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Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

Lietuvos Ūkininkai Esą Dideli 
Atsilikėliai

Pirmykščiai dvarininkai, lengvai gyvenda
mi ir blogai šeimininkaudami, niekados 
nedavę geresnio pavyzdžio ūkininkams, 
sako Čhicagos Tribūne korespondentas

K ALNAS, liepos 8. [Chica
go Tribūne koresp. John 
Steele]. — Kaip ir visos nau
josios Pabaltijo valstybės, Lie- 

• tuva turėjo išspręsti savo žc- 
»nės klausimą, 1r pavartojo to
ki pat metodą, kaip dauguma 
kitu: panaikinimą didelių dva
rų nuosavybių ir sukūrimą 
ūkininkų žemės savininkų kla-

Latviuose ir Estuose žemes 
valdė baltų baronai — vokie
čiai, kurie niekados nesiasimi- 
liavo, ir kurie ūkininkus trak
tavo kaip žemesnius už save 
žmones. Didieji Lietuvos dva
rininkai buvo lenkų ir rusų 
šeimynos, su nedaugeliu lietu
vių bajorų. Visi jie, nors lie
tai p geri dvarų vedėjai ar ūki
ninkai, kaip vokiečių baronai, 
gyveno goresniuose santykiuo
si su savaisiais ūkininkais ir 
laikė juos tos pat giminės žmo
nėmis, kaip ir jie patys.

Pasėkos, todėl, buvo tokios, 
kad Latviai ir Estai nusavino 
žemes be jokio atlyginimo, pa
likdami buvusiems jų savinin
kams tik mažus dvarų cent
rus, tuo tarpu kai Lietuva su
tiko pilnai atlyginti savinin
kams tokia kaina, kokia kad 
buvo 1910 metais, ir leido 
jiems pasilaikyti daug dides
nius dvarų centrus.

Reikia tačiau pasakyti, kad 
tie geri ir lengvai gyvenę dva
rininkai buvo blogi žemės ūkio 
vedėjai ir menką pavyzdį te
davė šiaip ūkininkams. Del to 
šiandie žemė Lietuvoj nėra 
taip gerai dirbama, kaip kad 
kaimynų kraštuose, ir valdžia 

„daro, ką galėdama, kad žemės 
ūkis pakiltų. Tuo reikalu vei
kiama |mt paskaitas ukinin-

Lenką socialistai įs- Mandžurų banditai
pėja Pilsudskį

Lenkijos darbininkai esą pasi
rengę kiekvieną momentą 
atremti jo pasikėsinimus 
prieš konstituciją

BERLYNAS, liepos 9. — 
Lenkijos seimo atstovai socia
listai laikė nepaprastą susirin
kimą pasitarti dėl fašistinės 
maršalo Pilsudskio kalbos, ku
rią jis andai laike, puldamas 
krašto konstituciją ir parla
mentinę santvarką Lenkijoje.

Susirinkimas priėmė rezo
liuciją, kurioj sakoma, kad so
cialistų partija nelaiko dagi 
verta atsakyti į nešvarius Pil
sudskio puolimus parlamento, 
bet ji įspėja Pilsudskį, kad jo 
gązdinimai tik verčia Lenki
jos socialistus darbininkus bu
dėti ir būti prisirengusiems 
kiekvieną momentą atmušti 
galimus jo pasikėsinimus. So
cialistai, sakoma rezoliucijoj, 
visa energija ir visomis savo 
jėgomis gins laisvę ir parla
mentarizmą Lenkijoje.

Visa lenkų spauda komen
tuoja tą Pilsudskio kalbą ir 
beveik visi laikraščiai žiuri j 
ją kaip į įspėjimą, kad mar
šalas bandys įsteigei Ąitvirą 
diktatūrą Lenkijoje.

kams, per kooperatyvus ir per 
mokyklas, bet tai labai paleng- 
vas darbas, juo kad Lietuvos 
ūkininkas yra labai konserva
tyvus.

Nežiūrint to, kad Lietuva 
yra žemės ūkio kraštas, ūki
ninkas visados augino javus 
taip, kaip kad jo tėvas ir tė
vų t'vas darė. Sakomas, kad 
jis galėtų daugiau pelnyti pi
nigų, augindamas bėkeną, 
sviestą, kiaušinius Anglijos rin
kai, jis atsako: “Kad aš ir taip 
gyvenu.“ O kalbinamas, kad 
tuomet jis galėtų daug geriau 
gyventi, jis vėl atsako: “Gal, 
o gal ir ne.“

Tas pats nerūpestingumas 
ir konservatizmas matyt ir jo 
namuose. Vos perėjus sieną iš 
Latvijos, jau ūkininkų namai 
menkesni ir netaip jaukus. 
Galvijai — visokios rųšies, 
menkučiai, užuot veislinių kai
menių; miškai blogai laikomi 
ir apleisti. Visa tai pripažįsta 
savaitę Maskva tvirtino, jo

ge! derlius Rusijoje šiemet esąs 
geresnis, nekad buvęs pernai.

Faktas pasilieka, kati Rusi
ja, kurios visas valstybės ūkis 
remiasi ant eksportavimo duo
nos į užsienį, šiemet yra pri
versta pati importuoti duo
ną.

Paskutiniai Maskvos laikraš
čių numeriai tiesioginiai ir ne
tiesioginiai parodo, kad padė
jimas yra rustus. Laikraštis 
Ekonomičeskaja Žizn, pavyz

džiui, rašo, kad vidaus rinka 
esanti labai įtemptoje padėty. 
O Pravda vėl sako: “Aprūpi
nimas vidaus rinkos gyvenimo 
reikmenimis yra surištas su 
didžiausiais sunkumais.“

puolė traukinį
•

4 pasažierius užmušė, kelis su
žeidė,’ o keturiasdešimt su
ėmę nusigabeno į kalnus

DARBINAS, Mandžurija, 
liepos 9. — Ties POgranična- 
ja, Rytų Kinų geležinkely, man- 
džurų banditai puolė greitąjį 
traukinį. Keturi pasažieriai bu
vo užmušti, septyni (sužeisti, 
o keturiasdešimt, jų tarpe dvi
dešimt penkias moteris, ban
ditai suėmę nusigabeno į kal
nus tikslu gauti išsipirkimo pi
nigų.

Dauguma užmuštų ir paim
tų nelaisvėn buvo rusai.

Vyriausybė sako, kad puo
likų bandą sudarę “baltieji“ 
rusai. Sovietų spauda bijo, kad 
dėl to incidento nekiltų kom
plikacijų Rusų Japonų santy
kiuose.

i PASIKORĖ CHICAGIETIS

MILĄVAUKEE, Wis., liepos 
9. Kambary, kurį jis ką tik 
buvo pasiėmęs viename vietos 
viešbuty, rado pasikorusį vy
rą apie 30 metų amžiaus. Jo 
užrašų knygutėj pažymėtas 
vardas: Jerome Kallnow, Chi
cago.
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“Friendship“ lakūnų priėmimas Southamptone, Anglijoj.

Du fašistų ministe- 
riai rezignavo

ROMA, liepos II. — Atsi- 
statydino finansų ministeris 
Volpi ir švietimo ministeris 
Fedele. )

Jų vietoj skiriami: finansų 
ministeriu — senatorius Mo- 
soini, švietimo — Giuscppe Be- 
luzzo, dabartinis krašto eko
nomijos ministeris.

Sprogusi granata 
užmušė 20 vaikų

VIENA, Austrija, liepos 9.
Pranešimai iš Kattovicų, 

Aukštojoj Silezijoj, sako, kad 
dvidešimt vaikų buvo užmuš
ti sprogusios granatos, kurią 
jie radę lauke..

Didžiojo karo metais Katto- 
vicai buvo didelių mūšių sce
na.

9 mergaites užsinuodijo 
vakacijų maistu

KALAMAZOO, Mich., liepos 
9. — Devynios mergaitės, atvy
kusios į netoli nuo čia esančio 
Long Lake mergaičių skautų 
stovylą atostogų praleisti, stai
ga stipriai susirgo. Gydytojai 
surado, kad jos užsinuolijo mai
stu. Visos buvo tuojau nuga- 
bentos į Three Rivers ligoninę.

Del karščių New Yorke 
prigėrė 21 asmuo

NEW YORKAS, liepos 9. — 
Del stiprių kaitrų, pasiekusių 
rytus iš vidurinių valstijų, pra
eitą sekmadienį visos New 
Yorko maudomosios vietos bu
vo prisikimšusios žmonių. Re- 
plaukant, atsitiko daug nelai
mių : tą dieną 21 asmuo pri
gėrė. Mieste du asmens mirė 
nuo kaitros.

Japonai panaikina skri
dimus per vandenyną

■..... » "■
TOKIO, Japonija, liepos 9. 

— Imperijos Aviacijos Drau
gija anuliavo visus projektuo
tus šiemet skridimus per Ra
mųjį vandenyną. Priežastis, to
ki bandymai esą kol kas su
rišti su dideliais pavojais.

ČIA KEPAME, WYOM1NGE 
SNIEGO AUDRA

LARAMIE, Wyo„ liepos 9. 
— Tuo tarpu kai viduriniuo
se vakaruose siaučią kaitros, 
Wyominge, ypačiai Sand I#ake 
srity, vakar siautė stipri snie
go audra. Sniegas betgi neil
gai tesilaikė.

Sovietija perkasi 
duonos užsieniuose; 

bijo bado krašte
BERLYNAS, liepos 9. — 

Sovietų valdžios agentai su
pirkinėja daug grudų Ham
burge,’ Liverpuly, llulle ir Ro
terdame. Paskiausiais prane
šimais, sovietų Rusija jau yra 
pirkusi grudų už 25 milionus 
rublių auksu ir dar veda de
rybas su daugeliu Pietų Ame
rikos ir Australijos transpor- 
tierių dėl pristatymo duonos 
Rusijai.

I tokius prane&inr.us Berly
ne žiūrima kaip į geriausią pa
rodymą, kad Rusijos miestams 
gresia bado pavojus, nežiū
rint, kad dar., tik . užpraeitą 
patys Lietuvos politikai, bet 
jie sako, kad per dešimtį me
tų busiąs didelis skirtumas.

Reveik visos dvarų žemės 
dabar jau išdalintos ūkinin
kams. Apie pusė Lietuvos plo
tų, arba apie <>5 milionai ak
rų, yra dirbama žemė; 25 nuoš. 
yra ganyklos ir 16 nuoš. miš
kai. Prieš karą, apie 2 milio
nai akrų priklausė didžiuliams 
dvarininkams, lnet dabar tik 3 
nuoš. žemės beliko stambiuo
se ukiuoše, turinčiuose dau
giau kaip 125 akrus. 50 nuoš. 
žemės pareina ūkiams, turin
tiems tarp 25 -ir 50 akrų, ir 
31 nuoš. tenka ūkiams, turin
tiems mažiau kaip 25 akrus.

Du chicagiečiai prigė
rė Kankakee upėj

KANKAKE, III., liepos 9. — 
Vakar, besimaudydami Kanka
kee upėje ties Arom Parku, pri
gėrė du chicagiečiai, Frank 
Hunter ir Rolland Lacey.

WASHINGT()NAS, liepos 9. 
— Po sunkios ligos mirė čia 
buvęs Jungtinių Valstybių se
natorius, George E. Chamber- 
lain, iš Oregono.

Chicagai Ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

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

Vakar temperatūros buvo 
tarp 70° ir 82° F.

Šiandie saulė teka 5:15, lei
džiasi 8:27. Mėnuo teka 12:33 
ryto.

Rumanijoje suimta 
120 valdininkų

BUOIIAREŠTAS, Rumunija, 
liepos 9. — Vyriausybė suse
kė milžinišką sąmokslą apvog
ti valstybę išgavimu turtingų 
aliejumi žemių. Ligšiol areš
tuota šimtas dvidešimt asme
nų burmistrų, policijos pre
fektų, insp. klorių ir kitų auk
štesnių ir žemesnių valdinin
kų. Laukiama dar daugiau 
areštų.

Makedonų sukilėlių 
vadas nužudytas

SOFIJA, Bulgarija, liepos 9.
Trys nežinomi asmens va

kar vakarą čia gatvėje iš pa
salų nukovė g>cn. Protogerovą, 
Makedoniečių revoliucinės or
ganizacijos viršininką, žiudei- 
kos pabėgo.

Karo metais gen. Protoge- 
rov buvo tiekimo ministeris 
Hulgaiijos kabinete, bet vė
liaus susidėjo su Makedonijos 
ncvoiUuciniu judėjimu.

SŪNŪS KALTINAMAS DEL 
NUŠOVIMO SAVO TĖVO

DUęUOIN, III., liepos 9. — 
Policija suėmė Georgeą Lively, 
vietos farmerio sūnų, kaltina
mą dėl nušovimo savo tėvo, 
Alonzo Lively, 52 metų am
žiaus. Tardymai parodė, kad 
tėvas ir sūnus, abudu stipriai 
įsigėrę, buvo susibarę dėl par
duotos karvės, ir pagaliau sū
nūs šovė tėvą.

Budeliai, nužudę revo
liucionierių Bogrovų, 

nuteisti kalėti
MASKVA, liepos 9. — Kije

vo pasibaigė byla dviejų bu
vusių caro laikais budelių, Ser- 
giejevo ir Kuznecovo, nužud
žiusių revoliucionierių Bog- 
rovą. i >

Bogrovas 1911 metais nušo
vė ministerį pirmininką Stoli- 
piną.

Sergiejevas tapo nuteistas 
penkeriertis metams vienišo ka
lėjimo, o Kuznecovas — tre
jiems me|ams.

TRAUKINYS UŽMUŠĖ VAI
KĄ, CHICAGIETĮ

RH1NELANDER, Wis., lie
pos 9. — Netoli nuo čia va
kar Thunder I^ake Lumber 
kompanijos traukinys suvaži
nėjo Johną Lambursą, 14 me
tų vaiką, iš Čhicagos. Abidvi 
jo kojos buvo nuplautos.

Vokiečių komunistą 
fašistą brolybė

—I . ■ s

Komunistų vadas Freilich pa
reiškė fašistų mitinge, kad 
jie galį eiti išvien

BERLYNAS, liepos 9. — 
Atrodo, kad Vokiečių komuni
stai stengiasi atnaujinti savo 
seną—vienybės fronto su fašis
tais — taktiką, kaip tai kitą
kart bandė padaryti Rūta’ 
Fischer ir Karlas Radekas.

Laikraščiai praneša apie ką 
tik įvykusį didelį hakenkreic- 
lerių ir fašistų milingą, kuria
me vyriausiu kalbėtoju buvo 
garbės svečias, deputatas Frei
lich, žymus komunistų vadas. 
Savo kalboj Freilich pareiškė, 
kad, jo nuomone, tarp fašistą 
ir komunistų esą daug pana
šumo ir kad, todėl, jie galį ei
ti ranka už rankos.

Vokiečių monarchistų laik 
raščiai sveikina šitą pareiški
mą apie “dvasinę brolybę’’- 
tarp fašizmo ir komunizmo ii 
sveikina mintį apie įsteigimą 
vienybės fronto tarp fašistų ii 
komuhistų.

Bombos sprogimas 
Maskvos kalėjime

Daug asmenų esą užmuštų ii 
z sužeistų; žinios iš Maskvos 

neišleidžiamos.

BERLYNAS, liepos 9. - 
Berlyne gauta žinių iš Maskvos 
kad Lubiankų kalėjime, kairu 
yra laikomi uždaryti asmeny? 
nuteisti “Donbaso” byloje, spro 
gusi bomba. Daug asmenų bu 
vę užmuštų ir sužeistų.

! Lubiankas buvę greit atga 
benti daktarai, ir kalėjimas tuo 
jau apstatytas policijos kordo- 
•nu.

Miestas tavęs visai atskirta? 
nuo susisiekimo, kad neišeitą 
žinios apie įvykusią nelaimę.

Dirižablio Italija vy
riausias inžinierius 

miręs
STOKHOLMAS, Švedija, lie 

pos 9. —’ Iš Kings Įlankos, Špic
bergene, praneša, kad Natale 
Geccioni, vyriausias inžinie
rius, kuriam dirižablio Italia 
katastrofoje buvo sulaužyti 
koja, miręs praeitą ketvirta 
dienį.

Penki asmens žuvo avi
acijos nelaimėse

SPRING LAKE HEIGHTS, 
N. J., liepęs 9. — Vakar, nu
kritus netoli nuo čia aeropla
nui, užsimušė du pasažieriai. 
Miss Mary Jobling, filmų ak
tore, ir C. P. McCormack, kai 
nų inžinierius, nesenai sugrį
žęs iš Rusijos. Aeroplano pi
lotas, įeit. Archer Saki, pavo
jingai užsigavo.

PROVIDENCE, R. L, liepos 
9. — Ted Roudrau, oro akro
batas, bandė iš aeroplano 1,- 
000 pėdų aukštumoj, parašiu
tu nusileisti žemėn. Parašiu
tas neišsisketė. Roudrau žuvo, 
nukritęs į Narragansett įlan- 
ką.

WHITTIER, Gal., liepos !> 
— Užsimušė du vietos avia
toriai, Blanchard ir Hammer, 
nukritę netoli nuo čia žemėn 
su savo aeroplanu, kurį jie 
patys buvo pasidirbę.

Britų lakūnas užsimušė
EDINBURGU, liepos 9.

Vakar, jo aeroplanui nukritus 
žemėn, užsimušė aviacijos jė
gų lakūnas, Įeit. 'Temple. ;
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Kaip sudužęs žlugo 
Čilės laivas Auga
mos su 300 žmonią
Gyvi išliko tik keturi žmonės, 

iš kurių sužinota smulkiau 
apie tą baisią katastrofą

SANTJAGO, Čilė, liepos 9. 
— Iš 300 ar daugiau žmonių, 
kurie buvo armijos transpor
to laive Angamos, tik keturi 
išliko gyvi, ir tik iš jų gauta 
smulkesnių žinių apie tai kaip 
jų laivas sudužo į uolas.

Katastrofa įvyko praeitą 
penktadienį Punta Champele, 
arti Čilės pajūrio miesto I^e- 
bu.

Laivo kapitonas, nepajėgęs 
išvengti nelaimės, nusišovė. 
Aštuoniasdešimt kūnų rado iš
plautus krantan netoli nuo 
Coronelio, tačiau kiek iš viso 
žmonių žuvo, turbūt niekados 
nebus sužinota, kadangi laivas, 
išplaukęs iš Punta Arenas su 
291 asmeniu, pakeliui buvo 
dar keliose vietose sustojęs 
paimti daugiau pasažierių.

Laivas buvo Arauco įlanko
je, kai staiga užėjo baisi au
dra. Landydamas pavojaus iš
vengti, laivas apleido įlanką. 
Per kelias valandas jis grū
mėsi su audra ir milžiniškomis 
vilnimis, ligi pagaliau neteko 
vairo, kurį vilnys nulaužė. Li
kusį be vairo laivą vilnys ir 
vjėjas ėmė blaškyti ir neš.Ci 
kranto link į uolas. Pagalbos 
iš niekur nebuvo galima pri
sišaukti. 10 valandą vakaro 
laivas buvo trenktas į uolas, 
apie 300 metrų nuo kranto.

Bandyta nuleisti pagalbos 
valtys, tačiau tik pasiekus van
denį jos buvo vilnių apvers
tos, o žmonių įgulos nutėkš- 
tos į uolas, arba nuneštos to
lyn į šėlstančias jūres.

Tie, kur liko laive, jų tar
pe daug moterų ir vaikų, su
sispietę deny verkė ir šaukė
si pagalbos, bet veltui. Tarp 
audros ūžimo, žmonių riksmo 
ir nepaliaujamo laivo sirenos 
staugimo dėl pagalbos, pasigir
do kapitono Ismaelio Suarezo 
šūvis, ir jis sukrito savo |>oste 
ant tilto.

Laivan smarkiai sunkėsi 
vanduo, ir ne trims valandoms 
nepraslinkus nuo užsigavimo į 
uolas, jis buvo jau iki denio 
apsemtas vandens. Pagaliau 
laivas hižo pusiau, ir žmonės, 
kurie dar buvo likę ant de
nio, buvo dūkstančių vilnių pra- 
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UŽDARĖ OSWEGO BANKĄ

AURORA, III., liepos 9. — 
Oswegoj, netoli nuo Auroros, 
šiandie valstijos bankų audito- 
no buvo uždarytas Oswego 
State bankas, kapitalizuotas 
$50,000 ir turėjęs $250,000 de
pozitų. Depozi toriai daugiau
siai buvo farmeriai.

Kinai reikalaus sutar
čių revizijos

ŠANCHAJUS, Kinai, liepos 9. 
— Tautinė Kinų valdžia žada 
netrukus kviesti svetimas val
stybes tuojau daryti sutarčių 
reviziją.

AUTOMOBILIŲ NELAIME

MOUNT VERNON, III., lie
pos 9. — Dviems automobi
liams susimušus, buvo mirti
nai sužeista moteriškė, Mrs. 
P. Dycus, 50 metų amžiaus. 
Nugabenta į ligoninę ji tuo
jau mirė. .



ĮkoRESroNDENClJOŠ]

Baltimore, Md
SLA. Seimas ir komunistai

Pradėjus rengti Seimą, mu
sų vietos komunistai nelošė jo
kios rųlės tame darbe. Pačioj 
SLA. 64-toj kuopoj randasi tik 
apie keturi komunistai ir tie 
patys kuopoje nieko nebevei
kia. Apie mėnesį laiko prieš 
Seimą, Lietuvių Amerikos Pi
liečių Kliubas atsiuntė į seimo 
rengimo komitetą savo atstovą 
P. Glavecką, kuris yra žinomas 
kai|»o didelis komunistų davat
ka. šitas žmogus, būdamas 
seimo rengimo komitete, prieš 
pat seimą pradėjo kartu su sa
vo sekėjais organizuoti sky
rium seimo rengimo visą darbą. 
Pirmiausia taip vadinami “pro
gresyviai” norėjo surengti sek
madienio vakare Lietuvių Sve
tainėje dėl “progresyvių” dele
gatų priėmimo vakarienę. Bet 
ačiū sveitainės gaspadoriaus 
geram supratimui, tos jų pas
tangos liko sulaikytos. Tik pa
manykit, kas čia buvo daroma: 
Seimo vakarienė turėjo įvykti 
pirmadienio vakare, o “progre
syviai”, norėdami pakenkti šei
minei vakarienei, lindo už akių 
ir norėjo surengti vakarienę 
sekmadienio vakare. Ar berei
kia didesnio begėdiškumo, kaip 
šitas! Toliaus, tas pats Glavec
kas pasiskelbė “laisvėje”, kad 
jis su savo vienminčiais “pro
gresyviais” rengia dėl “progre
syvių” seimo delegatų šeimines 
prakalbas, ir ten pat teikė ki
tas informacijas dėl savųjų. Ne 
gana to, jis, Glaveckas, pasi
naudodamas seimo rengimo' na

trio teisėmis vaikščiojo po mies
tą ir užnuomavo varde Seimo 
komiteto kambarius dėl “pro
gresyvių” nieko apie tai nepra- 
nešdamas Seimo rengimo ko
mitetui. Seimo rengimo komi
tetas, pastebėjęs tą, taip sa
kant, kiauystę, po karštokų ap
kalbėjimų savo laikytoje kon
ferencijoje birž. 13, nutarė su
grąžinti P. Glaveckui manda
tą, ir tuom pat prašalino jį iš 
Seimo rengimo komiteto vie
tos už žalingą darbą.

Birželio 17 d., sekmadienio 
ryte, kuomet pradėjo seimo 
delegatai rinktis, musų visi ko
munistiško plauko “progresy
viai”, kur tik kuris galėdamas, 
griebėsi darbo. Vieni vyko į 
stotis pasitikti savuosius, ant
ri žvejojo juos prie Lietuvių 
Svetainės ir suradę taip sakant 
“progresyvius” delegatus siun
tė į “progresyvių” susirinkimą, 
čia visi tie “progresyviai” sek
madienio ryte ir po pietų lai
kė mitingus ir tarėsi, kaip už
grobti SLA. į savo rankas. 
Ne gana, kad čia buvo apie 
šimtas suklaidintų delegatų, 
bet dalis buvo ir tokių, žmonių, 
kurie niekad neprigulėjo prie 
SLA., k. t. Jankauskas, Glavec
kas, Bimba ir daugelis kitų 
vietinių „komunistiško plauko 
sutvėrimų. Jie čia tarėsi ir in
struktavo delegatus, kaip tieji 
turi elgtis seime, žinant visa 
tai, nieko negali būt stebėtino, 
kad seime dalis delegatų elgė
si taip nekulturiškai ir skan
dalingai. Vadinasi, kaip jiems 
Bimbai padiktavo, taip jie ir 
šoko. Kas jiems darbo, kad jie 
ardė visą konvenciją ir nedavė 
nieko rimtai apkalbėt. Jiems 
buvo prisakyta “bit po šernu”, 
ir jie tatai pildė be jokio at
sižvelgimo j dalykus ir seimo 
uždavinius. Kalbant toliaus, 

progra- 
dieną laike 
ir vakarais 

darė

Kalbant 
reikia pasakyt, kad 
šyviai” kožną 
pietų pertraukos 

konferencijas, 
ir informavo saviš- 
turi elgtis* seime.

buvo klausytis sei-

laikė savo 
nutarimus

Nejauku 
mo aštuntoj sesijoj, kur buvo 
paduotas įnešimas užgirti Pil
domosios Tarybos žingsnius, 
padarytus kuopų epeorgamzavi- 

išlaidų, 
vietoj to, 
suruoštus 
ir ten vi-

me ‘progresyviai” rodė savo 
veidmainingas širdis ir sakėsi, 
kad jie stovi ne už skaldomąjį 
darbą, liet už vienybę ir SLA. 
labą. Dabar pažiūrėkim, kaip 
tiems žmonėms iš tiesų rupi 
SLA. labas, ir kaip jie yra tei
singi savo kalbose. SLA. Sei
mo suruošti vakarai visi buvo 
dėl SLA. 64-tos kuopos labo, 
dėl padengimo seimo 
Musų progresyviai 
kad lankyti seimo 
vakarus, rengė savus
si linksminosi ir darė biznį. 
Ne gana to: jie nutarė visus 
seimo surengtus vakarus boi
kotuoti, ir jie tai pildė. Nes 
beveik visi nesilanė į seimo 
komiteto vakarus. Jei kuris 
ir atvyko, tai tik, taip sakant, 
inforntacijos tikslais. Man pa
kliuvo j rankas sekanti kortelė, 
kuri numauna “progresyvių” 
kaukę nuo veidų ir parodo aiš
kiai, ką jie dirba Susivieniji
mo labui, štai ta kortelė: “Pri- 
vatiškas Pasilinksminimas j- 
vyks Birželio 20, 21, 22 ir 23 
dd. Forester Hali, 745 W. Bal
timore St. Rengia A. Jenkins”. 
Kas-gi yra tas žmogus, kurio 
vardu buvo suruošti kalbami 
vakarai, kaip tik tuo pat laiku, 
kuomet buvo ląjkomi seimo va
karai. Tas Jenkins-Jankauskas, 
kuris čia eina kriaučių unijos 
delegato pareigas, yra pilniau
siai žinomas kaipo didelis ną- 
chalas komunistas. Jo vardu 
virškalbami vakarai buvo su
ruošti ir “progresyviai” delego- 
tai juos lankė tik todėl, kad 
apdumti žmonėms akis, nusi
plauti savo komunistiškas ne
švarias rankas ir veidmainingai 
šaukti, “kad mes stovim už 
SLA. vienybę ir labą”. šlie
kis šauksmas yra tikras fari- 
zejų veidmainių šauksmas, o 
ne širdingų, teisingų ir kultū
ringų, kaip jus kalbat ir ko
kiomis plunksnomis dangsto- 
tės. Jūsų vadai yra dideli do- 
mogogai, o jus, kurie juos su
kat, esate fanatikai ir ignoran- 
tai, bet ne kokie progresyviai, 
kaip kad jus save vadinate. Ir 
ve, SLA. turi dėti visas pastan
gas, kad nuo tokių gaivalų ap
sivalyti iki sekančiam seimui, 
ir kad jie daugiaus nedarytų to

Nors buvo paprastas vakaras, 
bet publikos atsilankė pusėti
nai daug. Koncerto programa 
buvo gan ilga ,nes susidėjo iš, 
22 numerių,
jo iš muzikos ir dainų, 
rie jaunuoliai itin gerai pasižy
mėjo. Buvo ir tokių, kurie pir
mą kartą prieš publiką pasiro
dė. Bet ir jie ne blogai atliko 
jsavo numerius. Koncerte daly
vavo ir detroitiečiams gerai ži
nomi dainininkai, kaip tai: p. 
J. Valiukas ir p-le S. žukaus-1 
kaitė. Jų dainavimu publika Į 
buvo labai patenkinta ir apdo
vanojo p-lę Žukauskaitę gelių 

nemalonumo ir žalos, ką jie yra bukietu.
padarę Baltimores seime. j Iš mokinių labiausiai pasižy- 

—35-to Seimo Delegatas. I mėjo sekami: V. Dermaitis, M.
i

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

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

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

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

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

12th STREET
Tel. Kcdzie 8902

8514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

> r W LA

Nariai Federal Reserve Sistemos
Jungtiniu Valstijų Valdžios Priežiūroj

KAIMYNINE RANKA SU VIDURMIESČIO BANKU PATOGUMAIS

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

Phone Canal 2544—2545

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

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

1618 West 18-ta Gatvė

New York, N. Y
Dar vienas amerikietis įstojo 

į Lietuvos Operų

Nesenai buvo “Naujienose”! 
pranešta apie debilitavimą i 
amerikiečio baritono Jono Bu-! 
tėno Lietuvos Operoj. Man be
silankant New Yorke, teko kal
bėtis su dainininku J. Butėnu, roles išpildė, bet M. Jurkaitė 
kurį netikėtai sutikau pas Co- ir B. Sinkus tai tikrai puikiai 
himbijos rekordų Foreign sky- vaidino. Garbe tėvams, kad jie 
riaus vedėją p-ną Nadiff. P-nas,savo vaikučius 
Butėnas neužilgo vėl gryžta at- yra naudinga, 
gal j Lietuvos Operą ir ateinan
tį sezoną dainuos jienkias ope
ras.

Iš jo kalbos 
patekti į Lietuvos <------ ---
sunku, o ypač amerikiečiams 
Tad yra smagu girdėti, kad | 
lietuvių kultūra yra gerai pa
žengusi ir gali sceniškai lygin
tis su kitomis tautomis.

Taipgi amerikietė Markina 
Jlakauskaitė yra didele pažiba 
operoje. ' 
čiams, 
talentai 
giai su

Beje, 
Butėnas įdainuos naujų rekor
dų Columbia. Berlyne taip pat

Tad bravo amerikie-1 šiuo tarpu Kanadoje gyveni- 
tegul musų jaunesni 
seka augštumos ir ly- 
kitais konkuruoja, 
prie progos p-nas J.

yra įdainavęs kelis rekordus la- nesutilpo į dirbtuves, tai dirba 
Jono farmose. Beveik kiekvienas

pa-1 Kanados farmeris bent šešis
mėnesius vasaros sezone sam- 
«Jo po kelis darbininkus. Visi 

I nori dirbti mieste, dirbtuvėse, 
i nes pastovi darbo vieta; far- 
! mose mažai kas nori dirbti del- 
i to, kad tik laikinas darbas; tai 
per vasarą sutaupytus pinigus 
žiemos metu tenka išleisti pra
gyvenimui. Uždarbis Kanado
je vidutinis. Dirbtuvėse moka 
1 40 centų valandai, išskiriant 
Ford’o dirbtuves, kur rųoka 75 
centus valandai. Farmose pa- 
dieniniams darbininkams moka 
nuo 25 centų iki 35 centų va
landai. Sezoniniams darbinin
kams moka nuo 25 iki 45 dole- 

Programa suside- rių mėnesiui ir duoda valgį, 
Kai ku- Į skalbyklą ir vonią maudytis.

bai pasekmingai. Apie 
Butėno dainavimo progresą 
rašysiu vėliau.—Zose.

Detroit, Mich
Koncertas ir operetė.

Lietuvių Muzikos Konserva
torijos mokiniai birželio 29 d. 1 
davė koncertą ir operetę “Tar
naitė pamokė”. Viskas buvo i 
atlikta po vadovyste komp. M. 
Petrausko.

NAUJIENOS, Chicago, Iii.
Juįkaitė, O, Bagdonaitė, S. 
Budvydaitė (pianu); A. Pįliąus- 
kaitė, B. Astrauskaitė ir B. 
Sinkus (smuiku). Išrodo, kad 
iš tų jaunuolių detroitiečiai ga
li susilaukti gerų pianistų ir 
smuikininkų. Tėvai turėtų tik 
pasirūpinti, kad jų vaikai ir to
liau lavintųsi muzikoj.

Operetėj visi ne blogai savo

mokina to, kas

buvo šokiai ir 
jaunuolių o iš

Po vaidinimo 
žaislai. Griežė I

, .' kestras. Kai kurie tėvai pama- 
pasiiodo, ui , j v £įeSų yra naudinga

yia| mokyti savo vaikučius inuzi- 
__ . ’ I kos. Keli jų nutarė savo vai- 

j kučius leisti į komp. M. Pet
rausko konservatoriją.- J. A.

Kanadoje

mas pagerėjo. Visokios stovė
jusios dirbtuvės pradėjo inten
syviai dirbti ir davė darbą 
daugumai bedarbių. Dabar Ka
nadoje žmogų be darbo sunku 
rasti, nes jeigu darbininkai 

H

DABAR YRA LAIKAS
PRADĖTI VESTI SAVO BANKINIUS REIKALUS PARANKIAI

Atidaryki! savo taupymų sąskaitą iki liepos 15 dienos, o nuošim
čius gausite už tuos pinigus nuo liepos 1 dienos

Pradekit šiandie su vienu doler iu ar daugiau
Sąskatios transferuojamos iš kitų bankų be jokio pražudymo 

nuošimčių
Pasitarkite su mumis apie savo liepos mėnesio investmentus
Rekomenduojame Pirmus Morgičius ir Pirmų Morgičių sReal 

Estą te Auksinius Bonus sekamomis sumomis
$100 - $500 - $1000 ir daugiau 

Apsaugoki! savo brangenybės musų 
APSAUGOS DĖŽUTĖSE

Renda $3 į metus ir daugiau

The Midland National Bank 
of Chicago

ARCHER AVENUE PRIE SACRAMENTO

-

Vedusieji ima tiktai kambarį, 
o valgo, skalbia ir vonia nau
dojasi patys iš savo lėšų, —to
kie gauna nuo 50 iki 75 dole
rių mėnesiui.

Lietuviai Kanadoje turi gerą 
vardą kaipo teisingi darbinin
kai. Pastebėjau, kad vieną va
saros sezoną išdirbę sp malo
numu priimami ton pačion far- 
mon ir kitais metais.

Bendra gyvenimo nuotaika 
Kanadoje gera, nes beveik visi 
yra patenkinti. Farmeriai ti
kisi gero derliaus visų augalų, 
nes pastovus ir geras oras.

Bet kadangi liepos 1 d. 
sekmadienyje, tai visos 

paminėjimo iškil-

Liepos 1 d. buvo lygiai 61 
metai nuo Kanados konfedera
cijos, 
buvo 
sukaktuvių 
mės buvo apvaikščiota pirma
dienyje, liepos 2 d. Pirmiausiai 
buvo anglų tautinis sporto vei
ksmas—beisbolas — išpildytą. 
Vėliaus buvo visų mokyklų mo
kinių paroda. Vakare buvo mė
tymas rakietų, tautiniai žaidi
mai ir šokiai atvirame ore. Lie
pos 1 d., 1927 m. buvo daug 
daugiau iškilmių, nes buvo 
švenčiamas 60 metų jubiliejus, 
o šiais metais tik paprasta ei
linė tautinė šventė.

Liepos 4 d. Kingsville ir 
Leanington’o miestuose buvo 
Jungtinių- Valstijų piliečių di
delis piknikas. Kingsville mies
tas skaitomas gražiausiu Ka
nados mietsu, nes jis yra ant 
Erie ežero kranto ir stovi ar-

Naujas Vik
rumas!

Pra&ulinkit ti> nemalo
nu pajautimu. Sovera’H 
Enorku. atHaknntiH la- 
xativo tonikan, praAall- 
na užkietėjimą. KalMt 
valdyti poriąu. miegoti 
Kcriau, jausliu geriau. 
NiiHinlrkit jų savo vai
stinėj.

SeVERa’s 
ESORKa

n

’T

*■ n.in^^.1. m i i i . ...................................................................................... ,

čiausiai į pietus. Todėl ame- 
rikoijai, ypač iš Detroito, ties 
Kingsville miestu ant Erie eže
ro kranto turi dailius vasarna
mius ir gyvena visą vasaros se
zoną. Pikniką jie surengė pa
minėti liepos 4 d. Amerikos 
šventei. Visi keliai buvo už
pildyti Amerikos automobiliais. 
Daugelis, žinoma, važiavo išsi
gerti alaus. Amerikiečių pik
nikas prasidėjo beisbolu, vė
liau buvo pasivažinėjimas Erie 
ežere, vakare šokiai. Amerikie
čiai visgi atrodo 
nes beveik visi buvo su 1928 
modelio automobiliais.

Pastebėtina, kad Kanadoje 
lotai pigesni, pav., ant Erie 
ežero kranto, prie gatvekario 
ir cemento kelio lotas su vasar-

Rugštumai Viduriuose
“Phillips Milk of Magnesia” 

Geriau negu Soda

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

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

Antrad., Liepos 10, 1928

namiu kainuoja 3,000 dolerių.

Laikrodininkas
A. Savickas

Persikėliau dirbti pos JOS. F. 
BUDHIK, Corp. Taisau viso
kius laikrodėlius ir auksinius 
daiktus už žemą kainą, parduo
du Deimantus, sliubinius Žie
dus, Rankinius Laikradėlius,

turtingesni, | sidabrinius Paišelius, Auksines
Plunksnas daug pigiaus kaip 
kitur:
Elgin laikrodėlį 7 akmenų po 

$6.50 ir aukščiau 
Elgin Rankiniai 
laikrodėliai p o 
$14.50.
šliubiniai žiedai 

18K po $5 iki $15.balto aukso
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

Price
for over 35 years 

25 ounces for 25c
ŪSE LESS 

than of high 
priced branda

MILLIONS OF POUNDS 
ŪSE D BY OUR GOVERNMENT

L————— 2Z1
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Lietuvis užmuštas ne
laimėj su automobiliu

Juozas Kiela žuvo apsivertus 
jo automobiliui.

Juozas Kiela, 39 m., gyvenęs 
prie 33 18 lx>we Avė., liepos 3 
d. su savo žmona, duktere Vla- 
dislava, 13 m. ir K. Stepona
vičiais liepos 3 d. išvažiavo au
tomobiliu j Benton, III. Pavie
šėjęs ten pas savo švogerį Jo
ną Leonaitj, gryžo atgal liepos 
6 d. Pavažiavus apie 110 my
liu nuo Benton, už dviejų my
liu nuo Robinson, III., ant la
bai staigaus užsisukimo apvir
to automobilius ir sutriuškino 
Kieles dešiniąją ranką. Matęs 
nelaimę farmeris juos išgelbė
jo ir pašaukė gydytoją iš Ro
binson. Pabuvęs porą dienu li
goninėj Juozas Kiela pasimirė 
nuo kraujo užnuodijimo. Jo 
kūnas vakar tapo parvežtas j 
Chicago.

Kartu važiavusi žmona i r parodon bilietų.
duktė išliko nesužeistos.

Šia žinia suteikė velionio švo- 
geris Jonas Leonaitis.

Aviatore Earhart bus 
Chicagoje

Drąsioji aviatorė Amelia 
Earhart, buvusi chicagietė, ku
ri kartu su kitais dviem aviato
riais perskrido Atlantiką, atei
nančią savaitę atvyks viešėti sa
vo gimtajame mieste. Su ja 
atvyks kartu ir jos draugai avi
atoriai ir jų žmonos. Ji atskris 
aeroplanu Chicagon ateinantį 
ketvirtadienį, liepos 19 d. ir bus 
čia keturias dienas. Aviato
riams priimti yra rengiamos la
bai didelės iškilmės. Čia vienas 
aviatorių, Ixni Gordon, apsives 
su p-le A n ne Brucc.

Nudure savo vyrą
Policija ieško Mis. Ella El- 

liott iš Chicago lleights, kuri 
peiliu supjaustė savo vyrą Si- 
mon Elliott, 22 m. Abu jie su
sibarė savaitę atgal ir kreipėsi 
prie policijos, kad gauti varan- 
tą vienas prieš kitą. Negavus 
varanto, jie vėl pradėjo barnį. 
Užvakar ji pastvėrė peilį, su
pjaustė savo vyro kojas, kad 
negalėtų pabėgti ir paliko jį 
mirti nuo kraujo nubėgimo.

Ten ir iš
LIETUVOS

per Bremeną 
Didžiausiu ir greičiau

siu Vokietijos laivu
COLUMBUS

Arba kitais šios lini
jos laivais. Tiktai 8 

dienos ant jūrių
Puikus trečios klesos 

kambariai, tiktai 
staterooms

Prie vietinių agentų 
arba

130 La Šalie St, 
Chicago, III.

NORTH GERMAN

LLOYD

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Pasaulinės Parodos Chicagoje garsinimas sukėlimui rengi
mo fondo. Į fondą ,kiekvienas moka $5, bet už tą gaus 10 įėjimo

22 žmonės žuvo 
karščiuose

11 žmonių prigėrė besigelbėda- 
mi nuo karščio ežeruose ir 
upėse.

Nepaprastuose šeštadienio ir 
sekmadienio karščiuose Chica
goje ir artimiausioje apielinkė- 
je žuvo viso 22 žmonės. 11 
žmonių mirė nuo karščio, o 11 
žmonių prigėrė besimaudyda- 
mi, — bebandydami vandeny
je išsigelbėti nuo sunkaus, tro
škinančio karščio, kuris vargi- 
ho visus chicagiečius per dvi 
dienas. Vakar nors ir buvo 
karšta, bet buvo jau ir vėjo, 
tad karštis ne tiek varginan
tis buvo.

Abi karščių dienas, ypač sek
madieny, visos maudyklos bu
vo užsikimšusios žmonėmis. 
Apskaitoma, kad vien sekma
dieny ir vien ežero maudyklose 
maudėsi virš 600,000 žmonių. 
Bet pilna buvo žmonių ir prie 
kiekvieno ežero, prie kiekvie
nos upės. Dvejuose tvenkiniuo
se įįforest preserves” miškuo
se, kaip apskaitoma, maudė
si apie 30,000 žmonių. Jack- 
son parko maudynėse buvo 
toks susikimšimas, kad tarpais 
buvo tikras susigrūdimas. Vie-

Budavokit sau porčių 
ar garažą

Hudavoklt dabar, iiitaunyklt dautr 
pinigų.
Galit užmokėti vinim plnirue arba 
inokPti po bluki kas ni<5nos| ma- 
žaiH išmokėjimais.
Mes taipgi budavolamn vasarna
mius ir -darome visokius pertaisymus.

Star Construction Co.
Atsilankyklt. telefonuokit arba 

raiykit mums.

2845 N. Crawford Avė.
PALISAPK 8630

Mes esam abelni kontraktoriai. 
Siųskit pinigus per 

NAUJIENAS

name tokių susigrūdimų minia 
sumindžiojo ir sunkiai sužeidė 
Gerald Eastham, 14 m’., 741 S. 
Albany Avė. Besigrudant prie 
maudyklos namo, jis liko par- 
muštas, sumintas po kojomis 
ir jam perskelta galva.

Visoje šalyje nuo karščio žu
vo apie 60 žmonių. Daugiau
sia žuvo New Yorke — 28, 
Chicagoj ir centraliniuose va
karuose — 30, Bostone — 8. 
Ney Yorke karštis buvo pasie
kęs net 108 laipsnius (ant sau
lės).

Apiplėšė
Keturi plėšikai užpuolė Ber- 

nice Hotel, *2945 Michigan 
Avė., surišo savininką Mary 
Smith, jos dukterį Bernice, 12 
m. ir du įnamius ir atėmė iš 
jų $235 pinigais ir už $6,000 
visokių brangmenų.

SAVO DANTIS
Sutaupykit Pusę .

Krown taip pigiai kaip $4.50 už 
dantį

Tiltelių darbas taip, pigiai kaip 
$4 už dantį.

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

Garantuotas be skausmo
Ištrąukima.s dantų $1

Duosime jums rašytą garantiją 
už kožną atliktą darbą 

Gas X-Ray
Kogen - System - 

Dentists
1105 West Chicago Avė.

Kampas Milwaukee Avenue 
Antras aukštas

Tel. Monroe 4484
Atdara nuo 9 ryto’ įki,j9 vakaro, 

nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 
po pietų

Du jauni lietuviai suirti- 
ti už plėšimą

Su jais suimta ir jauna mer
gina. Bandė apiplėšti žmo
gų, kad galėjus girtauti.

Policija prie Central Park ir 
Fullerton gatvių pastebėjo sto
vintį coupė automobilių ir jo
je sėdinčią vieną merginą. To
liau gi du vaikinai nusivarė už 
krūmų trečią. Policijai tai pa
sirodė nužiurėtina ir ji bandė 
apsigryšti. Bet tuo tarpu du 
vaikinai pribėgo prie savo cou
pe ir skubiai nudumė su rner- 
gina. Policija pastvėrusi tre
tįjį vaikiną, ėmė vytis. Po a- 
pi-e poros mylių vijimosi ir pa
leidusi nemažai šūvių, policija 
pirmesnį j į automobilių pasivi
jo ir jame važiavusius du vai
kinus ir merginą suėmė. Tre
čias gi vaikinas tuos du suim
tuosius vaikinus pažino kaipo 
plėšikus, kurie valandėlę prieš 
tai atėmę iš jo $6.

Suimtieji yra lietuviai:
John Marozas, 19 m., 4617 

So. Paulina St.
John Klukas, 18 m., 4609 S. 

Paulina St.

Mergina gi yra Mario Dur- 
bin, 19 m., 4321 S. Rockwell 
St.

Apiplėštasis gi yra Joe Denz, 
5626 N. Justine St.

Policija tvirtina, kad suim
tieji prie plėšimo prisipažinę. 
Jie buk prisipažinę, kad gir
tavę karčiamoj prie 46 ir Pau
lina gatvių. Kada pragėrę vi
sus pinigus, tai dar pasiėmę 
ant bargo bonkutę degtinės ir 
išvykę ieškotis pinigų degtinei 
ir gasolinui, nes jie norėję dar 
pasivažinėti ir paskui vėl gir
tauti. Bet apiplėšiant Denz po
licija juos užklupo. Degtinę ir 
paimtus nuo Denz pinigus jie 
išmetę gatvėn bėgdami nuo 
policijos. Abu prisipažinę, kad 
ir pirmiau jie yrą turėję reika
lų su policija ir teismais ir 
pastaruoju t laiku buvę po prie
žiūra (probation). Mergina 
gi sakosi nežinojusi, kad jie 
važiavę plėšti ir paties plėši
mo nemačiusi.

Tarp Chicagos 
Lietuvių
Roseland

L. S. M. Ratelis ruošia 
išvažiavimą

Lietuvių Scenos Mylėtojų Ra
telis, kuris visą žiemą darbuo
jasi scenai, vasarą nori pasi
linksminti kartu su visais kitais 
savo draugais, pritarėjais ir 
rėmėjais. Tuo tikslu ateinantį 
sekmadienį, liepos 15 d. yra 
ruošiamas išvažiavimas į Palos 
parką, toj pačioj vietoj, kur jau 
keli Ratelio išvažiavimai buvo. 
Kas norite dalyvauti tame išva
žiavime, kviečiami yra rengtis. 
Kokis bus išvažiavimo progra
mas, apie tai bus paskelbta vė
liau. — Rt.

North Side
Iš SLA. 226 kp. susirinkimo

Septintadienio rytą, liepos 1 
d., įvyko, šios kuopos mėne
sinis susirinkimas. Buvo pra
nešimuose garsinta, jog dele
gatai iš SLA. Seimo duos ra
portą, bet narių skaitlingai 
neatsilankė. Kaipo paprastame 
susirinkime, todėl jokių svar
bių klausymų nebuvo.

Iš SLA. Seimo, davė rapor
tą p. G. J. Stungis, kuris bu
vo raštiškai prirengęs. Pats 
raportas buvo gerai apdirbtas 
ir trumpai viskas suglausta. 
Kiti musų du delegatai pp.

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

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai /

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

RUPTURA
IŠGYDOMA 

Be mnr Be 
Peilio u u 3 Skausmo

Teisingi paliudymai. išgydytų paci
entų, aiškiai nurodo vietą, kur ir ki
ti gali išsigydyti savo rupturas sau
giai, lengvai ir greitai. Neatidėlio- 
kit ilgiau ir prašalinkit trubelius, 
kurie kenkia jūsų visai sistemai.

Skaityki! ką P-as Bogdanski sako: 
“Aš gavau labai daug gero iš ran

kų Dr. Flint. Jis išgydė mano rup- 
tura. Aš turėjau rupturą per sep- 
tynioliką metų ir išleidau daug pini
gų pirkdamas visokius diržus. Aš 
labai nudžiugau, kad galėjau išsigy
dyti ir nereikėjo daugiau dėvėti dir
žo. Išsigydžiau be peilio, be skaus
mo ir be išlikimo iŠ darbo. Aš sa
kau, kad tai puikus išgydymas. Aš 
dabar esu visai sveikas ir nereikia 
dėvėti jokio diržo”.

Wojciech Bogdanski,
3650 George St.

VERICOSE GYSLOS $25.00
Aš taipgi gydau pasididinusia gy

slas kojose savo nuosavais išradi
mais ir metodais. Be peilio ar skau
smo. Nuo iSradimo Šituo gydymuo, 
per aStuonis metus neturėjau nei vie
no negeistino atsitikimo. Kojos palieka taip dailios ir čystos kaip vai
ko.

Specialiai prirengti patogumai 
dėl moterų 

PATARIMAI DYKAI

DR. E. N. FLINT
322 So. State St.. S fl.

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

Mikas Rugis ir Julius Micke
vičių dar negryžo Chicagon.

— Narys.

MŪRINIS arba MEDINIS
d!) lmoksti — kiti latrai* il- 
M* I U mokėjimais į 24 mėnesius 
Musų special iškurnąs yra budavoji- 
maR mūrinių ir medinių garadžių vi
sokių stylių ir ryšių.
, Pakeliame namus, padedame konk- 
ryt pamatus. Visoks cementinis dar
bas, perdirbame porčius ir sunpar- 
lorius. Mielu noru priduosime ap- 
skaitliavimą ant pareikalavimo—be 
užmokesties. Mes einame visur, Chi- 
eugoje ir į priemiesčius. Prisiųskite 
savo varde, adresa jeigu norite in
formacijų. Lentos ir “Millworks”.
Vardas ........__ ___ ______________
Adresag *•—..-•.••-•••••••••••■■•.•••.•••••••-••.•••••mm.

Quality Construction Co. 
North Shore ofisas ir Yardai 

4538 W. Addison St.
Telephone Avenue 4718

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

NAUJOS KNYGOS-"
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRĖJA. ISleista 1926 metais. Apdaryta __________________  $2.5ū
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero --------  $13ū
Mokykloms ir Seimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS -............   >3.00
Šioje 785 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta yisi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias 
paštas. /

KAUNO ALBUMAS —................... .1—............... 50c
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVES RAŠTAI. Septyniuose tomuose----------- -— $7.06
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ...t..........—............. ................ --- 50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ..................—.......... 55c
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai Šeimyną užlaikyti.

VIENYBE
193 Grand Street

MARGUTIS
DAINOS IR JUOKAI!

Artisto ir kopnpozitoriaus — 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, IU.

Dykai Patarimas
Teikiamas Sergantiems žmonėms

Pasitarkite su Dr. B. M. Ross, at
sakančiu specialistu. Jis turi tris
dešimtį metų pasekmingos prakti
kos gydyme chroniškų ir užsisenė- 
jusių ligų. Kraujo ir privatiškas li
gas. reumatizmą, skilvio triubelius, 
širdies ligas, inkstų, pūslės, filapi- 
nimo ligas išgydo tuojau. Slaptos 
ligos, sifilis ir užkrėčiamos ligos iš
gydomos. Dr. Ross sistema, moks
liniu gydymu. Yra vartojama geriau
si Amerikos ir Europos metodai.
Silpni, nervuoti ir visai suirę vyrai
Jums gali būt grą
žinta sveikata ir 
vyriškumas specia
liu gydymu kuris 
sustiprina nervus ir 
teikia stiprumo silp
niems organams. 
Atsilankykit dėl pa
sitarimo dėl bile ko
kios ligos arba silp
numo.

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

Kampas Monroe Street, Chicago, 
Crilly Building

Imkite elevatorių iki penkto aukito. Vyrų 
priėmimo kambarys 600,—Moterų 608. Ofi
so valandos kasdien nuo 10 ryto Iki 5 va
kare. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 po 
plot, l’anedėlyj. SeredoJ ir Subatoj nuo 10 
ryto iki 8 valandai vakare.
Dvidešimtia penki metai tame name

Pasitarimas su musų Medicinos 
Daktarais dykai.

Valandos nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Jei atklųHlte novo nuU.a fotografijų arba 
fotoyraf i Joh proof, I tai bua atkreipta 
apeciuU* atyda. Vinį lalfckal greJt atsakomi. 

American Institute 
of Plastic and Pačiai Rejuvenation 
Sulte 720 State-Lake Bidg. 190 N. State St.

Telephone State 5156 Chicago, UI.

Brooklyn, N. Y
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LAUKINĖ “JUSTICIJA”.

Sensacingoji Doneco srities inžinierių ir “specų” 
byla, kuri tęsėsi per keletą savaičių Maskvoje, pasibai
gė 11 mirties nuosprendžių ir visa eile kalėjimo baus
mių. Iš vienuolikos pasmerktųjų sušaudymui pats tri
bunolas rekomendavo šešiems nuteistiemsiems pakeisti 
mirties bausmę kalėjimu. Try vokiečiai, kurie buvo 
įvelti j tą bylą, paleisti.

Iš visa ko matyt, kad bolševikų valdžia bailiai dairė
si į visas puses, rengdamasi prie kaltinamųjų pasmer
kimo. Vidujinės politikos sumetimai reikalavo kuo aš
triausių bausmių inžinieriams, bet baimė sukelti prieš 
save užsienių (ypač Vokietijos) opiniją ir visiškai at
stumti nuo savęs technikos specialistus, dirbančius Ru
sijos įmonėse, diktavo valdžiai atsargumą. Todėl teis
mo nuosprendis išėjo kartu barbariškai žiaurus ir dip
lomatiškai “mielaširdingas”.

Gilintis į tai, kuris tų 53 žmonių, patrauktų teis
mo atsakomybėn, buvo kaltas, o kuris ne, čia butų 
bergždžias laiko eikvojimas. Kai kurie koresponden
tai savo pranešimuose Amerikos spaudai tiesiog sako, 
kad bolševikiškas tribunolas rekomendavo susimylėji- 
mą tiems inžinieriams, kurių gabumus valdžia dar no
ri sunaudoti savo ‘socializuotai” pramonei!

Bet be galo keistas yra jau tas faktas, kad sovie
tų teisme valstybės gynėjas reikalavo mirties bausmės 
žmonėms, apkaltintiems dėl “ekonominio sabotažo”. 
Tik pagalvokite, kuo pavirstų civilizuotas pasaulis, jei
gu ir kitose šalyse imtų žmones tokiu pat budu bausti 
už panašius nusikaltimus! Įsivaizduokite, kad kapita
listų valdomoje Amerikoje policija pradėtų areštuoti 
darbininkus, kaltinamus dėl “nesąžiningo” darbo fab
rike arba dėl “sabotažo”, ir kapitalistiški teismai to
kius nusikaltėlius smerktų nugalabinimui ant kartuvių 
arba elektriškoje kedėje: ar nebūtų tuomet teisinga sa

kyt, kad Amerika sugryžo į laukinių žmonių gadynę?
Mirties bausmė išviso yra barbarizmo liekana. Jei

gu ją žmonija šiandie dar pakenčia, tai tiktai dėlto, kad 
• daugelis klaidingai mano, jogei prieš pačius piktuosius 

nusidėjiman palinkusius elementus nesą kitokios prie
monės, kaip gąsdinimas. Todėl tik už pačius žvėriš
kiausius nusidėjimus ta baisi bausmė ir esti skiriama: 
už paprastą žmogžudystę, už žmogžudystę su plėšimo 
tikslu ir t. t. Beveik visur piktadariui skiriama gyvy
bės atėmimo bausmė tiktai tuomet, *kai piktadarys yra 
atėmęs gyvybę kitam žmogui.

Tuo gi tarpu sovietų Rusijoje mirties bausmė yra 
baudžiami ir “ekonomiški” nusikaltimai. Jeigu val
džios trusto pasamdytas inžinierius padaro nuostolių 
savo bosams, tai nesitenkinama tuo, kad jį išmesti iš 
darbo arba uždėti jam pinigišką pabaudą, bet — jisai 
yra statomas prie sienos ir sušaudomas!

Ir kai kurie kūdikiai tiki, kad tai esanti “darbi
ninkiška” justicija. Jei toks teisingumas butų darbi
ninkiškas, tai pavyzdingiausia darbininkiškos tvarkos 
įstaiga butų katorga.

Apžvalga
BALUTIS PASKIRTAS Į 

WASHINGTONĄ.

“Lietuvos Aidas” rašo:
“Užsienių reikalų ministe

rijos generalis sekretorius p. 
B. K. Balutis yra skiriamas 
Lietuvos pasiuntiniu Vašing
tone. Amerikos vyriausybės 
sutikimas jau yra gautas.”

Balutis tai — buvęs Chica- 
gos “Lietuvos” redaktorius. 
Parvažiavęs į Kauną, jisai vi
są laiką tarnavo valdžioje, vie
šai nesikišdamas į partijų gin
čus. Pasiuntiniu į Ameriką jį 
Voldemaras paskyrė, matyt, | 
dėlto, kad neturėjo kito žmo
gaus tai vietai.

Suvienytose Valstijose, ne Chicago- 
Ja. paitau

Užsisakymo kainai
Chicago ja — paltu:

Metams — .............. . . $8.06
Pusei metų .................... , 4.00
Trims mineriams ________ t 2.50
Dviem mėnesiam ____— 1.50
Vienam mlneaiul —— .76

Chicagoja par iinežiotojuai
Viena kopija . . — 8c
Savaitei , ...........- -------- 18c
Minadul —..................... .. - .760

Metams____... |7.00
Pusei metų ................ 8.60
Trims mėnesiams ————. 1.76
Dviem minesiams —........ — 1.26
Vienam minėsiu! —. .76

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpigintai i

Metams —------------------- —■* *8.00
Pusei metų--------- ---  . ■ 4.00
Trims minesiams ------—. 2.60
Pinigus reikia siųsti palto Monoy 

Orderiu kartu su užsakymu.

BOLŠEVIKIŠKI PAPROČIAI.

“Laisvė” susiriesdama kei
kiasi dėl tilpusio “Naujienų 
146 num. redakcinio straipsnio 
ir plusta kiek drūta Grigaitį, 
nors jos “literatai” gerai žino, 
kad tuo laiku, kai tas straips
nis tilpo “Naujienose” birž. 20 
d.), Grigaitis buvo Baltimorčs 
seime ir jokių editorialų nera- 
šinėjo.

Bet tai jau toks bolševikiškų 
pleperių paprotys: visviena, ko
kia tema jie nekalbėtų, jie bū
tinai turi iškolioti Grigaitį!

APĖMĖ ISTERIKĄ.

Po SLA. seimo “Vienybė” 
nežino nė kaip išlieti savo tul
žį už tai, kad seimas nepasi- 
kloniojo smetonininkamsi* Kiek
vienam savo numeryje Brook
lyno tautininkų organas dabar 
vis tarkuoja ir tarkuoja socia

listus, kam jie išvedę seimo 
daugumų iš “tautiško kelio’’. 
Vienam savo paskutinių nume
rių jisai įdėjo straipsnį apie 
New Yorko socialistų Cassidy, 
tečiaus didesnioji to straipsnio 
dalis pašvęsta Baltimorčs sei
mui ir lietuviams socialistams.

Aišku, kad Brooklyno sen- 
tautininkius apėmė isteriką. 
Nenori, mat, žmonės priimti 
širvydiškus “principus”, ir ga
na!

NEUŽDERĖJIMAS 
LIETUVOJE.

Vienas “Naujienų” korespon
dentas jau plačiai rašė apie blo
gą stovį pasėlių Lietuvoje. Tas 
gręsiančio neužderėjimo klausi
mas, pasirodo, darosi tolyn vis 
opesnis.

“Liet, žinios” praneša, kad 
apie galą birželio mėn. suėjo 
trys vai. liaudininkų vadai, Gri
nius, Šleževičius ir Vileišis, ir 
svarstė, kas turėtų būt daroma 
akyvaizdoje blogų metų Lietu
vos žemės ukiui. Liaudininkų 
vadų pasitarimas pažymėjo se
kančius faktus:

“Iš pranešimų, gautų laiš
kų iš provincijos, o taip pat 
valdžios įstaigų oficialių skel
bimų nustatyta, kad yra ga
na rimtas Lietuvai neder
liaus pavojus ir ypač, kad 
dar ir toliau šalti ir nuolati
niai lietus žemės ukiui labai 
daug kenkia ir todėl laukti 
nors vidutinio derliaus ne
tenka. Vienok šiaurės Lie
tuvos kraštuose, Žemaitijoje 
yra vietomis daugiau nei pu
sė vasarojaus visai nepasėta, 
pasodintos bulvės supuvo ir 
išdygę javai nugelto ir nebe
auga. Jei taip ir toliau tęsis, 
tai reikia tikėtis blogų metų, 
jei tuoj oras atšiltų, tai irgi 
jau javų derlius yra labai 
apgadintas.”
Nustatę šiuos faktus, liaudi

ninkų vadai ragina vyriausybę 
ir visuomenę tuojaus imtis 
priemonių apsaugoti kraštą 
nuo gręsiačių jam nelaimių.

> 1 i "R

Skaitytoji! Balsai
lUi iirelkitaa Siame skyriuje 
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Dora ar tamsumas
Katalikiški laikraščiai yra la

bai susirūpinę divorsais. Jie sa
ko, kad divorsai griauna šeimy
nas ir veda prie gyvuliško gy
venimo. Sulig kunigų ‘dorin
go” protavimo, vedę žmonės, 
kurie gyvena didžiausiame ne
sutikime, yra laimingesni nie
kad persiskyrę. Antra vėl, ku
nigai yra griežčiausia nusista
tę prieš gimdymų kontrolę. Kad 
ir biedniausias žmogus, bet nuo 
auginimo didelės šeimynos ne
privalo susilaikyti. Tas faktas, 
jog neturtingi tėvai nepajėgia 
tinkamai savo vaikus išauklėti, 
doros skelbėjams visai nerupi.

Kuomet kunigai gimdymo 
kontrolę vadina ištvirkimu, jie 
įžeidžia daugelį ir gerų para- 
pijonų. Gimdymo kontrolę ne
praktikuoja tik tie, kurie apie 
tai nieko nežino arba negauna 
iš kitų patarimo. Vadinasi, 
tamsiausias elementas.

Iš kitos pusės, ne retai pa
sitaiko tokių atsitikimų, kad 
vyras su žmona ir prie geriau
sių norų negali sugyventi. Mo
kslas parodo, jog yra tokių 
dalykų, dėl kurių nei vyras, nei 
moteris nėra utsakomingi. To
kiems žmonėms prisieina skir
tis. Ir tai yra daug doringiau, 
negu kankinti vienas antrą,

Tegul dvasiškiai nemano, jog’ 
žmonės šiandien yra tokie tam
sus, kad nematytų, kas aplin
kui dedasi. Dabar mažai kas 
betiki, kad kunigai šventai gy
vena. Juk ir tarpe lietuvių yra 
pasitaikęs1 ne vienas skandalas, 
j kurį buvo įvelti kunigai ir 
gaspadines. Tad visai be rei
kalo kunigai stengiasi skelbti 
tokią dorą, kuri remiasi tam
sumu arba veidmainingumu.

—J. S. Jarus.

» - A •: Apie įvairius Dalykus

Amerikos stambioji 
pramonė

Trys svarbus dalykai. — Kaip 
atrodo Amerikos gyvenimas. 
— Produkcija. — žemdibys- 
tės pramonė. — Statyba.
Transportacija. — Stambiau
sios pramonės. — Sporto ir 
pasilinksminimo pramonė.

Niekam dar nepasisekė išras
ti tokio masto, kurio pagalba 
butų galima išmatuoti įvairias 
pramonės šakas ir paskui pada
ryti tarp jų palyginimą. Ta
čiau galima daryti gan apytik
rį spėjimą apie tos ar kitos pra
monės svarbumą. Tokį spėji
mą darant, reikalinga turėti 
galvoj trys svarbus dalykai: 
darbininkų skaičių, investuotą 
kapitalą ir produkciją.

Jeigu mes, sako Evans Clark, 
mesime bendrą žvilgsnį į Ame
rikos gyvenimą, tai pamatysime 
milionus žmonių, kurie dirba 
kas dieną. Vieni jų aria ir sė
ja laukus, kiti kerta medžius, 
treti dirba įvairiuose fabrikuo
se, ketvirti kasa anglį, penkti 
operuoja lokomotivus ir tt.

Iš kitos pusės, jeigu mes at
kreipsime dėmesį į turtą, tai 
pamatysime milionus akrų dir
bamos žemės, milžiniškus fabri
kų trobesius, tūkstančius galvi
jų, geležinkelių tinkslą ir kt.

Vienok daug lengviau yra su
minėti visus tuos dalykus, negu 
paduoti tikslių žinių apie jų 
vertę. O tai dėl to, kad iki šiol 
niekas dar nebandė atatainka- 
mai tą sritį ištirti. Prisieina 
tad tenkintis spėjimais. Na, o 
spėjimas, žinoma, pasilieka spė
jimu.

Kaip jau buvo minėta, pra
monėj svarbią rolę lošia pro
dukciją. Bet pasiremiant vien 
tik produkcija kartais jokiu bu
du negalima daryti palyginimą 
tarp dviejų pramonių. Sakysi
me, transportacijos ir telefono 
įmonių “produkcija” yra neap
čiuopiamas daiktas, kurį nega- 
limtt pasverti, štai kode! spren
džiant apie vieną ar kitą pra
monę būtinai reikia dar neuž
miršti ir kitų dviejų dalykų — 
investuotą kapitalą ir darbinin
kų skaičių.

Nežiūrint į tai, kokį mes ma
stą vartosime, vienok galų gale 
turėsime pripažinti, kad svar
biausi Amerikos pramonė yra 
^emdibystė^ Iš žemdirbystės 
pelno sau duoną apie 10,000,000 
žmonių. Sulig investuoto kapi
talo, žemės ūkis taip pat uži
ma pirmą vietą. Agrikultūros 
departamentas apskaičiuoja, jog 
į Amerikos žemės ūkį yra nves- 
tuota $57,000,000,000, o jo me
tinė produkcija lyginasi $17,- 
000,000,000.

Pravartu čia bus pažymėti, 
jog apie žemdirbystę paprastai 
nėra kalbama kaipo apie pra
monę. Tačiau tarp žemdirbys
tės ir, sakysime, plieno pramo
nės nėra jokio pagrindinio skir
tumo. Kaip viename, taip ir 
kitame atsitikime darbininkai 
turi eikvoti savo energiją, kad 
pagaminti plieno dirbinius ir

l'ruinono Klek nutildoma darbininkų Produktų arba
patarnavimo verti!

1. ZenidirbyntC8 ............................. 10.241,00d ..............  $16.963.000,000
2. Statybos ............  3,0ftl,ooo ......... .. 7,000,000,000
3. Geležinkeliai .................................. 2.184,000 ......... .1. 7.300,000,000
4. Teknllline ....................................... 1,110,000   6,342,000,000
b. Mažinu ................................................ 368,000   6,020,000,000
O. MihKii     474,000    6,264,000,000
7. Geležies ir plieno ............................ 438,000    3,7X1,000,000
3. Automobilių .................................. 430,000   4.746.000,000
0. Aliejaus ..     158,000   2.377,000,000

10. Anglies ............................  748,000   1,727,000,000
11. Elektros .....................   748,000   1.727,000,000
12. Drabužių ................................ 230.000     1,783,000.000
13. Spauda     400,000 .............. «,2119,000,000
14. ■relotonų ir Telegrutų ...................... 290.900   2.482,000.000
1b. Mėsos ................ ..........................—... 381,000 ............... 935,000,000
10. (Alinos ................................................ 141,000   3.126,000.000
17. Hatų ......... ............................... 207,000    1,001,000,000
18. Duonkepykios .................................. 100,000    1,208,000,000
19. i'opleros ..........   124,000   972,000,000
20. labuko ....................... 132.000   1,091,000,000

Iš lentelės mes matome, kad 
kai kurios pramonės samdo pa
lyginamai nedaug darbininkų. 
Tatai pareina nuo to, Jog tose 
pramonėse darbas vyrjausja'y- 
ra atliekamas su pagalba’ ma
šinų. Įdomų taip pat pastebėti 
spaudos pramonę (laikraščių, 
žurnalų ir knygų leidimą). Į tą 
biznį yra investuota $1,200,- 
000,000. 

ūkio produktus. Tas faktas, 
kad plieno pramonėj yra varto
jama elektros ir garo jėga, o 
žemdirbystėj naturališkos jė
gos, — didelio skirtumo nesu
daro. Nėra didelio skirtumo ir 
metoduose. Tiesa, plienas, yra 
gaminamas fabrikuose su pagal
ba įvairių mašinų, kuomet že
mės dirbimui daugumoj atvėjų, 
dar tebevartojama žmogaus ir 
arklio jėga. Bet juo tolyn, tuo 
daugiau mašinų pradedama var
toti ir žemės dirbimui. Saky
sime, Campbell farmų kompani
ja Montanoj beveik šimtinai že
mę apdirbinėja su mašinomis. 
Antra vertus, juk batų siuyi- 
mas buvo skaitomas pramone ir 
tada, kuomet dar mašinų ir ne
buvo.

žerdirbystę galima padalinti 
į kelias šakas: medvilnės au
ginimą, kviečių ir kukuruzų 
auginimą, vaisių auginimą, etc. 
Vienok atskirti vieną žemdis- 
bystės šaką nuo kitos yra gan 
sunku. Pirtnoj vietoj visur 
vartojama tas pat procesas: 
arimas, sėjimas, derliaus su
rinkimas iš laukų ir jo’ pardavi
mas. Be to, dauguma farmų 
verčiasi ne vienu kuriuo nors 
produktu. Farmeriai tankiau
sia augina keleriopos rųšies ja
vus, o priegtam dar ir pieną 
parduoda arba augina naminius 
paukščius, kaip tai: vištas, žą
sis, antis ir kalakutus.

Daugiausia žemės Amerikos 
farmeriai paveda auginimui pa
šaro: šieno, dobilų, alfa-alfa ir 
tt. Antrą vietą užima kuku
rūzai (komai); toliau seka kvie 
čiai, avižos, medvilnė ir miežiai. 
Daržovių palyginamai mažai tė
ra auginama, o vaisių dar ma
žiau.

Statybos pramonė seka po 
žemdirbystės. Ji apima staty
mą namų, fabrikų, tiltų, tiesi
mą geležinkelių ir cementinių 
kelių. Toj pramonėj viso dir
ba apię 8,000,000 žmonių. Rei
škia, tris kartus suviršum ma
žiau nekad prie žemdirbystės.

Kiek į statybos pramonę y- 
ra investuota pinigų, niekas 

tikrai negali pasakyti, Spėja
ma, kad apie $3,000,000,000. 
Bet tiek kapitalo yra investa
vusios didesnės ar mažesnės 
statybos kompanijos. Tuo tar
pu mažuose miestukuose ir far- 
mose statyba pavedama smul
kiems kontraktoriams, kurių 
investuotą kapitalą nėra gali
mybės apskaičiuoti.

F. W. Dodge korporacija ap
skaito, kad statybai Amerikos 
žmones išleidžia per metus a- 
pie septynis bilionus dolerių. 
Palyginamai tai yra gan didelė 
pinigų suma. '

Prie statybos daugiausia dir
ba dailydžių (apie 1,000,000); 
toliau seka plomberiai ir mūri
ninkai.

Antroj vietoj po statybos 
stovi geležinkeliai. Transporta
cijos pramonėj dirba apię 2,- 
000,000 žmonių, o jos metinė 
siekia $7,000,000,000 apyvarta.

Žemiau telpa žymiausių A- 
merikos prąmonių lentelė:

Investuota kapitalo^
............. $67,000, mil.
............ (H 
............. 27,000, mil.
.............  4,100, mil.
............ (U 
............. ...... 8,000, mil.
.............  5,000, miU
.............  3.000, mll.
............. 11,000, mll.

2,600, inil.
2.600, mll.
9.600, mil.
1,(810, mil.
1,000, mil.
1,209.' mil.
1,000, mil.

700, mil.
000. mil,

1,200, mil.
<n

Prie stambiosios pramonės 
reikėtų priškaityti- teatrus ir 
sportą. Kas metai sportui (bok
sui, futbolo ir kitokioms rung
tynėms).-, yra,išleidžiama milio- 
nai dolerių. Gi į įvairios pu
šies teatrus, kaip spėjama, yra 
investuota apie $2,00Q,000,000. 
Publika per metus teatrams su
moka apie $800,000,000.

Trumpa Rašto 
istorija

('Tęsinys iš 160-to numerio)
' Piešti žmones mokėjo nuo la

bai senai. Bet tas pieši
mas neturėjo platesnės reikš
mės. Jis tik atvaizduodavo ko
kį nprs gyvulį ar daiktą ir tiek. 
Laikui bėgant piešimas įgauna 
didesnės svarbos. Jį pradeda 
vartoti susižinojimui, kitaip sa
kant, raštui. Pati mintis pie
šinių pritaikinimo raštui ir be
ne nebus tik kilusi iš ankščiau 
minėto tatuiravimo. Pačių daik
tų nevisada buvo galima gauti 
kartais jie buvo per sunkus, o 
pranešt ką nors reikėjo. Tai 
kas gi pagaliau likdavo daryti, 
o gi imdavo išbrėždavo akmeny
je ar medžio žievėje daikto at
vaizdą ir pasiųsdavo. Gavusia 
tą piešinį dasiprotėdavo ko nuo 
jo norima. Ir taip pamažu vie
ton pačių daiktų pradeda nau
dotis jų piešiniais. Pagaliau 
piešiniai pas laukinius taip pri
gijo, kad jiems jie reikšdavo tą 
patį, ką pas mus šiandieną raš
tas. Beikia jam, sakysime, 
parašyti, kad toks tai vadas ke
liavo tris dienas. Tam reikalui 
jie ima ir nupaišo vado gimines 
ženklą, paskui tris saules ir ko
jas, kur trys saulės reiškia tris 
dienas, kojos — keliauti ir jau 
yra, ką laukinis norėjo pasaky
ti. Pas daugelį laukinių tautų 
pasireiškia toks rašymo būdas. 
Egiptėnai tokį rašto būdą vadi
no jeroglifais, ką jų kalboje rei
škė “šventi raštai”. Tas žodis 
pareina nuo to, kad rašė tik ku
nigai, pasauliečiai nemokėjo. 
Bet gi buvo tokių žodžių, kurių 
piešiniai beveik nebuvo galima 
atvaizduoti.

Tokiems žodžiams sakysime, 
kaip “mintis”, “gyventi”, “drįs
ti” ir jiems panašiems juk ata
tinkamo piešinio nesurasi, o pa
rašyti reikia. Tada griebdavo
si paskutinio budo, tokį žodį pa
ženklinti sutartu ženklu. Laikui 
bėgant tokių ženklelių atsirado 
gan daug ir labai apsunkindavo 
patį rašymą, nes reikėjo mokė
ti šimtus įvairių ir skirtingų 
ženklų.

Su laiku pats piešimo raštas 
buvo tobulinamas ir tobulina
mas. Viso daikto jau nėįiešda- 
v<>, imdavo tik jo dalį, tų. dalį 
vėl nuolat vartojant iškreipda
vo ir likvidavo tik tam tikras 
žinklelis reiškiąs tą daiktą.

Kiniečiai ir dabar tokiais 
ženkleliais rašo. Norint kiniš
kai rašyti reikia mokėti keletas 
tūkstančių įvairių skirtingų žen
klelių, kurių kiekvienas reiškia 
kitą žodį. Piešiniu labai buvo 
nepatogu parašyti kieno nors 
.vardas. O jį reikdavo parašyti 
taip, kad nebūtų suprastas dvi
prasmiai, kas dažnai atsitikdavo 
panašiame rašte. Palengvėl pra
dėjo rašyti keletą piešinių, ku
rių pirmieji garsai sudarydavo 
atatinkamą vardą. Norint lie
tuviškai piešiniu parašyti var
dą “Joną” paišytumėm jautį, o- 
žį, namą, a4*klį ir saulę. Jei da
bar visų šių žodžių paskaitysim 
pirmuosius garsus gausime žodį 
Jonas.

Pirmi tai pastebėjo Finikie
čiai. Pasiskolinę Eigipto jerogli- 
fus jie juos savotiškai iškraipė 
ir pertvakė. Piešiamais daiktais 
pradėjo reikšti atatinkamus gar
sus. Bet, žodžiui parašyti rei
kėjo išpiešti daug atskirų daik
tų (pav. ankščiau rašytas Jo
no vardas). Toks rašymas už
imdavo -daug laiko ir vietos. 
Tam pašalinti, vietoj viso daik
to jie ėmė piešti jo dalį. Tą da
lį vėl nuolat bepaišydami savo
tiškai išsunkdavo, iškreipdavo ir 
sudarydavo keistą ženkliuką. 
Tas ženkliukas reiškė tam tikrą 
garsą, nes jis juk buvo tas pats 
tik labai iškleiptas pirmykštis 
piešinys. Iš ankščiau piešiamo 
jaučio — efelio pasidarė raidė 
alfa arba a, iš kupranugario, ei- 
giptietiškai “ginui” išėjo raidė 
gama arba g, iš piešinio gyva
tės raidė u ir t.t. Palengva bu
vo išgalvoti kiekvienam kalbos 
garsui skirtingi ženklai. Garsų, 
kaip žinome, kalboje yra neper- 
daugiausia, todėl, juos reiškian- 

r—K. A. čius ženklus lengva yra atminti.

Iš čia ir atsirado nuomonių raš
to išradimą prisiskiriančių Fi
nikiečiams. Kaip matėme, jie 
jo visai neišrado, bet tik pato
bulino. Iš Finikiečių tą išradi
mą pasiskolino kitos tautos, ku
rį savotiškai iškreipę pritaiki
no savoms kalboms.

Taip tad atsirado keletas skir
tingų alfabetų arba abėcėlių, 
kurios, kaip žinome, yra musų 
rašto pagrindu. J. Micevičius.

Anekdotai
Garsaus amerikonų mokslo 

vyro Benjamino Franklino tė
vas buvo labai dievotas. Prieš 
valgį jis visuomet skaitydavo 
ilgas maldas, paskui laiminda
vo pietus. Sykį besudant sta
tinėj vos tik papiauto veršio 
mėsą, mažas Benjaminas pra
bilo: '

“Tėvuk, ar negalėtum pasi
melsti ir palaiminti dabar visą 
statinę, kad vėliau nereikėtų 
prie kiekvienų pietų užtrukti”.

Kartą rašytojas Markas Tve
nas, važiuodamas su paskaito
mis, atvyko į mažą miestelį. 
Prieš paskaitą jis užėjo į sku- 
tyklą apsiskusti.

—Tamsta ne vietinis?—klau
sė barzdaskutis.

—Taip, pirmą kartą į šį mie
stelį atvykau.

—Geru laiku pataikei, — tę
sė barzdaskutis, — šiandien 
Markas Tvenas skaitys paskai
tą, žinoma, tamsta irgi atvyk
si.

—Turbut reiks nueiti.
—O bilietą turi?
—Dar ne.
—Na, tai reiks stovėti, nes 

visi bilietai išparduoti.
—Ką bedarysi, jau mano to

kia laimė, kada tik jis skaito, 
man visuomet tenka stovėti.

Buvo Nervuotas, Turėjo 
Silpnus Inkstus ir Prastų 

Sveikatų
Siu pranešimas yra nuo p. Eugene Wil- 

barnu. Fayetteville. N. C., turtų pertikrin
ti kiekviena serganti, iSblyfikugį skaityto
ja. kad Nuga-Tone yra puikios gyduolės. 
Jis sako: ‘Triefc vartojimų Nuga-Tone afi 
turėjau prastų sveikatų, buvau nervuotas, 
turėjau silpnus inkstus ir prastas kepenis. 
Po vartojimo Nuga-Tone tiktai 20 dienų 
praslinkus aft pastebėjau puikų savo svei
katos pasitaisymų. Dabar esu stiprus ir 
sveikas ir jaučiuosi deSimtį metų jaunes- 
"'Nuga-Tone yra pagelbėję* virt milionui 
žmonių, kurio buvo praradę savo sveika
tų ir stiprumų, ir jei jus esate silpnas ir 
sergate, jus turit pabandyti feias gyduoles. 
Jos yra geros nuo prasto apetito, neviržki- 
nimo. koix>nų. silpnų inkstų arbagalvon nktmdftjlnio, chronifeko uiki< 
liejimo. uvaimiMo. nervin<umo. nuHiipum 
organų. prasto miogo. praradimo svarumo 
ir Mprumo. Juh Kai iuauti Jiu&a-Tonc 
kur gyduolės yra parduodamos. Jei jūsų 
verpdga neturi jų stake, reikalaukite, kad 
jis užsakytų jums iš oi sėlio vaistins.

Klozeto outfitas Įreng
tas. $18.60. Pirkit nuo 
musų olselio kainomis. 
Namų apSlldymo Įren
gimai parduodami leng
vais ifimokčjlmals.
Peoples Piumbing & 
Heating Supply Co. 
490 Molwaukee Avė., 

461 N. Halsted 8t.
Haymarket 0076—0076

y "
Pradedu Biznį

1) REAL ESTATE, 2) Visokios 
rųšies: Apdraudą (INSURANCE): 
Nuo Ugnies, Langų, Automobilių, 
Gyvasties ir kitų, 8) Surandu 
PASKOLĄ ant Pirmų Morgičių.

Vesiu biznį per dideles, tvirtas 
ir teisingas kompanijos.

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

V. M1SZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevtlt 8500
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GYVENIMAS 

Minėsim# žurnalas 

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

Prenumerata metams $1.50
Pusei metų __________ $1
Kopija .......................... 10c

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

D------ —G

GARSINKITeS
NAUJIENOSE
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

North Side
Vytautui Kuprevičiui 

bankietas

o ponia B. Kuprev:čienė 30 
metų. — Svečias

P-lė Aldona Rugiutė gryžo iš 
Lietuvos

Gerai žinomo visuom. dari), 
p. K. Rugio duktė, mokytoja 
p-lė Aldona Rugiutė, gryžo 
Chicagon, liepos f d., septin- 
tadienio vakarų. P-lė Rugiutė 
išgyveno Lietuvoje keturius 
metus. Ji ten baigė Lietuvos 
Universitetų ir mokytojavo 

gimnazijose, kuriose dėstė an
glų kalbų ir vedė fizinio spor
to skyrius.

P-lė Rugiutė, ant kiek man 
išsireiškė, už šešių savaičių 
vėl gryš Lietuvon prie savo 
profesijos. — Aras

Roseland
Kaip visur, taip ir Roselan- 

de siaučia 'bedarbe. Atėjus va
sarai darbai biskį pagerėjo, 
bet visgi bedarbių armija ne
si maži na.

Pora ar trejetas metų at
gal bedarbiai, o ir dirbantie
ji, vakarais susirinkdavo par
ke tyjri oru pakvėpuoti. Susi
rinkdavo nemažas būrys ir 
lietuvių, kurie kartais užves
davo ir gana rimtas diskusi
jas. 'Pečiaus pastaruoju laiku 
visai mažai žmonių susirenka 
parke. Gal jie kitokius turi už
siėmimus, ar gal dėl bedar
bės daugelis apleido Rožių 
Žemę? *

Esant Ik darbei sumažėjo ir 
namų statyba. Biznis irgi pa
sidarė menkesnis. Gatvių tai- 
simas šiemet irgi yra mažes
nis, negu kitais metais. Dabar 
taisoma tik 119 gatvę, bet yra 
ir daug kitų išdaužytų ir duo
bėtų gatvių, kurias būtinai rei
kėtų taisyti.

šiemet, kaip girdėjau, Auš
ros Knygynui yra suaukota 
gana gerų dovanų. Tarp jų 
yra smuikas, vertės $50, kuri 
aukojo J. Švitra. Tas smuikas 
yra jo paties rankų darbas. 
Graži dovana, ar ne?

Vietinis aptiekininkas Jonai
tis taipgi aukojo gražių dova
nų: fotografijoms imti kame
rų ir kvepalų bonkutę.

J. Valančius aukojo $5 auk
su.

Taigi 5ra draugų, kurie re
mia Knygynų. Vieni aukoja do
vanas, o kiti prisideda darbu, 
štai \Vest Pullmanictis P. Puo-

Septintadieny, Ikųios 1 d., 
McCabee Hali, įvyko nepapra
stai šaunus ir puikus bankie
tas. Jį p|>. Juozas ir Barbora 
Kuprevičiai surengė savo vie
natiniam šuneliui, Vytautui, 
šešių metų amžiaus sukaktu
vėms.

Kaip visiems yra žinoma, 
jei northsaidiečiai kų ren
gia, tai parengia puikiai ir pa
vyzdingai. P. p. Kuprevičiai 
būdami seni gyventojai musų 
kolionijos ir žinomi kaipo tei
singi ir pažangus gyventojai, 
todėl ir gražios publikos tu
rėjo savo parengime.

Iškilmingi pietus prasidėjo 
apie antrų vai. po pietų; gi
minės ir svečiai užkandžiavo 
ir juokavo prie papuoštų sta
lų. O jaunimas turėjo atski
rų stalų, prie kurio Vytautas 
buvo garbės narys. Ant jau
nuolių stalo buvo du gražus 
dalykai — didelis gėlių bukie
tas, ir ant keiko degė šešios 
žvakutės.

Kad ši graži pramoga lik
tų ant ilgiausių metų atmin
ti, p. Juozas Knprevičia už
kvietė fotografų, kad nusiėmus 
paveikslus. Todėl tapo nuimti 
visi dalyviai ir kitas, tai jau
nuolių grupės.

Reikia gelbėtis ponų Juozo 
ir Barboros Kuprevičių nuo
širdumu, savo giminei ir ar
timiem draugam bei kaimy
nam. Parengimas tokioje erd
vingoje salėje pramogos, ir 
prie to, didelis jaunuolių or
kestras griežė per visų dienų 
iki vėlumos, turbūt po vado
vyste p. Spituliuko. Reiškia, 
nėra menkniekis eiti tokiu pla-? 
čiu keliu. Sakysiu, publikos bu
vo visai arti vieno šimto. Tai 
parinktini musų kolionijos gy
ventojai ir geri lietuviai.

Kiek pastebėjau iš genčių 
dalyvavo Antanas ir Jonas 
Kuprevičiai, tai tikri broliai 
Juozo; p. Juoz. Kanape su vi
sa šeimyna, švogeris; p. Jonas 
Kalpokas, A. Baltakis ir Jur
gis Baleckas, visi švogeriai; o 
dabar jų draugai ir šiaip sve
čiai: p. Kst. Stančikas, su šei
myna; p. Ant. Valskis; Jurg. 
Milaknis su šeimyna; p. Alk.. 
Samolis, su šeimyna; p. Bra
ziai, p. L. Strupas ir K. J. Se
maška, su šeimynom; p. Juoz. 
Drangelis, su šeimyna.

Tai tik nedidelė dalis sve
čių. Didesnės gi dalies neteko 
užsirašyti ir todėl negaliu jų 
suminėti, —■ atleisite už tų.

Lietuvių Auditorija 
ruošia smagų pik

nikų
Bus Požėla ir kiti ristikai, bus 

v ogų kilnojimai ir kitokie 
pamarginimai. Bus ir dova
nų

Chicagos Lietuvių Auditori
jos Bendrovė rengia smagų 
piknikų ateinantį (sekmadienį, 
liepos 15 d., Justice Park dar
že. Piknikas bus su įvairiais 
pamarginimais. Tarp kitko bus 
ir ristynės. Risis garsus ir vi
sų ebieagiečių mylimas risti- 
kas Karolis Požėla su kitu 
įvirtu ristiku. Risis ir kita ge
rų ristikų pora. Bus dar ir 
sunkiųjų vogų kilnojimas. Ži
noma, bus ir visokių žaismių 
ir rungtynių, už kurias bus 
duodamos dovanos. Be to bus 
laimėjimas keturių didelių do
vanų.

Visų Chicagos lietuvių rei
kalas yra dalyvauti šiame Lie
tuvių Auditorijos b-vės pikni
ke; viena, kad smagiai pralei
sti gražių dienų tyrame ore 
prie smagių žaismių ir šokių; 
antra, kad paremti savųjų, vi
sų Chicagos lietuvių įstaigų 
— Lietuvių Auditorijų. Visi 
tad vengkitės į šį didįjį pik
nikų. — J. S.

Sugryžo
Vakar į Chicago sugryžo 

naujienk’tis Julius Mickevičius. 
Jis dalyvavo SLA. seime kai
po SLA. 226 kp. (North Side) 
atstovas, o vėliau lankėsi New 
Yorke, Bostone ir k. rytinė
se ir Naujosios Anglijos val
stijose.

Graboriai 
Phone Boulevard 4139 

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

Akių Gydytojai
Jei abejoji apie savo aais, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487 
4649 South Ashland Avenae 

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

Advokatai
Telephone Yards 0994

DR. MAIIKICE KAHN
46.‘U South Ashland Avenue 

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

Res. Telephone Plaza 3200

džiunas baigia jau pusę tuzi
no serijų išparduoti. Jei daug 
taip gražiai darbuotųsi, tai 
Knygynas labai gerai stovėtų 
ir nebūtų baimės apie jo at
eitį.

Tik, kaip atrodo, komisija 
biskį silpnokai darbuojasi. Gal
būt todėl, kad yra nauja ko
misija, nepatyrusi tame dar
be. Bet vienas komisijos na
rys yra gerai patyręs, kuris 
darbuojasi jau nuo kelių me
tų, bet ir jis dabar mažai dar
buojasi. • Kame priežastis? 
Draugijos ir jų delegatai tu
rėtų kų nors daryti, kad vek 
kimų padidinti.

Linkėtina jaunam Vytautui 
sveikam augti ir bujoti. At
eitis jam skaisti, nes tėvai pp. 
Kuprevičiai, visai jauni žmo
nės; p. J. Kuprevičia 35 metų,

Jau visi SLA. 139 kp. de
legatai sugryžo iš seimo. Bet 
atrodo labai suvargę, pasenę, 
kiti net pražyly, įsublogę, o 
kiti ir sugryžę radę visokių 
priepuolių. Kiek j»e vargo tu
rėjo, kiek rupeščio, kiek nuo
stolių, ir vis dėl to milionuko. 
Jei ne tas milionukas, tai ne
būtų reikėję vargti. Jei tas 
milionukas butų pakliuvęs 

jų rankas, tai dabar butų 
daug džiaugsmo, *bet dabar ne 
vienam teks ir pasnikauti iš 
liūdesio.

Kilbasninkams išvažiavus ir 
“V.” buvo pasidariusi biskut 

, švaresnė, bet kaip spėjo su- 
gryšti, tai tuoj vėl puolė blt- 
vyztoti jiems nepatinkamus as
menis, kurie nepučia į jų du- 

. dą. — Rep.

A + A
ANASTAZIJA 

KONCEVIČIENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 8 dieną, 7:10 valandų 
ryte, 1928 m., sulaukus 79 me
tų amžiaus, gimus, Raseinių ap
skrity], Kražių parapijos ir 
miestelyje, paliko dideliame nu
liūdime dukterį Marijonų ir 
žentų Feleksų Gedminų ir gi
minės, o Lietuvoj 2 brolius, 
Victorų ir Divonozų Sauno- 
rius. Kūnas pašarvotas ran
dasi 10001 Commercial Avė., 
South Chicagoj.

Laidotuvės įvyks seredoj, lie
pos 11 dienų, 8 vai. ryto iš 
namų į šv. Juozapo parapijos 
bažnyčių, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielų, o iŠ ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę liekame,
Duktė, Žentas ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

8307 Auburn Avė,
"^CHICAGO, ILU

Lietuviai Daktarai

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
RRABORIUS CHICAGOJ

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

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

8238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

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

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio 

DR. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas

3303 South Morgan Street
Tel. Boulevard 2169

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

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 2B 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

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

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

nuo 6 iki 7:80 vai. vakare 
TeL Dieną: Canal 8110

Nakti So Shore 2238, Blvd. 6488

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

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

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

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

Iš Oak Forest prie
glaudos

Birželio 28 d. čia esantiems 
seneliams ir invalidams šve
dai parengė piknikų, kuriame 
jie linksmino ir vaišino prie
glaudos įnamius. Buvo sudai
nuota keletu dainų, pasakė ir 
padrųsinančių prakalbų.

Liepos 4« d. mus aplankė 
Police Reserves b nas, suside
dantis iš apie 50 muzikantų, 
kurk parke per keletu valan
dų griežė prieglaudos įna
miams.

Liepos 8 d. piknikų visiems 
įnamiams rengė žydai.

Prieglaudos vargdi e n i a m s 
yra labai linksma, kad juos 
kas atjaučia. Jie su viltimi 
laukia ir daugiau tokių gera
širdžių svečių.

Mes kviečiame ir Chicagos 
lietuvius atsilankyti ir pama
tyti kaip prieglaudos įnamiai 
gyvena. Gal ir jie galėtų kų 
nors panašaus surengti, kaip 
kad kitos tautos surengia. Čia 
randasi nemažai nelaimingų 
lietuvių — apie 50 žmonių, 
ir jie laukia aplankant, ar ko-
kios kitokios užuojautos nuo 
savo tautiečių.

— Juozas Lapinskas, 
Institution Ward 39, 

Oak Forest, III.

LAIDOTUVĖS ĮVYKS ŠIANDIE

Juozapas Ridikas
Persiskyrė su šiuo pasauliu Liepos 5 d., 3 vai. po pietų, 1928 

m., sulaukęs apie 60 melų amžiaus. Išgyveno Amerikoj 37 metus. 
Gimęs Lietuvoje, Kauno vedybos, Panevėžio apskričio, Šiųduvos pa
rapijos, kaimo Margavonių. Paliko dideliame nubudime moterį 
Oną, po tėvais Kukuraitę, sūnų Apolinarų, seną uošvienę Domicėlę 
Kukuraitienę, žentų Ignacų ir 2 anukus Jonų ir Bronisluvų Sauno- 
rius, Vladislovų Urbonų ir dvi anūkes Antaniną ir Frofence Mežu- 
tavičius, 5 švogerius: Antanų, Petrų, Juozapų, Jurgį ir Apolinarų 
Kukuraičius ir švogerką, Kazimierų Kizebenė taip-pat švogerkų ir 
gimines artimiausias Juozapų ir visų familiją Vasnauskių, Juozapų 
ir Kazimierų Andrišiunus, Konstantų Navickų, Petrų Smargelj, Ka
rotinų Kukuraitienę, Juozapų ir Oną Konevičius, Valančiunų famili- 
jų ir daugiau giminių. ,

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

Kūnas pašarvotas randasi 3354 So. Halsted St.
Laidotuvės įvyks utarninke, Liepos 10 dienų, 8 vai. ryte iš na

mų i šv. Jurgio parapijos bažnyčių, kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielų, o iš ten bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Juozapo Ridiko giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti'jam paskutinį 
patarnavimų ir atsisveikinimų.

Nuludę liekame,
MOTERIS, SŪNŪS IR VISI GIMINĖS.

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis. Telefonas 
Boulevard 4139.

J. F. Eudeikis Komp
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė, 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 8794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

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. Repubbc 7868 
CHICAGO, ILL.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenae 
Telefonus Boulevard 7820 

Res., 6641 South Albany Avenue 
TeL Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

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

A A
JUOZAPAS KIELA

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 6-tą dienų, 6-tų valandų 
vakare, 1928 m., sulaukęs 39 
metų amžiaus, gimęs rugpiučio 
15 d., 1888 m., Lietuvoj, Sode- 
liškio kaimas, Raguvos vals
čiaus, Panevėžio apskr. Paliko 
dideliame nubudime moterį 
Ona po tėvais Letukaitė ir du- 
kre ę Vladislovų 18 metų, pus- 
bro į Juozapų Vasiliauskų, dė
dę Kazimierų Kielų Amerikoj, 
Lietuvoj motinų, seserį Veroni
kų, du broliu, Jonų ir Kazimie
rų. Kūnas pašarvotas, randa
si Masalskio koplyčioj, 3307 
Auburn Avė.

Laidotuves įvyks liepos 11 
dienų, 2 vai. po pietų iš Ma
salskio koplyčios bus nulydėtas 
į Tautiškas kapines.

ą

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

Nubudę liekame,
Moteris, Duktė ir Giminės.

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

Lietuves Akušerės

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
. Kampas 31-mos gatvės

Phone Victory 1115 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligo
se prieš gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką pa t a r 1- 
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.

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

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

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Ave^ 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

BRONISE RUMCHAKS'

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 8 dienų, 1 valandų po 
pietų, 1928 'm., po sunkios ope
racijos, sulaukus keturis metus 
amžiaus, gimus Lemont, III. 
Paliko dideliame nubudime mo
tinų Agotą po tėvais Pališaitę, 
tėvų Valentinų ir du brolius, 
Vitautų ir Danielių. Kūnas 
pašarvotas, randasi Lemont, III. 
Rt. 2, Box 83 A.

Laidotuvės įvyks seredoj, lie
pos 11 dienų, 1 vai. po pietų iš 
namų į Tautiškas kupinės.

Visi A. A. Bronise Rumchaks 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nubudę liekame,
Tėvai, Broliai ir Giminės.

G r abortai

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

BalzamuotoJaą

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

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

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Viršui Universal 
State Bank

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 

iki 8 vakaro. Ki
tu laiku pagal su
tartį.

Pastaba: Mano ofisas dabar randa
si naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
• Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Lietuvis Akių Specialistas

3265 So. Halsted St.

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

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

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Res. 2859 S. Leavitt St., Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

Advokatai

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 9257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
Chicaro. 1U.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
8241 South Halsted St.

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

Pėtnyčios

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209

Kampas North Avė. ir Robey St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 9597

Ultravioletini šviesa ir diathermia

JOHN B. BORDEN
(John Ragdžiunas 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 Repubbc 9690

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio * Aptiekos 
CHICAGO, 1LL.

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, 111.

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 sutartį

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. SHĘRMAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 So. lAMimis Street 

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

Telefonas Canal 1912 
Beaidence Tel. Fąirfax 6358

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas* Canal 2552

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

Nedėlioj nuo 11 rvto iki 1 v. p. p.

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

8323 South Halsted SL 
Tel. Boulevard 1310 

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

, Ne dilio mis nuo 9 iki 12 ryto

Tel. Central 8466-7-8. State 6600 

Peter G. Gaudas 
LIETUVYS ADVOKATAS 

140 N. Dearborn St.
Room 310 

Narys advokatų firmos 
Elliott, Gaudas & Tepper

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyji 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Wa«hington Street 

Cor. Wushington and Clark St*.
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel.: Hyde Park 8395

J. P. WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avc.
Tel. Pullman 5950 

Namų Tel. Pulhnun 6377



Pranešimas
Paskelbimas, prašymas ir

užkvtetimas, taikomas vi-
siems žmonėms.

irDidis Krivių-Krivaitis 
jo padėjėjas Kuraitis, skel
bia viešai, plačiai 
sekamus dalykus:

ir atvirai

žinoma,
vakare, 

šių metų’simkaitė, II

Tebūnie visiems 
kad šeštadienio 
Liepos-July 28.
Jurgio Černausko Darže į
vyks Vaidilų Viešoji Nak
tis.

Lietuvių Tautiškų Kapinių lotų sa
vininkų ir draugijų atstovų pusmeti
nis susirinkimas įvyks ketvirladie- 
nyj, liepos (July) 12 dieną, 1928 m., 
Mildos svetainėj, 3142 So. Halsted 

, j St. 7:30 valandą vakare, ant 2 lu-
kad j tą iškilmingą puotą ,bų. Būtinai dalyvaukite, nes ran- 

i dasi daug svarbių reikalų dėl apta
rimo. Kapinių Valdyba,

Toliaus, tebūnie žinoma

į tą didelę, garbingą visų 
gerų žmonių sueigą yra 
kviečiami visi lietuviai 
lietuvės.

Dar toliaus, tebūnie žino
ma, kad laike Šios didelės j kiiubų ,delegatai ir delegatės būtinai 

iškilmės apart 
pasilinksminimo 
bus nepaprasti 
šokiai, kurios 
sios tautiškais rūbais Šoks i vakare? Masonic Temple 

lietuviškus šokius.
geriausioms Šokikėms, Vai- moKesus, taipgi pruuuKve savu ant- 
dilos išmokės iš savo iždo ratu\kuLre pertke,ėfrO! kT,tas vie.tas-
tris
bus

sumas pinigų kurios 
paskelbtos vėliau.

galo, tebūnie žinoma, 
vaidilų svečiai ir vieš- 

pradės rinktis j šią

Ant 
kad 
nios 
puotą 8-tą valandą saulei 
nusileidus ir galės links- 
minties kiek norės, bet ne 
ilgiau kaip iki 7-tos vai. 
saulei patekėjus, 
sargai ir kareiviai 
tvarką, užsilaikymą 
mumą.

Vaidilų 
dabos 
ir ra-

i

Pagalios/ tebūnie žinoma, 
kad įėjimas ar įvažiavimas 
į šią sueigą visu nakties 
laiku bus suteiktas kiek
vienam ir kiekvienai, kas 
užsimokės 50 centų už bi
lietą ir sutiks laikytis 
statytos tvarkos.

nu-

i

Galų-gale, tebūnie žinoma, 
kad šis pranešimas yra tai
komas visiems musų tau
tos žmonėms — artimiems 
ir tolimiems vaidylų drau
gams ir draugėms; ir tebū
nie tris kartus paskelbtas 
“Naujienose.”

Krivių-Krivaitis,
Kuraitis. ,

LAIŠKAI NAUJIENŲ OFISE

Ambrozaitis, P. 
Alojunui, V.
Ascilla, J.
Beliackas, J.
Baltušis, J.
Budrienė, O.
čeponui, J.
Chevinskas, S.
Dambrauskaite, A.
Dunikas, Geo.
Gepeunis, S.
Grilson, J.
Jankus, F.
Kučinskas.
Rudokienė,
Lekavičius, 
Latvis, J.
Mickevičienė, S. 
Miller, 
Puceta, 
Petkus 
Smith,
Staskus, L. 
Smitas, J. 
Skukovvski, K. 2 
šakenas, A. 
Sziuptelis, J. 
Šimkus, C.

4

M.

A.

A. 2 
M.

Tumosas, V.
Žukus, J.

PRANEŠIMAI

Kensington Lietuvių Bendroves 
jp pusmetinis šėrininkų susirinkimas 

Į įvyks 11 d. liepos, 7:30 vai. vakare, 
Į F. Shedvell svetainėj, 341 Kensinjęton 
Į Avė. Nariai esat kviečiami būtinai 

visi atsilankyti. Direkcija.

Roseland. Draugijų Sąryšio dele
gatu pusmetinis susirinkimas įvyks 
liepos 10 d., 8 vai. vakare, Aušros 

I kambariuose 10900 So. Michigan 
Avė. šiame susirinkime bus visokių 

1 pranešimų, raportų ir bus svarstoma 
| nauji reikalai. Visų draugijų ir 
kiiubų delegatai ir delegatėm būtinai 
atsilankvkite j šį susirinkimą, nes ji- 

paprasto sai bus iš svarbiausių susirinkimų dėl 
ir sueigos, 
lietuvaičių
ansirenc^U-! tarpinės Pašalpos susirinkimas atsi- 

... j bus utarninke, liepos 10 d., 7:30 vai. 
_____ . vukaic, Manvniv Tči..ple svetainėj, 

.____11547 N. Leavitt St. ir Norlh Avė.
Irims į Visi nariai malonėkite susirinkti lui- 

; | ku. Užsimokėkite kurių užvilktos 
mokestis, taipgi prduokte savo ant-

Aušros knygyno labo.
J. Tamašauskas, sekr.

Chicagos Lietuvių Draugijos Savi-

X. Saikus, sekr., 1521 Irving Avė.

iCLASSIFIED ADS
Educationak

- __ - - -
DETEKTYVŲ darbas, secred Ser

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

Business Service
Biznicį Patarnayiinae

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 biskj 
įmokėti, kitus į du metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė. 

Bershire 1321 
MR. PARIS

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Uilai- 
kom malevą, popierą, stiklus ir t t 

3149 So. Halsted St 
Phone Victory 7261 

J. S- RAMANOIONIS, Bar.

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

J. J. SHAKENMAER, 
949 MILWAUKEE AVĖ., 

BRUN^WICK 7397.

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

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

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

3408 S. Michigan Avė.
Victory 4126

ACORN BOILED REPAIR CO.
Taisymas boilerių Ir karšto van

dens šildytuvu. Suvirinimas ir at- 
kiroimas. Visokios rūšies paipų 
darbas. Dykai apsKaitliavimas. 
Reikia lietuviu pardavinėtojų.

4435 S. Union Avė.
Yards 3883.

Antrad., Liepos 10, 1928NAUJIENOS, Chlcago, UI.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Business Service
Biznio Patarnavimas

Financial
Finansai-Paakolofi

10% PIGIAU Už VISA DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

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

SKOLŲ IšKOLEKTAVIMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL CLAIMS 
SERVICE BURBAU

Room 301
163 W. VVuHhinjęton 

Main 4020

NIEKO NEREIK 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. Greitus patarnavimas — 

Kreditas Visiems
SOL ELLIS & SONS, Ine.
2118-20 S. State St. Victory 2454
4606-08 W. 22nd St. Cicero 130

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

POPIERAVIMAS $7.00 ar aukš
čiau su popieriais. Malevoju ir plei- 
steriuoju. Boulevard 7963.

Financial
Finansai-Paskoloii

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

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant

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

vakaras

♦

Ar Jum Reikalingi
Pinigai?

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

HELBERG BROS.
Room 607 

192 N. Clark St

BE KOMISO
Mažos Paskolos 

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

1647 W. 47 St.

PASKOLINSIM nuo $56 iki $300 
už 2V4 nuošimčio ir lengvais išmokė
jimai.*. Paskolas suteikiam į 24 vai. 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2231 West Division St “upstaire” 

Tel. Armitage 1199

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

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate

• kontraktus

INTERNATIONAL 
INViESTMENT 
CORPORATION

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

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi J 24 

'valanda*.
Musų išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės pas 
M. J. KIRAS, 
8335 So. Halsted St.

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi
čius.

JUSTIN MACKIEWICH
2342 So. Leavitt St

Phone Canal 1678

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imame legali nuožim- 
tį. Pinigus gausite I 12 valandų. 
Industrial Loan Service

1726 W. Chlcago Avė., 
Kampas Hermitage Ava.

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 nąlyjęoa.

CENTRAL FINANCE CO.
Room 614, 

City State Bank Building 
128-180 N. Wells St.

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. 
Eightecnth Bona & Mortgage Co. 

1618 W. 18th St.
I. F. Dankovvski, pres.
C. T Dankotfskl, ižd.

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES darome 2 morgičius ant 

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

VVINTON AND N ARTE N 
6820 S. Halsted St.

Personai
Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizboženklial, 

vrrighta. Rašyk šiandie, 
reikalai! kreipkitii prie maną* 
pilnu užaitikėjimu. Teisingai 
Greitas patarnavimas

B. Pelechowicz
Reglstered Patent Attornay, 

2860 W. Chlcago Avė.
Dept. 7 

Chlcago, III.

Copy- 
Patentų 

su 
ir

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

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

Situation Wanted
Darbo Ieško

JĖSKAU darbo už pagelbininką 
prie gus lilling station. Mokesčio 
nepaisau — lengvai susitaikysim. 
Esu blaivas, negeriu, nerūkau.

Rašyk laišką.
P. RUMBAUSKAS, 

1439 S. 49 Ct. 
Cicero, III.

Help Wanted—Malė
Darbininku 

REIKIA LIETUVIŲ AUTOMOBI
LIŲ PARDAVINĖTOJŲ — PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus pardavinėjot au

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

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

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

"REIKALINGAS darbininkas ant 
fanuos, Wisconsin ir parduodu far
mą, nes priverstas dėl senatvės; ge
ra žemė ir namai. Kas mylėtų gy
vent ant farmų, tai atsišaukite, 2832 
So. Lovve Avė. „

REIKIA pirmarankio piekoriaus 
prie keksų ir duonos kepimo. 4513 
So. Wood St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGOS dvi patyrusios 
moteris sortavimui skudurų. Nuo
latinis darbas, gera mokestis. 1458 
So. Jefferson St.

Furnished Rooms
RUIMAS rendon vienam ar dviem 

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

Musical Instrumento
Muzikos Instrumentai

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

6621 S. Richoond St 
2nd floor

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

PARDUOSIU pigiai savo grojiklį 
pianą už $100. Roleliai, duet ben- 
čius ir cabinet, $25 įmokėti, kitus 
nuo 3 iki 6 mėnesių išmokėjimui. 
Taipgi 5 kambariams gražus w ra
kandai.

S. CAMPBELL 
6512 S. Halsted St.

1 fl.

Furniture & Fixtures
Rakundai-Jtaisai

4 KAMBARIŲ nauji rakandai, 
$180. 4 kambarių neatsišaukiųdų 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 padori) setą, 
valgomo kamb. ir iniegruimio setą, 
krėslus, Įtampas, VVilton Chineese ir 
Oriental kaurus. Viskas geram sto
vyje, 4143 W. Washington Baul. Ist 
apt. Van Buren 9461.

BISKĮ VARTOTI 
9360 pulkus mohnir seklyčios setas 
<M(H> Frleze seklyčios setas 
9600 4 Arnotų walnut nilogruimlo 

setas ..... ........ ..................... ........ ...l___ ----  ---- -----  ----
bario setas ........ .............. ...................

976. Iixl2 VVilton kaurai ........... .
9JJ6, 6 Arnotų pusryčiams setas ____

Available Fireproof Storage 
7728-32 Stony Island Avė 

Atdara kamiie iki 10 vai. vakare.
NedčlloJ iki 6.

963.S0
987.60

mi.OH ...... ___ 988*.6O
$150 GražtiH voIntiH valgomo kamba-

958.60
922.60

98.60

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

SCHWARTZ BROS. STORAGE 
640 E. 61st Street

Sewing Machines
Si^uy a mos M ajj nos

VISOKIŲ išdirbysčių siuvamos 
mašinos pataisomos už $1 ir dau
giau. Atvažiuojame bile kur. Dar
bas garantuotas. Taipgi White, 

mu-Rotary ir Singer beveik naujos 
šinos pardavimui.

SKOWRON, 
3040 N. Avers Avė 

Pensacola 1670

1000 SIUVAMŲ MAŠINŲ ATIDUO
DAMA JŪSŲ PASIŪLYTA KAINA 

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

Automobiles
Durant sport touring, kaip nau

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

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

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

McDERMOTT MOTOR SALES
7136 S. Halsted St. Triangle 9330

NAUJI STUDEBAKER
Naujas Studebaker Dictator Six, 

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

MILDA AUTO SALES 
806 W. Slst St., Tel. Victory 169*

D. KURAITIS ir A. KASIULIS 
Savininkai

Dodgė sedan, 1927, 5 nauji taj. 
Essex coach, 1927, 5 nauji taj. 
Buick 5 pas. 1925, sedan, bargen 
Oakland sedan, 1926 ...............
Reo sedan, 1926, tikras pirkinys 
Chevrolet sedan, 1927 ...............
Packard 4 pas. coupe nauj. gum.

$495 
$295 
$575 
$375 
$525 
$385 
$550 

Visi karai pilnai įrengti, naujų karų 
gaarntija, išrodo kaip nauji. Atdara 
iki 10 vakaro. Halsted Auto Sales 
2560 S. Halsted St.

LIEPOS BARGENAI
60 karų pasirinkimui, visi garantuoti. 

Cadlllac'al, Buiek'ai, Naah’ai, Hudaon’al. 
Essea'al, Chevrolet’ai ir daugella kitu, la
bai plgiomia kainomla. Matykit p. Lapai* 
M. Mgr. McDERMOTT MOTOR 8ALE8. 
7130 So. Halatod 8t„ Triangle 9830

M & K Motor Sales

karai parduodami nuo $180 iki 
Mch turime karų kuria tinka vi- 
reikalaniH. Casti, iAmokėjimaia,

ChicagOR HeniaiiHi ir ntaaknnčiauai vartotų 
karų pardavinėtojai, 100 garantuotų vartotų 
karų, pilnai įrengti, gerame meelianiAkame 
stovyje, 
$2000. 
RokieniH 
mainai a.

(1811-13 So. Halsted St.

Business Chances

PARDAVIMUI grosernė, geras 
biznis, pigi randa, pardavimo prieža
stį patirsnt ant vietos. 4416 South 
Hermitage Avė.

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

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

PARDAVIMUI pigiai grosernė ir 
kendžių krautuvė. Matykit savininką 
3430 So. Lowe Avė.

PARDUOSIU, mainysiu arba ren- 
duosiu pelningą 9 kambarių “road 

Biznis eina 
Randasi 40 
Route 22,

house”, elektra, gazas. 
gerai — svečių pilna, 
mylių nuo Chicagos, 
Alganųuin, 111. Pardavimo priežas
tis svarbi. Gera vieta dėl gazolino 
stoties. KARVASEK, 2800 Millard 
St., 2 lubos.

PARDUOSIU arba mainysiu gro- 
sernę ir bučernę j bile ką. 1904 Ca- 
nalport Avė. Tel. Roosevelt 5255.

PARDAVIMUI grosernė ir deli- 
katesen, biznis išdirbtas per ilgus 
metus. 5111 So. Union Avė.

PARDAVIMUI restauranlas, prie
žastis pardavimo — liga. 734 W. 35 
St. Boulevard 9859.

_____ Exchange—-Mainat
K4. TURITE MAINYMUI?

Mes mainom namus visokiu kai
nų. I/otus, faunas, biznius, ponus, 
morgičius, automobilius. Kas Jums 
atsibodo, mes parduosime arba 
mainysime.

A. GRIGAS
8114 So. Halsted Street

Tel. Victory 4898

iš-

4-5

ir

NEPRALEISKIT ŠIOS PROGOS
Mes priėmėm j mainus ir parduo

sime labai pigiai, 2-4 kambarių mū
rinį namą, 2 metų senumo, 2 karų 
garažas.

2 aukštų medinis namas, cementi
niu pamatu ir mažas skiepas, 
kambarių flatai.

2 po 30 pėdų lotai, netoli 47 
Western Avė. $1000 cash.
B. R. PIPTK1EWICZ & CO. 

Namų budavotojai 
2608 W. 47 St.

St.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

MODERNIŠKA 210 AKRŲ PIE
NININKYSTĖS FARMA

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

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

Pbone 364

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

749 Broadvvay, 
GAHY, INDIANA

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

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

30 PĖDŲ lotas yra visi įtaisymai 
ir gatvė cementuota, prie California 
Avė., netoli Marųuette Parko. Tik
tai biskj cash, kilus lengvais išmo
kėjimais. J. A. Lynch, 40 N. Dear- 
born St. Central 3654.

PARDAVIMUI 6 ruimų muro 
bungalovv, karštu vandeniu šildoma, 
2 karų garadžius. Geras beizman- 
tas, reikia $5000 cash. Kaina tik
tai $10,000. Savininkas, 6343 So. 
Mozart St.

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

$500 cash, kitus kaip rendą, nu- 
drksite naują mūrinį 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 į Bervvyn, taipgi 1 karo 
garažas, lotas 37x125, aplinkui yra 
gražus medžiai ir krūmai, kaina tik 
$4500.

$400 cash, kitus išmokėjimais, gra
žus 5 kambarių namas į Berkley, tik 
biskj į vakarus nuo Melrose l’ark, 
lotas 63x289, kaina $5200.

$300 cash, kitus mažais mėnesi
niais išmokėjimais, nupirksite bunga- 
low į Stickney, lotas 60X137, kaina 
$5500.

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

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

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

Savininkas ant vietos visą die
ną,

6212-6218 S. Keating Avė.

BARGENAS
2 flatai po 5 kambarius, karštu 

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

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

BARGENAS
Parduodu biznio narna su Jewelry 

bizniu arba atskirai. Biznis išdirb
ąs per 18 metų; namas beveik nau- 

■ as, kambariai užpakalyj ir 6 knm- 
iarių flatas viršuj. Parduosiu la
jai pigiai.

Savininkas ant vietos
3223 So. Halsted St.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

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

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 AI.T Y CO.

Artlington Heights, III.
Tel. 31G

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

$250 CASH
PO $35 Į MCNESJ 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, malykit vaka
rais ir dienomis. Pirkit tiesiai nuo 
budavotojo. CONRAD P. SAVVIAK, 
7181 W. Grand Avė. Merrimac 9552.

DAR NIEKAD NEBUVO
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, pui
kus ir drūti, kaina^tik $12,650, gat
vė cementuota ir išmokėta.

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

$250.00.
2. Gali įmokėti Lietuviškais Bonais 

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

po $65.00 į mėnesį ir nieko dau
ginus.

Pasimatyk greitai

ED. W. BAKS
BAKŠEVIČIUS

4392 Archer Avė.
Tel. Virginla 0055

Pabudavosim 2 flatų 
arba bungalovv ant 

jūsų loto
Mes pastatysime jums Chicagoj 

arba priemiestyj ant jūsų loto bile 
kokios rųšies bungalovv arba Bali
nį namą. 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 mėnesį. “Multi-celled 
insullation.” Atsišaukite bile kada 
dėl dykai apskaitliavimų ir planų.

Ofisai Chicagoj ir priemiesčiuose, 
atdari vakarais ir nedėlioinis.

TRIANGLE 3299

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

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

AB JUS TURIT LOTĄ?
Mes pabudavosim namą ant jūsų 

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

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

Central 5901-2-3

3 MIEGRUIMIAI
Moderniškas 6 kambarių bungalovv, 

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

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

7168 and 7039 W. Grand Avė.

CERTIFIED NAMAI 
Statomi per Carpenter

Puikios rezidencijos, 2 flatų, 6 
kambariai apačioj, 5 viršui, $11,000 
$750 įmokėti, po $80 į mėnesį. Yra 
visi reikalingi įrengimai. Lai vienas 
flatas užmoka jūsų rendą. Kamba
riai dideli ir šviesus, puikiai deko
ruoti, aržuolinės grindys, porčiai, 
puikiausi virtuvė, Crane plumbingas 
įmūryta vana, cementinis skiepas, 
skalbykla, 3716 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 Cravvford.

Room 812.
Phone Van Buren 1600 

Arba Šaukit
Downers Grove 491

i


