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Voldemaras giriasi valdisiąs 
be Seimo

‘Mažesnis kaip penkių pėdų’ diktatoriukas 
sakosi paskelbsiąs rinkimus tik tada, 
kai busiąs visai tikras, jogei išrinktas 
Seimas busiąs klusni jo tarnaitė.

Vakarykštis Chicago Sunday 
Tribūne įdėjo vėl vieną kores- 
pondenciją iš Kauno. Kores
pondentas, John Steele, sako, 
kad priežastis, dėl kurios Eu
ropoje žydinčios diktatūros, 
esąs begalinis opozicijos silp
numas. lai ypačiai parodanti 
Lietuva, kur mažiukas, mažes
nis kaip penkių l>ėdų, žmogu
tis, bet turįs griežtą kumštį, 
valdas kraštu absoliutiškiau da
gi, ne kad Mussolini valdąs 
Italiją arba Pilsudskis Lenki
ją. Abudu pastaruoju dar pre
tenduoją dirbą su parlamen
tais, bet Augustinas Voldema
ras ir tokį kamuflažą panie
kinęs. Jis atvirai sakąs, kad 
jis apsieisiąs be parlamento 
[seimo] tol, kol nebusiąs vi
sai tikras, kad seimas busiąs

Mano, kad Amund- 
seno aeroplaną matę 

krintantį į jūres
KINGS ĮLANKA, Špicberge

nas, liepos 8. — Atvykusio į 
čia Great Northern Goal kom
panijos laivo Ingerfire darbi
ninkai pasakoja, kad birželio 
18 dieną, kai jų laivas pake
liui iš Norvegijos į Advento 
Įlanką buvęs ties Meškų Sala, 
jie matę kažkokį tamsų daik
tą puolantį iš padangės į jū
res. Jie buvę taip toli nuo pa
stebėto krintančio daikto, kad 
negalėję įžiūrėti, kas jis toks 
buvo, ir paskui apie tą įvykį 
užmiršę. Tik kai atvykę vie
ton, jie išgirdę kitus darbinin
kus kalbant apie kap. Poakio 
Amundseno ir jo draugų pra
puolimą atšiaurės leduose. Jie 
dėl to maną, kad jų matytas 
krintąs į jūres daiktas veikiau
siai buvęs Amundseno aero
planas. . < i

Dabar jau praslinko trys sa
vaitės nuo laiko, kai kap. 
Amundsenas prapuolė, aeropla
nu išskridęs su penkiais ki
tais draugais susikalusio diri
žablio Italia įgulos žmonių 
ieškoti. Visi ieškojimai jų iki 
šiol nedavė nekokių vaisių.

4 užmušti tramvajui 
užgavus busą

I 1 1,1
LOCKPORT, N. Y. liejjos 8. 

— Rocl>ester-Lockport-Buffalo 
linijos tramvajui užgavus kryž
kelėj busą, keturi asmens bu
vo užmušti, o aštuoni kiti pa
vojingai sužeisti.

Nelaimė atsitiko ties Cbest- 
nut Ridge.

Užmušti buvo buso šoferis 
('baries McClure, Miss Gene- 
vieve Wilson, \Valter Stein ir 
John Quile, visi iš Royaltono.

Didžiojo karo veteranas 
nusižudė

EASTMAN, Wis., liepos 8. 
— Šautuvu pasidarė čia sau 
galą Frank Horal, 33 metų, 
didžiojo karo veteranas. Nu
sižudymo priežastis — sunai
kinta per karą sveikata.

klusnus.
Korespondento — greičiau 

“mažesnio kaip penkių pėdų 
žmogučio” jam pakišta — 
nuomone, prieš diktatūrą Lie
tuva sirgus partijomis. Jų bu
vę daugybė. Paskutinis Lietu
vos seimas turėjęs 85 atsto
vus, o jie atstovavę dvidešimt 
šešioms partijoms. Padėtis bu
vus kiek pataisyta tų dvide
šimt šešių partijų susigrppavi- 
mu j septynius didelius blo
kus, tačiau tų didelių grupių 
sudėtis visados keitusią ir dėl 
to nė vienas ministeris pirmi
ninkas negalėdavęs turėti pa
tvarios daugumos seime.

Tokia buvus situacija Lietu
voje, kai pagaliau Voldemaras 
pasigrobęs valdžią ir paleidęs 
seimą.

Bandė sudaužyti trau
kinį Meksikoje

EL PASO, Texas, liepos 8. 
— Iš Meksikos Miesto prane
ša, kad nežinomi piktadariai 
bandė sudaužyti traukinį Mek
sikos Miestas-Laredo geležinke
lio linijoje.

Nelaimės išvengta tik dėl to, 
kad darbininkų kuopa laiku 
užtiko vienoje vietoj paardy- 
tus bėgius ir urnai davė tele
gramą, kad sulaikytų pasažie- 
rini traukini. » •

Italų Austrų santy
kiai atnaujinti

VIENA, Austrija, liepos 8. 
— Diplomatiniai santykiai tarp 
Italijos ir Austrijos tapo vėl 
atnaujinti.

Italijos ministeris Aurili, 
kuris kovo mėnesį buvo at
šauktas į Romą dėl to, kad 
Austrai kritikavo fašistų po
litiką Pietų Tiroliuj, dabar vėl 
grįžo į Vieną savo pareigų ei
ti.

Rumanija dekoravo 
Henry Fordą me

daliu
DETROIT, Mich., liepos 8.

Andrei Popovič, Rumanijos 
legacijos Wiashingtone sekre
torius, oficialiai prisegė auto
mobilių fabrikininkui, Henry 

Fordui, Rumanijos Karūnos 
Ordeno kryžių už “nuveikimus 
pramonėje ir nuopelnus socia
liuose ir tarptautiniuose san
tykiuose.”

ĮšOVfi Į GIMNAZIJOS DIREK
TORIAUS BUTĄ

KAUNAS. — Birželio 14 d. 
apie 12 vai. naktį kaž kas per 
langą įšovė į vietos gimnazi
jos direktoriaus Mejeraičio 
Tercijono butą. Piktadaris ne
surastas.

DU NEGRAI NUŽUDYTI

COLUMBUS, O. — Baudžia
majame valstijos kalėjime ta
po elektra nužudyti du neg
rai, pasmerkti dėl nušovimo 
policininko.

Slapukas radio skelbia 
visus miesto skandalus

CROOKSVILLE, Ohio, lie
pos 8. Crooksvilles miesto 
ir apielinkės žmonės vieni juo
kias, kiti siunta iš piktumo 
dėl vienos slaptos vietos radio 
stoties darbų. Ta nežinoma ra
dio stotis, skelbiantis vardu 
“PIMJ”, įsimanė kasdien broad- 
cast’inti visus vietos skanda
lus skandalėlius: kas savo pa
čiai kailį iškaršė, kieno pati 
kur su svetimu vyru buvo ar 
mylavus — ir panašias isto
rijas. Nenuostabu, kad urnai 
ir uoliai imta stoties ieškoti. 
Nusamdyta specialiai detekti- 
vai, išjudinta šerifas su savo 
deputies ir pagaliau atsišauk
ta j federalinę radio komisi
ją

Vienarankis ir beko
jis aviatorius skris 

per Atlantą
WHEELINiG, W. Va., lie

pos 8. — M. R. Daugherty, 
neturįs kojų ir teturįs vieną 
ranką West Virginijos aviato
rius, žada netrukus skristi per 
Atlanto vandenyną. Jei betgi 
kurios nors netikėtos aplinky
bės sutrukdytų skridimą per 
Atlantą, tai jis bandysiąs nu
skristi be sustojimo į Mek
sika. €

Vyras ir pati nuplakti 
teisme už žiaurumą 

vaikams
LITTLE HOCK, Ark., liepos 

8. — Bylos metu, susirinkę* tei
smo kambary žmonės, vyrai ir 
moterys, nuplakė vieną vyrą ir 
jo pačią, kaltinamus dėl žiau
rumo dviem, jų priimtiem au
ginti, vaikam.

Nuplaktieji yra J. C. Rhodes 
ir jo pati, kuriuos teismas nu
baudė dešimčia dienų kalėji
mo ir pasimoketi po $10 pa
baudos. Juos apskundė jų kai
mynai, kurie teisme liudijo, 
kad Rhodes’ai laikė vaikus, 
kurių vienas buvo 5, antras 
7 metų, daržinėje grandiniais 
prirakintus prie balkių taip, 
kad basos vaikučių kojos vos 
žemę siekė. Ir kai į teismo 
kambarį buvo atvesti abudu 
vaikučiai, kurių kojos buvo su
tinusios nuo grandinių lankų, 
teisme buvę žmonės taip įtū
žo, kad vyrai pastvėrė Rhodesą, 
o moterys — jo pačią, ir abiem 
gerai įkrėtė.

Farmerys, karo vetera
nas, pasikorė

ĄU1NCY, III., liepos 8. — 
Del sunaikintos per karą svei
katos, pasikorė vietos farme
rys ('Įaudė Smith, didžiojo ka
ro veteranas. Paliko žmoną 
našlę.

Susekė kalinių sąmoks
lą pabėgti'

JACKSON, Mich., liepos 8.
- Vyriausybė susekė kalinių 

sąmokslą nuveikti sargybą ir 
visiems pabėgti iš valstijos ka
lėjimo. Trys sąmokslo vadai 
tapo uždaryti vienišai, kiti 
kvočiami.

TRYS KALINIAI IŠTRUKO 
Iš KALĖJIMO

SUPERIOR, Wis., liepos 8. 
— Sumušę iki be sąmonės sar
gą ir atėmę iš jo raktus, iš 
Douglas kauntės kalėjimo pa
bėgo trys kaliniai 
tai.

/

Robert Mantell su savo žmona Genevieve Jlamper. šiomis 
dienomis Mantell numirė Brucewoode, N. J., turėdamas 74 me
tus. Jis buvo pagarsėjęs artistas. Prieš keletą metų jis lankė
si Chicagoj ir statė Shakespenre’o veikalus.

291 žmogus prigėrė 
laivui paskendus

SANTIAGO, Čilė, liepos 8. 
— Jūrių ministerijos praneši
mu, du šimtai devyniasdešimt 
vienas asmuo neteko gyvybių, 
paskendus armijos transporto 
laivui Angamos. Laivas pa
skendo Arauco įlankoje.

Aštuoniasdešimt žuvusių bu
vo pasažieriai. Laivo įgulos 
žmonių lik penki buvo išgel
bėti. Laivo kapitonas, katas
trofai įvykus, nusišovė.

Petro Didžiojo kilimas 
parduotas už $110,000
LONDONAS, liepos 8. — 

Christie Lombarde andai buvo 
parduotas Tarptautinei Meno 

Galerijai “ciesoriaus persiškas 
kilimas,” kadaise Rusų caro 
Petro Didžiojo dovanotas Au
strų imperatoriui Leopoldui. 
Kilimas, kuris yra 25 pėdų il
gio ir 10 pėdų 8 colių pločio, 
parduotas už $110,000. Aus
trijos valstybės muziejus buvo 
priverstas parduoti jį repara
cijų komisijos įsakymu.

Mašina užmušė farmerį
FAIRBURY, Neb., liepos 8. 

— Jo arkliams pasibaidžius, 
kviečių rišamos mašinos buvo 
užmuštas vietos farmerys Hen
ry Vorderstresse, 55 metų am
žiaus.

Smarki audra Kama; 
juos

KAUNAS. — Birželio 11 d. 
Vaitkunų ir Burbų kaimuose, 
Kamajų valsč., Rokiškio apskr. 
audra sugriovė 10 trobų, me
džių išvartė. Nuostoliai apie 
14,000 litų.

Chicagai ir apylinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Nenusistojęs oras; gali būt 
lietaus ir perkūnijų; vėsiau; 
stiprokas mainąsis vejas.

Vakar temperatūros buvo
tarp 79° ir 91° F.

šiandie saulė teka 5:22, lei- 
kriminalis- džiasi 8:27. Mėnuo teka 12:08 

i ryto.

Fordas statys Veng
rams 125 mylių plentą
BUDAPEŠTAS, Vengrija, lie- 

pos 8. — Finansų žurnalas 
praneša, kad Amerikos auto
mobilių fabrikininkas, Henry 
Ford, sutikęs įsteigti gerą, 125 
mylių ilgumo, plentą iš Bu
dapešto į Szegedeną, ta sąly
ga, kad Vengrijos valdžia leis 
jo automobilius importuoti į 
Vengriją be muito, taip kad 
jie butų galima parduoti čia 
po $400.

Žurnalas sako, kad panašią 
sutartį Fordas turįs padaręs su 
Bulgarija.

Sudegė javų elevato
rius; $500,000 nuostolių

MILVVAUKEE, Wis., liepos 
8. — Vakar čia sudegė dide
lis Riebs Jr. javų elevatorius, 
kuriamo, sako, buvę apie šim
tas tūkstančių bušelių javų su
pilta. Nuostoliai siekią apie 500 
tūkstančių dolerių. %

Elektros viela užmušė 
kasyklų darbiniunką 

—\ ......
ASHLAND, W/is., liepos 8. 

— Voluntecr anglies kasyklo
se netoli nuo Negaunee vakar 
buvo užmuštas kasyklų darbi
ninkas Martin Olson, kuris 
dirbdamas netyčia užgavo elek
tros vielą.

UŽMOKĖJO $650 UŽ LAKŪ
NĖS EARHART VĖLUKĄ

NEW YORKAS, liepos 8. — 
Vienas muzikos komedijos ak
torinis, Charles Winninger, 
viešame aukcione, padarytame 
Palace teatre, nupirko mažą 
šilkinį Amerikos vėluką, kurį 
Miss Amelia Earhart gabeno
si su savim kelionėj per At
lantą Friendship monoplanu. 
Winninger sumokėjo už vėlu
ką $650, bet Miss Amelia prie 
vėl ūko davė jam dar priedo — 
bučkį.

SPRINGFIELD, III., liepos 
8. — Gesinant gaisrą, kilusį 
gazolino stoty, buvo sužeisti 
keturi gaisrininkai. Ugnis pa
dare $4,(XX) nuostolių.

Gyvulininkystės paroda 
' Šiauliuose

KAUNAS. — Šiemet ruošia
ma pirmoji gyvulininkystės pa
roda Šiauliuos rugsėjo 2 ir 3 
dienomis.

Japonų diplomatiniai 
pakeitimai •

TOKIO, Japonija, ‘liepos 8. 
— Praneša, kad Japonų kabi
netas nutaręs paskirti užsie
nio viceministcrį Katsuji De- 
buchi ambasadorium Washing- 
tone, o ambasadorių Tsuneo 
Matsudairą iš Washingtonc 
perkelti į Londonu vietoj Kei- 
shiro Matsui, kurs dabar yra 
grįžęs į Japoni j j.

Ambasadorius Mor- 
row pas Callesą

MEKSIKOS MIESTAS, lie- 
pos 8. — Ką lik grįžęs iš 
Jungtinių Valstybių, ambasa
dorius Ilvvigbt W. Morronv 
tuojau atlankė prezidentą Cal
lesą ir konferavo su juo per 
daugia kaip valandą laiko.

Politinė Lietuvos Uni
versiteto studenčių 

byla
KAUNAS. — Birželio 15 d 

Kariuomenės teismas, gen 
Šniukštai pirmininkaujant, na
grinėjo Lietuvos Universitete 
studenčių M. Navikaitės ir V. 
Mikolaitytės bylą. Studentėm 
buvo kaltinamos prigulėjime 
prie nelegalės “socialistų revo
liucionierių maksimalistų par 
tijos”, turinčios tikslą “nuver
sti esamąją valstybės tvarką”.

Teismas pripažino M. Navi 
kaitę kalta ir nuteisė ją 8 me 
tams sunkiųjų darbų kalėji
mo. V. Mikolaitytė buvo pri 
pažinta kalta tik nelegalės li
teratūros laikymu ir nuteisti 
3 metus kalėti. Mikolaitytei 
užskaičius kalėjime jau išsėdė
tą laiką ji buvo paleista.

NUŠOVĖ FARMERĮ IR PA1> 
BUVO NUŠAUTAS

URBANA, Ohio, liepos 8. - 
Netoli nuo čia Parmos darbi 
ninkas Fa va Oiler, 37 metų 
be jokios priežasties nušovi 
savo šeimininką, farmerį M 
Keeraną, ir bandė nušauti jc 
žmoną, bet moteriškei pavyki 
ištrukti. Oiler jmj to bandė pa
bėgti, tačiau farmerio brolis 
brolis pasivijo jį lauke ir mir 
tinai pašovė. Sako, kad Gilei 
pirmiau buvęs pacientas prote 
ligomis sergančių ligoninėje.

Vokiečiai vėl laimėjo 
skridimo rekordą

DESSAU, Vokietija, liepos 8 
— Vokiečių lakūnai vėl laimė 
jo ilgumo skridimo rekordą.

Junkero vienu motoru aero 
planas W-33 su pilotais Johan 
nu Bisticzu, vengru, ir A. H 
Zimmermannu išbuvo ore 6.r 
valandas ir 31 minutę, per tę 
laiką* sukeliaudami arti 5,00( 
mylių. Visą laiką jie skraidžio
jo tarp Dessau ir Leipcigo.

Besimaudydamas prigėrė

BEARDSTOWNE, III., lie
pos 8. — Illinois upėje, netoli 
nuo čia, besimaudydamas pri
gėrė Emory Walton, 27 metų.

DVI MOTERYS UŽMUŠTOJ 
AUTOMOBILIUI APVIRTUS

NEWARK, , N. J., liepos 8 
— Jų automobiliui apvirtai 
netoli nuo North Cakhvell, bu
vo užmuštos dvi jaunos mo
terys, Miss Sarah Hughes ii 
Miss May Shaffrey, abidvi it 
Newarko. šoferiavęs vyras 
Russell Garrct, buvo pavojin
gai sužeistas.

No. 161

Vokiečiai nusivylę 
saviškiais Atlanto 

jūrių skridikais
Kūrino miestas atsisakė kelti 

didelį kap. Koehl’io ir v.jn 
Huenefeldo priėmimą, kam 
jie lankėsi pas buv. kaizerį

BERLYNAS, liepos 8. — 
Koelno miestas rengėsi su mil
žiniškomis iškilmėmis priimti 
skridikus per Atlantą, kap. 
Koehl, baroną von Huenefeldą 
ir maj. Fitzmaurice, kai jie 
atvyks į Koelną, bet dabar jie 
jokių ovacijų nebesulauks.

Kai tik miestas sužinojo, 
kad lakūnai, atskridę iš Airi
jos į I lolandiją, padarė vizitą 
buvusiam Vokietijos kaizeriui 
Vilhelmui, gyvenančiam ištrė
mime Doorne, tuojau visos ofi
ciali nes jų garbei iškilmės bu
vo anuliuotos (panaikintos).

Koelnas laiko lakūnų vizitą 
buvusiam kaizeriui užgavimu 
Vokiečių respublikos, ir Atlan
to skridikai iš tautos didvy
rių koelnieč.’ų akyse virto mo- 
narchistų politikieriais.

Latvijos prezidento 
žmona mirė

RYGA, liepos 8. — Vakar 
mirė ponia Zemgalienė, latvių 
respublikos prezidento žmona. 
Ii sirgo širdies liga.

Trys asmens užsimušė 
aeroplanui nukritus
LA PAZ, Bolivija, liepos 8.

Vakar nukrito žemėn pa- 
uižierinis Lloyd Aero Bolivia- 
no kompanijos aeroplanas, 

skridęs iš Santa Cruz j Cocha- 
bamba. Užsimušė pilotas Bernt, 
mechanikas Sclnvab ir pasa- 
žierius senora Baųuel de Flo- 
res, vieno Bolivijos kongreso 
nario žmona.

Kinų piratai puolė
Britų laivą

HONKONGAS, Kinai, liepos 
L — Pranešimai iš Sainšui sa
vo, kad kiniečių piratai [jūrių 
plėšikai] puo|ė Britų -prekių 
'aivą. Atėmę iš įgulos pinigus, 
plėšikai greitai pabėgo, pama
tę, kad laivui į pagalbą sku
binasi vienas Britų karo lai
vas. Užpuolimas įvyko netoli 
nuo Katlee.

Pasažierinis traukinys 
susikūlė

SISTERSVILLE, W. Va., 
■iepos 8. — Netoli nuo čia iš
trukęs iš bėgių susikūlė pasa
žierinis Baltimore and Ohio 
geležinkelio traukinys. Lai
mingai, nė vienas pasažierius 
pavojingai nebuvo įsužeistas, 
nors visi buvo stipriai sukrė
sti.

Nauji žemės supurty- 
mai pietinėj Meksikoj

MEKSIKOS MIESTAS, lie- 
uos 8. — Pietinės ir ccntrali- 
lės Meksikos dalyse, kur ne
senai įvyko stiprių žemės dre
bėjimų, vakar vėl buvo jau
sti supurtymai. Drebėjimas 
/pačiai buvo stiprus Saliną 
Cruze.

Mulas užmušė farmerį
BRIGHTON, III., fkepos 8.
Spyręs, jo paties mulas už

mušė turtingą farmerį George 
Biliardą, vietos First National 
banko pirmininką.

/
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ĮkorespondencuosĮ
Pittsburgh, Pa

Piknikų epidemija

or-Lietuvių įvairių krypčių 
ganizacijos bei šiaip pavieniai 
asmens, taip tankiai ėmė reng
ti “piknikus”, kad ir svečių 
jiems nepakanka.

Rengėjams rengiant “pikni
kus” reikalinga susitarti, kad 
rengiamosios pramogos neįvyk
tų tą pačią dieną keliose vie
tose, tuomet organizacijos, 
rengiančios piknikus, bus ga
rantuotas svečių atsilankymu 
ir pelnu.

Vienintelis kelias • aukščiau 
minėtam dalykui pataisyti —į- 
kurimas “Lietuvių taut. Tary
bos” skyriaus, kur daly
vautų visų krypčių organiza
cijų atstovai rūpindamiesi ben
drais ir visus pakraipų lietu
vius liečiančius dalykais.

Tiesa, pernai rudenį “Lietu
vių Taut. Taryb.” steigimo rei
kalu buvo susirūpinta! tuo ti
kslu buvo net sušauktas stei
giamasis susirinkimas ir išrink
ta laikinoji valdyba, liet nuo to
laiko nieko apie ją nebegirdėti.' nebuvo leidžiami.

Ar nebūtų laikas, musų |ia- Petrauskas dalyvavo kaipo gar- • 
čių gerovei, tęsti pradėtąjį dar- bės svečias. Laike 

visi penki delegatai buvo pa
kviesti papasakoti 
džius iš Seimo, 
nešimai buvo 
Komp. Petrauskas kalbėjo apie 
meną. Vienas rengėjų delega
tus ir komp. Petrauską apdova-

ne,—jis su visais buvo malonus 
ir draugiškas, su visais jis su
tiko, todėl visi jo gailėjos ir 
verkė. O jau mažas sunukas, 
duktė Aldona ir draugė Neviac- 

moteris, alpo 
iš gailesčio. Dukterį Aldoną 
du vyrai atvedė prie kapo, bet 
nuo kapo negalėjo nuvesti, — 
turėjo nešte nunešti. O 
rj, nešte atnešė ir nešte 
šė.

Ko dagyvenome per
10 metų

pasažierai buvo atsargesni: jie kienė, velionio 
įraudo lyg indėnai, bet sirgti 
jiems neteko.

Grįžti Chicagon manome 13 
dieną liepos. Grįšime kitu ke
liu. Manome apsinakvoti arti 
Dexterville miestelio viename 
lietuvių valdomame bičių ūky, 
kur dabar ūkininkauja musij I džias'įaidotuvt7;
gerai žinomas 
Kl. Vilkas. Gi 
(šeštadieny) jau 
Chicagoje. Taip 
manau rasti 
nenusivarginti 
tant į Eagle River pats vienas 
be pamainos turėjau valdyti 
automobilį apie 16 valandų, kas 
mane be galo nuvargino.

—J. Lapaitis.

mote- 
nune-

grau- 
karta

savo pažįstamo.
—Nežinau. Aš čia neseniai.

Galima paklausti. — Sustojo
me.

Nušoko nuo šieno kupetos. 
Susipažinome. Pakviečiau pas 
save. O per tris dienas ir už
sakus padarėme.

Kaip sutaupysiu pinigėlių, 
manau sau, Kauną žmonelei pa
rodysiu.

Pasakiau jai, apsidžiaugė.
—Tiktai, sako, ne dabar. Pa

vasarį.
—Kodėl ?
—Juk man reikia baigti.
—Ką baigti.
—Medicinos fakultetą. *
Mano akys pasidarė didelės.

Na, manau sau, aš vėl pakliu-1 “šiais 
vau.

—Tu ūkininkė?
—Ūkininkė.
—Ir tėvas.
—Ūkininkas. Ir dėdė.
Aš tik numojau ranka.
Pavasarį ji baigė. Visą vasa

rą dirbome lauke, o rudenį iš- kamais?

ir Laikrodininkas—
A. Savickas

Persikėliau dirbti pos JOS. F. 
BUDRIK, Corp. Taisau viso
kius laikrodėlius ir auksinius 
daiktus už žemą kainą, parduo
du Deimantus, šliubinius Žie
dus, Rankinius Laikradėlius, 
Sidabrinius Paišelius, Auksines 
Plunksnas daug pigiau's kaip 
kitur:

—Jonai, tu apsivedei?
- Uch. Duok papirosą!

m i istorija. Bijojau apsivesti. 
Moterys man buvo kažkokios 
įtartinos: patelės, isterikės....
Ėjo kalbos apie šeimynos krizi, 
apie naują moterį. Tarnavau 
aš vienoje inspekcijoje, tekda
vo visur reikalais pavažiuoti. 
Taigi fabrikon reikalai mane 
nustūmė. Čia aš pirmą sykį pa
mačiau darbininkes, 
įdomautis, 
traukti prie 
kur, manau, 
darbininkė.
gyvenimo draugė. Susipažinau 
su tokia viena audėja. Įkrito į 
akį ir tiek. Ėmiau jau aš čia 
apie vestuves pamažėl mąsty
ti.... staiga istorija,.... Sako
man Marytė:

—Jonai, veskis 
dienį į simfonijos

Aš asmeniškai',
kius, nedaug rimtoje 
ir nusimanau, todėl 
ir klausiu:

- Nejaugi muzika 
niauja?

—Tai kvailas! Aš 
servatoriją baigiau.

šalčiukas per kūną 
ir j>erėjo.

—Meluoj i!
•—Kaip gi, 
—Palauk!

viena?
—Fabrikos
—Tai kaip konservatorija?

Taip sau, baigiau ir viskas. 
—Keista. O kas tavo tėvas? 
—Audėjas. Ir dėdė buvo au

dėjas. Motina audėja. Viena 
tiktai tetulė be nusistatymo: 
iš miesčionių luomo....

Aš nepatikėjau.
—Gerai, sakau, paimsiu bi

lietus.

Įdo- ap- 
nei

vykome Kaunan. Tai kokia, 
brol, istorija. Duok papirosą.

Jonas užsirūkę papirosą 
šypsodamas tarė:

—Taigi, nepasisekė man 
sivesti nei su darbininke,
su ūkininke. Taip ir gyvenu su 
inteligente. Bet kas bus už 20 
metų? Per tą laiką galima ne 
tik konservatoriją arba medici
nos fakultetą, bet ir baleto mo
kyklą baigti. Nors, tiesą pasa
kius, jau ir dabar baigia. V. C.

[“Spaktyva”]
Tokias tragingas ir 

___  ________ t pirmą 
žmogus, p-as ^o|co matyti Verkė pati, ver- 

epoa 11 (. vaikai, verkė kalbėtojai ir 
verkė visa publika.

Draugas Bagočius, baigda
mas prakalbą, pranešė publi
kai, kad rūpinamasi draugo Ne
viacko šeimyna ir pastatymu 
jam paminklo. Tapo išrinktas 
laikinis komitetas iš Bagočiaus, 
Michelsono, Gegužio, Anestos 
ir Taurinsko, kurie išdalino vi
siems konvertus su kortelėmis, 
kad čia pat ant vietos surinkti 
aukų; arba vėliau priduotų 
“Keleivio” ofisai). Kas ir buvo 
tuoj padaryta. Mačiau, kaip 
žmonės dolerius į konvertus ki
šo ir komtietui perdavinėjo. 
Kiek buvo ant vietos suaukota 

1 —nepatyriau. Apie tai komi- 
• tetas praneš.

Ir tai taip palaidojom • vieną 
draugą J. Neviacką, kurį bus 
sunku užmiršti. Jį galima pa- 

, • - vadinti Bostono ir apylinkės 
'lietuvių pionierium. lad dar 
kartą ištarkim: tegul bus jam 
lengva šios šalies žemelė.

—Kaulinaitis.

manome būti 
darydamas, 

geresnį kelią ir 
savęs. Vyks-

Detroit, Mich

Vakarienė delegatams priimti

Birželio 29 d. Lietuvių Sve
tainėj buvo surengta vakarienė 
delegatams priimtu Vakarie
nę rengė SLA. 352 kuopa. Pub
likos buvo apie 50 žmonių. Tai 
tik kuopos nariai, nes pašaliniai

Komp. M. |

bą.—Stud. P. Dargia.

Eagle River, Wis
savo jspu- 

Delegatų pra- i 
gan įdomus.

Apie 3 vai. liepos 
dienos rytą mudu su 
pasiėmę p. Daračiunienę, Pra- nojo gėlėmis, 
ną Žuką ir Lukošaičių mergai
tę, išvykome į Wisconsino vals- dvi jaunos ir smarkios panelės
tiją atostogauti. ! —A. Mikuliutė ir Brazauskaitė.

pirmos 
žmona, Pittsburgh, Pa

Laike vakarienės patarnavo Lietuvių taut. Jaunimo Meno 
d r-jos piknikas

Apleidžiant

tušti ir todėl apie 7 vai. ryto 
jau buvome Milwaukee mieste. 
Buvome biskį išklydę iš kelio, 
bet pažiūrėję į žemlapį vėl pa
sileidome link Oshkosh miesto.

Atostogoms vietą iš anksto 
mes buvome pasirinkę J. Shar- 
kos vasarnamį, kuris randasi 
apie penkios mylios už Eagle 
River miestelio. Nužymėtąją 
vietą pasiekėme tą pačią dieną 
8 vai. vakaro.

Eagle River miestelis, kaip 
jį ženklina žemlapiai, randasi 
350 mylių nuo Chicagos, bet 
kol mes pasiekėme jį, mano 
Falconas įregistravo arti ketu
rių šimtų mylių.

Wisconsino keliai visur geri, 
išskyrus vieną tarpą, apie 30 
mylių prieš Eagle River, kur 
prasidėjo miškai, iš kurių, ro
dos, niekda nebeišvažiuosi. Šis 
kelias žvyro ir jis nebūtų taip 
blogas, tik tankiai randa stai
gių pasisukimų ir nedidelių kal
nelių. Niekaip tačiau negalė
jome atsidžiaugti šios apylinkes 
gamtos gražumu.

Vieta, kurioje mes dabar dienų. J. Overaitis išdavė la- 
leidžiame atostogas ir kurioje bai gerai prirengtą raštišką ra
ibas Sharka ūkininkauja, ran- portą. Teko, sakė jis, daly- 
dasi ant Perch ežerėlio kranto, vauti keliuose seimuose. Ta
is visų pusių esame apsiausti čiau tokio triukšmingo, /kaip 
nepereinamais miškai, kame pereitasis, dar niekuomet ne
viešpatauja amžina tyluma, buvę.
Girdime tiktai paukščių ir var-1 
lių dainas. ‘

Baigiame jau pirmą atostogų rinkimas užsidarė, 
savaitę, bet diena iš dienos pas 
mus gražu, šilta ir saulėta.' 
Verta pažymėti, kad Wisconsi- 
no saulė nepaprastai karšta,' 
bet naktys gana vėsios. Nak
timis reikia gana storokai pri
sidengti. Tatai yra labai gera 
pailsini. Nežiūrint, kad čia die-'

SLA. 352 kuopos susirinkimas

Liepos 1 d. Lietuvių Svetai
nėj įvyko šios kuopos susirin
kimas. Valdyba dalyvavb vi
sa, išėmus organizatorių Ka- 
celiauską. Pirmiausia ėjo val
dybos ir komisijų raportai. Va
karienės komisija raportavo, 
jog vakarienė nusisekė gerai— 
svečių atsilankė daugiau, negu 
buvo tikėtasi. Ne tik* visos 
rengimo išlaidos tapo padeng
tos, bet dar liko $10.95 pelno. 
Komisija palikta ir ant toliau 
veikti.

Tapo nutarta šį mėnesį 
rengti išvažiavimą į Boblo
lą. Išvažiavime adv. Uvick pa
sakys trumpą prakalbą apie 
Susivienijimo reikalus.

Toliau sekė delegatų praneši
mai iš SLA. Seimo. Adv. Uvick 
išdavė raportą. Jis pabrėžė tą 
faktą, jog dėl opozicijos triukš- 
mavimo Seimas turėjo užsitęs
ti ilgiau, negu reikėjo. Esą prie 
normalių sąlygų tiek darbo bu-

I tų buvę galima atlikti į porą i

2 vai. po p 
svečiai. Vieni 
“streetkariais” 

laimingiej i— au tomobi-

ėjo pės- 
važiavo,

Pradėjau 
Ir pradėjo mane 
darbininkės, štai 

tikroji moteris: 
Bus gera žmona,

Paaiskinkite, paaiškinkite!!!

mane šešta- 
koncertą....
tiesą pasa-

muzikoje 
nustebau

tave įdo-

juk

taip

pernai.
Bet kas tu

audėja.

kon-

ėmė

per

“Liet. Aidas” 68 Nr. Ekono
mijos skyrius:

i metais Susisiekimo 
Ministerija daug dėmesio krei
pia į tinkamų plentų remonto 
sutvarkymą.”

Tai gadynė! Seniau remon
tuodavo netinkamus plentus, o 
dabar — tinkamus. Kas tai? 
Gal kad padarius ir juos netin-

Elgin laikrodėlį 7 akmenų po 
$6.50 ir aukščiau 
Elgin Rankiniai 
laikrodėliai p o 
$14.50.
Šliubiniai Žiedai

balto aukso" 18K po $5 iki $15. 
26 šmotai Sidakrinių Peilių Ro- 
gers už $9.00.
Didelis pasirinkimas Jewelry 
Vėliausių madų.
Deimantai parsiduoda ir ant 
lengvų išmokėjimų.

JOS. F. BUDRIK, Ine 
3417-21 S. Halsted St. 

Chicago
Tel. Boulevard 4705

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

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

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

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

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

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

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

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

1618 West 18-ta Gatve

UJelicious

ood
A food for pro* 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele* 
ments for health 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele* 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

Nuėjome šeštadienį į koncer
tą. Koncertas iš Bethoveno, 
Verdi muzikos. Man nors į au
sį belsk, o ji klausosi išsitem
pusi, akys blizga. Man, kvai
lam, aiškina. Kokia gi čia, ma
nau sau, darbininkė! Ne, Jonai, 
nepataikei! Ir nukreipiau rei
kalą atgal. Ėmiau rečiau užeiti, 
rečiau matytis. Ji, užsiėmusi, 
nepastebi. Nuvažiavau aš vasa
rą į sodžių. Apsistojau. Patiko 
man tenai beveik visKas, ypač 
raudonveidės. Štai kur, manau 
sau, tikroji moteris: ūkininkė. 
Čia tau ne miestas su abor
tais.... Ir čia aš nusivyliau. Ei
nu ,pamenu kaip šiandien, iš 
savo kiemo per kaimą. Žiuriu, 
viename 
kupeton 
įdegusi.

—Kas

Jaunimo dr-ja kiekvienais 
metais turi savo iškilmingą me
tinį pikniką.

Birželio 17 d. įvyko vienas 
tų piknikų. Vieta buvo pa
rinkta graži, žalumynais apau
gusioje Glanshaw, Pa.........  v..

Apie 
rinktis 
ti, kiti 
na, o 
liais.

Šiame piknike buvo susirinkę 
įveik visi veiklesnieji lietuviai, 
pasižymėję musų tautiniame 

i bei kultūriniame darbe,—daug 
įvairių biznierių, amatninkų, 
darbininkų ir daug daug links- 
maus džiuginančio jaunimo.

Svečių tarpe matėsi: pp. 
Pivorunai, liet. duonkepyklų 
užlaikytojai ir žymus vietiniai 

i veikėjai pp. Virbickai —“San- 
i daros” ir SLA. veikėjai; siuvė
jai, Monekas ir Viktoravičius; 
biznieriai, Pauarzas, Kazlaus
kas, Stankus ir Gaižiūnas; 
amatninkai-darbininkai, vieti
niai liet, veikėjai: Uždara, Ba- 
gočius, Šumila, Lukšys, Urbo
nas ir daug kitų, kurių pavar- 

; džių nebeatsimenu.
Svečius valgydino ir linksmi

no Meno dr-jos nariai-ės bei 
muzikantai.

Susirinkusieji, prie p-lės Pla- 
takiutės vedamo orkestro, links
minosi iki vėlaus vakaro, o sau
lutei leidžiantis visi geram upe 
išsiskirstė.

Jaunimo Meno dr-ja dėkoja 
svečiams už atsilankymą bei 
paramą musų darbe; mes—jau
nuoliai (ės) pasižadame jums 

So. Boston, Mass. ’;ateinant*.rudcnį p«'ink»minti ’ |jus svetainėse—muzika, damo-
----- - - - - -I mis ir teatrais.

Dr-jos prezidentas 
stud. P. Dargis.

su- 
sa-

Po to, kai finansų sekreto
rius išdavė savo raportą, susi- ■

—J. Ambrose

Draugi .1. Neviacko laidotuvės i

pailsini. Nežiūrint, kad čia die- Liepos 4 d. |m> pietų išlydėjom 
nos karštos, bet tokio sunkumo draugą J. Neviacką į Norwoodo 
ir dušnumo, kokis yra jaučia- kapines (12 mylių nuo Uosto
mas karštomis vasaros dieno- no), kur ir palaidojom, 
mis Chicagoje, čia nėra. Žmo
gus jauties liuosas, smagus ir pirmą karte matė, 
lengvai gali atsikvėpti. Nega
lima betgi išsirengusiam būti 
saulėje. Jau kada saulė grie
bia nuogą kūną, tai taip nude
gina, kad tenka delei to sirgti. 
Atvykęs čionai pirmą dieną 
taip jsideginau, kad jau trečia 
diena negaliu nei pasikrutinti, 
nei drapanom apsivilkti, nei 
tinkamai miegoti. Kiti mano' kas

Tokias laidotuves Bostonos
Kvictkų,

ji 0 KRAFT-PHENIK 

CHEESE COMPANY

Draugijų epidemija

vainikų buvo prikrauta trys 
automobiliai, žmonių prisirin- ^tonihoje 
ko apie 4 šimtai, automobilių “Lįetuvos 
lydėjo 60. Pas kapą draugai 
Bagočius ir Michelsonas pasa
kė po gražią prakalbą, 
prakalbų kuone 1 
verkė, net ir patys kalbėtojai ' 
verkė, nes draugas J. Neviac- 

ar buvo kam draugas, ar

Neseniausiai susitvėrė Kris
taus Meilės Draugija, vėliau 
kunigaikščių, galų gale skaito
me “100 Šiaulių Naujienose” 

žinią su antgalviu: 
vietinių galvijų drau-

Nu, jei jau galvijai, nors kol
-’ Laike fcas jr vietiniai, į draugijas ėmė 

visa publika spiestis, tai jau galas!

Siųskit pinigus per
NAUJIENAS

kieme mergytė šieną 
krauna. Tokia tvirta,

tokia? — klausiu

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

Klozcto nutiltas Jrenr- 
tas. $13.50. Pirkit nuo 
musų oIhcIIo kainomis. 
Namu apiildyino jron- 
irimai parduodami leng
vais iiniokfljitnais.
Peoplcs Plumbing & 
Heating Supply Co.
490 Molwaukee Avė., 

461 N. Halsted Nt.
Haynitfrkot 0075—0070

Phone V irgi n i u 20 5 4

JOSEPH VILIMAS 
/V a m u St a t y m o 

KONTR AKTORIUS
4558 S VVaahtenav. Avė Chicago, III

Budavokit sau porčių 
ar garažą

Budavokit dabar, sutaupykit daur 
pinikų.
Galit užmokėti visus pintinis arba 
mokėti po l»»kl kas mėnesį ma
žais tAmokėjimals.
M<‘h taipgi budavoiamo ▼asarna> 
mins ir daromo visokius pertai* 
symus.

Star Construction Co.
Atsilankykit. telotopuoUt arba 

rašykit mums.

2815 N. Crawford Avė.
PALI8ADK RA.'Ut

Mes esam abolui koutraklorlal.

Babies Lo ve It

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ..................... ~.......... ...
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero ...... ....
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai,

Del skilvio ir viduriu leuma- 
gumų ii priežasties dantį 
augimo, nieko nira geresnio 
kaip iia saugu Kudikii 
Lazatire.

$2.50

$140
1,054 patarimai kaip virti Įvairus valgiai

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

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

KAUNO ALBUMAS .................................................... .....................
Knyfca paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ----------------- $7J»
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ------------------ ------ —............ ...... 5De

Rašybos vadovėlis su rašybos šodyailiu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS .................................—............-
Namų darbai, namini aųskaitybi ir biudžetai. Kaip 
pigiai šeimynų užlaikyti.

Mrs. Winslow’S
S YRU P

13.00

5(k

15c

193 Grand Street Brooklyn, N. Y
«

MARGUTIS
DAINOS IR JUOKAI!

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

Red. Leidėjas:

ART. ANT. VANAGAITIS
3241 S. Halsted St., Chicago, III.

Feenamint
Liuosuotoją 

f Jus kramtysit 
Z Kaip Gumą 

> | Soknis Tik 
Mėtos -

M

LISTERINE 
THROAT 
TABLETSJ
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TIKAS 
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ir Praiali- 
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MUSŲ MOTERIMS
-------------------------- Veda Dora Vilkienė------------------------

SVIESTAS Iš SARDINKŲ 
DEL SANDVIČIŲ

KEPTI DARŽOVĖS RITULIAI 
puodukus įvairių virtų, su
kapotų daržovių 
šaukštu sviesto arba taukų 
šaukštu sutarkuotų svogū
nų 
puoduką sausos duonos 
trupinių 
kiaušinio trynis 

l/2 šaukštuko druskos 
2 šaukštuko tarkuoto sūrio 
1 kiaušinis ir Vi puoduko 

vandens aptepimus.
Sumaišyk daržoves, sviestą, 

sūrį, kiaušinio trynius, pries
konius ir t.; puoduko duonos 
trupinių. Tegul pastovi 10 mi
nu tų. kad duonos trupiniai iš
mirktų. Padaryk ritulius, iš
plak kiaušini ir sumaišyk su 
U puoduko vandens. Aptepk 
ritulius ir apiberk duonos tru
piniais,
se kol gerai 
karštus su tomatų dažalu ir 
virtais makaronais.
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Išimk kaulus iš sardinkų, su- 
1 maišyk šaukštu, pridėk kietai 
išvirtų ir sukapotų kiaušinių, 
druskos, muštardos, citrinų 

i sunkos ir paprikos ir užtepk 
' ant baltos ar juodos duonos.

Musą keliais
Gelbėkit, geri žmonės, 

liai baigia prigerti!
— Kur gi jie, kad nematy

ti?

ark

— Atsiraityk, Tamsta, ran
koves, pagraibyk po purvą, 
dar nors ausis pasieksi.

lai
MŪRINIS arba MEDINIS

CIO im°kSti — kiti lengvais ii* 
y I V mokėjimais | 24 mėnesius 
Musą speciališkurnąs yra būdavoji- 
mas mūrinių ir medinių garadžių vi
sokių stylių ir rąšių.

Pakeliame namus, padedame konk- 
ryt pamatus. Visoks cementinis dar
bas, perdirbame porčius ir sunpar- 
lorius. Mielu noru priduosime ap- 
skaitliavimą ant pareikalavimo—be 
užmokesties. Mes einame visur, Chi- 
cagoje ir į priemiesčius. Prisiąskite 
savo vardą, adresa jeigu norite in
formacijų. Lentos ir “Millvvorks”.
V ardas
Adresas

Quality Construction Co. 
North Shore ofisas ir Yardai 

4538 W. Addison St.
Telephone Avenue 4718

ko-

gu pageidaujama).
1 šaukštą miltų
1 šaukštą sviesto
1 puoduką Smetonos
Įdėk smulkiai sukapotus

pustus į karštą pieną, kuriame 
įdėta druska ir cukrus (jeigu 
pageidaujama), ir tegul perdve 
jas minutas paverda. Maišyk 
kad prie puodo nepriliptų. Su
maišyk sviestą su miltais, į- 
pilk Smetoną, ir tame mišinyje 
įdėk karštus 
pakol sutirštės. Kopūstai ne 
turi visiškai suminkštėti.

(FLIS).

ITALIŠKU BUDU KEPTI 
RYŽIAI.

BULVĖS SMETONOS 
DAŽALE

Kepk giliuose taukuo- 
parus. Paduok

SMETONUOTI KOPŪSTAI

Kopūstai, kaip tankiai girdi
me, yra viena iš naudingiausių 
daržovių, nes galima įvairiais 
budais vartoti, keptus ir žalius, 
salotomis ir kaipo daržovę. Jei
gu tinkamai iškepti arba žali 
vartojami turi savaimi naudin

gus vitamnius. “Dviejų-minu- 
tų kopūstai” yra tinkamas bū
das pagaminti šitą daržovę. 
Vartok:

1 kvortą kopūstų, smulkiai 
supiaustytų

1 pantę karšto 
pusę šaukštuko 
1 šaukštuko

pieno 
druskos 
cukraus

Nulupk bulves, supiaustyk 
mažiukus ketvirtainius šmotu-i 
kus. Sudėk į verdantį vandenį 
su druska. Virk kol bulvės su
minkštės. Nusunk ir užpilk 
baltu dažalu iš miltų, sviesto 
ir saldžios Smetonos bei pieno, 
įdėk dažalan tarkuoto Ameri
koniško sūrio, pimento, žalių 
pipirų arba pakepintų supiaus
tytų lašinukų. Paduok stalan 
karštus .

Sumaišyk keturis puodukus 
virintų ryžių su trim-ketvirta- 
daliais puoduko supiaustyto sū
rio, pusę puoduko sukapoto 

kopūstus, virk pimento, IV2 puoduko tomačių 
I sunkos, 2 šaukštukus druskos 
• ir aštuntą dalį šaukštuko pipi
rų, įpilk į bliudą. Įdėjus vis
ką į bliudą ant viršaus užpilk 
tomates nuo kurių sunka nu- 
mieruota. Kept per 20 minutų 

i vidutiniškame pečiuje, ir pa- 
;' duok karštus. (FLIS).

GREITAS BALTAS KEKSAS

KUMPIO KATLETAI

3
2

sv. sumalto kumpio 
kiaušiniai išlengvo išplakti 
•šaukštai smulkiai sukapo
tų svogūnų

Pipirų.
Viską išmaišyk, padaryk bal- 

dutę ir pakepink ant taukų ar-' 
ba sviesto. Padėk tarp dvie
jų šmotukų duonos arba įdeki 
vidury bandutės. I^abai geras

Galima ipadaryti j 5 minutes

1 kiaušinis
4 šaukštai Crisco
2/3 puoduko cukraus 
l1/* puoduko miltų
2 šaukštuku baking pauderio 
^puoduko pieno

šaukštuko vanillos
Išplak kiaušinį, pridėk 

Crisco ir cukrų, gerai ištrink 
kol mišinys pasidarys visai bal
tas kaip Smetona. Supilk pie
ną ir bent keletą sykių persi
jotus sausus pridėčkus. Sudėk 
blėtyn ir kepk nelabai karšta- 

! me pečiuje.

“STRAUBERRY” ir PINE- 
APPLE KOŠĖ

Kultūringasis...
—Ei, pilieti, negalima gi taip 

stumdytis! Storžievis I
—O ar nori į snukį ? Kai už

važiuosiu, tai x išmoksi kultū
ringiau į pilietį kreiptis!!....

>2 B 
>1B 
>10

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR! 

Laike gegužio mėnesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai! 

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

SKYRIAUS OFISAS 
1800 S1. Halsted St. 

Dantų Setas ui V4 
notas ..... ....... .................................>12. BO

Ketas_____________________________ >7.00setas..........................................«. >5

VEIDAS 
PRIPIL

DOMAS—
JIE TURI

TIKTI
Geriausiu auksinis darbas ai % 
Geriausios Auksinta Crowns __ 12.50
Geriausi Auksiniai Flllings __ >2.50
Geriausi Auksiniai Tilteliai __ $2.60
Alloy Flllings_______________ _ $1
Sitlabrinai Filings_______________50e

‘ . ........ —........... 50c
Šių kainų negausite musų didžlamjnm 

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

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

320 South State St. 
1‘hone llarrison 0751

$5 
$5 
$2 
SI 
Išvalymas dantų

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

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

Pinigus gavo:
24201—O. Tarvidaitei 
24202 E. Tarvydavičienei 
24203—V. Puišiui 
242—J. Masalskiui 
24217—M. Staškunui 
56427—M. Zalnieriukienei 
96002—V. Pilioniui 
24434—O. Gerdauskienei 
14719—B. Mažrimui 
14820—P. Sutkaitienei 
14826—-A. Bernotui 
14828—J. Gečienei 
14806—L. Valentinavičiui 
14838—EI. Masiuniukei

13313—M. Jurenienei
14854—A. Kizeliui
14876—O. Auksoraitei
13336—K. Meškauskui
14887—K. Kopliauskui
24196—L. Scerbinskiui
24200—A. Daniunienei

128—R. Zudžiui.
14690—Juliui Gelažninkui
14816—Aleksandrui Baltrūnui
23295—Jievai Duomienei
14864—Tadeušui Sprogiui 
14853—Domininkui Šimėnui 
14858—Ignui Tamkunui

p=J pzl pd pd pd pd pd |1 pd pd pd pd j~=J

Dar Viena Naujienų
EKSKURSIJA

21,1928
IŠ NEW YORKO - KLAIPĖDON - BE PERSĖDIMO

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

mokėjimais PER 3 
METUS 

DIDYSIS AFISAS 
Ajax Construction Co.
2206 Milvvaukee Avė.

Brunswick 4707 
South Side Skyriiis 
Mr. August Saldukas 

4034 Archer Avė.
Laf. 6719

(jei- valgis piknikams.
2
8
2

3254

mW(Adresas)

(Miestas ir valgt.)
Taipgi Sviestas, Kiaušiniai ir Smetoninė Varškė.

Elegantiška sporto sukne- 
Galima siūdinti iš šilko arba 

Tin-

paineapples 
puodukus cukraus 
kvortas *‘strawberry”.

Nulupk ir supiaustyk pine- 
apple | mažus Šmotukus. Už
pilk cukrum ir tegul stovi 4 ar 
daugiaus valandų. Virk ant 
mažos ugnies kokias 45 minu
čių. Nuvalyk ir nuplauk 
strawberry, sudėk prie pine- 
apple ir tegul verda 15 minu
čių. Po to kaip sudėjus uogas, 
mišinys užvirs, supilk į steri
lizuotus stiklus ir gerai, tamp
riai užsuk, arba kuomet miši
nys atšals, užpilk parafinu ir 
paskui apdengk ir padėk žie
mai.

Vardas
Adresas
Telefonas

3254 
lė. 
kitokios sunkesnės materijos, 
ka namie ir ant gatvės. Sukirptos 
mieros 16 ir 18 metų, taipgi, 36, 38, 
40 ir 42 colių per krutinę. 36 mie- 
rai reikia 3'Z yardų vienos njšies 
materijos ir % yardo skirtingos ma
terijos apikaklei.

Norint gauti vieną ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerj, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. GAlima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti;

Naujienų: Pattem Dept., 1789 So. 
fcjsted St., Chicago, Ilk

Ar Jus Bandėt Šj Ge
riausio Skonio Pieną? ( 
Jei iųs dar nesat ragavę Bow- 1 
marfs Pieno, jus negalit žinoti 
kokį ištikrųjų jis turi skonį. To
dėl mes patartam jums pabandy
ti butelį šiandie. Tiktai gerdami 
jj jus galit tikrai įvertinti jo ge
riausi skonį.
Jau virš penkiasdešimtis metų 
Bowman’s Pienas turi puikiausią 
reputaciją kurips nieks negali 
viršyti. Tas geriausia skonis pie
no yra gaunamas su pagelba mu- 
«U labai atsargaus jirižiurėjimo Ir 
užlaikyme didžiausio švarumo 
pristatant pieną iš farmų jums. 
Ir jis yra atgabenamas į jūsų na
mus grynas ir šviežias, taip kaip 
ką tik pamilžtas iš karvių.
Užsisakykit nuo Bowman pieni
ninko kaip tik pamatysit jį va
žiuojant pro šalį. Arba telefo- 
nuokit Superior 6800,

LAIVU ESTONIA
Lietuvos piliečiai, pasirūpinkite gauti gimimo metrikas ir 

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

aprūpinti jūsų kelionę.
Jeigu norite turėti smagių ir linksmų kelionę, kreipkitės 

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

NAUJIENOS
Vietiniai kreipkitės asmeniškai, o iš kitų miestų rašykit ir 

siųskit žemiau paduotų kuponų

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
čia jdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzd} No--------------
Mieros........ ..................per krutinę

1 i aif▼i i i k> B |' 1 • A J M D» H ■ '
-s _____ >4.

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

Vardas-pavardė .......................................................... ................
1

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

=dpdpdpzjpdpdp=J;ipdpdp^lpilfrrJpdpdį^
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian Newa Pu b. Co. Ine.

1739 South Halated Street 
Chicago, 111.

Telephone Roosevelt 8508

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Ratea: 
$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago. 
$8.00 per year in Chicago. 
8c. per copy.

E n te re d as Second Clasa Matter 
March 7th, 1914, at the Port Office 
of Chicago, IU., under the art of 
March 8rd. 1879.

Naujienos eina kasdien, ižskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben
droji, 1789 So. Halsted St, Chicago, 
I1L — Telefonas: Roosevelt 8500.

GAL BUS ILGOS TĄSYNĖS.

Jau ir Romos katalikų susivienijimo organas pa
duoda žinią apie naują tos organizacijos bylą teisme. 
“Garsas” rašo:

“Šiomis dienomis Susivienymo Pildomasis Ko
mitetas gavo pakvietimą iš Supreme Court Kings 
County, Brooklyn, N. Y., stot į teismą dėl apgyni
mo organizacijos turto.

“Susivienymą skundžia Brooklyniečių grupė, 
kuriai vadovauja P. Lukoševičius. Ant Susivieny
mo turto, kurs randasi New Yorko Valstybėj, už
dėta areštas iki teismas padarys nuosprendj.

“Numatoma nemaži finansiniai nuostoliai Su
sivienymo organizacijai.”
Prie šitos žinios dar pridėta “Garso” redakcijos pa

aiškinimas, iš kurio matyt, kad savo skundą Lukoševi
čius su draugais pamatuoja tuo, kad Romos katalikų 
susivienymo seimas nutarė iškelt organizacijos centrą 
ir turtą iš New Yorko valstijos; o skundikai ir visa jų 
kuopa (135-ta) turi kokių tai nesusipratimų su centro, 
komitetu. Tad jie sakosi norį “apdraust savo teises, 
jeigu liktų suspenduoti ar išbraukti.”

Taigi, katalikų susivienymo 135 kuopa ryžosi teis
mo keliu sustabdyai savo organizacijos pildomąjį komi
tetą, kuris rengiasi iškelti susivienymo centrą iš Ncw 
Yorko valstijos. Bet katalikų susivienymo centras ke
tinama kelti iš New Yorko valstijos delao, kad Pennsyl- 
vanijos teismas, prieš dvejetą metų, taip įsakė.

Vadinasi, vienas teismas liepia, kad organizacija 
keltų savo centrą kiton valstijon, o kito teismo pagalba 
norima tą žinksnj sutrukdyti. Iš to aišku, kad prasidė
jusios katalikų susivienymo tąsynės gali būti labai il
gos ir atkaklios. , •

Plačioji musų visuomenė tuo, žinoma, neprivalo 
džiaugtis, nes iš tokių grumtynių organizacijoje var
giai gali išeiti kas gero. Bet musų klerikalai dabar gal 
bus kiek kuklesni ir mažiau postringaus apie “bedie
vių” blogumą. Katalikų susivienymo “bedievių” juk 
nėra, o ar nekovoja tarp savęs jo frakcijos tokiu pat 
užsispyrimu, kaip bolševikai su savo priešais tautiška
me susivienymo?

DEMOKRATŲ “HARMONIJA”. ,

Nenuoširdi, dirbtina, tik žmonių mulkinimui sulip
dyta Iloustono konvencijoje demokratų partijos “vieny: 
bė” jau ėmė irti. Ne gana, kad prieš partijos kandida
tą Smithą išėjo pietinių valstijų protestonų dvasiškija, 
jį dabar aštriais žodžiais viešai pasmerkė ir įtakinga 
demokratų partijos moterų vadovė, p-ia Clem Shaver.

Iki Iloustono konvencijos p. Clem Shaver buvo de
mokratų nacionalio komiteto pirmininkas, todėl supran
tama, kad jo žmonos balsas turi nemažos svarbos par
tijoje. Prie to ji ir pati yra labai veikli demokratų par
tijos darbuotoja ir užima žymią vietą organizacijoje. 
Ir štai ji per spaudą vaišina savo partijos išrinktąjį 
kandidatą į prezidentus tokiais epitetais: boozokratas, 
o ne demokratas”; “‘šarlatanas”; “feikeris”, ir t. t.

“Sausieji” demokratai, vadinasi, jau paskelbė Smi- 
thui atvirą kovą. Veikiausia neužilgio ims trukti ir tie 
“tolerancijos” siūlai, kuriais Houstone buvo surišti į 
“vienybę” ku-kluxai ir protestoniški fanatikai su kata 
likais, ir taip išvirs visos demokratiško švarko siūlės. 
Neturint bendrų principų, kaip gali žmonės kartu eiti?

■ " ■■

Apžvalga
TAUTININKŲ SOPULIAI.

Musą dešinieji, fašistuojantys 
tautininkai skundžiasi publikai, 
kad praej usis SLA. seimas ne- 
parodęs pakankamai “patrioti
škos” dvasios. Jisai nepasvei
kinęs Lietuvos su dešimties me
tų nepriklausomybės sukaktu
vėmis ir nepagiedojęs paskuti

Uiaisakymo kainai '
Chicago je —. paltu: .

Matams................... .............. $8.01
Pusei metų ---------------  4.00
Trinu mėneriams . ___ 2.50
Dviem mėnesiam ____ 1.50
Vienam minėsiu! —___ ,75

Chicago je per liueiiotojual
Viena kopija   —. 8c 
Savaitei - - - , 18c
Iflneaiul .... .. ..... - - 7Sc

Suvienytose Valstijose, ne Chicago- 
ja, paltai

Metams------------ . ■■ ■ ■ . . $7.00
Pusei metų —--------- -- «... 8.50
Trims mėnesiams ——. 1.75
Dviem mėnesiams —.  1.25
Vienam minėsiu! —.____—. .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]:

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

Orderiu kartu su užsakymu.

nėje sesijoje tautuos hymno. 
Tautininkai, žinoma, nori pasa
kyti, kad SLA. seimas turėjęs 
sveikinti Smetonų, bet vietoje 
to sako, kad reikėję sveikinti 
“Lietuvą”.

Jeigu sveikinti Lietuvą, tai 
kam tą sveikinimą adresuoti? 
Ar tiems ponams, kurie neįsi
leidžia Lietuvon net Amerikos 
lietuvių laikraščių?

Kai dėl hymno giedojimo, 
tai rodos reikėtų atsiminti 
kad organizacijos seimas tai 
ne demonstracija. Pagiedo

ta seimo pradžioje, ir to užte
ko. Kas norėjo giedoti dau
giau, tas galėjo pasisiūlyti sei
mo rengėjams, kad juos įdėtų 
j koncerto programą.

Kai kurie iš mūsiškių “patrio 
otų” dar rašė tautininkų spau
doje, kad SLA. seimas priėmęs 
rezoliuciją, kurioje “smerkia
ma” Lietuvos valdžia, ir kad 
tos rezoliucijos klausimu socia
listai ir sandariečiai susitaikę 
su bolševikais. Tai yra tuščias 
ir visai negudrus prasimany
mas. Politinėje rezoliucijoje, 
kurią seimas priėmė, smerkia
ma fašistiška ir bolševikiška 
diktatūra, o tiesioginio pasmer
kimo Lietuvos valdžiai rezoliu
cijoje nėra. Rezoliucijų komi
sijos dauguma susilaikė nuo 
tiesioginio smetonininkų smer
kimo dėlto, kad ji nenorėjo už
gauti jausmus tų delegatų, ku
rie dabartinei valdžiai pritaria. 
Taigi ponai tautininkai turėtų 
but dėkingi seimo daugumai, 
kad ji su jais elgėsi džentelme
niškai!

Priimtoji rezoliucija gali už
gauti tiktai tuos, kurie yra at
viri fašizmo garbintojai. Bet 
juk nuo fašizmo kratosi (bent 
dėl svieto akių) ir pati “Vie
nybė”.

Bolševikai balsavo ne už dau
gumos rezoliuciją, bet prieš ją, 
kadangi rezoliucija atmeta ir 
bolševikišką diktatūrą. Todėl 
yra grynas melas sakyt, kad 
tos rezoliucijos klausimu sei
mo dauguma sudariusi “bend
rą frontą” su bolševikais.

KIAURUS ŠMEIŽTAI PRIEŠ 
UNIJĄ.

“Laisvės” liepos mėn. 6 d. 
numeryje įdėta redakcinis strai
psnis antgalviu: “Demokratija 
ir Socialistinės Unijos”. Tenai 
kalbama apie dvi rubsiuvių uni
jas: Tarptautinę Moteriškų 
Drapanų Siuvėjų • uniją ir 
Amalgameitų Rubsiuvių uniją, 
ir mėginama įrodyt, kad šitų 
dviejų unijų vadai socialistai 
esą žiaurus despotai ir net <— 
darbdavių agentai.

Visiems žinoma, kad vienas 
iš “Laisvės” bosų .taip p. L. 
Pruseika, kuris redaguoja rub
siuvių unijos laikraštį “Darbą”. 
Lietuviams rubsiuviams tad 
bus įdomu paklausyti, kaip tas 
Pruseikos remiamas laikraštis 
kalba apie jų organizaciją. Štai 
keletas “žemčiūgų” iš auk- 
ščiaus minėtojo “Laisvės” edi- 
torialo:

“Tą (kaip socialistai spjau- 
ja ant demokratijos. “N.” 
Red.) aiškiai matome socia
listų valdomose darbo unijo
se čia pat Amerikoje. Puoš- 
damiesi demokratinėmis fra
zėmis, jie įvedė bjauriausią 
ir nachališkiausią diktatūrą 
klikos darbdavių agentų (! 
“N.” Red.). Narių teisės nie
ko jiems nereiškia. Jie el
giasi kaip kokie carai.

“Paimkime jų valdomas 
rubsiuvių unijas — Moteriš
kų Drapanų Siuvėjų Tarp
tautinę Uniją ir Amalgamei
tų Rubsiuvių Uniją. Pirmoj 
viešpatauja socialisto Sigma- 
no klika, o pastarojoj—Ilill- 
mano-Beckermano šaika. Sig- 
manas griežtai uždraudė lo- 
kalams laikyti rinkimus savo 
višininkų. Buvusioj Unijos 
konvencijoj panaikino refe
rendumą, nes žino, kad vi
suotinu balsavimu nariai jų 
nebeišrinks.

“Amalgameitų unijos dik
tatoriai elgiasi taip pat. Nevv 
Yorke lokolams neleidžia rin
kti savo viršininkus regulia
riu laiku. Pavyzdžiui, lietu
viškam lokale ant narių 
sprando sėdi tūlas Ilillmano 
ir kontraktorių (! “N.” Red.) 
pakalikas Bubnys. Rinkimų 
laikas praėjo, bet rinkimų 
nebuvo. Nariai nepatenkinti. 
Jie mato, kad jų paprasčiau
sios teisės yra neigiamos. 
Bet ponams menševikams, li
nijos diktatoriams, tas neap- 
eina.”

AR SKIRIASI GYVOJI GAMTA NUO 
NEGYVOSIOS?

Prof. V. V. Lepeškinas.

[“K”J Senovėje, kaip yra ži
noma, gyvybę siedavo su judė- 
rjimu. Ugnis, jūrių bangos, vė
jas, žvaigždės — tai gyvos bū
tybės pirmykščio žmogaus su
pratimu. Tik kiek vėlėliau gy
vybės apibrėžimo reikalu ėmė 
domėtis ne tik galėjimu laisvai 
ir savaimingai judėti, bet ir 
augti, daugintis, kvėpuoti ir mi
sti. Todėl nuo to laiko ir auga
lus ėmė laikyti gyvais padarais, 
nes kai kurie iš jų (pav. mimo 
za) gali ne tik augti ir daugin
tis, bet ir laisvai judinti savo 
lapus; taip pat ir kiti, kad ir ne
turi tokios galios, bet vis tik 
nesti kaip negyvi: jų dalių pa
dėtis erdvėje nuolat keičiasi. Be 
to, augaluose eina įvairus vidu
jiniai, tiesiog akimi neįžiūrimi, 
judėjimai, kaip antai: sulčių ir 
protoplazmos judėjimai, mais
to vaikščiojimas ir 1.1.

šiais lakais bandoma skirti 
gyvą organizmą nuo negyvųjų 
gamtos kūnų remiantis šiais 
faktais: 1) gyvas organizmas 
gali pats judėti erdvėje, 2) ga
li augti, didėti, įtraukdamas 
naujų dalių į save. Tos dalys 
tam tikru budu persikeičia, įsi
sunkia į organizmą ir sutampa 
su buvusiomis seniau molekulė
mis (molekulės — mažyčiai, su 
jokiais padininamaisiais stiklais 
neįžiūrimi kūneliai, iš kurių su-; 
sideda visi daiktai); 3) gali dau
gintis, t. y. ne tik gyventi, mis
ti, bet ir visti; ir 4) jame nuo
lat chemiškai keičias daiktybė 
(tik stuburinių smegenys nekin
ta iki mirties), iš kurias gyvas 
organizmas susideda (Tas pasi
keitimas, kitaip medžiagos kiti
mas, eina prakaituojant, šlapu
mą pašalinant, alsuojant ir kt.).

Visi ką tik suminėti gyvo or
ganizmo pažymiai, kuriais skir
davo gyvą organizmą nuo negy
vosios gamtos kūnų, vadinasi 
fiziologiniai pažyhuai (fiziologi
ja yra biologijos šaka, kuri nag
rinėja gyvybės procesus). Tie 
pažymiai buvo laikomi tokiais 
ryškiais, jog tiesiog profanu lai
kydavę tą, kuris negalėdavo pa
sakyti, kuo skiriasi gy\vas orga
nizmas nuo negyvosios gamtos 
kūno. Tačiau dabar mokslo y- 
ra nustatyta, jog tie pažymiai 
visai nesudaro principinio skirtu
mo tarp gyvosios ir negyvosios 
gamtos, nes tokių pažymių vi
ešai nesunku surasti ir negyvo
sios gamtos kūnuose. Pavyz
džiui paimsime gyvąjį sidabrą 
ir įpilsime jį į kalio bichroma- 
to tirpinį (kalio bichromatas 
druska, tirpstanti vandeny) ir 
įpilsime dar azoto rukšties. Pa
matysime, kad gyvasis sidabras 
pradeda labai smarkiai judėti, 
suskyla į mažyčius lašelius. Ant
ru savaiminio judėjimo pavyz
džiu gali mums būti vad. Brau
no judėjimas, kuris pastebimas 
žiūrint pro mikroskopą seilėse. 
Panašus judėjimas eina tada, 
kai vandenyje yra išsiskirsčiusi 
ultramarino labai mažytėmis 
dalelėmis, nes ji visai neištrips- 
ta; tas Brauno judėjimas eina 
be perstogės iki išdžiūsta visas 
vanduo, ir jis labai panašus į 
bakterijų judėjimą (bakterijos 
— mažyšiai, pro padidinamuo
sius stiklus matomi gyvūnėliai).

Šitaip purvina tas dvi unijas 
“Laisvė”. Bet dabar žiūrėkite, 
ar Pruseika, kuris už algą dir
ba Amalgameitų unijai, ir Jan
kauskas, tos unijos apmokamas 
organizatorius, užprotestuos 
“Laisves” špaltose prieš šituos 
begėdiškus šmeižtus?

Jau pirmiau Broooklyno ko
munistų šlamštas yra daug kar
tų apdrabstęs purvais Amalga
meitų uniją, bet nei Pruseika, 
nei Jankauskas niekuomet ne
mėgino “Laisvėje” apginti uni
ją, kuri jiems algas moka. Tuo 
gi tarpu juodu “Laisvę” remia 
kiek drūti ir “Laisvė” visuomet 
stoja už juodu.

Ar šitas begėdiškas dvivei- 
dizmas dar ilgai tęsis?

Todėl turėdami visa tai galvo
je, negalime manyti, kad kas 
gyvas organizmas gali, o negy
vas negali judėti: vadinas, ju
dėjimą negalime laikyti pagrin
du, skiriančių gyvą organizmą 
nuo negyvosios gamtos kūno.

Antras musų aukščiau minė
tas fiziologinis reiškinys — pri
augimas, taipgi yra ir negyvojo
je gamtoje. Pavyzdžiui, valgo
mosios druskos (Naci) kristalė
lis (kristalas — tam tikros for
mos kūnelis) auga, jei tik mes 
įmesime į prisotintą tos druskos 
tirpinį, kurios yra ir pats kris
talėlis. Jis bematant pradeda 
augti, didėti, imti daugiau vie
tos erdvėje. Ir toksai augimas 
eis juo smarkiau, juo duotasai 
tirpinys bus daugiau prisotin
tas, kitaip tariant, juo tame 
skystime bus daugiau ištirpyta 
druskos, musų pavyzdyje — 
Naci (chloro natrio).

Panašiems bandymams ypa
tingai tinka druska, vadinama 
hiposulfitu, kurią fotografai 
vartoja plokštelėms tvirtinti. Ji 
gana gerai tirpsta šaltame van
denyje, gi šiltame dar geriau. 
Ir jeigu mes jos ištirpdysime 
kiek galima šiltame vandenyje 
ir paskum 'tirpinį atšaldysime 
iki kambario temperatūros, tai 
druskos, taip sakant, perteklius 
neišsiskirs, ir gausime tada va
dinamąjį persotintą tirpinį. Gi 
jei įleisime į tokį persotintą tir
pinį mažytį krislelį, pakabin
tą ant siūlo, tai per keletą mi
nučių, ar ne sekundų padidės 
kelis šimtus, ar net tūkstan
čius kartų.

Tačiau kas nors iš skaitytojų 
gali pamanyti: “Taip, tai labai 
paprastas dalykas, kv man čia 
pasakoji, bet jug gyvame orga
nizme dalys, sakysime, maisto, 
nepriauga prie odos arba kur 
prie žarnų, bet jos tam tikrai 
perdirbtos, įtraukiamos per žar
nų sieneles ir yra kraujo išne
šiojamos po visą kūną.

Bet mes pasistengkime rasti 
panašių augimo pavyzdžių ir 
negyvojoje gamtoje. Jeigu pa
imsime kristalėlį iš pusandra- 
gies geležies ciano kalio (tam 
tikra druska) ir įmesime į sie
ros rūgšties vario tirpinį, tai 
kristalas beregiant apsitrauks 
slidžia rusvai balta pievele, pa
sidariusia iš pusantradegies ge
ležies ciano vario. Tokiu budu 
kristalas atsiduria, taip sakant, 
slidžiame maišelyj. Druska van
denyje tirpsta, tirpinys vėl 
traukia vandenį per maišelio 
sieneles į vidurį prie kristalo, 
plėvelė tokiu budu išsitempia ir 
padidėja, iki ji priauga tirpinio 
paviršių, kada pradeda plėstis 
į šonus.

čia aprašytas augimas yra 
toks pat, kaip gyvulių organiz
mų augimas. Jis čia eina iš vi
daus, nes vanduo vis įeidamas 
plečia maišelio sieneles, po
draug, auga ir paties maišelio 
sienelės store j a.

Trečiu pažymių, skiriančiu 
gyvą organizmą nuo negyvosios 
gamtos kūno, yra, sako, gali
mumas daugintis. Tačiau ši 
dauginimosi ypatybė nesvetima 
ir mineraliniams kristalams... 
Taip, jeigu persotintą tirpinį, į 
kurį buvo įmestas kristalas, su
plaksime, tai kristalėlis augs 
mažas, bet jų atsiras neapsako
mai daug, jų daugės tol, kol vi
sa druska, esanti tirpinyje, išsi
kristalizuos.

Gi persotintas tirpinys, už
kimštas vata bonkoje, gali sto
vėti keliasdešimt metų ir nesi- 
kristalizuos, jei tik nepateks ten 
jokio tinkamos druskos krista
lėlio.

Apskritai, mes esame pratę 
manyti, kad visi gyvieji orga
nizmai atsiranda iš panašių į 
juos tėvų, ir kad tokia tvarka 
visados buvo žemėje. O krita- 
lėlių galime gauti ir be pirmo į- 
mesto, jei tik tą tirpinį imsime 
džiovinti. Tačiau niekas dar ne
gali laiduoti, kad gyvi padarai 
visuomet atsirasdavo kaip da-
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John Henry Whitley, Angli
jos parlamento pirmininkas, 
kuris atsisakė priimti iš kara
liaus pero titulą. Jis paaiškino, 
kad tai darąs asmeniškais su
metimais.

bar, kad niekuomet nebuvo to
kių sąlygų, kada jie galėjo atsi
rasti kokiu kitu budu. (Pavel
dėjimo moksle yra^ žinoma, kad 
vaikai kartais esti visai nepana
šus į savo tėvus). Paprastai 
prileidžiama ir net įrodoma, kad 
ir gyvos būtybės ilgainiui kei
tė savo formą bei pavidalą, ei
dami tobulėjimo, evoliucijos ke
liu.

Jei taip, tai pirmykščiai orga
nizmai turėjo būti tokie prasti, 
jog jų kilimas iš aplinkinių che
minių daiktybių, prie tam tik
rų sąlygų visai galimas. Tiesa, 
šiandien mes dar neįstengiame 
laboratorijoje pagaminti gyvy
bę, tačiau tai dar neįrodo, kad 
ji negalėjo atsirasti savaime se
novėje, Įkada musų planetoje 
buvo visai 'ne tokios sąlygos. 
Antra, dar šiandien chemijai 
nežinoma sudčffš baltymo mo
lekulės, kuri yra, kaip visi pri
pažįsta, gyvybės pagrindas.

Kai dėl medžiagos kitimo, tai 
galime pasakyti, kad jis apsi
reiškia ir neorganiniuose kūnuo
se. Musų aukščiau aprašytas 
medžiagų pakitimas gleivėtame 
maišelyje labai ryškus.

Todėl principinio (pagrindi
nio) skirtumo tarp gyvosios ir 
negyvosios gamtos mokslas ne
žino. Gi skirtas tarp gyvosios 
ir negyvosios gamtos fiziologi
nių apsireiškimų ir negyvosios 
gamtos reiškinių gludi tik pai
nesniame pačių sudarančių da
lių ir reiškinių susigrupavime, 
Aišku, kad bakterijų augimas 
yra sudėtingesnis, negu augi
mas kokio dirbtinio dumblio. 
Be abejo, tas pat ir kituose reiš
kiniuose, tačiau visos tos žy
mės yra ne esminis, o antraei
lis dalykas ne kokyje, bet kie
kyje. .

Dabar belieka įrodyti mokslui, 
kokiu budu ir kuriais keliais at
sirado pirmutinė gyvybė. Tas 
dalykas, tiesa, yra sunkus, ta
čiau dar nereiškia, kad mokslas 
jo neapgalės. Gi tvirtinimas, 
kad va gyvybė tokiu ir tokiu 
budu atsirado, tiekimas net re
ceptų jai pagaminti tiek yra ne
apgalvotas ir be pagrindo, kaip 
ir teologų mokymas apie žmo
gaus sukūrimą.

Reikia tik kiek palauktrTat- 
siduoti eksperimentams, o ne 
tuščioms svajoms; chemijos 
mokslas jau daug ką mums iš
aiškino; jis, kada išaiškins bal
tymo molekulės formulą, gali
mas daiktas, tars galutinį žodį 
ir gyvybės atsiradimo klausi
mu. —V. Mickus

Sąžininga tarnaitė

Tarnaitė sako poniai: Ačiū, 
poniutei, už viską: dabar aš 
jau pati noriu būti ponia.

Ponia: Kas tai, kas atsitiko?
Tarnaitė: Įsitikinau, kad aš 

galiu tik ponia būti, nes nemo
ku nei valgyti virti, nei siūti, 
nei ruoštis, nei vaikų auklėti.

Aiški priežastis

—Pastaruoju laiku Lietuvo
je pradėta daug daugiau muilo 
vartoti.

—Kuomi gi tai paaiškinti?
—Tai matai daug- kas nori 

tautininkais tapti, o juk nepa
togu be muilo į... dusią lįsti.

“BAIKA”.

(Anekdotas).
Kartą ėjo pro kaimą žydelis ir 

j j užpuolė šuo. Tai pamatęs ūki
ninkas ir ėmė šunį šaukti:

—Baika, Baika!...
Žydelis rėkdamas sako: “Ko

kia čia baika, kad jau baigia 
plauti!”....

O tai šunies butą vardu 
“Baika”. *

Avansas
—Už ką gi jus savo vaiką 

mušate? ;
—Tai, matai, jis ryt parsi

neš savo dienyną su laipsniais, 
o aš šį vakarą turiu išvažiuoti.

— Ko gi verki, Maryte, jog 
ne tavo šiandien vestuvės, bet 
mano.

— Už tat ir verkiu, kad ne 
mano.

TO HOLDERS OF

Third 
Liberty Loan Bonds
The Treasury offers a new 
3H Pcr cent. 12-15 year 
Treasury bond in exchan,ge 
for Third Liberty Loan Bonds.
The new bonds will bear 
interest from July 16, 1928. 
Interest on Third Liberty 
Loan Bonds surrendered for 
exchange will be paid in full 
to September 15, 1928.
Holders should consult their 
banks at once for further de- 
tails of this offering.

Third Liberty Loan Bonds 
mature on September 15, 
1928, and will cease to 
bear interest on that date.

A. W. MELLON, 
Secretary of the Treasury.

Washington, July 5, 1928.

R Į minutę lengviau
K Štai kaip greitai Dr. Scholllo Zinopads 
1 įtaigia korrtų skausmą—pasaulio greiči-
■ austas, saugiausias, tikriausias būdas. Jie 
K priežastj prašalina—spaudimu ir autuvo A trynimą—tai vienatinis būdas būti laisvas
■ nuo komų. Nepakenkia opiausiai odai. 
| Zinopads ploni, sauganti, gydanti. Visose 
Į aptiekose, autuvo ir dept. krautuvėse— 
» 35c dėžė.

| pzScholTs
Uždėkite vieną—skausmo nėr!

1 ■■ .............. 1 " —1,1

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

Vesiu biznį per dideles, tvirtas 
ir teisingas kompanijos.

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

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halated St.
Tel. Roosevtlt 8500

U—II ..... ✓

G - ----------G
GYVENIMAS 

Mėnesinis Žurnalai 

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

Prenumerata metams $1.50 
Pusei metų   ......... $1
Kopijų .......................... 10c

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

D------------- (j
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nai patenkinta. Bet pereitą 
pirmadienį Chris vėl ją išvogęs 
ir parvežęs ją jas tėvus. Tėvai 
ją nuplakė ir įsakė gyventi su 
Chris. Bet kada jis norėjęs 
įeiti į jos kambarį, tai ji pa at
vėrusį jo revolverį ir privertusi 
jį ir jos tėvus ją išleisti iš savo 
namų.

Teisėjas Sandusky sutiko 
areštuoti jos vyrą, bet tik už ne
tvarkų elgimąsi, o kai dėl išvo
gimo, tai jis dar pasvarstysiąs.

Astuoni žmonės mi
rė šeštadienio kar

ščiuose

Visko būna šiam 
margam sviete

Prieš teisėją David atėjo ad
vokatas Piser su skundu, kad 
viena jo klientė, Mrs. Jack 
\Valker, 5550 Kenmore Avė, 
nori pareikalauti perskirų nuo 
savo vyro, bet ji negali ateiti nė 
pas advokatą, nė į teismą, nes
vyras jos niekur neišleidžiąs ir 
laikąs užrakinęs kambary. To
dėl advokatas prašo teismo jo 
klientę paliuosuoti, kad ji galė
tų užvesti bylą prieš savo vy
rą. Teisėjas sutiko jo malda
vimą išpildyti ir įsakė, kad teis
mui turi pristatyti netik ji, bet 
ir jos vyras, nes jis norys pa
matyti tą paukštį, kuris norys 
savo pačią laikyti “nevalios na
muose’’.

į teismą su skundu atėjo ir 
Mrs. Mario Kramer Westlake, 
gyvenanti 5168 Cornell Avė. 
Jos vyras, turtingas realestati- 
ninkas, yra didelis mėgėjas avi
acijos ir vis kalbąs, kad jis 
skrisiąs aeroplanu į Europą. Jo 
pati todėl prašo teismo, kad jis 
uždraustų jos vyrui skristi Eu
ropon, nes tai esanti pavojinga 
kelionė ir ji galinti savo vyrą 
prarasti. Jis jau kartą buvęs 
sunkiai* susižeidęs. Be to jis 
esąs didelis flirtuotojas. Bet 
kad merginos šiais laikais nebe- 
paisančios pasivažinėjimų auto
mobiliais, tai jis vežiojas' sa
vo aeroplanu. Esą po golfo, 
tiesiai iš golfo lauko pasiima 
merginą ir skrenda augštyn į 
orą, o ten, esą abu ir meiluoja- 
si.

O štai dar vienas atsitikimas.
Pas Cicero magistratą San

dusky atėjo Dorothy Mareras 
Tossoix>ulos, 18 m. ir pareika
lavo, kad teismas areštuotų jos 
pačios vyrą Chris Tossopoulos, 
48 m., už — išvogimą. Ji net 
norėjo areštuoti ir savo tėvus, 
nes jie jos vyrui gelbėjo. Kada 
teisėjas atsipeikėjo dėl tokio 
keisto reikalavimo ji papasako
jo tokią istoriją.

Chris gyvenęs pas jos tėvus 
kaipo įnamis. Tėvai pereitą 
rudenį sutarė, kad ji turi apsi
vesti su Chris. Ji nesutiko, 
nes jis yra senas. Tada jie įso
dinę ją į automobilių, išvežę į 
liockfordą ir vistiek apvezdinę.

Bet ir tada ji nesutiko prisi
imti Chris ir išsikėlusi iš tėvų 
namų ir apsigyvenusi Cicero, 
kur gavusi darbo ir buvusi pil-

PRANEŠIMAI
Lietuvių Tautiškų Kapinių lotų sa

vininkų ir draugijų atstovų pusmeti
nis susirinkimas įvyks ketvirtadie- 
nyj, liepos (July) 12 dienų, 1928 m., 
Mildos svetainei, 3142 So. Halsted 
St. 7:30 valandų vakare, ant 2 lu
bų. Būtinai dalyvaukite, nes ran
dasi daug svarbių reikalų dėl apta
rimo. Kapinių Valdyba.

Kensington Lietuvių Bendrovės 
pusmetinis šėrininkų susirinkimas 
įvyks 11 d. liepos, 7:30 vai. vakare, 
F. Shedvell svetainėj, 341 Kensington 
Avė. Nariai esat kviečiami būtinai 
visi atsilankyti. Direkcija.

Roseland. Draugijų Sąryšio dele
gatu pusmetinis susirinkimas įvyks 
liepos 10 d., 8 vai. vakare, Aušros 
kambariuose 10900 So. Michigan 
Avė. Šiame susirinkime bus visokių 
pranešimų, raportų ir bus svarstoma 
nauji reikalai. Visų draugijų ir 
kliubų delegatai ir delegatės būtinai 
atsilankykite j šį susirinkimų, nes ji
sai bus iš svarbiausių susirinkimų dėl 
Aušros knygyno labo.

J. Tamašauskas, sekr.

Chicagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpinės Pašalpos susirinkimas atsi
bus utarninke, liepos 10 d., 7:30 vai. 
vakare, Masonic Temple svetainėj, 
1517 N. Leavitt St. ir North Avė. 
Visi nariai malonėkite susirinkti lai
ku. Užsimokėkite kurių užvilktos 
mokestis,* taipgi prduokte savo ant
rašus, kure perskelėto į kitas vietas.

X. saikus, sekr., 1521 Irving Avė.

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

’lb prašo Lietuvos žmonėsr 
taip pataria Lietuvos bankai

Pereitas šeštadienis buvo ne
paprastai karštas. Karštis 
vidurdieny buvo pasiekęs 93 
laipsnius — nepaprastas karš
tis dėl pirmosios pusės liepos 
mėnesio. Karšta buvo visose 
vakarinėse valstijose. Kitur 
buvo dar karščiau: Nebraskoj 
karštis siekė virš 100 laipsnių.

Tiesioginiai ir netiesioginiai 
dėl karščio šeštadieny pasimi
rė astuoni žmonės. Daugiau
sia mirė nuo širdies ligų, ku
rias labai paaštrino karštis. Du 
žmonės prigėrė besimaudyda- 
mi.

Vakar irgi buvo nemažiau 
karšta. Ypač žmones kankino 
drėgmė ore: karštis ne kaitino, 
bet tiesiog “šutino“. Kiek 
žmonių mirė vakar dar nežino
ma. Visos vietos, kur tik ga
lima maudytis, buvo kimštinai 
prisikimšusios žmonių. Be a- 
bejonės, buvo ir nelaimių.

Nušautas plėšiko
Thomas Finnegan, 30 metų, 

kartu Su kitais 12 žmonių lošė 
kortomis rūsy 2615 West 17th 
St. Keturi plėšikai įėjo ir pa
liepė iškelti rankas. Finne
gan nepasiskubino išpildyti įsa
kymą ir liko nušautas.

Ernest C. Reich, 46 m., tur
tingas malevų išdirbėjus, liko 
pašautas garažiuje prie savo 
namų 7651 Cornell Avė. Jį už
klupo du jauni plėšikai ir jis, 
matyt, jiems pasipriešino. Jis 
yra sunkiai sužeistas.

Vaikai — automobilių 
plėšikai

Schiller Park policija arešta
vo Stanley Smoleich, 13 metų, 
Walter Niemczura, 12 m. ir jo 
brolį Bruno, 9 metų, kurie va
žiavo vogtu automobiliu. Poli
cijos domę atkreipė tai, kad 
Smoleich buvo toks mažas, kad 
turėjo valdyti automobilių at
sistojęs, nes negalėjo sėdėda
mas pasiekti automobilio pako
jų. Visi trys vaikai prisipažino 
pasivogę automobilių pasivaži
nėjimui.

Juozapas Ridikas

Persiskyrė su šiuo pasauliu Liepos 5 d., 3 vai. po pietų, 1928 
m., sulaukęs apie <*0 melų amžiaus. Išgyveno Amerikoj 37 metus. 
Gimęs Lietuvoje, Kauno vedybos, Panevėžio apskričio, šiaduvos pa
rapijos, kaimo Margavonių. Paliko dideliame nubudime moterį 
Oną, po tėvais Kukuraitę, sūnų Apolinarą, seną uošvienę Domicėlę 
Kukuraitienę, žentą Ignacą ir 2 anukus Joną ir Bronislavą Sauno- 
rius, Vladislovą Urboną ir dvi anūkes Antaniną ir Frofence Mežu- 
tavičius, 5 švogerius: Antaną, Petrą, Juozapą, Jurgį ir Apolinarą 
Kukuraičius ir švogorką, Kazimierą Kizelienė taip-pat švogerką ir 

'gimines artimiausias Juozapą ir visą familiją Vasnauskių, Juozapą 
ir Kazimierą Andrišiunus, Konstantą Navicką, Petrą Smargelį, Ka
roliną Kukuraitienę, Juozapą ir Oną Konevičius, Valančiunų famili
ją ir daugiau giminių.

Priklausė prie draugijų: Šv. Jurgio, šv. Kazimiero, šv. Mateušo 
Apaštalo, Simano Daukantą, Liuosybės ir Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje 36 kuopos. '

Kūnas pašarvotas randasi 3354 So. Halsted St.
Laidotuvės įvyks utarninke, Liepos 1.0 dieną, 8 vai. ryte iš na

mų i Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtus į šv.’ Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Juozapo Ridiko giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jahi paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuludę liekame, 
MOTERIS, SŪNŪS IR VISI GIMINĖS.

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis. Telefonus 
Boulevard 4139.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas
Simono Daukanto dr-jos susi

rinkimas. — Eeis naujų na
rių vajus.

Simono Daukanto draugija 
laikė pusmetinį susirinkimą 1 
d. liepos,, Chicagos Lietuvių 
Pžvnep etaoin shrdlu shrdlu s 
Auditorijoj.

Pirmininkas T. Janulis atida 
rė susirinkimą ir pakvietė pa 
gerbti mirusius narius. Po mi 
nutės tylos ir liūdesio, prane 
še, kad draugas Kaz. Petraus 
kas mirė ir liko palaidotas šv 
Kazimiero kapinėse. Toliau T 
Janulis pranešė kaslink pašau 
Ii nes parodos ir ar draugija da 
lyvaus, ar ne. Liko vienvalsiai 
nutarta dalyvauti ir kotnitetan 
išrinkta T. Janulis, A. Jankaus
kas, B. M. Butkus.

Seka kiti raportai. T. Janu
lis pranešė, kad įstatai jau at
spausdinti. Buvo išduotas ra
portas Auditorijos direktorių. 
Jie pranešė, kad bus piknikas 
15 dieną liepos, Justice Park 
darže, su visokiais pamargini- 
mais. Tolinus raportas rengi
mo koncerto. Komitetai pra
nešė, kad bus metinis Simano 
Daukanto draugijos koncertas 
bus spalio 28 d. — Simano 
Daukantas gimimo dieną. Kon
certas bus su laimėjimais, nes 
Bridgeporto geraširdžiai biznie
riai davė gražių dovanų: Kaz. 
žiūraitis Simano Daukanto dr- 
jos narys — parlor setą, Iz. 
Petrauskas, Gridgeporto Clo- 
thing Co. — siutą, J. F. Bud- 
rikas — pianą, J. Kulis — kve
palų, Wilson Shoe Co. •— čeve- 
rykns.

Tai puikios dovanos laimėji
mui. Bet dar ne viskas. Alex 
Junevičia, narys Simano Dau
kanto drugijos, irgi davė kelias 
dovanai. Kuris narys daugiau 
naujų narių prirašys per šešis 
mėnesius, tas gaus gražiausią 
dovaną, nes draugas Junevi
čia ne vieną dovaną davė, bet 
kelias. A. Junevičia yra dide
lis rėmėjas draugijų ir jis ne
atsisako ne vienam ir nė vienai 
draugijai. Junevičia užlaiko 
auksinių daiktų krautuvę prie

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Sky< 
riug atdaras kasdie nuo 
8 v. lyto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v. 
ryto iki 2 yaL po piet 

8317 S. Halsted St. Jonas Bud- 
rikas, senas chicagietis, man 
rodos, ar tik ne pirmas sankro- 
vininkas iš lietuvių Morgan gt., 
narys Simano Daukanto, ukgir- 
dęs apie paskelbtą Simano 
Daukanto draugijos vajų, au
kavo gražius viršutinius marš
kinius. Jis sako, kad jis nepa- 
siduosiąs ir stosiąs į vajų; nors 
dovaną duoda, bet ir jis galy s 
laimėti Junevičiaus dovaną, o 
kitas — jo. V. Gaudišius, na
rys Simano Daukanto draugi
jos, turi čeverykų krautuvę, 
11125 Utica St. ir J. Savickas, 
turys kriaučių šapą prie 6236 
So. Western Avė., duoda dova
nų $5.00 vertės tam, kuris dau
giausia narių prirašys. Taigi 
gerbiami Simano Daukanto dr- 
jos nariai turit progą gražių 
dovanų laimėti ir kartu pasi
darbuoti dėl draugijos labo. 
Dovanų yra daug, tokiu budu 
ne vienas ją laimės, tik stokit 
į darbą visi ir atveskitie nau
jų narių į draugiją per 6 mėne
sius. Per tą laiką yra atpigin
ta ir jtsojimas j draugiją — 
18—40 metų amžiaus $1.00.

Pageidaujama, kad kiekvie
nas narys pasidarbuotų dėl dr- 
jos labo, nes Simano Daukanto 
draugija, yra viena iš žymiau
sių draugijų Chicagoje. Narių 
turi 537 pilnai užsimokėjusių; 
turtas draugijos yra $16,561.- 
61. 

(

Turi gražų knygyną, kurio 
nariai gali naudotis imdami 
skairymui įvairiausias knygas. 
Narių mokestys sekamos: $3.00 
mėnesinių į metus, $5.00 pomir
tinių į metus ir 25c už knygy
ną į metus, viso $8.25. Nariai

A + A
ANASTAZIJA 

KONCEVIČIENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 8 dieną, 7:10 valandą 
ryte, 1928 m., sulaukus 79 me
tų amžiaus, Kimus Raseinių ap
skrity j, Kražių parapijos ir 
miestelyje, paliko dideliame nu
liudime dukterį Marijoną ir 
žentą Feleksą Gedminą ir gi
mines. . Kūnas pašarvotas, 
randasi 10001 Commercial Avė. 
South Chicagoj.

Laidotuvės įvyks seredoj, lie
pos 11 dieną, 8 vai. ryto iš 
namų į šv. Juozapo parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas j 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Anastazijos Kon
cevičienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Duktė, žentas ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

Graboriai

S. D. L ACHAVICZ
Lietuvis Grabortas ir 

Balzamuotoju

2314 W. 23rd Pi.
Chicago, III.

Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu 
busite užganėdinU.
Roosevelt 2515-2,516

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

3307 Aubum Avė.
^CHICAGO, ILL.

J, F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GR A KORIUS CHICAGOJ

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

el, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
■tžs.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted SL 
Tel, Victory 4088 

gauna $5.00 į savaitę pašel- 
pos ligoje ir $300.00 pomirti
nės. Pomirtinės nereikia Jauk
ti metus ar ilgiau, — išmoka
ma laike pagrabo, jeigu tik rei
kia. Prie to duoda 6 grabnc- 
šiusjr automobilių grabncšiam 
į kapus važiuoti ir kiekvienam 
grabnašiui užmoka už jo dar
bą po $2.00. Tokiu budu, man 
rodos, labai naudinga prigulėti 
kiekvienam lietuviui tidel, svei
ki kunu ir protu yra kviečia
mi ateit ir prisirašyt prie Si
mano Daukanto dr-jos. Drau
gija laiko susirinkimus kas pir
mą nedėldienį kiekvieno mėne
sio Chicagos Lietuvių Audito
rijoj.

Taigi kurios draugijos ar 
kliubai yra nupuolę nariais ir 
turtu, gali ateiti prieSimano 
Daukanto draugijos ir prisidė
ti prie jos. Del platesnių žinių 
kreipkitės į valdybą. —Narys.

Lietuves Akušerės

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės

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

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUS’H-KAUSHILLAS

A K U š, E R K A
3252 South Halsted Street

Viršui Univcrsal 
State Bank

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

Akių Gydytojai
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 trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsilikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

Lietuvis Akių Specialistas
3265 So. Halsted St.

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

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akiniu dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

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

Pustebčkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va
karo. Nędėliomis nėra .skirtų va

landų. Room. 8.
Phone Canal 0523

Akių Gydytojai
Jei abejoji apie savo aais, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phope Boulevard 6487 
4649 South Ashland Avenae 

ir 805 East 471 h Street 
Phortb Kenvvood 1752 
Praktikuoja 20 metų

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 2166 

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

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avense 
Telefonas Boulevard 782(1

Res., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedalioj 10-12 d.

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

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

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

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

NedSUoj pagal sutartį

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chie-aro. 1U.

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

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

Namų telefonas Brunswick 6597
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue

Ant Zaleskio Aptiekus 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1999

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

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

Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal
Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

TELEFONAS CANAL 0464

Res. Telephone Plaza 8200
DR. M. J. SHERMAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 So. Loomiu Street 

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

Telefonas Canal 1912 
Residence Tel. Fairfax 6303

Advokatai
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE RAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Ros. Telephone Plaza 8200

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

n:io 6 iki 7:80 vai. vakare 
Tel. Dieną: Canal 8110

Naktį So. Shore 2238. Blvd. 6488

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

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

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

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vakare 
Nędėliomis 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 AveM 2 taboa * 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS;

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po nietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. 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

8241 South Halsted St. 
Tel. Victory 0562 

7—9 vai. vak. apart Panedilio ir 
Pėtnyčios

JOHN B. BORDEN 
(Jobo Ragdžiunaa 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 9660

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt S t 
Telefonas Canal 2552

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

Nedėlioj nuo 11 rvto iki 1 v. p. p.

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piai 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

Nędėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Tel. Central 8466-7-8. State 6600
Peter G. Gaudas

LIETUVYS ADVOKATAS 
140 N. Dearborn St. 

Room 340
Narys advokatų firmos 
Eilioti, Gaudas & Tepper

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyji 
Room 1502 

CHICAGO TEMPIA BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Park 8395

J. P. WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Namų Tel. Pullman 6377
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

North Side
Išvažiavimai

liūs Jonas Kručas, jaunas, 
gražus ir pilnas energijos vy
rukas. Iš jo kalbos daug kų 
galima sužinoti apie dabar
tinį padėtį Lietuvoj. J. Kru
čas apleido Lietuva keliom die
nom po to kaip Lietuvą ap
lanke tie baisus lietus, štur
mai ir sniegas, kurie daug ža
los pridarė Lietuvos ūkinin
kams.

Business Service
Biznio Patarnavimas

Financial
Finansai-Paskolos

10% PIGIAU UŽ VISA DARBA
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

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

Morgičiai pirmi ir antri 
fl nuošimčiais padaromi Į 24 

valandai.
Musą iilygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,
M86 So. Halsted SU

Nedėlioj, liepos 1 d., Pirmyn 
('.boras turėjo smagų išvažia
vimų j Jefferson girias. Diena 
buvo labai graži, tai ir žmo
nių privažiavo daug. Iš profe
sionalų matėsi Dr. Margeris 
ir Dr. Gussen. Galima sakyti, 
kad šių vasarų pirmas tokis 
smagus ir skaitlingas išvažia
vimas buvo.

Žinoma, neapsiėjo ir be ko
munistų, kurie savo nuobod
žiomis piakalbomis ir kolionė- 
nris neduoda ramumo nė gi
riose , o ypač jei užuodžia, kad 
kur bus publikos.

Ten pat buvo išvažiavimai ir 
kitų draugijų — politiško kliu- 
bo ir Rymo katalikų. Kažin 
kas šerifui įskundė, kad ko
munistai trukdo žmones su 
prakalbomis, šerifas atėjęs pas 
choro komitetą pradėjo klau
sinėti kas sakė prakalbas ir 
kas su prakalbomis baderioja 
žmones, ('boro 1 omitetas atsa
kė, kad jų publikos niekas ne- 
baderioja, o kas sakė prakal
bas jie nežino. Paskiau paro
de šerifui: štai musų muzi
kantai grajina ir ta publika, 
kuri žaidžia yra musų. O kas 
darosi toliau girioj mes neat-1 
sakome.

Tada šerifas 
munistus, kurie 
kas ten pasakė 
jus, komunistai,
sijos baduolių aukas, o dabar 
angliakasių aukomis maitina
si tas jūsų bunčius tinginių; 
jus jokio darbo nedirbate, tik 
krapštote iš darbininkų sun
kiai uždirbtus centus, o pa
tys gyvenate kaip buržujai ir 
važinėjatės automobiliais. Ži
noma, tas teisingas pasaky
mas komunistams labai neti
ko ir jie pradėjo garsiai šauk
ti. Bet tuo tarpu priėjo šeri
fas ir pradėjo klausinėti, ža
dėdamas areštuoti. Kiti bailes
ni traukėsi šalin ir sėdę i au
tomobilius 
šerifas 
mo ir 
Publika

Kaip 
gi yra
sti policijai už prakalbas, 
jos 
Tai 
gali 
tai
kiasi ir tina šalin. Miškas gi 
yra platus. Bet ir komunistai 
turėtų žinoti, kad savo tokiais 
įkiriais darbais gali užsidary
ti kelių ir kitiem. O gal jie 
to ir nori? Mat tada vėl butų 
proga kelti protestus ir kau
lyti iš darbininkų sunkiai 
dirbtus centus.

Dabargi vėl 
choro. Pirmyn

nuėjo pas ko- 
lermavosi. Mat 
komunistams: 
suvalgėt Bus-

Poditinuu žvilgsniu, sako 
Kručas, Lietuvos žmogeliai 
yra prispausti fašistų prisam- 
dvtų visokių t šnipų ir pravo- 
katorių gaujų. Didelis yra smū
gis Lietuvos žmonelėms, kad 
nejsileidžiama Lietuvon Ameri
kos laikraščių, o labiausia 
“Naujienų” ir “Keleivio”, nes 
tuo tiesiog užrišo žmonėms I 
akis. Kada buvęs išrinkta Gri
niaus valdžia, lai gyvenimas 
pasidaręs smagus ir gyvas. 
Tik kunigų supiudytos davat
kos tai nebekalbėdavusiosnė 
rožančiaus, tik kaip įmanyda
mos keikė tų “bedievišką” val
džią, nes ji, girdi, bažnyčias Į 
išgriaus. Taigi ir šoko visos fa
šistam j pagelbą. Bet dabar, 
kada fašistai užvažiavo ir 

Į krikščionims per uodegą, tai 
dabar šaukia, kad fašistai juosi 
apgavo. Voldemaras ir kiti fa
šistai dabar daug šūkauja apie 
išvadavimą Vilniaus, bet toliau 
matantys žmones kalba, kad 
Voldemaras vaduoja Vilnių, 
o parduoda Kauną ir kaip greit 
fašistai pasijustų pavojuj, tai 
tuoj pasišauktų pagelbon len
kus. Matydami tokią padėtį 
žmonelės ir laukia kolkas dan
tis sukandę. Bet judėjimas yra 
nemažas, daugelis jaunuolių 
matydami tokių baisių padėtį 
įpuolė desperacijon ir važiuo
ja iš Lietuvos, kiti gi pasilie
ka — stiprus energingi kovo
tojai. Jeigu gi jie miršta, tai 
pirmiau atkeršiję budeliam.

__  V--  A. M. Ii

SKOLŲ IŠKOLEKTAVIMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL CLAIMS 
SERVICE BUREAU

Room 801 
163 W. Washington 

Main 4020

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

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

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

3408 S. Michigan Avė.
Victory 4126

ACORN BOILED REPAIR CO.
Taisymas boilerrų ir karato van

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

4435 S. Union Avė.
Yards 3883.

NIEKO NERE1K ĮMOKĖTI — 24 
MNESIAI IŠMOKĖJIMUI

Suvedam plumbingą ir namų ap
šildymą. baltas' china eloset, $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. Victory 2454 
4606-08 W. 22nd St. Cicero 130

[CLASSIFIED APS.
Educational

Mokyklos ’

NIEKO nejmokėti, 5 metams iš
mokėjimui. Mūriniai ir mediniai 
bungalow, vasarnamiai, garažai, pri- 
budavojimai, viškai, porčiai, pakėli
mas namų, cementiniai pamatai, ša- 
lytakiai, stw?ų dengėjai, malevotojai, 
Stanton Construction Co., 6347 So. 
Western av.: Hemock 2636, or 8528 
Lincon av.: Buckingham 7518 or 184 
N. LaSalle: Randolph 1187.

Financial
Finansai-Paskolos

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

F. J. STEWART,
Vincennes 0816 

arba šaukite
8234 Rhodes Avė.

Musical Instrumento
_______Muzikos InstrumeiiUi______

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

6621 S. Richbond St 
2nd floor

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

PARDUOSIU pigiai savo grojiklj 
* Roleliai, duet ben- 

> kitus 
iki 6 mėnesių išmokėjimui. 
5 kambariams gražus

pianą už $100. Roleliai, du 
Čius ir rabi net, $25 {mokėti, 
nuo 3 
'l’aipgi 
kanda}.

S. CAMPBELL 
6512 S. Halsted St. 

1 fl.

ra-

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI saliunas, arba pri
imsiu partneri, vokiečių ir švedų ap
gyventa vieta. Priežastis — turiu 
2 bizniu, vienam sunku apsidirbti. 
5202 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI nesvaiginamų gė
rimų parloras; Būtinai turi būt par
duotas. Tikras bargenas jei pirk
aite tuojau — $300. 3352 South
Morgan St.

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

išvažiavo namo, 
pašokinėjęs parėjo na- 
viskas tuo užsibaigė, 
gi buvo iki vėlumos, 
ten nė butų, bet vis- 
negražus dalykas skų- 

nors 
butų, 
nori

ir nepageidaujamos 
liuosas noras ir kas 
klausyti, o kas mato, kad 

makliorių darbas, tie juo-

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
<nygvedystės, stenografijos, Ir kitų 
Mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
jistema stebėtinai greitai užbuigia- 
na pradini mokslą į devynis mane
lius; aukštesnį mokslą į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo lakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. Olekas, Mokytojas 
8106 S/». Halsted St., Chicago, III

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

Telephone Victory 0562
Daro paskolas ant 

1-mo ir 2-ro Morgečio 
Valandos nuo 4 iki 3 k&s 

vakaras

MORGICIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi
čius.

JUSTIN MACKIEWICH
2342 So. Leavitt St.

Phone Canal 1678

Exchange----Mainai
KĄ TURITE MAINYMUI?

Mes mainom namus visokiu kai
nų, Lotus, farmas, biznius, bonus, 
morgičius, automobilius. Kas Jums

* * ‘ i iš-

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $900, imama legali nuošim
ti- Pinigus jeausita i 12 valanda. Industrial Loan Service

1728 W. Chicago Avė.,
Kampas Hermitage Ava.

Furniture & Fixtures
_________Rakandai-Įtaisai _, _

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

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

nų.
i
atsibodo, mes parduosime arba 
mainysime.

A. GRIGAS 
8114 So. Halsted Street 

Tel. Victory 4898

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

ARLINGTON HEIGHTS 
RE ALT Y CO. 

Artlington Heights, III.
Tel. 316

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

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

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

BISKĮ VARTOTI
$360 puikus mohair Bcklyčioa eotaa $83.60 
$4OO Frlez.e scklyčloa aetaa ..... .. ......— “““ ““
$000 4 Arnotų walnut. tnlcrruimlo

Notas —------- ---------------------------------
l—- _____ ____  ___

bario wtan _______________________
$70. I>xl2 VVilton kautai
$20, O Arnotų pUHrycMama setas ___

Avnilable Fireproof Storage 
7728-32 Stony Lsland Avė 

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

987.60
.................  988.60

9160 Gražus valnus valgomo kamba-
968.60
$22.60 
98.60

MODERNIŠKA 210 AKRŲ PIE
NININKYSTES FARMA 

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

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

Phone 364

$250 CASH
PO $35 Į MĖNESĮ IR 

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

DAR NIEKAD NEBUVO

Mes dirbame ir perka 
me 1 ir 2 Morgičius

į 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.
C. T, Dankovvski, ižd.

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES darome 2 morgičius ant 

South Improvet Real Estate. $500 
iki $5000. lengvais išmokėjimais.

WINTON AND NARTEN 
6820 S. Halsted St.

DIDELIS išpardavimas valgomų 
kambarių setų,, $5 ir daugiau, ledau- 
nės, $3, 2 šmotų parloro setai, $25, 
droseliai, rašymui stalai, lova, $2, 
virtuvės kabinet, $7 ir daugiau, bu
fetai, kaurai, pastatomos liampos, 
$3.00.

SCHWARTZ BROS. STORAGE 
640 E. 61st Street

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

749 Broadvvay, 
GARY, INDIANA

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. & 44 Avė. R. 1. Box 
93, Blue lsland, III.

Sewing Machines
Siuvamos Mašinos

išdirbysčių siuvamos 
pataisomos už $1 ir dau- 

Atvažiuojame bile kur. Dar- 
garantuotas. Taipgi White, 

ma-

. VISOKIŲ 
mašinos 
giau. 
bas garantuotas. Taipgi 
Rotary ir Singer beveik naujos 
šinos pardavimui.

SKOWRON, 
3040 N. Avers Avė., 

Pensacola 1670

uz-

prie
nu-

g ryši m e 
choras yra 
šeiminišką 

važiavimą, kuris įvyks, rodos, 
rugpiučio 12 d. Dabar komi
tetas ieško- patogios vietos.

Taipgi choro mokytoja p. 
Čerienė pranešė, kad ji jau 
yra parinkus gražią ir juokin
gą operetę “Pamišėlių Namas” 
ir kaip tiktai sugryš iš vaka- 
cijų tuoj visu smarkumu 
sis už darbo', kad veikalas 
tų tinkamai pastatytas.

b a b
Lietuvis Dentistas

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

SCHOOL 
2040-43 Washington Blvd.

DETEKTYVŲ darbas, secred ser- 
vice ir kriminologijos mokslas moki
namas ekspertų musų mokykloje, 
lekcijos anglų kalboje. Del smulk
menų atsišaukite uno 6 iki 9:30 vai. 
vakaro ir visą dieną nedėlioj. The 
University of Practical Detective 
Science and Criminology, Suite 100, 
800 North Clark St.

Ar Jum Reikalingi
Pinigai?

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

HELBERG BROS

Personai
__________ Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Valzboženkllai, 

vrrighta. Rašyk šiandie, 
reikalais kreipkitės prie manęs 
pilnu užsitikėjiinu. Teisingas 
Greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Kegistered Patent Attomoy, 

2810 W. Chicago Avė.
Dept. 7 

Chicago, I1L

Copy- 
Patentų 

su 
ir

1000 SIUVAMŲ MAŠINŲ ATIDUO
DAMA JUSU PASIŪLYTA KAINA 

Singer. White ir visokių išdirbis- 
čių elektrinių ir kojomis sukamų 
siuvimui mašinų, praktiškai jūsų 
kaina. Šios yra išmainytos į 
msa NEW HOME ELECTRIC 
mui mašinas.
skyriai: 4463 Broadvvay,

ir 554 Washington St.. Gary, Ind.

žino- 
siuvi- 

New Home dirbtuvės
nai, x>ivuuwuy, 6521 So.

Halsted St., 4714 Irving Park Blvd.

Automobiles

Nėra “red

Room 607
192 N. Clark St.

im- 
bu-

Business Service
Biznio

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

taisymą namo? Jei taip, tai susiži- 
nokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, įskaitant 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

BE KOMISO
Mažos Paskolos 

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

1647 W. 47 St.

PASKOLINSIM nuo $51 Iki $300 
už 2Mi nuošimčio ir lengvais išmokė- 
įimai.i. Paskolas suteikiam į 24 vai. 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2281 West Division St “upstairs” 

Tel. Armitage 1199

AŠ LEOKADIJA GRITIENE jieš- 
kau savo brolio Kazimiero Alksnio. 
Daugel metų atgal gyveno Hibbings 
Minnesota. Prašau man ranešti 
sai ar kas apie jj žino.

LEOKADIJA GRITIENE 
4012 So. Maplevvood Avė. 

Chicago, III.

Partners Wanted

pat-

Durant sport touring, kaip nau
jas, 1925 ............................... $150

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

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

1923 .......................................... $65
Ford tudor sedan, 1925 ........... $100
Penkios dešimts kitų pasirinkimui 

McDERMOTT MOTOR SALES
7136 S. Halsted St. Triangle 9330

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI, tik $200 cash, ki
tus po $40 j mėnesj, nupirksite 1 
aukšto namą, krautuvė, didelis gara
žas, netoli 26 St. ir Wentworth Avė. 
Galite tuojau {steigti bile kokj biznį, 
kaina $3200. I

$500 cash, kitus kaip rendą, nu
mirksite naują murin; modernišką 
>ungalow, ką tik užbaigtas, į Lyons. 
didelis lotas, netoli noujo valstijos 
celio ir Forest Preserves, 3 blokai 
nuo Berwyn-Lyons gatvekarių ir bu- 
sų, kaina tik $6500.

$500 cash, kitus lengvais išmokėji
mais, nupirksite 4 kambarių stucco 
rezidenciją j Berwyn, taipgi 1 karo 
garažas, lotas 37x125, aplinkui yra 
gražus medžiai ir krūmai, kaina tik 
$4500.

$400 cash, kitus išmokėjimais, gra
žus 5 kambarių namas j Berkley, tik 
biskį { vakarus nuo Melrose Park, 
lotas 63x289, kaina $5200.

$300 cash, kitus mažais mėnesi
niais išmokėjimais, nupirksite bunga- 
low { Stickney, lotas 60x137, kaina 
$5500.

Dviejų aukštų namas, krautuvė ir 
flatai ir 1 aukšto mūrinis namas iš- 
renduotas paštai, prie West 51 St. į 
vakarus nuo Kedzie, kaina, $15,000, 
išmokėjimais pagal sutartj.

FRANK J. PETRU,
1443 W. 18 St., 
Tel. Canal 0806

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

štai kaip lengva nupirkti.
1. Gali įmokėti taip mažai 

$250.00.
2. Gali įmokėti Lietuviškais Bonais 

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

po $65.00 { mėnesį ir nieko dau- 
giaus.

Pasimatyk greitai

ED. W. BAKS
BAKŠEVIČIUS

4392 Archer Avė.
Tel. Virginia 0055

& 
pui- 
gat-

kaip

Pabudavosim 2 flatų 
arba bungalovv ant 

jūsų loto
Mes pastatysime jums Chicagoj 

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

Ofisai Chicagoj ir priemiesčiuose, 
atdari vakarais ir nedėlioinis.

TRIANGLE 3299

PASINAUDOKIT proga. Reika
lingas pusininkas į automobilių tai
symo dirbtuvę, biznis eina gerai, dar
bo perdaug, negaliu apdirbti. Pusi
ninkas turi {nešti pinigų. 3407-9 So. 
Morgan St. Tel. Boulevard 9421.

Pagalios ir northsidiečiai 
silauks lietuvį dentistą. 
miau turėjo tik vieną Dr. A. 
Montvida. Dabar tprės ir den
tistą Dr. A. Gussen, kuris ką 
tik nesenai užbaigė dentisteri- 
jos mokslą. Kaip girdėti, jis 
žada atidaryti ofisą 1121 Mil- 
■waukce Avė. Linkėtina jam ge
ro pasisekimo.

B » 8
Atvyko iš Lietuvos Jonas 

Kručas

su-
Pir-

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

tfalevojam ir popieruojam. Užlai
dom malevą, popierą, stiklus ir t t

3149 So. Halsted St 
Phone Viętory 7201 

J. S. RAMANČIONIS, Bar.

Paskolos suteikiama; 
t į vieną dieną
2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

Help Wanted—Malė
DarbininkijL Reikia

REIKIA LIETUVIŲ AUTOMOBI
LIŲ PARDAVINĖTOJŲ — PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus pardavinėjot au

tomobilius pirmiau, ar ne, dabar yra 
puiki proga išsimokinti kaip parda
vinėti automobilius ir uždirbti gerą 
algų. Jus mokinsitčs 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 šj skelbimą.

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

NAUJI STUDEBAKER
Naujas Studebaker Dictator Six, 

4 durų Sedan, pilnai įrengtas su 
spare tire, bamperiais ir kitais vi
sais įrengimais ir atveštas prie du
rų — kaina tiktai $1,846. Reiškia 
Studebaker yra net $100 pigesnis už 
Buick. Commander Sedan pilnai 
Įrengtas kainuoja $1,670. Lietuviai 
kurie norite pirkti naujį karą arba 
mainyti seną į naujį — telefonuo- 
kite arba asmeniškai atsilankykite į 

MILDA AUTO SALES
806 W. 81st St., Tel. Victory 169? 
D. KURAITIS ir A. KASIULiS 

Savininkai

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

Savininkas ant vietos visą die
ną,

6212-6218 S. Keating Avė.

šiomis dienomis atvažiavo iš

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

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

J. J. SHAKENMAER, 
949 MILWAUKEE AVĖ., 

BRUNSWICK 7397.

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

REIKIA jaunų vaikinų prie maz
gojimo butelių ir darbo dirbtuvėj. 
Manhattan Bottling Co. 306 W. 29 
St. Victory 7527.

REIKALINGAS patyręs bučerys. 
Pastovus darbas gera mokestis. 
2519 W. 71 St.

Furnished Rooms
RUIMAS rendon vienam ar dviem 

vaikinams su ar be valgio. 4439 So. 
Talman Avė.

For Rent
RENDAI Storas dėl grosernės ir 

bučernės. Yra ir fikčeriai dėl bu- 
černės. Pragyvenimui 4 ruimai.
3628 So. Union Avė.

Dodge sedan, 1927, 5 nauji tai. $495 
Essęx coach, 1927, 5 nauji ta j. $295 
Buick 5 pas. 1925, sedan, bargen $575 
Oakland sedan, 1926 ............... $375
Reo sedan, 1926, tikras pirkinys $525 
Chevrolet sedan, 1927 ............... $385
Packard 4 pas. coupe nauj. gum. $550 
Visi karai pilnai {rengti, naujų karų 
gaarntija, išrodo kaip nauji. Atdara 
iki 10 vakaro. Halsted Auto Sales 
2560 S. Halsted St.

BARGENAS
2 fintai po 5 kambarius, karštu 

vandeniu šildomas, 2 karų garažas, 
lotas 80 pėdų pločio, parduosiu už 
$8,000 pigiau negu vertas, arba pri
imsiu { mainus bile ką, kaipo dalį 
{mokėjimo.

WALTED J. PAUL
6601 S. Western Republic 4170
3236 W. 55th St. Hemlock 2889

LIEPOS BARGENAI
60 karų paririnklmut, vl«l rarantnotl. 

CacUllac'ai. Buick’ai, Naah’al, Hudaon’al. 
Bflsex’ai, Chevrolet’ai Ir (taurelis kitų, la
bai pigiomis kainomis. Matykit p. Lapai- 
U, Mrr. McDERMOTT MOTOR SALES, 
7180 So. Halsted St., Triangle 0830

KLAUSYKIT!
Kam jus bereikalo mokat 

rendą?
Jus tik už mažą {mokėjimą, 
kitus taip kaip rendą, galite 

pui- 
su

$500 CASH, $25 { MĖNESJ
5 ir 6 kambarių mūriniai bunga

lovv, musų restrieted subdivizijoj. 
Seeley Avė., tarpe 77 ir 78 St. Gra
žiai dekoruoti, grįsti viškai, dideli už
pakaliniai porčiai, plieninis Quaker 
fumas. Elė cementuota ir apmokėta, 
ęatvė irgi. Kaina $8700. 1 blokas nuo 
karųAR jus °Wr

Mes pabudavosim namą ant jūsų 
oto be {mokėjimo pinigų, bungalovv 

arba 2-3 flatų namą. Visi musų 
namai yra insulated ir sienos pleis- 
eriotos, ant metalinių lath, vėliau

sia plumbingas ir apšildymas. Ma- 
;ykit musų planus ir kainas prieš 
pirkimą. Pašaukit telefonu arba 
atlankykit musų ofisą. 
STOLTZNER, CONSTRUCTION CO.

7403 So. Halsted St. 
Triangle 8704-10301 
134 N. I>a šalie St.

Central 5901-2-3

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI lunch room. 4654 
S. Ashland Avė.

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

Arba rašykit.

CARLSON CONSTRUCTION 
COMPANY

10826 S. Talman Avė. 
Beverly 9407

8 MIEGRUIMIAI
Modemiškas 6 kambarių bungalovv, 

5500 įmokėti ir po $50 į mėnesį, 
skaitant nuošimčius. Priimsim į 

mainus išmokėtą lotą.
Matykit P-ną Trauo.

3. CIMAGLIO & CO. Home Builders 
7168 and 7039 W. Grand Avė.

PARDAVIMUI Delicattessen ir 
Grosernė. Gera vieta. Geras ata
kas ir fixtures. 6958 S. Carpenter St.

Vardas
i Adresas

PARDAVIMUI grosernė, jęeras 
biznis, pigi renda, pardavimo pneža- 
stj patirsnt ant vietos. 4416 South 
Hermitage Avė.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI pigiai grosernė ir 
kendžių krautuvė. 3551 So. Halsted 
Street.

Telefonas

BARGENAS
Parduodu biznio namą su Jevvelry 

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

Savininkas ant vietos 
3223 So. Halsted St.

CERTIFIED NAMAI 
Statomi per Carpenter

Puikios rezidencijos, 2 flatų, 6 
cambariai apačioj, 5 viršui, $11,000 
$750 {mokėti, po $80 i mėnesį. Yra 
’ risi reikalingi įrengimai. I^ai vienas 
latas užmoka jūsų rendą. Kamba
riai dideli ir šviesus, puikiai deko
ruoti, aržuolinės grindys, porčiai, 
nrikiausi virtuvė, Crane plumbingas 
mūryta vana, cementinis skiepas, 

skalbykla, 37*£ lotas, netoli gražiai 
medžiais apsodintos Wilcox ir Maple 
Avė., prie valstijos kelio, vienas blo
kas nuo biznio sekcijos, 45 minučių 
važiavimo nuo vidurmiesČio.

L. S. Carpenter & Co. 
Statytojai 

Garfield State Bank Bldg., 
Madison and Crawford.

Room 812.
Phone Van Buren 1600 

Arba šaukit
Downers Grove 491


