai žemas kainas

Daržovėms lotai da- ffOfin 
bar tik po.................. 30 U U

$100 įmokėti, $10 į mėnesį

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

BIZNIO LOTAI ant 87 gat. ir 
Archer Avė. gatvekarių linijos, 
geri kampai bile kokiam bizniui. 
Kaina tik po (P4 CEfi 

$300 įmokėti * 3 I
Ir aukščiau

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

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

S. P. KAZWELL
(S. P. Kazlawski, žemės savininkas)

Archer Avė. & Spring St., P. 0. Willow Springs
% mylios į vakarus nuo Kean Avė. Telephone Willow Springs 61

Subdivižino ofisas atdaras kožną dieną ir nedėliomis nuo 11 v. ryto iki 6 v. vakaro 
Chicagos Ofisas, 2839 W. 63rd St., Phone Republic 8899

CO
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Published Daily Except Sunday by 
Ihe Lithuanian Newa Pub. Co. Ine.

1739 South Habded Street 
Chicafo, III.

Telephone Roosevelt 850*

Editor P. GRIGAITIS

Sfubscription Ratea:
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outaide of Chica<o.
$8.00 per year in Chicago.
8c. per copy.

Entered aa Second Clasa Matter 
March 7th, 1914, at ths Port Office 
of Chicago, III., andai tha act of 
March 8rd, 1879.

Užsisakymo kainai
Chicago ja — paltu:

Metami--------- ------ - , $8.01
Pusei metų ---------------u—, 4.0(
Trims mtneriams r ------ 2.5(
Dviem mineaiam  , „ 1.5( 
Vienam piineaiui ,71 i

Chicagojo per iineiiotojusi
Viena kopija . . . 8c
Savaitei ------  - - 18c
Mineliui - - - -r - - - -m 7*c

Suvienytose J*1*^*^ M Gbicago-

Metami..................................- $7.00
Pusei metų —.—.., . . 8.50 
Trims mėnesiams —__ __— 1.75
Dviem mėnesiams „..... .......  1.25
Vienam mineaiul — .75

Lietuvon ir kitur uialaniuoM 
[Atpigintai i

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidtia Naujienų Ben
dro vi, 1739 So. Halsted S t, Chicago, 
1U. — Telefonas; Roosevelt 8500.

Metams------------
Pusei metų------
Trims minesiams
Pinigus reikia siųsti palto Monay 

Orderiu kartu su atsakymu*

EKONOMINIS IR FINANSINIS KRIZIS RUSJįftlE^

patiriame apie Romos katalikų 
susivienijimą dar daugiau 
“smulkmenų”. Jišai sako:

“Gal per apsileidimą, o ga 
ir tyčia L.R.K. S-mo korifė
jai nejregistravo S-mo tokio
se valstijose, kaip Massachu- 
sętts ir tuo atstūmė nuo ak
tingo dalyvavimo S-mo tvar
kyme didoką S-mo narių 
skaičių. Atrodo, lyg tai bu
vo daroma tyčia atsiminus, 
kad S-mo seimai pastarais 
laikais sušaukiami jei ne 
Pennsylvanijoje, tai netoli 
nuo Pennsylvanijos ir tuo 
užtikrinama Pennsylvanijos 
delegatų persvara. Ir negi 
reikia stebėtis, jei S-mas 
pennsylvanėja, arba gal len
da į tamsias mainas.”
Bet Romos katalikų susivie-

Galimos Didelės Ka
tastrofos Lietuvole

(Tęsinys)

(Musų korė spondento)

Iš kur ūkininkai mokesčius mo
kės?— Didelis pavojus Sme- 
lonos-Voldemaro valdžiai. — 
Galimos katastrofos ūkio ir 
politiniame gyvenime.

Tri ūksminga Doneco srities inžinierių ir “specų” by
la atkreipė pasaulio dėmesj į Rusijos pramonės stovį. 
Šiandie nė pas vienų rimtesnį žmogų Europoje, kuris 
interesuojasi užsienių politikos klausimais, nėra abejo
nės, kad aukščiaus minėtoji byla tai grynas “kamuflia
žas”. Sovietų valdžia iškėlė ją prieš būrį pramonės 
ekspertų tikslu nuversti nuo savęs atsakomybę dėl “in
dustrializacijos” planų nepasisekimo.

Rusijos pramonė, nežiūrint visų teikiamų jai sub
sidijų iš valstybės iždo, gyveną sunkų chronišką krizį, 
kurio rezultate krašte siaučia pasibaisėtinas nedarbas, 
darbininkai gauna ubagiškas algas, o pramonės produk
tai taip brangus, kad sodiečiai jų neįperka.

Prie šito pramonės krizio pastaruoju laiku prisidė
jo ir finansinis krizis. Sovietų červonco (penkrublinio 
pinigo) vertė taip nupuolė, kad valdžia buvo priversta 
uždrausti# červoncų įvežimą iš užsienių Rusijon!

Tas valiutos puolimas pareina nuo to, kad sovietų 
valdžia, negaudama užsieniuose kreditų, yra priversta 
išvežti auksą ir užsienių vertybes, kuriais yra paremtas 
červoncas. Juo daugiaus aukso ir svetimų šalių verty
bių išgabenama užsienin, tuo popierinių červoncų pa-

nijimas juk yra Pennsylvanijo
je gimęs ir iš “tamsių mainų“ 
išlindęs,'tai kokia čia bėda, kad 
j j kontroliuoja Pennsylvanija?

“VIENYBĖ” IR SANDARA.

Kitąsyk “yienybė” labai uo
liai įrodinėdavo, kad socialistų 
organizacija esanti visai su
smukus, bet už tai tautinė San
dara esanti labai stipri ir greit 
užkariausianti visą' lietuvišką 
pasaulį Amerikoje. Ji ne kar
tą ‘draugiškai” patarė socialis
tams: Ką dar čia priešintis ne
išvengiamam likimui? Anks
čiau ar vėliau turėsite prisidė
ti prie Sandaros, tai geriaus 
stokite į ją tuojaus! Bet da
bar tas Brooklyno laikraštis 
jau rašo visai kitaip apie San
darą.

Birželio 30 d. jdėta Vienybė
je” korespondencija iš Baltimo- 
rės apie Sandaros seimą ir jo-

Kaunas, 1928 m. birželio 17.
Kaip pirmame laiške minė

jau, nepalankios gamtos sąly
gos beveik visiškai sunaikino 
ūkininkų pasėlius ir pievas. 
Nuo to nukentėjo ir gyvulinkys- 
tS. Taipgi svarbus ūkininkui 
pajamų šaltiniai iš linų gamy- 
bos kol kas nenumatomi, nes 
esant labai blogiems orams, ne
įmanomas net linų sėjimas.

Tat iš kur ūkininkai rudenį 
ims pinigus ? Perspektyvos, 
šio momento akimis žiūrint, at
rodo labai ir labai liūdnos. Pi
nigų ūkininkas rudenį iš niekur 
negalės gauti, nes neturės ko 
parduoti. Maža to, jam dar pa
čiam greičiausiai truks duonos 
ir pašarų. Taigi savo atsargi
nius pinigus ūkininkas noromis 
nenoromis turės išeikvoti, kad 
prisipirktų, ko jam truks. Ja
vų, pašaro ir bendrai visokio 
maisto kainos rudenį, žiemą ir 
ateinantį pavasarį, aišku, bus 
aukštos. Parduoti nėra iš ko, 
o pirkti reikės aukštomis kai
nomis. O kadangi nepalankios 
oro sąlygos skaudžiai palietė 
visą Lietuvos žemės ukj, tai 
maža bus tokių vietų, kur ūki
ninkams visko pilnai pakaks.

prantama, smarkiai miestuose 
pakils maisto produktų kainos. 
Tas skaudžiai atsilieps valdinin
kams. Dabar valdininkų algos 
yra palyginti neaukštos, pragy
venimas nebelengvas, o jeigu 
pragyvenimas dar labiau pa
brangs, tai valdininkai pradės 
bruzdėti. Nereikia slėpti, kad 
dabartiniame valstybiniame 
aparąte dauguma valdininkų 
yra fašistai, arba tiksliau sa
kant, dėl šiltų' vietelių fašis
tams parsidavę. Ypač šie žmo- 

nes kels gvoltą. 0 savuosius 
skriausti nepatogu. Nes toks 
valdininkas, kuris dėl pinigų 
prie fašistų prisidėjo, jų ne
gaudamas greit vėl gali nusi- 
gręšti. Vadinasi, viena išeitis— 
reikės padidinti valdininkams 
algos, kad gyvenmo minimumą 
išlaikyti. Gi išimtis daryti ne
bus galima, reikės maždaug vi
siems algos didinti. Taigi mo
kesčius iš ūkininkų valdžia žūt 
būt stengsis išreikalauti.

Ir nuo tos dienos, kada pra
dės valdžia reikalauti iš ūki
ninkų mokesčių, turės prasidė- 
tik krizis arba net katastrofa, 
štai kodėl. Reikės imti iš ūki
ninkų ne pinigus, bet karves, 
kiaules, kaip jau ir sfeniau buvo 
praktikuojama. Ateina tautiš
kas policininkas ir rekvizuoja, 
vietoj mokesčių, ūkininkui kar
vę, kiaulę arba arklį. Tas reiš
kinys yra jau be galo nenor-dengimas yra mažesnis — tuo tie červoncai turi ma

žiau vertės tarptautinėje rinkoje. Šių metų balandžio 
mėn. 1 dieną apyvartoje buvo 1,518.3 milionų popieri
nių rublių, tuo tarpu kad jų padengimui sovietų val
džios bankas turėjo tik 203.7 milionų rublių vertės auk
so ir 51.8 milionų rublių vertės užsienio obligacijų, t. y. 
254.7 milionų rublių. Vadinasi, balandžio 1 d. buvo pa
dengta tiktai 16 nuošimtis popierinių pinigų vertės.

Yra žinoma, kad popierinių pinigų kursas yra tvir
tas tiktai tuomet, kai jų padengimas auksu (arba lygio
mis auksui vertybėmis) siekia bent 35 nuošimčių. Daž
niausia tečiaus padengimas esti daug aukštesnis. Na, o 
Rusijoje padengimas yra nupuolęs žemiaus pusės reika
lingojo minimumo. ,

Štai delko užsieniuose už rusų červoncą duoda daug 
mažiaus, negu jo nominale vertė. Bet Sovietų Sąjun
goje valdžia dirbtinai palaiko červonco kursą penkių 
dolerių vertės aukštumoje. Žmonės, kuriuos valdžia su
gauna keičiant červoncą žemesniu kursu, yra aštriai 

baudžiami. Tuo budu červonco kursas ir užsienyje yra 
labai skirtingas, ir tai atidaro plačią dirvą spekuliaci
jai: perkant červoncus užsienyje ir iškeičiant juos į sve
timą valiutą (dolerius, svarus sterlingų ir 1.1.) Rusijo
je, galima umu laiku pralobti. Kad tą spekuliaciją su
laikius, sovietų valdžia ir išleido patvarkymą, kuriuo 
červoncų įvežimas į Rusiją yra visai draudžiamas. Ar 
ne keista: į Rusiją keliaujant, nevalia vežtis su savim 
Rusijos pinigų!

Suprantama, tečiaus, kad draudimais ir panašiomis 
priemonėmis daug pagelbėti negalima. Červoncų vertė 
ir pačioje Rusijoje jau puola, kas matyt iš to fakto, kad 

- visų prekių kainos Sovietų Sąjungoje nuolatos kyla: 
juo mažiau vertas pinigas, tuo daugiau pinigų reikia 
duoti už tą pačią prekę.

Išrodo, kad, jeigu Rusija per ilgesnį laiką negaus 
didelių pąskolų užsieniuose, tai su jos červoncu gali at
sitikti tas, kas anąmet atsitiko su senuoju rubliu.

j e pasakojama:
“Pasirodė, kad Sandara tu

ri narių 341 ir laikraščio 
skaitytojų viso 1674. Skolos 
pasirodė beturį nedaug — 
apie 1700 dol.” t
Kitam to paties laikraščio 

numeryje įdėta straipsnis apie 
Sandaros seimą, kur dalykai 
piešiami dar juodžiau. Tenai, 
pa v. skaitome:

Birželio 30 d. įdėta “Vienybė- 
A. L. T. S. seimas. Delega
tų į seimą pribuvo apie 18. 
Ūpo jokio pas delegatus nė
ra; patf tuos, kurie stovi ar
čiau Sandaros vairo, matyt 
kaip ir nusiminimas. Seimui 
tęsiantis, paaiškėjo, kad San
dara skolose paskendus iki 
pat ausų, iš kurių jau nėra 
galimybės išsikasti; nes pil
nai užsimokėjusių narių tė
ra biskutis viršaus 300. O 
skolingų nuo 6 mėn. iki 2 
metų yra virš 500...

“Apart senų Sandaros sko
lininkų (skolintojų? “N.” 
Red.), opiausias tai buvo p. 
J. Pronckus, kuriam Sanda
ra jau paspėjo įsiskolinti a- 
pie $1,000 ir kuris jau buvo 
padavęs ir rezignaciją iš 
Sandaros. Vargais negalais 
likosi priprašytas atsiimti 
rezignaciją, ką ir padarė, — 
su tąja išlyga, kad jam bu
tų išduota nors ant pope- 
riaus ‘garantija’.

“Buvęs Sandaros preziden
tas, A. B. Strimaitis, irgi pa-

O daugumoje bus nedatekliai. malus ir žalingas. Žalingas ne 
e “ -- — - --------------  — •

kės mokesčius? Didžiausios
Lietuvos iždo pajamos susidaro 
iš ūkininkų

O iš kur tada ūkininkai mo- tik ūkininkams, bet ir valdžiai. 
Savaime suprantama dėl ko. 
Lietuvos ūkininkai, kurie 

mokesčių. Jeigu šiaip ar taip sudaro didžiausią 
mokesčiai gerai plaukia, tai sa- Lietuvos gyventojų nuošimtį, 
koma, kad ir vyriausybė ir iž- yra pasyvus, ramus ir dažnai 
das esama apsaugoti. Bet iš bailus. Yra priežodis, kad Lie- 
kur šį rudenį ūkininkai mokės tuvos kaimiečiui galima kuolą 
mokesčius? IŠ kur,, jeigu ant galvos tašyti— o jis tyli.
jiems patiems bus didžiausia Tas tiesa. Gi kai dar fašistų 
stoka ne tik pinigų, bet gal ir valdžia visur skelbėsi, kad ji 
maisto? • tik ūkininkų reikalus ginanti,

Aišku aiškiausiai, kad jokios tai tam tikrą ūkininkų dalį 
vyriausybės pašalpos ūkininkų buvo suvyliojusi, ir jie jautėsi
neišgelbės. Viena, kad fašistų patenkinti. O jeigu ūkininkai 
vyriausybė bendrai imant pini- jaučiasi patenkinti, tada fašis- 
gus skiria daugiausiai krašto tų valdžiai labai sumažėja pa- 
apsaugai ir vidaus reikalų mi- Vojus. Nes darbininkų sąjun- 
nisterijai— polcijai ir žvalgy- g0S išdraskytos, vadai sukišti 
bai, o ūkininkų reikalais ne j kalėjimus arba šaudomi, dar- 
kiek rūpinamasi. Čia daugelis bininkų judėjimas laikinai nu- 
save baisiausiai apsigaudinėja,' slopintas ir paralyžuotas — iš 
tikėdami vylingais fašistų žo- tos pusės pavojus vadinasi nėr 
džiais, kad jie esą yra ukinin- . ]abai didelis. O jei ir iš uki- 
kų vyriausybė, ūkininkais tik ninkų nepavojinga, tai visai ge- 
rupinasi ir juos šelpia. Di- raį galima jaustis.
džiausiąs paklydimas! Tačiau greičiausiai išeis ki-

Tiesa, naujakuriais rūpinasi 
fašistų valdžia. Bet čia ji nie
ku budu negalėtų girtis, nes ir 
anksčiau buvusios teisėtos de
mokratinės valdžios, ypač valst. 
liaudininkų - socialdemokratų 
valdžia, naujakuriais it maža-

taip, negu fašistai laukia. Jeigu 
jau ūkininkui pradės iš tvarto 
karves ir kitus gyvulius val
džia rekvizuoti vietoj mokesčių, 
tai tas pasyvus, ramus ir daž
nai bailus ūkininkas tuojau 
taps aktyvus, revoliucingas ir

NAUJOS KOVOS R.-KATALI- 
KŲ SUSIVIENIJIME.

Paskutiniame Am. Liet. Ro
mos Katalikų Susivienijimo sei
me, kaip jau šioje vietoje buvo 
minėta, paėmė viršų ta srovė, 
kuri reikalavo, kad tos organi
zacijos raštinė ir laikraštis 
(“Garsas”) butų perkelti iš 
Brooklyno į VVilkeįs Barre, Pa. 
Toks seimo nutarimas iššaukė 
daug piktų komentarų “idėjinė
je” klerikalų spaudoje. Dabar 
Chicagos Marijonų organas pra

nešė dar vieną įdomią žinią:

“Ir vėl S. L. R. K. A. pra
sidėjo vaidai. Vienas musų 
korespondentas praneša, kad 
135 kuopa užareštavo S. L. 
R. K. A. New Yorko valsty
bėj esamąjį turtą. Priežas
tis buk ta, kad centro valdy
ba dėl kažkokių smulkmenų 
suspendavusi 135 kuopą, ku
ri tą užareštavimo žygį ir pa
darė. Šis įvykis Sus-mą vėl 
nuves į teismą. Bus kivir- 
čių ir išlaidų. Tai tikra ne
laimė, kurios centrui reikė
jo vengti, nes ir taip jau 
Sus-mo lėšų fondas turi di
delį deficitą.”

Is So, Bostono “Darbininko”

kišo bilą virš $400, kuriuos 
jam Sandara esanti skolinga 
už jo darbą, jo prezidentys
tės laikais...”
Anot “Vien.” bendradarbių, 

Sandarai taip blogai klojasi 
dėlto, kad ji susidėjo J bendrą 
frontą su “Grigaitiniais socia
listais”. Ji turėjusi, mat, dė
tis su smetoniniais fašistais, 
tuomet viskas butų buvę gerai.

Bet ar tai ne naiviška kalba? 
Ir musų dešinieji tautininkai 
žino gepi, kad f asistuojantis 
elementas tarp Amerikos lietu
vių neturi jokios įtakos.

Tik tas žmogus yra gražios 
dvasios, kuris su artimu gra
žiai elgdamasis, gražiai gyven- 
damas, mažina pasaulį.

žemiais rūpinosi. Jokios ypa
tingos pažangos, išskiriant gra
žius žodžius ir pasiryžimus, 
fašistų valdžia Lietuvos žemės 
ūkyje nepadarė. Tą gali visi 
patvirtinti, tą patvirtins ir grį
žę Amerikon lietuviai, kurie 
šią vasarą gausiai į Lietuvą 
atostogų atvažiuoją.

Taigi rudenį daugumas Lie
tuvos ūkininkų valdžiai mokes
čių mokėti negalės. O ar tuos 
mokesčius dovanos fašistų val
džia? Nieku budu; nes jai pL 
nigai be galo reikalingi. Fašis
tų valdžia kasdien turi budėti, 
kad išsilaikytų. Ginklu paėmus 
valdžią, ant ginklų reikia sė
dėti dieną ir naktį. Be "kariuo
menės reikia išlaikyti dideli 
skaičiai viešosios ir slaptosos 
policijos, širritai žvalgybininkų 
ir žvalgybos agentų. Visam 
tam reikia be galo daug pini
gų, taigi fašistų valdžia nė 
vieno cento ūkininkams mokes
čių nedovanos.

Rudenį, žiemą ir ypač atei
nantį pavąsarj, savaime su-

drąsus. šitaip ar taip ūkininko 
jokios idėjos prie fašizmo ne
riša, jį riša tiktai paprasti eko
nominiai išrokavimai. Bet jeigu 
fašistų valdžia ekonomiškai pra
dės ūkininką skriausai, tai jis 
dėliai duonos kąsnio taps ar
šiausias fašizmo ir fašistų val
džios priešas. Ūkininkams pa
dės miestų ir kaimų darbinin
kai, kuriems numatoma dar 
blogesnė padėtis— numatomas 
nedarbas ir badavimas. Bloga 
ekonominė padėtis nerūkus ga- 

į Ii visoje Lietuvoje iššaukti pir
miausiai nepasitenkinimus, 
paskiau bruzdėjimus, neramu
mus ir net vičšus išstojimus 
prieš fašistų valdžią. Juo blo
giau—juo geriau, yra pasakęs 
vienas revoliucionierius. Kova 
už būvį, kova už kasdieninį 
duonos kąsnį yra geriausias 
laidas revoliuciją sukelti ir lai
mėti.

štai kas gręsia Smetonos- 
Voldemaro ir visų fašistų val
džiai! Nepasitenkinimai, nėra- 
mumąi, bruzdėjimai ir gal gin

kluoti išstojimai. O tas jau ge
rai.

čia, gal būt, ir ne visai vie
toje negaliu iškęsti nepriminęs, 
koks yra Lietuvos užsienio 
prekybos balansas. Jau kovo 
mėn., balandžio ir gegužės bu
vo didžiausias pasyvas. Pasy
vas siekė ne kelių tūkstančių, 
bet kelių dešimtų tūkstančių. 
Tai yra visai nedžiuginanti 
skaičiai Smetonos-Voldemaro 
valdžiai. Ir svarbiausiai, kad 

t r

šiandien jau nėra vilties tą pa
syvo didėjimą sumažinti. Ankš
čiau buvo tikėtasi jį sumažinti 
rudenį, kai Lietuva galės į už
sienį eksportuoti grudų, linų ir 
kitų ūkio prekių. Bet šiandien 
aiškiai matom, kad į užsienį ne
bus ko išvešti, reikės dar pa
tiems prisipirkti.

O jeigu taip, tai gręsia di
delis pavojus iždui ir lito pa
stovumui. Ir bendrai šis visiš

kas sunaikinimas pasėlių grę
sia kaip ekonominiame, taip ir 
politiniame gyvenime kriziais, 
o gal ir katastrofomis. Padėtis 
dabar dar kai kam neaiški, bet 
už pusės metų ir daugiau at
sistos akyse prieš visus visu 
savo rimtumu.

Gal pasitaisys orai, gal dar 
bus derliaus? Šiais klausimais 
ne vienas save džiugina? Ir 
tikrai, šiandien, pav., kai ra
šau, nuo ryto lijo smarkus lie
tus, o dabar vėl matau saulę. 
Bet vakaruose kyla juodas de
besis ir šiaurėje apsiniaukę, 
kad naktį vėl greičiausia bus 
lietaus. Bet prileiskime, kad 
nuo šios dienos orai pasitaisys, 
tai visgi agronomai ir specia
listai sako, kad jau vėlu. Ge
riausiu atveju derliai gali būti 
vidutiniški arba žemiau viduti
nio, bet geri jau jokiu budu 
nebegali būti. Vadinasi, oro 
staigus pagerėjimas gali tik 
šiaip ar taip sulaikyti besiarti
nantį krizį, arba jį kiek suma
žinti ir atitolinti jo pasekmes, 
bet kad visiškai jį panaikintų 
—sunku tikėti. Išgelbėti čia 
gali tik stebuklai, kurių, deja, 
niekas ir nelaukia.

Dar norisi padaryti vieną ki
tą pastabą.

Ankščiau ar vėliau paaiškės, 
kokias pasekmes turės ekono
miniame ir politiniame gyveni
me dabartinis pasėlių sugadini
mas. Bet kaip ten nebūtų, 
kiekvienas galės įsitikinti, kad 
neklydo, Marksas ir visi istori
nio materializmo šalininkai sa
kydami, jog ne idėjos veikia 
pasaulį, bet ekonominė ir so
cialinė būklė veikia ir sudaro 
idėjas, šiokį ar kitokį ūpą bei 
masių ir viso visuomenes 
nuotaiką.

Lietuvos ūkininkas ne iš ka
žin kokio idealizmo kartais už
jautė fašizmui, ne—jis užjautė 
dėl to, kad jam esą “ramiau, 
gina musų, reikalus, žada duoti 
pašalpų”. Grynai ekonomiški 
išrokavimai! Panašiai ir su 
darbininkais. Nedarbas ii’ ba
das yra didžiausias akstinas 
maištui ir revoliucijai. Ir bloga 
ekonominė padėtis gali labai ge
rai patarnauti fašizmo nuver
timui Lietuvoje ir grąžinimui 
demokratinės santvarkos ir so
cializmo įvedimui.

Tauragės pučas nepasisekė 
ir negalėjo pasisekti, nes jis 
buvo tik pučas. Revoliuciją su
kelti ir fašizmą nuversti gali 
tik visuotinas masių-darbininkų 
ir valstiečių —nepasitenkinimas 
ir revoliucingumas. O bloga 
ekonominė padėtis geriau, negu 
kas kita iššaukia nepasitenkini
mą ir revoliucingumą.

O to netolimoje ateityje mes 
galime laukti.—Radis.

Debatuose vienas debatantų 
taip susinervavo, kad ėmė dre
bėti jo rankos, blauzdos ir lu
pos, ant kurių kilo ir pliuško 
seilių burbuliukai. Pirmininkas 
prinešė jam vandens stiklą ir 
pradėjo nosine šluostyti akis.

Debatantas, pabaigęs kalbą, 
prieina prie pirmininko ir sa
ko:

—Dabar tai turbut aš įspū
dingiausiai kalbėjau, nes ir tu 
apsiverkei.

—Jei da kartą taip kalbėsi, 
tai ir tu pats apsiverksi — at
kerta pirmininkas.

—Nu, ne. Mano žodžiai nie
kados manęs nepravirkdo.

—Bet mano kumštis pra
virkdo drebančius žioplius, ku
rie spiaudo man į akis.

—Komunistas.

Nedarykit Žaislo
Iš Savo Kūdikio

— Kudikai Turi Nervus
Ražo RUTH BRITTAIN

Didelį dalį nerviškumo galima 
susekti paaugusiuose vaikuose, kad 
jie turėjo perdaug didelį stimulia
vimą savo kūdikystėje, ir tame 
priežastis gludi, kad kūdikiai buvo 
vartojami kaipo žaislas tėvų, gimi
nią ir draugų. Su kūdikiu galima 
žaisti, bet ne daugiau kaip penkio- 
liką minučių iki valandos kiekvie
ną dieną. Virš to jei kūdikis yra 
verčiamas perdaug kvatoti, krykš
tauti, dėl to jis kaip kada pradeda 
vemti, tas kūdikį perdaug įrituoja 
ir jis verkia arba nemiega.

Bukštumas, verkimas ir kūdikio 
nemiegojimas gali būt lengvai pra
šalinama elgianties su kūdikiu at
sargiau, bet kuomet negalit numa
nyti kodėl kūdikis yra neramus, 
tuomet duokite jam keletą lašų gry
nos, nekenkiančios Castoria. Malo
nu yra žiūrėti, kaip greit nurami
na kūdikio nervus ir jis greitai už
miega; vienok jose nėra gyduolių 
nei opiates. Tai yra grynai dar
žovės — receptas randasi ant vy- 
nioklio. Vadovaujanti gydytojai už
rašo jas nuo colic, choleros, diarr- 
hea, užkietiejimo, gasų viduriose ir 
žarnose, karščio, nemigės ir kito
kių suirimų kūdikystėj. Virš 25 mi- 
lionai butelių išvartojama j metus 
ženklina jų didelį populiarumą.

Su kiekvienu buteliu Castorijos, 
jųš gausite knygutę Motherhood, 
vertą savo svarumu kaip auksas. 
Tik žiūrėkit Ohas. H. Fletcher’s 
parašo ant kiekvieno pakelia, tuo
met jus gausit tikrą Castoria. Taip
gi randasi daug imitacijų.

PADARYTAS
KAIP REIKIA

moderniškoje įmonėje

grynas ar Apynių Skonio
Padarytas vien tik Blatz 
priklausomu budu — kad 
davus jums gerumą ku
ris 100%.
Klauskite DYKAI knygos val
gią darymo rašytos per Grace 

Viall Gray

Vai Blatz Brewing Co.
Chicago Branch 

1500 Holt St„
Phone — Brunswick 3600-1-2

Tikrai Unijos Gaminta

V AL BLATZ
BREWING CO.
Brt.1851 Ml!waukc«, Wb.

G - ■ '-~G
GYVENIMAS 

Mėnesinis žurnalas 

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

Prenumerata metams $1.50.. . .... — .
Pradedu Biznį

1) RE AL ĖST ATE, 2) Visokios 
rųšies: Apdraudą (INSURANCE): 
Nuo Ugnies, Langą, Automobilių, 
Gyvasties ir kitų, 8) Surandu 
PASKOLA ant Pirmų MorgiČių.

Vesiu biznj per dideles, tvirtas 
ir teisingas kompanijos.

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

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevtlt $500

r. . . .... *

Pusei metą  .............. . $1
Kopija ............................ 10c

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

Marą ue t te Park
Iš SLA. 260 kp. susirinkimo

Liepos 1 d., K. Mačiuko sve
tainėj, 2436 W. 59 St., įvyko 
mėnesinis susirinkimas SLA. 
260 kp. Narių j susirinkimų 
atsilankė skaitlingas būrelis. 
Labai gerai, kad nariai lanko
si j savo organizacijos susirin
kimus.

Šiame susirinkime prie kuo
pos prisirašė du nauji nariai. 
Pagirtini musų organizatoriai, 
kad jie gyvai darbuojasi dėl 
SLA. labo, nes dar šiemet ne
buvo tokio susirinkimo, kuria
me nebūtų prisirašę po kelis 
naujus narius.

Komisija rengimui šeiminiš- 
ko išvažiavimo pranešė, kad 
ji dar nespėjo sur -sti tinka
mos vietos ir pasiliko darbuo
tis toliau, liesbolininkų jauk
to uniformos komisija prane
šė, kad uniformos jau veik pa
siūtos. Kiekvienas siutas kai
nuos po $10.25, raidės po 55c. 
Viso uniformos kainuos $129.- 
60. Paaukotų tam tikslui pi
nigų yra $115. Tad trūksta 
$14.60. Tą trukumą apsiėmė, 
padengti musų pirmininkas1 
Jurgis Grybas. Musų gi kuo
pos vice-pirm. Jonas Girskis- 
Gertch paaukojo $5 mažosioms, 
besbolninkų išlaidoms. Jiems 
kuopa taria širdingiausią ačiū.

Seimo delegatų raportas iš
klausytas ir priimtas. Rapor-1 
tas buvo ilgas, bet gerai su-

OLD COLD
JUOKAI

“Aš norėčiau, kad vienas iš iusų 
imtumėt gyduolių nuo nemigės.

“O ar tu pats kada nors bandei 
jas ragauti?”

“Kas buvo pirmutinis išradėjas, 
kuris sakė, ka dvyras ir moteris yra 
vienas ?”

“Aš nežinau, bet butų mažiau ar
gumentų, jei žinojus kas sakė, ji ar 
JIS. ♦

...Bet — rūkykit Old Gold cigare- 
tus — Išrūkysi vežimą ir kosulio ne
turėsi. šiame laikraštyje telpa Old 
Gold cigaretų komiški skelbimai, 
piešti žinomo piešėjo Briggs. Pasi
žiūrėkit, perskaitykit ir aasižinokit, 
kad “Išrūkysi vežimą ir kosulio ne
turėsi

PRANEŠIMAS

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

John Pakel and Co. General 
Building Contractors and Real 
Estą t e po num. 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 
norite pirkti, parduoti arba 
mainyti namą, lotus, farmą 
arba biznį dėl teisingo patar
navimo matykite mus. Mes da
rome pirmus ir antrus mortgi- 
čius. Ofisas atdaras vakarais 
iki devynių. Nedėliom iki 2 po 
pietų. *

JOHN PAKEL AND CO.
General Building Contractors 

and Real Estate 
2547 W. 71st St. 

Hemlock 0367

[Atlantic and Pacific Photo]

Garsus krutamu jų paveikslų aktorius Adolphe Menjou ir 
jo žmona, Kathryn Carver, kurią jis nesenai vedė Paryžiuje.

tvarkytas. Delegatai savo ra
porte pažymėjo, kad kitas SLA. 
seimas bus Chicagoje. Bet 
kad gavus seimą Chicagoje, 
Chicagos delegatai, varde savo 
kuopų, turėjo nemažai priža
dėti: jie prižadėjo, kad visos 
Chicagos kuopos iki sekamo 
seimo skaičių savo narių pa
didins dvigubai ar trigubai. 
Kad tą musų delegatų priža
dą ištesėti, visos kuopos turi 
darbuotis visomis savo pajė
gomis. Visi nariai turi steng
tis į kiekvieną susirinkimą at
sivesti nors po vieną naują 
narį.

Sekamas SLA. 260 kp. su
sirinkimas bus rugpiučio 5 d., 
2 v. po piet, K. J. Mačiuko sve
tainėj.
— l’r. Druktainis, k p. koresp. 

Iš Joniškiečių L. K. 
Kliubo susirinkimo

..............ą ■ '

Birželio 29 d., J. Ežerskio 
svetainėje, 4600 S. Paulina St., 
įvyko Joniškiečių L. K. Kliubo 
pusmetinis susirinkimas. Nors 
laiškuose buvo pažymėta, kad 
susirinkimas prasidės 7 vai. va
kare, bet iš priežasties neatsi
lankymo nut. raštininko susi
rinkimas prasidėjo 8:30 vai. 
vakare. Biskį negražiai prot. 
sekretorius pasielgė, kad nega
lėdamas atvykti į susirinkimą 
nedavė žinoti ir susirinkusieji 
svetainėje nariai laukė visą va
landa laiko tikėdamiesi, kad ra
štininkas atsilankys. Tam va
karui nutarimams užrašyti 
vienbalsiai tapo išrinktas R. 
Šiliukas. Taipat neatsilankė ir 
iždininkas J. Pailga.

Joniškiečių kliubo pirminin
kas J. Butautis raportavo, kad 
nuo senų narių metinių duoklių 
įplaukė 10 dolerių; kasoj šian
dien randasi pinigų $435.12. 
Dvidešimt dolerių, kur buvo nu
tarta paaukoti Joniškio suvar- 
gusiems seniukams, liko per
duoti p-lei Andijunaitei (Joniš- 
kietei), kuri šiomis dienomis iš
keliavo į Lietuvą, tai ji šiuos 
pinigus ir perduos kur reikia. 
Jo raportas vienu balsu priim
tas. Fin. sekretorius J. Jonkus 
neturėjo prirengęs raporto, tai 
ir nebuvo duotas. Piknikas, 
kuris atsibuvo 10 d. birželio, 
gryno pelno davė šimtą dolerių 
ir vieną centą. Rengimo ko
mitetas už išdavimą tokio pui
kaus raporto ir tokios gražios 
sumos pinigų uždirbimo, gavo 
daug aplodismentų, visi nariai 
jiems už tai atidavė kreditą. 
Raportas vienbalsiai priimtas.

Negana to, tas pats komitetas 
sutiko surengti dar vieną didelį 
pikniką, kuris įvyks 19 d. rug
pjūčių, toj pačioj vietoj, prie 
87 ir Kean Avė. Ant vietos 
liko išrinkti darbininkai. Riip 
džius ir MaČerinskas prie baro, 
K. Laucius prie registro, p-lė 
Leškauskaitė ir p-nia Skridulie- 
nė prie užkandžių. Jęniškiečių 
kliubo turto globėjai (trustees) 
susidedantis iš J. Gasparaičio, 
J. Vaičiulio ir B. šniuko rapor
tavo, kad pinigai $235.12 gegu
žės 31 dieną liko paimti iš iž
dininko J. Paugos ir padėti į 
Stock Yards Peoples £anką ant’

3 nuošimčio. Pas iždininką ant 
rankų liko vienas šimtas dole
rių. Pranešimas vienbalsiai 
priimtas.

Įstojo 19 naujų narių. Pada
linti juos galima taip: iš Burn- 
sidė grupė vienų vyrų, o iš Ci
cero grupė vienų moterų, iš ki
tų kolionijų buvo: Melrose Park 
p. Impalis, iš Brighton Park 
p-lė B. Šidlauskaite, J. Leveika 
ir Čepulis; iš kitų kolionijų 
taipat po kelis narius buvo. 
Įplaukė tą dieną narinių mo
kesčių 32 doleriai. Visi nauji 
nariai vienu balsu tapo priimti.

Nutarta surengti liepos mė
nesy šeimynišką išvažiavimą į 
miškus. Į komisiją įėjo šie d.d. 
K. Laucius, L. Jonkus, E. Gas- 
paraitienė, RimdinjienS ir Pau- 
gienė; įžangos vienam žmogui 
50c. Tame išvažiavime bus 
imami Joniškiečių kliubo pa
veikslai.

Nutarta žieminiam sezonui 
prasidenant surengti balių. Į 
komisiją įėjo Bimdžius, Gaspa- 
raitis ir Butautis.

Vienintelė mergina nuo pat 
susitvėrimo Joniškiečių kliubo 
aktyviškai veikusi, p-lė Akvili- 
na Ančiutė, dabartiniu laiku 
serga. Pirmadieny birželio 25 
d. Dr. Stefenson padarė opera
ciją ant tasilų; už dviejų sa
vaičių turės kitą operaciją ant 
nosies. Tas viskas daug le- 
šuos, tai Joniškiečių kliubas 
yra pasiryžęs p-lei Ančiutci pa
gelbėti padengti daktaro bilas. 
Susirinkimas užsidarė 11 vai. 
vakare. — Narys.

Roseland
Golden Star besbolo jauktas

Nedėlioj, liepos 1 d., prie 95 
ir State gatvių, Golden Star 
kliubo jauktas lošė besbolą su 
juodukų jauktu Chicago Gi- 
ants. Abu jauktai yra geri ir 
turi gerų lošėjų.

, Pradžioje Golden Star jauk- 
tui gerai sekėsi ir jis lengvai 
buvo nugalėjęs juodukus. Bet

A ; A

ONA SNARSKIENĖ 
po tėvais Butkaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 4 dieną, 7:00 valandą ry
to, 1928 m., sulaukus 33 metus 
amžiaus, gimus Panevėžio ap
skričio, Truskavos parapijos, 
Užarteles kaimo. Amerikoj iš
gyveno 18 metų. Paliko dide
liame nubudime vyrą Petrą, 
sūnų Edvardą, 10 metų, moti
ną, seserį Brigitą Petrikienę. 
Kūnas pašarvotas, randasi 1532 
N. 16 Avė., Melrose Park, III.

Laidotuvės j vyks subatoj, 
liepos 7 dieną, 10 vai. ryto iš 
namų bus nulydėta į Tautiškas 
kapines.

Visi A. A. Onos SnaVskienės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai“ kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Vyras, Sūnūs, Motina, 
Sesuo ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Prabish.

«

juoduku busteriai matydami, 
kad jų jauktas pralaimės, pra
dėjo ieškoti visokių priekabių, 
taip kad žaidimas buvo nu
trauktas kokiai valandai lai
ko, iki juodukų jauktų kapito
nas savo busterius pavarė į ša
lį, kad jie netrukdytų žaidi
mo.

Visą tai dėjosi septintame 
persimainime (inning). Tokia 
juodukų elgęsis labai erzino 
Golden Star lošėjus ir kada 
po viso to triukšmo atsteig- 
ta tvarką, tai Golden Star 
pradėjo silpniau lošti ir juo
dukai juos netik pasivijo, bet 
ir pralenkė. Rezultatas žaidi
mo buvo tokis:
Golden Star 300 010 220—8 
Chi. Giants 100 101 43*40

Kliubas ruošia išvažiavimą
Ateinantį nedėldienį, liepos 

8 d., Golden Star jauktas loš 
indoor besbolą su Eclips jauk
tu Golden Star kliubo išvažia
vime Crete, 111. Daug roselan- 
diečių yra pasiruošę dalyvauti 
tame išvažiavime. Tai bus tar
si kokis metinis roselandiečių 
ap vaikščiojimas, nes Golden 
Star kliubas yra didžiausia 
lietuvių draugija Roselande.

— Narbutas.

Šiandie kliubo susirinkimas

Šiandie, liepos 6 d., vakare, 
Strumilo svetainėje, Golden 
Star kliubas laikys savo pus
metinį susirinkimą. Reikės ap
svarstyti daug svarbių reika
lų, lodei visi dalyvaukite susi-

BOLESLOVAS BARTKUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu, 
liepos 3 dieną, 6 valandą vak., 
1928 m., sulaukęs 20 metų 
amžiaus, gimęs Panevėžio ap., 
Naujamiesčio parap., Gustėnų 
kaime, paliko dideliame nubu
dime motiną Jievą po tėvais 
Meilukičę, tėvą Mikolą, 2 se
seris, Vandą ir Bronislavą, 2 
dėdes, Joną ir Petrą Bartkus ir 
ciocę Eleonorą Povilaitienę, 
pusbroli Joną ir ' Vladislovą 
Bartkus. Kūnas pašarvotas, 
randasi 3256 Wallace St.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
liepos 7 dieną, 8 vai, ryto iš 
namų į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas j 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Boleslovo Bart
kaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie- 
kčiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudo liekame, 
Motina, Tėvas, Seserys 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. P. Mažeika, Telefonas 
Yards 1138.

Graboriai

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius Ir 

Balzamuotojaą

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausial. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu 
busite užganėdinti
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. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
itšs.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St. 
Tai, Victory 4088 

rinkime. Taipgi tie kliubiečių, 
kurie norėsite važiuoti į išva
žiavimą trokais, turite1 ankš
čiau apie tai pranešti rengimo 
komitetui, kad jis galėtų pa
rūpinti vietų trekuose.

— N.

PRANEŠIMAI
Illinois Lietuvių Pašeljon Kliubas, 

laikys savo pusmetinį susirinkimą 
pėtnyčioj, liepos 6, 1928 m., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
St., 7:30 vai. vak.

Ad. Kaitinkis, nut. rašt.

SLA. 36 kp. išvažiavimas bus sek
madieny, liepos 8 d., “ant Birutės 
kalno“, Beverly Ilills miškuose. Visi 
kviečiami dalyvauti. Seimo delega
tai papasakos daug įdomių Seimo 
įspūdžių. — Komitetas.

Roseland. Golden Star Kliubo na
riams, nedėlioję 8 d. liepos, Golden 
Star Kliubas turės savo išvažiavimą, 
pikniką, Grote, 111. Vieta ta pati, 
kur pereitais metais Golden Star 
Kliubas turėjo iššvažiavimą, kaip 
kad kasinėtai, taip ir šeis metais iš
važiavimas bus puikus, nes bus daug 
jame visokių įvairumų.

Išvažiavime prašome dalyvauti ir 
ne kliubiečius. Vieta puiki, bus ga
lima linksmai praleisti. Golden Star 
Kliubo nariai ir jų šeimynos. Norin
ti važiuoti trokais, furi užsiregistruo
ti iki liepos 6 d. pas rengimo komi
siją kliubauzei. Komisija: V. Rumns, 
A. Nakrušas, J. Dapkus, P. Puišys 
ir P. Belgis.

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 1- 
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą. 
Valandos nuo
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Viršui Universal 
State Bank

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

k._.._________

Pastaba: Mano ofisas dabar randa
si naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Jei abejoji apie savo airis, eik pas

Dr. A, R. BLUMENTHAL
OPTOMETKIST

Phone Boulevard 6487 
4649 South Ashland Avenie 

ir 805 East 47lh Street 
Phone Kenwood 1762 
Praktikuoja 20 metų

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

Lietuvis Akių Specialistas
3265 So. Halsted St.

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

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas Kliubas laikys pusmetinį susirin
kimą penktadienyj, liepos 6, 7:30 v. 
vakare, Lietuvių Auditorium svet., 
3133 So. Halsted St. Visi nariai ma
lonėkit laiku pribūti, nes randas 
daug svarbių dalykų aptarti.

Nut. rašt. S. Kunevičius.

Brighton Park. SLA. 176 kp. pus
metinis susirinkimas įvyks 6 d. lie
pos, 7:30 vak.. Jokantų svet., 4138 
Arcehr Avė. Gerb. dalyvaukite vi
si, nes yra daug svarbių reikalų ir 
delegatai išduos raportą iš SLA.. at
sibuvusio seimo. Atsiveskite ir sa
vo pažįstamus prisirašyti prie SLA. 
Taipgi užsimokėkite savo užsilikuses 
mokestis. Sekr. A. Trijonis.

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. J. 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—8 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 Avenie 
Telefonas Boulevard 7820

Res., 6641 South Albany Avenue 
TeL Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

Ofiso ir Res. Tel. Boulevara 5918
DR. A. J. BERTASH 

3464 South Halsted Street 
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po pietų 

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

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 9257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
Chicago. 1U.

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

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

Namų telefonas Brunswick 9597 
Ultravioletini šviesa ir diathermia

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenie

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:30 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St Chicago, UI.

Ofiso Tel. Victory 7188
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted SU

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas recta)

Dr. J. W. Beaudette
VIRBUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

TELEFONAS CANAL 0464

Telephone Yards 0994

DR. MAURO KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Res. Telephone Plaza. 3200

* Iva^r|Įg Gydytojai
Re*. Telephone Plaza 8200

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfaz 6858

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 21 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

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

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

% nuo 6 iki 7:80 vai. vakare
Tel. Dieną: Canal 3110

Naktj So. Shore 2238, Blvd. 6488

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

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

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

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

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai egzaminacija. Be skausmo 
ištraukimas

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

TeL Cicero 49

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Ave^ 2 laboa 

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

V&knrHis
8241 South Halsted St.

Tel. Victory 0562
7—9 vai. vak. apart Panedilio ii

Pėtnyčios

JOHN B.. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden)

, LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St. Room 2117

Telephone Randolph 6727
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7-9

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Republic 9690

John Kuchinskas ir
Balys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

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

Nedėlioj nuo 11 ryto 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 SU.
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel.: Hyde Paik 8895

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 SU 
Tel. Boulevard 1310

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

Nediliomis nuo 9 iki 12 ryto

Tel. Central 8466-7-8. State 6600

Peter G. Gaudas
LIETUVYS ADVOKATAS 

140 N. Dearborn St.
Rooin 310

Narys advokatų firmos 
Elliott, Gaudai & Tepper

J. P. WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 59K0 

Namų Tel. Pullman 6377



NAUJIENOS, Chicago, UI

AutomobilesFinancial 
Finansai-Paakoloa

Penktad. Liepos 6, 1928
g; ■ f ---------

Tarp Chicagos 
į Lietuvių

SLA. 36 kp. susirin 
kimas

Pačioj šios sąvaitėa prad
žioj, pirmadieny, liepos 2 die
ną turėjome SLA. 36 kp. su
sirinkimą, kuriame atvažiavu
sieji iš seimo delegatai rapor
tavo ką girdėjo, matė ir nu
veikė.

Nors beveik visi kuopos/na-1 
riai jau buvo skaitę laikraš
čiuose apie šį triukšmingą sei<- 
mą, bet tas negalėjo prilygti 
pranešimams, kurie buvo su
teikti gyvu žodžiu. P. Grigai
tis įteikė raštišką raportą, o 
p. M. Zolpienė, Pajauskas, Viz-I 
baras ir adv. Gugis atpasako-Į 
jo žodžiais.

šiam sekmadieny
Lžiavimas

išva-

Prie progos reikalinga pri
minti visiems nariams, kad jie 
širdingai nžkviečiami į kuopos 
išvažiavimą ateinantį sekma
dieny, liepos 8 d. Bevcrly Hills. 
čia dalyvaus ir musų bendra- 
darbiei
čiai ir kuopos globojamas jau
nimas. Išvažiavimas norima 
padaryt kuosmagiausias, todėl 
žiūrėkim, kad nepraleistumėm 
progos! — Narys.

southenglevvoodie-

Jaun. Birutės Nariams
Ateinantį sekmadieny, liepos 8 

d. važiuosime svečiuosna į 
Beverly Hills

Jaunosios Birutės šeimyna 
nutarė laikinai suspenduoti ar
ba pertraukti vasaros atosto
gas ir susirinkti į Beverly 
Hills šiame nedėldienį, liepos 
8 d. apie 12 vai. dienos, čia 
sutiksim keletą kitų draugin
gų mums respublikų.

Kiekvienas mažas ir dides
nis birutietis, jų tėvai ir kai
mynai prisilaikydami senojo 
papročio, turėtų atvykti ir 
bendrai visi žaisti bei dainuo
ti iki saulės nusileidimo. Tik 
įsitėmykim dieną ir valandą.

Cicero
Vieša Padėka

Aš, Leonas .^iaulis, širdin
gai dėkuoju visiems draugams 
ir draugėms, ir visiems, kurie 
tik dalyvavo laidotuvėse, su
teikdami paskutinį patarnavi
mą mano mylimam broliui, 
Petrui Šiauliui, kuris tapo pa
laidotas birželio 28 d., Lietu
vių Tautiškose kapinėse.

Labai ačiui Caceros Lyros 
Chorui, kuris nupirko puikią 
kvietką ir dalyvavo laidotuvė
se. Širdingai ačiui draugams 
W. V. Stankams už suteiktą 
puikią kvietką, nors jie nėra 
nė giminės, bet geros valios 
žmonės; labai ačiui P. V. Zal- 
piui, kuris pasakė 
kapinėse. Labai esu 
Vakarinės i žvaigždes 
Kliubui, kurio nariai
kaipo grabnešiai. Velionis bu
vo to kliubo narys, tai kliu- 
bas patarnavo kuogeriausia, 
kaipo savo nariui. Taipgi ačių 
visiems, kurie kuo nors pri
sidėjo prie paskutinio patarna
vimo mano mylimam broliui. 
Dar kartą 
vavusiems

Liekame
— Brolis 
pusseserė

prakalbą 
dėkingas 
Paš*'lpos 
dalyvavo

ačiui visiems daly- 
laidotuvūse.
nuliūdę
ir Brolienė Šiauliai,
ir švogeris Skirkai

CLASSIFIED ADS.
—. ■■ - „ i ims

Educationai

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

SCHOOL
2040-43 Washington Blvd,

Miscellaneous
____ ___________________

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba

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

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
MR. PARIS

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

J. J. SHAKENMAER, 
949 MILWAUKEE AVĖ., 

BRUNSWICK 7397.

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

tfalevojam ir popieruojam. Vilai* 
tom malevą, popierą, stiklui Ir t t 

3149 So. Halsted St 
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANčIONIS, Sav.

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

Business Service
Biznio Patamavinias

Business Service
Biznio Patarnavimas

10% PIGIAU UŽ VISA DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

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

SKOLŲ IšKOLEKTAVIMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL CLAIMS 
SERVICE BUREAU

Room 301 
163 W. Washington 

M ai n 4020

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

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

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO. 

3408 S. Michigan Avė.
Victory 4126

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

ACORN BOILED REPAIR CO.
Taisymas boilerių ir karėto van

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

4435 S. Union Avė.
Ykrds 3883.

NIEKO NEREIK ĮMOKĖTI — 24 
MNESIAI IŠMOKĖJIMUI

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

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

PLUMBING & HEATING
Geriausias Materiolas — Pigiausios 
Kainos. Greitas patarnavimas — 

Kreditas Visiems
SOL ELLIS & SONS, Ine.
2118-20 S. State St.
4606-08 W. 22nd St.

Victory 2454 
Cicero 130

Financial
Finansai-Paskolos

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

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant 

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

vakaru

Morgfičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi I 24 

valandai.
Musą išlygos bus jums naudingo*.

8886 So. Halsted 8L

BE KOMISO
Mažos Paskolos 

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

1647 W. 47 St

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES darome 2 morgičius ant 

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

WINTON AND NARTEN 
6829 S. Halsted St.

PASKOLINSIM nuo $56 iki $800 
□i 2M> nuošimčio ir lengvais išmokė
jimai.?. Paskolas suteikiam | 24 vai. 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2231 West Divislon St "upstairs” 

. Tel. Armitage 1199

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,

DIRBAME arba perkame 
morgičius South Si<le, 6% 

mieste.
MES 

antrus ..
pigiausiomis komiso kainos

F. J. STEWART,
Vincennes 0816 

arba šaukite 
8234 Rhodes Avė.

Paskolos suteikiamai 
, j 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

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi
čius.

JUSTIN MACKiĖWICH
2342 So. Leavitt St.

Phone Canal 1678

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $800, imame legali nuošim
ti. Pinigus gausite | 12 valandą. 
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Ava.
Kampas Hermitage Avė.

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

CENTRAL FINANCE CO. 
Room 514, 

City State Bank Building 
128-180 N. Wells 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. Dankowski, pres. 
G T. Dankowski, ižd.

Personai

VELTUI'
Patentai, Vaizboženklial, 

wrighte. Rašyk šiandie, 
reikalais kreipkite! prie manąs 
pilna uisitikėjimu. Teisingas 
Greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Kegiatered Patent Attorney, 

28M W. Chicago Avė. 
Dept. 7 

Chicago, HL

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

Patentą 
SU 
ir

REIKALINGAS pusininkas j kep
tuvę, su mažai pinigų. Biznis senas 
ir geras, wholesalę ir retail. 850 W. 
18 St.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS bučeris. Atsišauki
te tuo jaus. 570 W. 18 St.

REIKALINGAS darbininkas ant 
farmos, Wisconsin ir parduodu far
mą, nes priverstas dėl senatvės; ge
ra žemė ir namai. Kas mylėtij gy
vent ant farmų, tai atsišaukite, 2832 
So. Lowe Avė.

REIKALINGAS patyręs bučeris, 
dirbti J bučernę. 4003 Archer Avė., 
Lafayette 3107.

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- 
a’nėti automobilius ir uždirbti gerą 

gq. Jus mokinsitės pas tokius 
žmonės, kurie uždirbo daug pinigų 
pardavinėdami automobilius.

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

THE CHEVROLET DEALERS 
ASSOCIATION—Salesmen Training 
School, 801 Gossard Bldg. 108 East 
Ohio St., Chicago, 111.

BIRŽELIO BARGENAI
60 karų pasirinkimui, vist garantuoti. 

Cadillac'al, Bulck’ai. Naab’ai, Hudson'al, 
EM«!X'at, Chevrolot'ai Ir daugelis kitų, la
trai pigiomis kainomis. Matyki t p. Lapai
ti, Mgr. McDEKMOTT MOTOR 8ALE8, 
7180 8o. Halsted 8t., Triangle 0380

Help tyanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris už antrą 
rankią virėją dirbti vakarais restau- 
rante. 4180 Archer Avė.

Furnished Rooms

RENDAI kambarys — 2 fr.
W. 33 St.

For Rent

836

RENDON 4 kambarių flatas, nau
jai ištaisytas, flatas šviesus. įlen
da $18. 2228 W. 18 PI.

I’ASIRENDAVO.JA puikus sales 
room dėl pardavinėjimo naujų auto
mobilių. Galima sutalpinti 4 maši
nas. Atsišaukite pas savininką j ga- 
radžių, 4406-8 Western Avė. Telefo
nas Virginia 1162 V. Margevich.

RENDON, 6 kambarių flatas, 2 
lubos, pečium šildomas. 4153 South 
Artesian Avė. Tel. Lafayette 6148.

RENDAI ofisas dėl dantisto, su 
gyvenimui kambariais. šioj vietoj 
per 8 metus gyveno dantistas. įlen
da pigi. Gera vieta ir dėl kitokio 
ofiso. ,ua. u.

3331 So. Halsted St.
Yards 1677

Musical Instrumento
_______Muzikosi Instrumentei

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

6621 S. Richoond St 
2nd floor

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

Furniture & Fixtures
Rąlcytoi-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 miegruiinio setą, 
krėslus, liampas, Wilton Chineese ir 
Orienthl kaurus. Viskas geram sto
vyje. 4143 W. Washington Baul. Ist 
apt. Van Buren 9461.

BISKĮ VARTOTI
$.350 paikus mohalr Beklyčioe setas $83.60
$400 Friezo seklyčios setas ------------- $87.60
$600 4 Arnotų walnut miegruiinio 

sotas ......------------------------------- $88.60
$160 Uratus valnus valgomo kamba-

barlo BetaH ---------------------------------  $68.60
$76, 0x12 Wilton kaurai ___ ,______ $22.60
$26, 6 Arnotų pusryčiams setas------ $8.60

Available Fireproof Storage
7728-32 Stony Island Avė 

Atdara kasdio iki 10 vai. vakare. 
Nedalioj iki 6.

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.

SCHWARTZ BROS. STORAGE 
640 E. 61 st Street

Sewing Machines
Siuvamos

.. .............. i , siuvamos 
$1 ir dau- 

Atvažiuojame bile kur. Dar- 
Taipgi White, 

ma-

VISOKIŲ išdirbysčių 
mašinos pataisomos už 
giau. / — - 
bas garantuotas. 
Rotary ir Singer beveik naujos 
šinos pardavimui.

SKOVVRON,
8040 N. Avers Avė., 

Pensacola 1670

1000 SIUVAMŲ MAŠINŲ ATIDUO
DAMA JŪSŲ PASIŪLYTA KAINA 

Singer. Wnite ir visokių išdirbis- 
čių elektrinių ir kojomis sukamų 
siuvimui mašinų, praktiškai jūsų 
kaina, šios yra išmainytos į žino- 
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
Durant sport touring, kaip nau

jas, 1925 .................................. $150
Dodge sedan perfect, 1927 ....... $425
Oldsmobile coupe, kaip naujas,

1927 .......................   $450
Maxwell sedan, 1925 ..................  $265
Flint sedan, kaip naujas 1926 $395
Nash touring, 1926 ................... $350
Buick sedan, reikalauja taisymo,

1923 ..................i........................... $65
Ford tudor sedan, 1925 ........... $1QO
Penkios dešimts kitų pasirinkimui

McDERMOTT MOTOR SAIJSS 
7136 S. Halsted St. Triangle 9330

NAUJI STUDEBAKER
Naujas Studebaker Dictator Six, 

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

MILDA AUTO SALES 
806 W. 81st St., Tel. Victory 16»€ 
D. KURAITIS ir A. KASIULIS

Real Estate For Sale

PARDAVIMUI arba mainymui 
mūrinis bizniavas 3 flatų namas ir 
3 karų garadžius Southsidėj, didelia
me biznio centre. Biznieriai nepra
leiskite progos.

PARDAVIMUI medinis katadžius 
ant dviejų lotų, 5 ruimų, didelis ga
radžius, vienuolyno apielinkėj. Geras 

šitą

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Savininkai

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI lunch room. 4654 
S. Ashland Avė.

PARSIDUODA mažas groserukas, 
saldainių ice cremo ir tabokos krau
tuvėlė, 4 Kambariai pagyvenimui ne
brangiai. 2139 W. 21th St.

ARTI TEATRO.
dainių,
krautuvę.
vininkas išvažiuoia Lietuvon.
brangiai. 5346 Wentworth Avė.

Parduosiu sal- 
grosemę ir delicattessen 

Greitam pardavimui. Sa- 
■“ * Ne-

PARDAVIMUI grosernė ir kendžii 
krautuve su pagyvenimo kambariais. 
Nebrangiai greitam pardavimui. 4522 
S. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI 2 krėslų barberne. 
Labai pigiai, 4500 So. Marshfield 
Avė. Yards 7160.

PARDAVIMUI Storas kendžių, ice 
cream, cigarų ir t. t. arba mainysiu 
ant automobiliaus. Priežastis — 
apleidžiu miestą. Kreipkitės A. B. 
8436 Gilbert Court.

PARDAVIMUI restaurantas. Ge
ras biznis. Kas norit pinigų pada
ryti atsišaukit. 1527 So. State St. 
Phone Victory 0192.

PARDAVIMUI grosernė, geras 
biznis. Pigi renda $25 j mėnesj. 
Pardavimo priežastsi, vienam per- 
sunku apsidirbti. 221 W. 62nd St.

PARDAVIMUI grosernė ir notions 
pigiai. Priežastis pardavimo cienai 
moterei sunku užlaikyti. 3236 South 
Lime St.

Exchange---Mainai
KĄ TURITE MAINYMUI?

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

A. GRIGAS
8114 So. Halsted Street

Tel. Victory 4898

NEGIRDĖTI MAINAI
IŠSIMAINO puikus kapinis biz

niavas namas, 2 štorąį ir 6 flatai, 
extra lotas ir 2-jų karų garažas, 
parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
privatiško namo, suinmer resort, 
bizniavų lotų, arba kas turit namus 
kitam mieste priimsiu kaipo pirmą 
(mokėjimą.

IŠSIMAINO puiki farma 40 ake
lių, Wis. valstijoj, parduosiu pigiai 
arba mainysiu ant nedidelio namo ar 
bučernės.

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

Su virš minėtais reikalais kreip
kitės pas

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archr Avė.

Phone Lafayette 5107

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

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 į pietus nuo 
Michigan City, perą žemė, 6 kam
barių stuba, kiti budinkai gerame 
stovyje, gražus sodnas, kaina $3,000.
F. H. MAYNE FARM AGENCY 

749 Broadway.
GARY, INDIANA

10 AKRŲ paukščių farma, gera 
žemė, gražus sodnas, 2 mylios nuo 
miesto, elektra ir auto transportaci- 
ja, 60 mylių nuo Chicagos, kaina, 
$2500. Kloss, 1184 W. 69th, Tel. 
Wentworth 8947.

GERA PROGA; savininkas par
duoda 5 akrų dailią farmą daržo
vėm. Geras namas ir kiti budinkai. 
Žemė apsėta kornais, daržovėmis ir 
500 kerų vynuogių. Kaina $8500.. C. 
Urban, 135 St. X 44 Avė. R. 1. Box 
93, Blue Island, III,

bargenas $6700, Apžiurėkit 
vietą. Rojus.

MAINUI 4 FLATAI ir 2 karų 
radžius, naujas, 2 po 5, 2 po 4 
mus, ant plataus loto, vėliausios 
dos, vienuolyno apielinkėj. Iš
skirtumo kur jūsų namas randasi.

Graži Marauette Parko apielinkė 
gyventi ir vakacijos praleisti per iš
tisą vasarą. Du flatai ant 70tos ir 
Artesian Avė., po 5 kambarius, 
karštu vandeniu apšildomi, 2 karų 
garadžlus arti kampo už $14,000.

Kreipkitės

A. Z. MICH

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. VVashington st.

ga- 
rui-
ma-

Nedaro

6921 So. Western Avė.

Išsirinkite Vieną
Parduosiu 5 flatų naują kampinį 

namą arba priimsiu i mainus mažes
ni namą, lotus, arba bizni. Šis na
mas yra vienas iš geriausiai (rengtų 
Marųuette Parko apielinkėj.

Antras tai yra bizniavas namas 
ant 71st St. 2 vidutinio didžio Storai, 
6 kamb. flatas, 2 mašalų garadžius, 
štimu apšildomas, viskas įrengta su
lig vėliausios mados. Parduosiu ar
ba mainysiu. Nepraleiskite Šio bar- 
geno.

Dar vienas, tai yra dabar stato
mas namas ant 71st St. prie Talman 
Avė., tai bus 5 flatai, 2 nedideli što- 
riukai arba galima palikti i vieną ir 
2 mašinų garadžius, tai bus vienas 
iŠ praktiškiausių namų ant 71st St., 
jei tamsta manote užsidėti bile kokį 
biznį, ypatingai dry goods, hardware 
arba kriaučystę, tai geresnės vietos 
negalite rasti. Del pilnesnio pasi
kalbėjimo atvažiuokite i musų ofisą, 
2547 W. 71 st St.

Dar vienas tai yra naujas 2 flatų 
muro namas, 5-5 kamb., 3 bedrui- 
miai, pirmas flatas karštu vandeniu 
apšildomas, gražioj vietoj, beizman- 
te padarytas dėl 4 kamb. flatas. 
Mainysime j neperdidelj namą, kur 
galima laikyti karvė 'ir vištų, turi 
būti nepertoli nuo karų ir mokyklos.

Mes turime keletą gerų bizniavų 
ir rezidencijinių lotų, gražiose ir 
smarkiai augančiose vietose. Mes 
perkam, parduodam ir mainom viso
kius namus, lotus, farmas ir biznius, 
todėl jei tamsta turite ko nors par
duoti, išmainyti arba norite pirkti, 
visada pašaukite Hemlock 0367 Klau
skite Pakalnio, jei turite lotą ir ma
note statyti namą, matykite mumis, 
mes duosime teisingą išrokavimą. 
Mes dėl savo kostumerių padarom 
planus, parupinam pirmus ir antrus 
mortgičius. Todėl dėl visų viršmi- 
nėtų reikalų meldžiame pašaukti 
Hemlock 0367 arba atvažiuokite 
ofisą 2547 W. 71st St.

John Pakel and Co. 
General Building 
Contractors and 

Real Estate

šis na-

i

PARDAVIMUI nauji namai. Jei 
jums reikia tikrai gero namo, atsi
lankykit ir pamatykit šiuos namus. 
Netoli nuo airport, 63 St. ir Cicero 
Avė.

Savininkas ant vietos visą die
ną,

6212-6218 S. Keating Avė.

BARGENAS
2 flatai po 5 kambarius, karštu 

vandeniu šildomas, 2 karų garažas, 
lotas 30 pėdų pločio, parduosiu už 
$3,000 pigiau negu vertas, arba pri
imsiu i mainus bile ką, kaipo dalį 
imokėjimo.

WALTED J. PAUL
6601 S. Western Republic 4170
8236 W. 55th St. Hemlock 2889

PARDAVIMUI 9 kambarių furni- 
šiuota cottage, 2 karų garažas. Bar
genas. Tik biskį įmokėti, 3807 So. 
Halsted St

KLAUSYKIT!
Kam jus bereikalo mokat 

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

pui- 
su

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

Arba rašykit.
CARLSON CONSTRUCTION

COMPANY
10826 S. Talman Avė.

Beverly 9407

Vardas

Adresas
Telefonas

BIZNIAVAS mūrinis namas ant 
plačios gatvės, didelis Storas, 6 rui
mų flatas viršui Storo ir 2 karų ga- 
džius 
arba 
lotus 
kitės

muro. Parduosiu nebrangiai 
mainysiu j privatišką namą, 

ir i kitokią nuosavybę. Kreip- 
prie savininko

J. MILKEVICH, 
7243 So. Ashland Avė.

BARGENAS
Parduodu biznio narna su Jewelry 

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

Savininkas ant vietos 
3223 So. Halsted St.

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

ARLINGTON HEIGHTS 
REALTY CO.

Artlington Heights, III. 
Tel. 316

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

'$250 CASH
PO $35 Į MĖNESĮ IR 

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

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

štai kaip lengva nupirkti.
1. Gali jmokėti taip mažai 

$250.00.
2. Gali įmokėti Lietuviškais Bonais 

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

po $65.00 i mėnesį ir nieko dau
ginus.

Pasimatyk greitai
ED. W. BAKS
BAKŠEVIČIUS

4392 Archer Avė.
Tel. Virginia 0055

gat-

kaip

Pabudavosim 2 flatų 
arba bungalow ant 

jūsų loto
Mes pastatysime jums Chicagoj 

rarba priemiestyj ant juSų loto bile 
kokios rųšies bungalow arba flati- 
ni namą. NEREIKIA NIEKO 
ĮMOKĖTI. 5 arba 6 kambarių 
bungalow arba gražų 2 flatų, 5-6 
kambarių. Rendą kurią labar mo
kate bus užtektina dėl išmokėjimu 
kiekvieną mėnesj. “Multi-celled 
insullation.” Atsišaukite bile kada 
dėl dykai apskaitliavimų ir planų.

Ofisai Chicagoj ir priemiesčiuose, 
atdari vakarais ir nedėliomis.

TRIANGLE 3299

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

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

Krrvs °W
Mes pabudavosim namą ant jūsų 

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

7403 So. Halsted St. 
Triangle 8704-10801 
134 N. La šalie St.

Central 5901-2-3

3 MIEGRUIMIAI
Modemiškas 6 kambarių bungalow, 

$500 imokSti ir po $50 į mėnesį, 
(skaitant nuošimčius. Priimsim j 
mainus išmokėtą lotą.

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

7J 68 and 7089 W. Grand Avė.

CERTIFIED NAMAI 
Statomi per Carpenter

Puikios rezidencijos, 2 flatų, 6 
kambariai apačioj, 5 viršui, $11,000 
$750 įmokėti, po $80 į mėnesį. Yra 
visi reikalingi įrengimai. Lai vienas 
flatas užmoka jūsų rendą. Kamba
riai dideli ir šviesus, puikiai deko
ruoti, aržuolinės grindys, porčiai, 
puikiausi virtuvė, Crane plumbingas 
įmūryta vana, cementinis skiepas, 
skalbykla, 87!4j 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 Grove 491 '*


