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AREŠTUOTAS IŠŠOKO Iš
BĖGANČIO TRAUKINIO

Du aviatoriai, vyras ir viena 
moteriškė, užsimušė

ka-
30

Reikalauja, kad parlamentas 
greičiau priimtų amnestijos 
įstatymą

Andrews, kintamųjų 
aktorę, filmose žino- 
“Patricia Perry.” Jie 
New Yorko į Cali-

žinios apie tą įvykį buvo so
vietų cenzūros per kelias 
nas patremptos

8,000,000 beturčių; 1,218,000 
valdžios šelpiamų bedarbių

MASKVA, liepos 12. — 
vietų laikraščiai pagaliau 
tvirtina pranešimus, kad j 

vadinamos “če-
buvo numesta

žymus
bet-

Bomba buvo 
to penktadienio 
sovietų spauda 
nas tylėjo apie tą įvykį. Da
bar ji praneša, kad bombos 
sprogimo vienas raudonarmie
tis, Michail Ivanov, buvęs už
muštas, o antras raudonarmie
tis, Artemij Volkov, sužeis-

sustreikavo vakar 
komunistų, o šian- 
prisidėjo dar 
aštuoni. 
bado streiką

pos 
mių 
tapę 
500
tutintųjų elementų, kaltinamų 
dėl sąmokslo prieš esamą val
džią.

Kratos ir areštai įvykę ypač 
Katalonijoje ir Galicijoje.

galėtų
savo rankas

naudodamasi!
seimas sav<
ir • kėsintųs

TAYLORVILLE, III., liepos 
12. — Stoningtone, netoli nuo 
čia, bankrotavo Farmers State 
bankas.

BORDEAVK, Francija, lie- 
12. — Iš ištikimų vers- 
Ispanijoj praneša, kad ten 
areštuota daugiau kaip 

komunistų ir kitų kraš-

ST. LOUIS, Mo., liepos
— Keturi banditai puolė 
West End banką ir paspruko 
su $25,000.

$200,000
•GRANT’S 

pos 12. — 
netoli nuo
naktį gaisras nušlavė mieste
lio biznio centrą. Nuostoliai 
siekia per $200,000.

12.
čia

iFIIILADELPHIA, Pa., lie
pos 12.,— Vakar čia mirė maj. 
Joseph A. Steinmetz, 58 m., 
išradėjas, buvęs Aero Club of 
Pennsylvania prezidentas.

(Atlantic and Pacific Photo) 
į

Umberto Maddalena grįžta į King’s Bay po to, kai jis gen. Nobile ekspedicijai savo lėktuvu 
pristatė maistą.

;iltą Žeimių — 
jtoty šoko pro 
tas policininko 
Petras Ramutis 
kiai susižeidė.

Traukinį sustabdžius, 
mutis pakeltas ir nuvežtas į 
Kėdainių miesto ligoninę.
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Bombos sprogimas 
sovietų “Čekos” įs

taigoje Maskvoj

Rumunijos užsienio mi- 
nisteris traukias

B U( 1 FA 11 ES TAS, I tu man i j a, 
liepos 12. .— Girdėt, kad už^» 
sienio reikalų ministeris Titu- 
lesųu pasitrauksiąs ir kad jo 
vietą užimsiąs Duca, dabarti
nis vidaus reikalų ministeris.

Rusų laivas išgelbė
jo du dirižablio Italia 

žmones

netoli nuo sovietų 
policijos (Ge-Pe-U) 
kai įvykęs sprogi- 
inano, kad skaičius 
aukų turėjęs būt 

nekad sovietų

tas.
Vienas bombos metėjas bu

vo policijos sugautas ir vietoj 
nušautas. Jo vardas esąs Geor- 
gij Nikolajevič Radkevič- An
tras bombos metėjas buvo vė
liau suimtas Prolovske, netoli 
nuo Maskvos.

Nukautasis, sako, esąs \bu- 
vęs baltagvardiečių oficieras 
generolo Vrangelio armijoje.

Sprogimo aukų daugiau 
esu, nekad Maskva 

skelbia
BER LYNAS, livpos 12. —{ 

Atvykęs iš Maskvos į Berlyną 
vienas asmuo pasakoja, kad 
pi neito penktadienio vakarą | 

jis buvęs 
politinės 
trobesio, 
mas. Jis 
sprogimo
daug didesnis, 
spauda paduoda. Jis sakosi bu
vęs Lubiankų skvere, kai pa
sigirdęs smarkus sprogimas ir 
tuojau po to byrančių langų 
stiklų žvangėjimas.

Iš trobesio tuojau pasirodęs 
Ge-Pe-U žandarų skyrius, ku
ris visus praeivius ėmęs va
rinėti į šalines gatves, nieko 
artyn prie trobesio neprileis
damas. Netrukus atvykę kele
tas ambulansų, kurie paėmę 
sužeistuosius ir nugabenę į li
goninę.

Jis pasakoja taipjau, kad so
vietų vyriausybė nedavus už
sienio korespondentams jokių 
žinių apie tą katastrofą ir kad 
susisiekimas telefonu ir tele
grafu su užsieniu buvęs pa
statytas po aštria cenzūra.

Sprogimo vieton tuojau bu
vę atgabenti darbininkai, ku
rie ėmė vėl užmūryti bomlios 
padarytas trobesio sienoje sky
les.

Mano, kad sprogimas 
buvęs pačios “Čekos” 

darbas
BEHI.YHAS, liepos 12. — 

Ih rlyniškis Vonvaerts gavo iš 
Maskvos pranešimą apie įvy
kusį bombos sprogimą Ge-Pe- 
U įstaigoje. Pranešimas sako, 
kad keletas asmenų buvę už
mušti ir daug kitų sužeisti.

Kai kurie Berlyno laikraš
čiai įtaria, kad bombą išsprog
dinus pati “čeką” tam tikrais 
savo sumetimais.

Del sovietų valdžios įsteig-. 
tos aštrios cenzūros, smulkes-j 
nių žinių apie tą įvykį vis 
nėra.

RUSŲ LAIVAS KRASIN 
Į Atšlamės vandenyne, liepos 
! 12. — Ledų laužomam Rusų 
[laivui Krasin šiandie pavyko 
išgelbėti du nelaimingo diri
žablio Italia įgulos žmones, 
apie kuriuos ligšiol buvo ma
noma, kad jie yra žuvę.

Trečias tos kuopelės narys, 
Dr. Finn Malmgren,
švedų meteorologas, rastas 
gi jau negyvas.

Gyvi išgelbėti yra kap. 
bertas Mariano, dirižablio
lia pilotas, .ir kap. Fili pas Zap
pi, navigatorius.

pi dabar yra paimti j laivų 
buvo baisiai 
ir išbadėję.

jau mėnesis 
miręs, tačiau

suvargę. sušalę 
Dr. Malmgren 
laiko kaip buvo 
abudu ištikimi jo kompanjo-
nai laikė jo kūną, kuris taip- 
au tapo paimtas į rusų 

vą.
Netrukus po dirižablio 

tastrofos, būtent gegužės
lieną Dr. Malmgren, Mariano 
r Zappi atsiskyrė nuo kuo
jos kitų įgulos žmonių, kurie 
buvo išlikę gyvi, ir nusitarė 
bandyti ledų lytimis pasiekti 
.aiisumą, kur jie galėtų 
pintis gelbėjimu kitų. Nuo 
laiko jokios žinios apie jų 
kimą nebebuvo. Ieškojimai 
nedavė 
manoma, 
nebegyvi 
rusų 
išskridęs iš laivo Krasin 
koti.

Išgelbėjęs Mariano ir 
laivas Krasin dabar 
prisigriebti prie jų drau- 
kurie tebėra ant ledo ly- 
netoli nuo Foyn salos.

jų 
jokių vaisių ir buvo 

, kad jie jau senai 
. Juos surado vakar 

aviatorius čuchnovsk^, 
ieš-

Perkūnas nutrenkė 
žemėn aeroplaną

POTTSVILLE, Pa., liepos 
12. - Perkūno trenktas, va
kar nukrito netoli nuo čia ae-> 
roplanas, skridęs apie 1,000 
pėdų aukštumoj.

Nelaimę matė farmerys Char
les Gilbert, kurio farmoj ae
roplanas nukrito. Atbėgęs vie
ton, jis rado aeroplaną visai 
Nudaužytą ir jame negyvus 
aviatorius, Morri&ą M. Titter- 
ingtoną, žinomą aviacijos kom
paso išradėją, ir Mrs. Bernice 
Gamble 
paveikslų 
mą kaip 
skrido iš 
forniją.

m

r

ŠANCHAJUS, Kinai, liepos 
12. Nuo liepos 9 dienos Kan
tone buvo areštuoti 107 ko
munistai, kurių keturiasdešimt 
aštuoni tapo pasmerkti mirties 
įausmei ir nužudyti. Manoma, 

kad toks pat likimas bus ir 
kitų suimtųjų.

šeklunge buvto suimti 90 
studentų agitatorių, kurie ta
po pargabenti j Kantoną teis
ti. Jų tarpe yra septyniolika 
mergaičių, kurioms taipjau 
gresia baisi mirties bausmė.

MIAMI, Fla., liepos 12. — 
Organizacija America’s Eikš, 
laikanti čia savo konvencijų, 
nutarė įsteigti $20,000,000 fon
dų įvairiems labdarybės ir au
klėjimo reikalams.

Vokietijos kaliniai 
streikuoja badu

35,000 choras dainuos 
dainų šventėje Vienoj

VIENA, Austrija, - liepos 12. 
— šio mėnesio 17 dieną Vie
noje prasidės didelė dainų 
šventė, kurioje dalyvaus 200 
tūkstančių dainuotojų ir sve
čių iš visos Austrijos ir iš ki
tų kraštų, dagi iš Amerikos.

Tai dainų šventei (Saenger- 
bundfest) tapo pastatyta mil
žiniška medinė salė, kurioj su
tilps 70,000 žmonių: estradoje 

35,000 dainuotoji} chorui, 
ir pačioje salėj — 35,000 vie
tų publikai.

Laukiama iš Amerikos da
lyvausiant 4,000 dainuotojų.

Žymios muzikes nusižu
dymas Paryžiuje

PARYŽIUS, liepos 12. — 
Vakar vakarą šūviu iš revol
verio nusižudė Jenny Golder, 
viena populeriausių žvaigždžių 
Europos muzikos salėse.

P-lė Golder buvo australie
tė, 32 metų amžiaus. Pary
žiuje ji turėjo didžiausio pa
sisekimo. Nusižudymo priežas
tis ne:šaiškinta, tiek žinoma, 
kad ji sirgo nervais.

Gaisras didžiuliame 
Britų Woolwich 
v arsenale

LONDONAS, liepos 12. — 
Kilęs milžiniškame ,Woolwich 
arsenale gaisras grėsė sunai
kinti didelius (kariuomenės 
sandėlius. Ugniai gesinti su
bėgo gesinamos mašinos be
veik iš visų Londono dalių, 
ir po neatlaidžios kovos gais
ras pagaliau buvo suvaldy
tas.'

Ispanijoje suimta 
500 sąmokslinin- 
kų prieš valdžią

Trys Italijos aviato 
riai prigėrė

S'PEZIA, Italia, liepos 12. — 
.Jų bidroplanui S-59 nukritus 
į jūrės, apie keturias mylias 
nuo.-'kranto, prigėrę trys jo 
įgulos žmonės. Jų kūnų dar 
nepavyko surasti.

LONDONAS, liepos 12. — 
Darbo minįsterijos pranešimu, 
Anglijoje yra visiškų beturčių 
arti 8 milionų žmonių, arba 
apie 15 nuoš. viso gyventojų 
skaičiaus.

Bedarbių armija nuo gegu
žės mėnesio pabaigos vis di
dėja. Birželio 11 dieną buvo 
1,149,(MX) bedarbių, gaunančių 
iš valdžios pašalpas, o liepos 
2 dienų jų buvo jau 1,218,000.

Chicagai Ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Nenusistojęs oras; vidutiniš
ka temperatūra; lengvas mai- 
nąsis vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 64° ir 7d° F.

šiandie saulė teka 5:25, lei
džiasi 8:26. Mėnuo teka 2:32 
ryto.

No. 165

Gaisras Mickūnų sodž 
Biržų valse.

Pasitarimas Miesto val
dyboje dėl dunos 

pabrangimo

SONNENBURG, Vokietija, 
liepos 12. — Bijodami, kad 
reichstagas (parlamentas) vėl 
neatidėtų amnestijos įstatymo 
pt-iemimtj, .šešiasdešimt penki 

politiniai kaliniai paskelbė Ea- 
do streiką.

Pirmi 
septyniolika
die prie jų 
turiasdešimt 

Pagaliau, 
skelbė dar keturiasdešimt
nas paprastas kriminalistas.

Lenkuose pati turi būt 
gera šeimininkė

PŠEMISL, Lenkija, liepos 
12. — Valstiečių prisaikintųjų 
posėdininkų teismas išteisino 
ūkininką Michalą šybiaką, kal
tinamą dėl užmušimą savo pa
čios. Šybiak teisinosi, kad jc 
pati buvus visai bloga šeimi
ninkė, dėl to jis taip įdūkęs, 
kad nebegalėjęs susivaldyti ir 
ją užmušęs.

FAYETTE, Iqwa, liepos 12. 
— Jo aeroplanui nukritus iš 
300 pėdų aukštumos, užsimu
šė armijos aviatorius Įeit. 
Keith Roscoe. Nelaimė atsiti
ko dvi mylias nuo Fayette.

Iždo sekretorius Mellon 
išvyko i Europą

NEW YORKAS liepos 12. 
— Garlaiviu Majtstic išplau
kė j Europą iždo sekretorius 
Andrew Mellon. Tuo pačiu lai
vu išvyko taipjau finansinin
kas J. P. Morgan.

Išradėjas Steinmetz 
mirė

gaisras miestely
PASS, Ore., lie- 

Glendale miestely, 
čia, kilęs pereitą

BIRŽAI.
žiuj, sudegė 4-rių ūkininkų vi
si iki vieno trobesiai ir man
ta. Nors gaisras kilo dieno! 
metu, tačiau esant vėjui, vi
si trobesiai iš syk buvo ugnies 
apimti ir nesuspėta beveik nie
ko išgelbėti. Be to, viena mer
gaitė begelbėdama savo siuva
mąją mašiną ir vienas vaiki 
nas, begelbėdamas galvijus

Pilsudskis nusitarė 
pasilikti namie

KAUNAS. — Kaip žinoma, 
paskutinėmis dienomis kiek pa
brango rugiai ir duona.

Kauno miesto valdyba norė
dama sužinoti kainų kilimo 
priežastį, sušaukė visų Kauno 
kepyklų savininkus į pasitari
mą. Pasitarime, kuris įvyko 
Rotušėje, dalyvavo per 50 Kau
no kepyklų savininkų ir vietos 
malūnų atstovai.

Burmistro užklausti kepyklų 
savininkai paaiškino, kad jie 
nesą kalti dėl duonos pabrangi
mo, nes paskutiniu laiku ūki
ninkai sunkiai veža rugius į 
miesto rinką.

Šis klausimas dar bus svars
tomas miesto savivaldybėj.

VAHšAVA, liepos 12. (PAT)
Laikraštis Codzienny Kur 

jer Gzerwony sako, kad mai 
salas Pilsudskis nebevažiuo
siąs į Rumanijos rezortą svei 
katos taisytis. Svarbios, girdi 
tarptautinės ravk&nės proble 
mos, kurias jis pramatąs ne
tolimoj ateity, verčią jį pas: 
likti namie.

New York Jimes *kablegra 
rnu iš Varšuvos sako, lead Pil- 
sudskis susilaikęs nuo važia 
vimo j Rumaniją dėl to, ka< 
pabūgęs, idant seimas 
keltų maišto. Jis esąs 
nęs, kad seimo nariai 
tik, kad jis išvažiuotų 
sienį, kad patys 
politiką paimti į 
Jis manąs, kad, 
jo pasišalinimu, 
valia susirinktų
nuversti jo valdžią. O tai reik 
štų naują revoliuciją.

Del to, nors jo sveikata esan 
ti bloga, Pilsudskis nutarę! 
pasilikti Sulejuvkoj, netoli mu 
Varšavos, ir iš arti daboti po 
litinę situaciją krašte.

Lenkų Telegrafo Agentur. 
praneša, kad Lenkijos atsto 
vas Tautų Sąjungoje, Šokai 
įteikęs Sir Erikui Drummond- 
ui, generaliniam sekretoriui 
lenkų notą Lietuvai, prašyda 
mas, kad ta nota butų tuojau 
išsiuntinėta. visiems Sąjungoj 
nariams.

Laivai susidūrė; 18€ 
pasažierių buvo 

pavojuje
LISABONAI, Portugalija 

liepos 12. — Jūrėse ties Lisa 
bonu vakar per tirštą migli 
susidūrė pasažierinis garlaivi; 
Dlemerare su britų garlaiviu 
Governor.

Garlaivis Demeirarte, kuri; 
plaukė į Buenos Aires su dau
giau kaip 180 pasažierių, bu 
vo stipriai sužalotas ir priver 
stas grįžti į Lisaboną.

Governor, kuris plauke 
Kalkutą, nedaug Unukentėjo.

Amerikiečiai Pacifiko 
skridikai grįžo

SAN FRANCISGO, Cal., lie
pos 12. — Laivu sugrįžo iš 
Australijos lakūnai Harry Lyon 
ir Jarrt(\s Warner, kurie isu 
dviem australiečiais Southern 
Gross monoplanu nuskrido iš 
Oaklando, Gal., per Ramųjį 
vandenynų į Australiją.

Įdomus radinys Sena
jam Kaune

KAUNAS.
Vilniaus 
ir Mapų g-vių, prieš žalia- 
aptieką,
griovį, rasta įvairių archeo- 

oginių daiktų. Tarp tų daik
tų labai įdomus radinys — mi- 
krolitas — mažas akmeninis 
cirvukas — dar su gerai iš
silaikiusiu mediniu kotu. Kir
vukas 7 cm. ilgumo ir 3.5 cm. 
datumo. Koto ilgumas 21 cm. 

Sis radinys matyti gulėjo van
deny, nes kitaip medis tiek 
Igai nebūtų išsilaikęs. Kirvu
kas iš neolito gadynės.

Šis akmeninis kirvukas yra 
per mažas, kad hutų buvę ga- 
ima vartoti darbui — ką nors 
kapoti. Greičiausia, kad jis bu
žo vartojamas kaipo fetišas ap
sisaugoti nuo perkūno ir 
bų. Dar galėjo jį vartoti 
kai žaislui.

Suimtas pabėgęs 
svetimais pinigais

KLAIPĖDIJ suimtas Šiaulių 
miesto saldainių fabrikos “Bi
rutės” pinigų inkasatorius p. 
Steponavičius nesenai pabėgęs 
su šio fabriko pinigais ir norė
jęs pasislėpti.

Jis pristatytas į Šiaulius ir 
bus teisiamas.

ŠIAULIAI.
,eismo sesija Šiauliuose nagri
nėjo šiomis dienomis 
ižio Bajulio bylą.

Žiemą naktį Bajulis 
i ūkininkų Višvilio,
kaime, Biržų apskrities, butą 
ir apiplėšimo tikslu nužudė vi
ją šeimyną — patį Višvilj, jo 
žmoną Elizabetą ir tarnaitę 
Borkovičiutę. Po to jis pade
gė namą, kartu su kuriuo 
iegė ir jo aukos.

Teismas, imant domėn 
icstijos įstatymą, nuteisė
ulį amžinai kalėti sunkiųjų 
laibų kalėjime.

KALNAS. — Birželio 23 d. 
jinant traukiniui~ per Nevėžio

Kėdainių tarp- 
langą areštuo- 

lydimas 
ir labai
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Tabor Farma, Mich.
Rytų svečiai

Vadinasi, atsirito guminiais 
ratais keturios esybės iš Rytų. 
Tabor Farma visus svečius 
maloniai prigiausdama, dar 
maloniau priglaudė ir bostoniš- 
kius: Dr. A. Kapočių su savo 
Onute ir p-nią Michelsonienę 
su p-le Williams. Tai buvo ne
dėlios diena, lie|>os men. 8. Sve
čius atlydėjo adv. A. Olis su 
savo šonkauliu ir piau. M. Yo- 
zavitas. Tabor Farmoj jų lau
kė J. Kemėšis "ponas manage- 
ris” (“Margučio”), p-ni S. Ra
čiūnienė, Dr. J. Kulis su savo 
prisiega, p-nai Giraičiai, na, ir 
gerbiamas savininkas J. J. 
Bachunas su mano asaba.

Tą pat dieną užsuko, gryž- 
dami iš Detroito nepaprasti 
svečiai: Konsulas Kalvaitis, Dr. 
A. Z i man tas, p. Šukys ir dar 
vienas pažystamas, ale pavar- 
dės neatsimenu. Susirinko gra
žus būrelis lietuvių. Nekurie 
išvažinėjo tuojau vakare, kiti 
naktį, treti iš ryto, o dar kiti 
net utaminke.

Golfo laukas buvo iš^aikšti- 
nėtas daug daug kartų. Bolės 
gavo gerų ypų. Daugelis jų 
atsisveikino su lošėjais, o kitos 
tebekenčia “čyščių”. Jas dau
žys svečiai. Dr. A. Kapočius 
nepergeriausiai lošia golfą, ale 
manęs “nesubytina”. Kol kas 
dar aš esu “Čempionas” be ti
tulo. Praktikujuosi taip, kad 
šią vasarą iššauksiu Meną, Ka
ralių ir kitus didelius ir aukš
tus valdininkus Chicagos kara
lijos.

Jeigu norit, tuojau atvažiuo
kit į Tabor Farmą. Kitur —aš 
nelošiu. Čia mano viskas geo
grafiškai, moksliškai, meniškai, 
redaktoriškai, matematiškai ir 
teoretiškai išstudijuota. “Let’s 
go!”... Dr. Kapočius praktikuo
jasi delnuose pūsles užtrinda- 
mas ir pratrindamas. Jo “drai- 
vai” . toli gražu pralenkia ma
nuosius, bet kada aš jį pasi
gaunu prie ir ant “gryno”, tai 
tada pasiseka man pirmiau į- 
varyti į skylę. Gražioji lytis! 
mokinasi neblogai. Profesorė p. 
Kulienė davė kelias lekcijas.

Tai-gi laukiame didelių susi
rėmimų iš abiejų lyčių netoli
moj ateity. Detroito lietuviš
kas pasaulis rengiasi taip pat 
atvykti. Kad tik perkūnas ne
koncertuotų, tai bus daug įdo
mių įvykių. Tabor Farmoj. J. 
J. Bachunas nežino kur talpin
ti svečius. Šią vasarą tiek 
daug svečiuojasi, kad vietos, 
tai kaip silkėms bačkoj. Pui
kiai sutvarkytas biznis. Malo
nu studijuoti tokią tvarką, ku
ri viršija visas kitas iki šiam 
laikui mano studijuotas. Ateity 
p. Bachunas ką nors didelio 
nuveiks; jo energija—tai šal
tinis. Kad taip daug tokių 
žmonių...

Bet laikas jau skyles bady
ti. Lazdos ir krepšys štai ša
lę išsirikiavę laukia. Sekančią 
sąvaitę lankosi pp. Kalvaičiai ir 
Oliai, juk reikia praktikuotis. 
Olį aš turiu būtinai į “drebez- 
gas” sumušt, kaip jis mane bi
lijardu kad sumuša. “Tu, brač, 
daugiau nesijuoksi iš manęs!..”

Good bye! Susitiksime golf- 
linkse. O, deja! girdėjau, kad 
adv. K. Gugis, Dr. Davidonis 
ir kiti taipgi rengiasi čempio
nato laurų siekti. Laikykitės!..

—A. Vanagaitis,

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

j negalėjo jutais išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas iŠeg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aš apdilusiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryė. Eikit pas tikrų specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išcgzamina- 
vlmo — kas jums yra.

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

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

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. 
Nedėlloj nuo 10 ryto iki 1 po pietų. ŠVELNESNI ir GERESNI—nesukosesi ir vežimą išrūkęs

Įspūdžiai iš keliones 
į Michigan ir atgal

Kaip ir žinodami, kad šeštadie- 
nyj, liepos 7 d., bus nepapras
tai karšta diena, jau išanksto 
susitarėm tuoj |>o pietų apleis
ti Chicogą. Iš patyrimo žino
jome, kad vasaros metu, kai la
bai karšta, smagiausia, yra va
žiuoti laivu per ežerą. Tad ir 
nutarėm važiuoti laivu. Laivu 
važiuojant, kol atsitolini nuo 
kranto, jautiesi, tarytum va
žiuoji per Atlantiką — Lietu
von...

Musų "bunčitis” susidėjo iš 
dviejų, taip sakant, vaikinų ir 
trijų sesučių-panelių. Ūpas vi
sų geras sėdant ant laivo. Tuoj 
|k> 2 vai. po pietų, laivas tary
tum spirte pasispyrė į krantą 
ir pasileido plaukti tolyn nuo 
Municipal Pier. Visi pasažie- 
riai linksmi, smagus; mat, iš
truko iš karščio nasrų, kuris 
ypač po pietų pradėjo šutinto 
šutinti chicagiečius. Michigan 
ežeras tykus, laivas nei kiek 
nesupa ir smarkiai plaukia link 
Michigan valstijos krantų. Už 
pusvalandžio jau Chicagos au- 
kščiajsieji namai Municipal 
Pier pieplaukos bokštai baigė 
nykti iš musų akių. Pasažie- 
riai didelėj . didžiumoj susėdę 
ant denio, kur vėjalis vėdina ir 
puikus pavėsis nuo saulės 
spindulių, linksmai šnekučiuo
jasi juokauja. Bevažiuojant 
man prisiminė tie įspūdžiai, 
kuriuos įgijau aną metą va
žiuodamas Lietuvon laivu Le- 
viathan ir grįždamas laivu Re
pu blic. Musų Roosevelt eina 
taip smarkiai, kaip Leviathan, 
tik nesApa. Dideli laivai ant 
juros, nors jura butų ir ty
kiausia, gana daug svyruoja j 
šonus ir į galus, gi šis laivelis 
sauja kaip kulka paviršiu van
dens! įvažiavus tolyn į ežerą, 
ir išnykus pakraščių vaizdams, 
sakau savo geram proteliui 
Kei, suloškim kokį “gėmį” 
šachmatais. Jis tam mano su
manymui mielai pritarė. Sulo- 
šėm apie tris partijas ir kai 
pakėlę galvas apsidairėm ap
link Jau baltavo smėlio kran
tai kitoj pusėj ežero. Benton 
Harbor ir St. Joseph jau čia. 
pat. Už pusvalandžio jau li
pome iš laivo. Važiavome lai
vu tris ir pusę valandos. Pa
prastai ima apie puspenktos 
valandos nuplaukti į Benton 
Harbor iš Chicagos. Bet šešta
dieniais j)o pietų eina greita
sis laivas ir nuplaukia daug

MUR1NIŠ arba MEDINIS
(T1A — kiti lengvais iš-
* i U mokėjimais i 24 mėnesius 
Musų speciališkumas yra budavoji- 
rnas mūrinių ir medinių garadžių vi
sokių stylių ir ryšių.

Pakeliame namus, padedame konk 
ryt pamatus. Visoks cementinis dar
bas, perdirbamo porčius ir sunpar- 
lorius. Mielu noru priduosime ap- 
skaitliavimą ant pareikalavimo—be 
užmokesties. Mes einame visur, Chi- 
cagoje ir j priemiesčius, Prisiųskite 
Ravo varda. adreso jeigu norite in 
formacijų. lentos ir "Millvvorks”.
Vardas ..................... .........
Adresai •...........................................

Quality Construction Co.
Nori h Shore ofisas ir Y^rdaj 

1538 IV. Addison St.
Telephone Avenuu 4718

[Pacino and Atlantic Photo)

Kap. Alfred Ix>ewenstein, 
Belgijos milionierius, kuris 
misteriškai žuvo belėkdamas iš 
Anglijos į Belgiją. Spėjama, 
kad jis iššoko iš lėktuvo ir 
prigėrė juroj.

greičiau už kitus laivus.
Atvykus į Benton Harbor, 

musų kelionė dar nepasibaigė. 
Dar turėjome ir žeme gerą ga
liuką kelio važiuoti. Ieškome 
taxi cabų, bet tuom tarpu kaip 
ir tyčia, nei supuvusį kabą ne
galime niekur rasti. Kas da
ryt? Telefonuojame p. J. Au- 
gust, pas kurį ir vykome į 
svečius, kad atvažiuotų parsi
vežti mus, ką jis ir padarė. 
(P-as J. August yra brolis inž. 
K. Augustinavičiaus). Jis tu
ri gražią vaisių ir uogų far
mą netoli Benton Harbor, prie 
Route 3, Box 17. Farmoj jau 
radome nemažai svečių, kurie 

Prie Užrištų Akių...
John J. McGraw nusprendė vadovaujančius

ofthcmau

• P. Lerllltrd Co., Bot. 1«O

Padaryti iš širdžių lapų iš 
tabako išdirbystes.

užrištomis akimis. Puikus skonis 
mas... malonumas bur 
privertė mane,balsuoti už OLD GOLD

Pono McGraw buvo paprašyta, 'kad jis parūkytų keturis 
vadovaujančius cigaretus, užsigerdamas kavos prieš rū
kymų kiekvieno cigarete. Jo klausta tik vienas klausimas: 
“Kurj jus mėgstate geriausiai?”

OldGold 
ClGARETTES

“Aš galiu pasakyti kas atsitinka bolių mu
šime beveik nežiūrėdamas į bolių mušimo 
lauką. Ten randasi “ženklai” kuriuos ma- 
nageriai žino... tas ‘clic’ iš bolės, ženklas 
gero mušimo... didelis sujudimas arba šau
kimas žiūrėtojų.

“Aš suradau taipgi ‘ženklus’ pagal ku
riuos jus galite išrinkti geriausj cigaretę 

------- >*»♦ dailu- 
tie visi ženklai

ŠTAI YRA "KODĖL” OLD GOLD VISUOMET LAIMI?
Štai yra atsakymas (rijais žodžiais... kietų lapų tabakas. 
Ne stori, viršutiniai tabakų lapai... nes jie kerta i gerklę. 
Ne nuvytę apatiniai lapai... nes jie neturi jokio skonio. 
Vienatiniai šalti ir malonus lapai širdžių... golden ripe... 
kurie teikia OLD GOLD kaip medus skonį, štai kodėl jus 
galit pasakyti skirtumų net ir tamsoje.

JOHN J. McGRAW... Meist 
ras,strategas baseball... ma 
na gėris Giants nuo 1903.

jau vieni trumpesnį, kiti ilges
nį laiką vakacijas leidžia. P-as 
Sanauskas iš Chicagos, kuris 
turi krautuvėlę prie 2449 W. 
69th St., jau kelinta diena su 
didesne savo šeimos dalim lei
džia čia atostogas ir yyšniauja 
bei uogauja. P-ia R. Kazlaus
kai tė-Augustinavičienč jau nuo 
kurio laiko vieši čia, su savo 
“baby” dukrele ir žada praleis
ti visą vasarą. Po to, dar at
važiavo daugiau svečių, kurių 
pavardžių nei neatsimenu.

Michigan valstija, tai ištik- 
rųjų plaukia pienu, medum ir 
uogomis bei vaisiais. Ypač šiuo 
laiku uogos—vyšnios, žemuo
gės, avietes, agrastos ir kitos 
jau pačiame gerume, tik skink 
ir dėk į burną. O p. J. Augus
to farma kaip tik šiom uogom 
ir. turtinga. Taigi pp. Augustai 
mus ir vaišino visokiais skanu
mynas. P-ia Augustienė sta
lą, jnatyt, tuščią nemėgsta lai-

Nedarykit Žaislo 
Iš Savo Kūdikio

— Kudikai Turi Nervus
Rašo RUTH BRITTAIN

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

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

Su kiekvienu buteliu Castorijos, 
jus gausite knygutę Motherhood, 
vertų savo svarumu kaip auksas. 
Tik Žiūrėkit < Ihįis. H. Fletcher’s 
parašo ant kiokvieno pakelio, tuo
met jus gausit tikną. Castoria. Taip
gi randasi daug imitacijų. 

Cigaretus ir išrinko oldGold

Babies Love It

kyt. Visuomet yra iš ko pa
sirinkt—kas riebios, kas ku- 
dos, kas vištienos, kas kiaulie
nos.

Mums bepavėsiaujant ir besi- 
vaišinant pas malonius šeimi
ninkus atėjo ir rytojaus popie
tis^—laikas važiuoti namo. Ma
nau sau, kad dar galėčiau nors 
dienai kitai pasilikti. Bet reik 
grįžti atgal—dar vakacijų lai
kas neatėjo. Vėl susėdom lai- 
van, kuris jau daug pamažinu 
eina už vakarykščią j į ir jis per
plaukė Michigan ežerą per pus
penktos valandos. Kelione ir 
šiuo laivu buvo smagi. «

PATS PIRMUTINIS

mal noi

Vadovauja Didelę ( 
Parodą Kasdie

VVENNERSTEN’S
Tikras Apynių Malt Extract 

HENNING WENNERSTEN, INC.
2960 Lawrence Avė. Junipcr 4886—4887

Murinę Co., Dpt. H. S., 9E. Ohio St., Chicago

Svarios, Grynos, Sveikos ’• 
Gražios Akys

Yra Puiki Žmogui Dovana 
Murinę Valo, Gydo, Atžvieži- 

na ir Nekenkia 
Jums patiks jos

Knygutė “Eye Care" arba Eye 
Beauty" Dykai

Artinomės Chicagos link su 
baime, kad reikės šusti nuo 
karščio. Bet musų laimei, mus 
patiko lietus su perkūnija vi
sai prie Municipal prieplaukos, 
kuris nuplovė Chicagą ir iš
vaikė šilumą. Parvažiavęs na
mo greit ir saldžiai užmigau.

Taip ir pasibaigė musų sma
gi kelionė į Michigan ir atgal.

—V. R-s.

Kaipgi nebusi nusiminęs, kad 
visur ir visados matai, kaip 
žmogus, priverstas, čia gera 
valia, skubėdamasis ąrtina savo 
nebūtybės akimirksnį.

RADIO PARODA
Nauji vėliausi modeliai Elek

trinių Radijų 1928 geriausiu pa
saulyje išdirbisčių:

Dynamic Spea- 
keriai, Magne- 
tic Speakeriai.
Radio Corjjora- 
cijos Amerikoje, 
Atwater Kent.
Victor Ortho- 
phonic su Radio 
combinacijos.
Brunswick su 
Radijo combi
nacijos.
Brumer - Tuley, 
Sonora, Fresh- 
man, Majestic. 
Zenith ir Spar- 
ton Radios.
Nauji Victor 
Automatic Or- 
thoponic Vict- 
rolas.

Nauji Gulbransen Registering 
Pianai.

Nauji modeliai gražiausių ir 
geriausių pianų — Artonian 
Grand.
Panešamos Grojamos Victrolos 
naujos, kaina tiktai po $8.50.

Nauji Rekordai Babravičiaus, 
Vanagaičio,* Pilkos, Menkeliu- 
niutės ir kitų.

Širdingai kviečiame visus pa
matyti. Krautuvė atdara kož- 
ną vakarą. Nedėliomis iki 1 
vai. po pietų.

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

Chicago, III.
Te!. Boulevard 4705

Del skilvio ir vidurių ueama- 
gumų iŠ priežastie* dantų 
augimo, nieko nėra geresnio 
kaip šis saugas Kūdikių 
Lazative.

Mrs. Wixslow’» 
Syrup
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SOCIALIŠKAS SUGYVENIMAS 
VABZDŽIU TARPE

[“K”] Iš visų pasaulio gyvū
nų vabdžiai (insecta) yra įdo
miausi visais atžvilgiais. Jų į- 
vairųs pavidalai ir spalvos trau
kia akį daugelio žmonių; keisti 
jų papročiai, instinktai, sugyve
nimas draugėje kartais yra taip 
tobuli, jog žmonės ima sau pa
veikslu, pav., skruzdės, bitės ir 
daug kitų.

Busimasis mokslo istorikas, 
be abejo, atskirs Darvino pažiū
ras į gyvių pasaulį, nuo XX 
amžiaus biologų pažiūrų. Dar
vino raštai pilni tokių pasaky
mų, kaip “būties kova”, “gamta 
su kruvinais nagais ir iltimis”. 
Taipgi jo raštuose aprašomos 
negailestingos kovos visų gyvū
nų. Ir ten yra daug tiesos. Ga
lime pastebėti vabzdžių, palin
kusių prie koperacijos arba ben
dros pagalbos. Tas faktas tu
rėjo būti aiškus Darvinui, tik 
jis neįžiūrėjo jo didelės socia- 
lės svarbos, kad visi gyviai yra 
susigiminiavę, tarytum nariai 
vienos milžiniškos šeimos. Gy
vi padarai ne tik kovoja vienas 
su kitu dėl maisto, patelių ir ap
saugos; jie ir dirba krūvoje, 
kad įvykdytų tas gyvenimo ir 
plėtojimosi sąlygas, vieni ki
tiems.

Prieš nagrinėdami plačiau so- 
ciališkąjį vabzdžių gyvenimą, tu
rime susipažinti su jų socialinės 
organizacijos dalių senumu ir 
pilnumu. Patirta, kad skruzdės, 
bitės ir širšės yra atsiradusios 
kreidos gadynėje; kai kurie da
viniai nurodo kiek ankstybesnį 
atsiradimą. Svarbiausia, kad 
visi svarbieji sudėties ir visuo
menės struktūros savumai jau 
visai buvo išsiplėtoję pradžioje 
trečiaeilės gadynės. Nuo to lai
ko skruzdėlės išlaiko tuos men
kus skirtingumus, kurie skiria 
šeimynas, rųšis ir porųšis. 
Skruzdžių plėtojimosi istorijai 
geros medžiagos duoda Baltijos 
jura. W. M. Wheleer’is rašo: 
“Karaliaučiaus ir Berlino muzie
jai man buvo atsiuntę nuosta
bią kolekciją skruzdėlių, sustin
gusių Balstijos juros gintaro 
gabaluose. Ten buvo 9,560 pa
vyzdžių, 92 rųšių ir 43 šeimy
nų. Kaip žinote, Baltijos juros 
gintaras yra sakai pušių, kurios 
augo žemutinio oligoceno tre
čiaeilėj gadynėje tame krašte, 
kur dabar Švedija. Kaip šian
dien, taip ir anais laikais skys
ti sakai sunkėsi iš medžių lie
menų ir daugybė vabzdžių, ypa
čiai skruzdėlių, įklimpdavo į tir
štą masę, kuri vėliau sukietė
jusi krisdavo žemėn arba, lie
meniui supuvus, užsilikdavo ir 
upeliai nunešdavo padėti Balti
jos jūron dugnan, šiandien tie 
gabalai iškeliami paviršiun, juos 
iškasa arba vilnys išmeta ant 
krantų. Tokie gražus, it gyvi, 
yra tie vabzdžiai gintare! Ki
tos gyvybių iškasenos prieš juos 
atrodo negyvos ir nubliškusios. 
Mano tyrinėjimai griežtai įrodė, 
jog skruzdėlių sutaisyme nėra 
įvykusių jokių svarbių pakitė
jimų nuo žemutinio oligoceno 
gadynės. Jau tuomet jos turė
jo tuos pačius luomus, kuriuos 
mes šiandien matome, jų lėlės 
ir vikšrai buvo tokie pat; jos 
mito iš augalinių utėlių, laiky
davo svečius vabalus savo 
skruzdynuose ir turėdavo pri
sisiurbusių prie jų kojų para
zitinių erkių, lyginai kaip šian
dien ir lyginai tokiose nuosta
biose pozicijose. Pagaliau jau 
tuomet gyveno mažiausia septy
netas porųšių ir daugelis rųšių. 
O kai kurios rųšys gintaruose

nebuvo galima atskirti nuo da
bar "gyvuojančių šiaurės Ameri
koje arba Europoje rųšių.

Taipgi Baltijos gintare ran
dama daug sukietėjusių bičių, 
širšių ir termitų; nors šie ne 

i taip gerai žinomi, kaip skruzdė
lės, tačiau galime juos priskir-, 
ti prie skruzdėlių gyvavimo is
torijos. Prof. W. W. Wheele- 
r’is patyrė, kad sociališkieji į- 
pročiai radosi ir kilo nemažiau 
kaip 24 kartus, maždaug tokia
me pat skaičiuje vabzdžių. Bet 
atogrąžų kraštų rųšių skaičius 
kiek padidėja. Tos 24 draugo
vės nors skyrėsi savo sociali
niais įpročiais, tažiau jos kilo 
vienu budu. Jų kiekviena šei
ma susideda iš dviejų gimdyto
jų ir jų vaikų bei palikuonių; 
jie visi gyvena draugėj, mažes
niu ar didesniu buriu. Tokioms 
šeimoms besididinant susidaro 
bendruomenės.

Ypatingai įdomus yra vabz
džių elgesiai. Vabzdžių elgesiai 
panašus į kitų gyvūnų elgesius, 
kurie susidaro iš trijų pagrindi
nių jausmų: bado, lyties ir bai
mės.

Maisto reikalingumas bend
ruomenei sudaro tvirtą sociališ- 
ką gyvenimą: kai maisto yra, 
tai visi bendruomenės nariai y- 
ra patenkinti. Bet daugumas 
socialinių vabzdžių neturi mai
sto sandėlių, iš kurių galėtų pa
togiai misti, todėl yra alkani, 
ir atradę tinkamo maisto go
džiai ryja. Pav., bitės, skruzdės 

radusios cukraus taip go
džiai čiulpia, jog ją galima per
plauti visai nesutrukdžius jos 
darbo. Tačiau taip godžiai grieb- 
damos maistą savo organizmui 
suvartoja labai menką dalelę; 
didelę dalį atiduoda savo bend
ruomenės draugams. Taipgi 
vabzdžiai taupo maistą. Tam 
bendruomenė (kolonija) turi 
maisto sandėlių, ir turi pasirin
kusi tokio maisto, kokio kiti ne
vartoja. Kadangi dažnai užpuo
la priešai, tai dalis bendruome
nės narių turi gintis, kita dalis 
— gaminti maistą! Tokiu budu 
susidaro luomai darbininkų, gy
nėjų ir ponų.

U'acuu* and Atlantic Photo 1

Lady Mary Bailey, kuri lėk
tuvu išskrido iš Anglijos į Pie
ty Afriką. Ji yra pasižymėju
si aviatorė.

Antras vabzdžių* elgesio apsi
reiškimas — tai vaikų perėji
mas. Jeigu peretų vaikus visi 
bendruomenės nariai, aišku, pri- 
vistų tiek daug, jog nebeužtek
tų maisto. Tas dalykas vabz
džių rimtai sutvarkytas. Perė
ti vaikus bendruomenėje yra 
leista tik kelioms pataitėms, ki
tos visos lieka bergždžios, bet 
vis dėl to turi didelį motinišką 
patraukimą auklėti vaikus.

Trečias vabzdžių elgesio apsi
reiškimas—baimė. Vieni vabz
džiai yra bailus; prieš menką 
pavojų apsimeta negyvi, kiti pa
matę priešą didžiausiai įnirtę 
stoja į kovą. Daugiau drąsos 
kovoti turi tokie vabzdžiai, ku
rie gyvena dideliose kolonijose. 
Todėl jie 
tvirtoves, 
nų kvapą 
gi priešai

pasakyt, kad vabzdžių draugovės 
visai panašios į žmonių, taip, 
jog sunku rasti tikrų pagrindi
nių biologinių skirtumų. Čia 
duodu keletą vabzdžių ir žmo
nių draugovių palyginimų.

Kai kas taria, kad žmonių 
visuomenės yra apgalvotas susi
draugavimas, einąs iš narių su
sitarimo; o vabzdžių draugovė 
esanti instinktyviais susidrau
gavimas. Bet panagrinėję žmo
nių visuomenės susidarymą pa
matysime jį irgi esant instink
tinį. Tiksliau tam suprasti im
kime šeimyną, kuri laikoma pir
mutiniu musų, kaip ir vabzdžių, 
visuomenės pamatu. O ryšiai, 
kurie buria žmogaus šeimyną į 
vienybę, be abejonės yra fiziolo
giniai ir instinktiniai. Žmogaus 
visuomenė turėjo susidaryti iš 
vienos šeimos arba kelių pana
šių į tas, kurias randame tarp 
žmogiškų ir beždžionių. Tik vie
nas skirtumas gal yra, kad 
žmogus neatkartoja savo pirmu
tinių plėtojimosi žingsnių, o 
vabzdžius matome kartojant. 
Bet reikia atsiminti, kad yra 
daug tokių vabzdžių, kurie ne
bekartoja savo pirmutinio plė
tojimosi laipsnio, bet nuolat lei
džia pasaulin naujus spiečius, 
kurie, susidarę sau tinkamą vie
tą gyventi, sudaro naują ben
druomenę. Panašiai kaip seno
vės finikėnai, graikai ir kai ku
rios Azijos ir Europos tautos.

žmonija per tokius ilgus šimt
mečius gyvenimo yra padariusi 
didelę pažangą kultūroje, o 
vabzdžių, kurie palieka savo jau
niems vaikams savybę: namus, 
gūžtas, tvirtoves, pievas ir miš-

kus. Taip pat jaunikliai vabz
džiai begyvendami tarp senių į- 
gyja šiek tiek mokslo ir jų pri
tyrimų. Taigi ir vabzdžiai, ga
limas daiktas, šiek tiek žengia 
pirmyn.

žmogus per tokius ilgus šimt
mečius plėtojimosi išlavino kal
bą, ir ši tesudaro tokį skirtu
mą. Bet galime manyti, kad 
vabzdžiai dalinasi žiniomis tam 
tikrais kūno ir antakių judini
mais. Pavyzdžiui, patinėlis mei- 
lindamasis prie pataitės, pada
ro balsą daug švelnesnį, suside
dantį iš ilgų garsų.

Trumpai galime pasakyti, kad

Ask

VALIO!!

turi painias 
kietą kūną, 
ir geluonis.
gali dažnai

pareigas: vieni gina- 
kariai, kiti gamina maistą.

parihŠiai kaip

gūžtas, 
nemalo- 
Kadan- 
užpulti

koloniją ir gali ilgai traukti ko
vą, tai gali pristigti maisto. To
dėl bendruomenės nariai yra pa
siskirstę 
si
Kiti vabzdžiai, 
žmogus, puola priešą ligi jis pa
siekia gųžtą, pav., bitės vaps
vos ir kiti.

Taigi, viską suglaudę, galime

VALIO!!

LIETUVON
Tiesiog j Lietuvos Uostą

KLAIPĖDĄ
Be Jokių Persėdimų

BALTIKO-AMERIKOS 
UNIJOS LAIVAIS

10-ties Metų Lietuvos Nepri
klausomybės Jubiliejaus 

Apvaikščiojimui

5-ta EKSKURSIJA
RENGIA BALTIJOS AMERIKOS LINIJA 

BENDROVĖ
Laivu “LITUANIA” Liepos-July 21 dieną

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

I

Atsilankyki!, telefonuokit arta 
raAykit mums.

2845 N. Crawford Avė.
PALISADE M36

Mm Mam abelnl kontraktorial.

Budavokit sau porčių 
ar garažą

Budavokit dabar. «utaupyklt daug 
Dinin).
Galit užmokėti vi«u» pinirua arba 
mokėti po bi«ki kas mėnesi ma
žais iėmokėjimaia.
Mm taipgi budavolame vasarna
mius ir darome visokius pertai
symui.

Star Constrtiction Co.

PRALEISK SAVO ATOSTOGAS LIETUVOJE
KIEKVIENAS LIETUVIS privalo aplankyti savo gimtąjį 

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

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

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

Žinioms Kreipkitės į Vietos Agentą.

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

'tarp vabzdžių ir žmonių griežtų 
biologinių ir instinktinių skir
tumų labai maža. Bet ši mokslo 
šaka šiandien dar nėra tinkamai 
ištirta, tik reikia manyti, kad 
tas tyrimo darbas Šiomis dieno
mis turi ne tik akademinės ver
tės, bet ir didelės praktinės 
reikšmės; kadangi dabar musų 
individinis gyvenimas yra pa
linkęs į didesnį solidarumą ir 
susiliejimą ne tik žmonių, bet 
ir tautos su tauta, dėl kultūri
nio darbo, dėl didesnės savitar
pinės pagalbos.

Iš W. W. Wheler’io ir kitų
—K. KI.

Q MALTt^ 
.SYRUP.
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Benton Harbor 
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Lakeside 

Union Pier 
New Buffalo 
Grand Beach

Važiuokit ant South Shore Line
Iš Chicagos vidurmiesčio

Atlankyki! šiuos miestus Ir vasarinius resor- 
tus į *West Michigan įr Northern Indiana. 
Kaina pigi, bet kelionė maloni. Jus apsisau
gosi! susigrūdimų kelyje. Greiti South Shore 
Line traukiniai išeina iš Randolph Stoties, 
I. C. Terminai stoties kas valandą į South 
Band. Traukiniai išeina kas pusvalandis į 
Hammond, East Chicago, Gary. Subirtomis 
ir nedaliomis, per vasarą, traukiniai eina i 
Tremont (the Dunes) ir Michigan City kas 
pusvalandis. Visi • traukiniai sustoja Van 
Buren St., Roosevelt Rd., 53 St. (Hyde Park) 
63 St. (Woodlawn) ir Kensington. Telefonuo
kit Trafic Dept., Central 8280.

Motor Coach Sujungimas
Persėskit Michigan City ant Shore Line 
Motor Coaches j Long Beach, Grand Beach, 
New Buffalo, St. Joseph ir Benton Harbor. 
Imkit Shore Line Motor Coaches Hammonde 
į Chicago Heights. Imkit Gary Railvvays

Garyje j Valparaiso, Tylint Lake, Hobart.

Veltui Outing Patarnavimas
The Outing ir Recration Bureau, 72 W. 
Adams St. turi departmentą teikiantį veltui 
informacijas j visokias išvažiavimų vietas 
100 mylių aplinkui Chicagos. Ekspertai pagel
bės’jums surasti vietas pigiai išvažiavimams 
dienai, savaitei arba bile kokiam laikui. Pil
nos informacijos apie žuvavimą, pasivaikš
čiojimą, laiveliais plaukiojimą, golf, gražiu 

pasilinksminimų įvietų apžiūrėjimą ir kitų 
kiekvieną miestą nuva
žiuojamą su South Shore 
Line traukiniais. Už tą 
patarnavimą nieko nero- 
kuojam. Telefonuokit 
State 0080 arba atlanky
ki! Biurą. Daugelis žem- 
lapių ir iliustruotų kny
gučių duodama veltui.

Chicago South Shore and 
South Bend Railroad

SOUTH BENO
RAILROAO

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

MOKĖJIMAIS PER 3 
METUS 

DIDYSIS AFISAS 
Ajax Construction Co.
2206 Milwaukee Avė.

Brunswick 4707 
South Side Skyrius 
Mr. August Saldukas 

4034 Archer Avė.
Laf. 6719

Vardas .............................
Adresas .........................
Telefonas .........................

UŽSISAKYKITE 
MADŲ KNYGĄ

25c J metus
Madų knyga Rudens, Žie
mos ir Vasaros madų, 3 
knygas per metus tik už 

25 centus
Žinokite kaip ir ką Mote
ris dėvi, idant jūsų rūbai 

visados butų madoj. 
Užsakymus siųskite

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, III. 

Petternų Skyrius

J
pražuvęs
Daugelis pirmųjų upudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu ii pažiuro* 
daiktu.
’pAI yra piuku jeigu gali taip 
1 J padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Liaterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kars iitikro šveičia nedrasky
damas dantų emalis — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Salnt 
Louis, U. S. A.

Itching Skin
Qūicfcly Rclieued
Don’t sufier with Ectama, Dandraff, Pim 
plės, Blemishea and othar annoying skin 
irritedons. Žemo antiseptic Uųuid is tbs sah 
eure way to relief Itchlng oiten disappears 
overnight. Splendid f or Sunbum and Potoon 
Ivy. Ali dniggbtt 35c, 60c, $1.00

žemo
FOR SKIN IRRITATIONR

OUR
Night apd Moming to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write for Free “Eye Care” 
or *‘Eye Beauty” Book

Maita C k. DepL H. S „9B. Okis SL.Chinfs

'įonik
Fur Cut« and Wounda

Apaiaaugoldt liaikritimo!
Gydykit kožną žaizdą ar
ba įaibrežimą au lino ne- 
nuodijančia antiseptika. 
Zonite uimuia bakterijas. 
Ir išgydo.
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Chicagoje — paltai 
Metams_____ -

Pusei metų_____
Trims mtaeriams

$8.01
4.00
2.60
1.50
.75

Dabartinis bolševikų kietas kursas atrodo ne kas 
kita, tik betikslus klaidžiojimas avantiūristų, nežinan
čių kaip likviduot savo avantiūrą.

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Ratai!
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per yaar outaide of Chicago.
$8.00 per year in Chica<o.
8c. per copy.

Entered as Second Clao Matter 
March 71 h, 1914, at the Port Offlee 
of Chicago, UI., andai the art of 
March 8rd. 1879.

Chicagoje per iineiiotajual 
Viena kopija —-_

Savaitei - r __

Suvienytam

8c 
18e 
7le

Valstijose, ne Chlcago-

Trims minėdama

$7.00
8.50
1.75
1.25
.75

Naujienos eina kasdien, iisldriant 
sekmadienius. Leidžia Naujieną Ben
droji, 1739 So. Halstad St, Chicago, 
111. — Telefonais Koonrelt 8800.

$8.00

tu

Lietuyon ir kitur ntsi—tnnsa 
[Atpigintai i

Metams

Orderie

opozicines partijos.

Nežiūrint to, kad Amerikos žmonyse šiemet reiš
kiasi daug nepasitenkinimo abiejomis didžiosiomis par
tijomis, politikos horizonte kolkas dar nematyt jėgos, 
kuri galėtų būt jom pavojinga.

Prieš demokratų partijos vadus ir jų pasirinktąjį 
kandidatų į prezidentusš p. Al. Smith’ą kilo aštrių pro
testų iš “sausųjų” pusės. “Sausieji” demokratai grasi
no net sušaukti konvenciją pietinėse valstijose ir pa
statyti savo kandidatą. Tečiaus iš tų grasinimų kolkas 
nieko neišėjo.

Republikonų eilėse smarkiai sujudo prieš partijos 
vadovybę farmeriai, ir spaudoje buvo daug gandų, kad 
šis farmerių “maištas” atvėsius prie partijos skilimo. 
Bet išrodo, kad ir šis opozicinis judėjimas pasiliks be 
vaisių.

Šiomis dienomis susirinko Chicagoje keleto mažes
niųjų partijų konvencijos, tarp jų ir Farmer-Labor par
tijos suvažiavimas. Rodos, jeigu farmeriai yra baisiai 
nepatenkinti republikonų partija, už kurią jie iki šiol 
daugumoje balsuodavo, tai šis suvažiavimas jiems bu
vo geriausia proga suorganizuot savo jėgas kovai už 
savo reikalus. Bet Farmer-Labor konvencija buvo ne
skaitlinga.

Nominuojant kandidatus, ši partija nesugebėjo su
sirasti tinkamo vado ir, pagaliau, dauguma balsų tapoj 
nominuotas kandidatu į prezidentus Jungtinių Valsti
jų senatorius iš Nebraskos, George W. Norris, — ne
žiūrint to, kad jisai buvo pareiškęs, jogei kandidatūros 
nepriimsiąs. Už senatorių Norris’ą konvencijoje pada
vė savo balsus 16 delegatų, ir tik truputį mažesnis skai
čius, 14 delegatų, balsavo už Socialistų Partijos kandi-' 
datą, Norman Thomas.

Taigi judėjimai, apimantys opozicinius valdančiųjų 
partijų elementus, dar neturi tvirto pamato po savim. 
Žymios rolės ateinančiuose rudens rinkimuose jie vei
kiausia nesuvaidins. Rimtą opoziciją republikonams 
ir demokratams šiemet sudaro tiktai Socialistų Partija, 
bet jos pajėgos yra vis tik nedidelės.

Kol nesusidarys Amerikoje skaitlinga Darbo Par
tija, valdžią savo rankose turės republikoniškaMemo- 
kratiški dvynukai, tarp kurių skirtumą įžiūrėt sunku 
jau net ir per padidinantįjį stiklą.

KIETAS KURSAS.

Sovietų valdžia, apsidirbus su “kairiąja opozicija”, 
pati griežtai pasuko kairion pusė tiek vidaus, tiek už
sienių politikoje. Kompromisai su užsienių ir savąja 
buržuazija pasibaigė, ir dabar Stalinas eina beveik tuo 
pačiu keliu, kuriuo ėjo Leninas 1918-20 m., iki buvo įve
sta “nauja ekonominė politika”.

Bet turbut ir patys Rusijos valdovai numano, kad 
šis ‘kietas kursas”, grąžinantis kraštą į karinio komu
nizmo laikus, nieko gero sovietams nelemia, nes Sta
linas nesenai savo kalboje pasakė:

“Taikių kelių galimumo mums nėra. Jo nebu
vo praeityje, juo labiau jo nėra dabar. Tarp musų 
ir visų socialistiškų partijų ir Europos demokrati
jų eina kova. Ar galima prie šitokių apystovų pa
dėti ginklus ir gelbėti padėtį nusileidimais? Butų 
bergždžia raminti save pasakomis apie ramų su
gyvenimą. Reikia sukąsti dantis ir eiti prie tikslo, 
kurį užbriežė Leninas.”

šituose Stalino žodžiuose girdėt desperacija žmo
gaus, netekusio vilties susilaukti, ko nors gero ateityje.

Nusileidimais, girdi, negalima gelbėt padėtį, ka
dangi sovietų valdžia niekur nemato draugų, o visur tik 
priešai. Negalima todėl ir padėti ginklus. Reikia, va
dinasi, ginkluotis.

Na, o jeigu kiltų tarp sovietų Rusijos ir jos priešų 
ginkluota kova, tai ar bolševikai gali tikėtis, kad jie 
toje kovoje laimės? Juokinga apie tai ir kalbėti.

Tai kas gi laukia sovietų valdžią ateityje?
“Sukandus dantis“ eiti prie Lenino užbriežto tiks

lo. Bet juk pats Leninas jau buvo įsitikinęs, kad jo ”už- 
briežtas tikslas” yra miražas, ir nuo to “tikslo” jisai 
“sukandęs dantis” traukėsi atgal į Nepą!

“EKONOMISTAS”

“KAIRIEJI ŽALINGESNI UŽ 
DEŠINIUOSIUS”.

Kaune pradėjo eiti naujas 
laikraštis, “savaitinis pramo
nininkams ir prekybininkams 
orgapas, ‘Ekonomistas’ ”. Jį 
leidžia, ir redaguoja p. Vytau
tas Budrys. Laikračiui ben
dradarbiauja ir buvęs amerikie
tis Jonas J. Romanas, kuris 
dabar sėdi sunkiųjų darbų ka
lėjime už dr. Brundzos užmu
šimą.

PASYVAS UŽSIENIO 
PREKYBOJ.

“Ekonomistas” rašo:
“šių metų gegužės mėn. 

užsienio prekyboj padėtis ne
pagerėjo. Eksportas siekė
17.2 mil. litų ir importas —
27.2 mil.

Tuo budu pasyvas susidū
rė 9,8 mil. (?) litų sumai. 
Sausio — gegužio mėn. <eks- 
partas siekė 99,1 mil. lt. ir 
importas 124,1 mil., pasyvas 
lygus 25 mil. litų.”

Reiškia, per penkis pirmuo
sius metus šiemet Lietuva dau
giau pirko užsieniuose, negu 
užsieniams pardavė, už 25 mi- 
lionus litų. Šitą 25 milionų li
tų (arba 2,500,000 dolerių) 
nuostolį ji turėjo padengti au- 
kpu arba kitokiomis vertybė
mis, kurias užsienis priima 
kaip auksą (svetimų šalių va
liutą ir t. t.).

Jeigu ilgesnį laiką tęsis šito
kia padėtis, tai Lietuva nubied- 
nės.

Z. Angarietis vienam bolše
vikų organe paskelbė ilgą 
straipsnį, kuriame įrodinėjama, 
kad “kairieji socialdemokratų 
ir liaudininkų vadai žalingesni 
už dešiniuosius”.

Angariečio argumentus čia 
perkratinėti nėra jokio reikalo, 
nes jie yra nieko neverti ir net 
neįdomus, kaip kurjozas. Ben
drai galima pasakyt, kad An
garietis kiekvienu klausimu 
argumentuoja taip “gabiai”, 
kaip kad slonius valcą šoka.

Įdomus yra ne motyvai, ku
riais jisai remia savo “tezį”, 
bet pats jo nusistatymas, iš
reikštas aukščiaus paduotam 
sakinyje. Kairieji žalingesni už 
dešiniuosius!

šitokio nusistatymo laikosi 
ne tik Angarietis, bet ir visi 
bolševikai, ir ne vien socialde
mokratų arba liaudininkų klau
simu. Kairiųjų socialdemokra
tų bolševikai labiau neapken
čia, negu dešiniųjų socialdemo
kratų. Dešiniuosius gi social
demokratus jie neapkenčia la
biau, negu kairiuosius liaudi
ninkus. Kairiuosius liaudinin
kus jie neapkenčia labiau, ne
gu dešiniuosius liaudininkus. 
Dešiniuosius liaudininkus jie 
neapkenčia labiau, negu kon- 
servatyviskas partijas, o kon- 
servatyviškas partijas jie ne
apkenčia labiau, negu atžaga
reivius.

Iš visų atžagareivių bolševi
kams yra artimiausi patys at
žagarei viškiausiej i gaivalai, bū
tent: fašistai. Ir kad tai yra 
tikra tiesa, tai matyt iš to vi
siems žinomo fakto, kad nū su 
viena valdžia Maskva neturi 
tokių gerų santykių, kaip su 
fašistiška •Mussolinio valdžia.
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Eikvojimas
Eikvojimo reikšmė. — Gamini

mas bereikalingų daiktų. — 
Amerikos gyvenimas. —Mis
teriška sala. — Kelių rųšių 
nedarbas. — žmonės, kurie 
dirba nenaudingą darbą. — 
Gamtos turtų eikvojimas.— 
Kaip žmonių darbo jėga yra 
eikvojama.

Prieš kelioliką metų, sako 
Stuart Chase, į “eikvojimą” 
ekonomiška prasme mažai dė
mesio tebuvo kreipiama. Tie
sa, nemokėjimas tinkamai su
naudoti žalią medžiagą buvo 
skaitoma eikvojimu. Bet tai 
ir viskas. Kuomet Frederick W. 
Taylor paskelbė savo, taip va
dinamą, “scientific manage- 
ment”, eikvojimui tapo pri
duota platesnė prasme. Kiek
vienas fabrike darbininko be
reikalingai padarytas judėji
mas buvo skaitomas eikvoji
mu, nes jis priešinosi formų- 
lai: su energijos minimumu pa
daryti maksimum darbo.

Vėliau tokie ekonomistai, 
kaip Veglen ir J. A. Ilobson, 
priskaitė prie eikvojimo ir ga
minimą įvairių bereikalingų 
daiktų, kurie žmonėms jokios 
naudos neatneša. Sakysime, 
yra gaminami visokie paten
tuoti vaistai. Daugelis tų vai
stų, kaip parode mokslininkų 
tyrinėjimui, Hrij gydymo žvil- 
gsniu neturi jokios vertes. O 
tuo tarpu žmonės patentuo
tiems vaistams išleidžia milio- 
nus dolerių. Vadinasi, eikvoji
mo problema turi rūpėti kiek
vienam piliečiui.

Žiūrint iš tokio taškaregio, 
pašalinimas eikvojimo nereiš
kia padidinimą pelno fabrikų 
operuotojas (nors tai, žinoma,

gali atsitikti). Eikvojimas 
yra sunki našta, kurią tenka 
nešti visiems piliečiams; ją pa
šalinus, žymiai pagerėtų visų 
būklė.

Pažiūrėkime dabar, kaip at
rodo Amerikos gyvenimas. Ne
žiūrint milžiniško progreso, ko
kis buvo padarytas po* karo, du 
trečdaliai Amerikos šeimų turi 
mažiau nekad $2,500 metinių 
įplaukų. O tuo tarpu Darbo 
Departamentas apskaičiuoja, 
jog žmoniškam pragyvenimui 
—the budget of health and 
decency —būtinai yra reikalin
ga $2,500 metams. Panorama 
prieš musų akis, kaip matote, 
yra labai supainiota. Amerikoj 
dirba apie 42,000,000 vyrų, 
moterų ir vaikų. Jie, taip sa
kant, pelno sau duoną, šalies 
resursai (gamtos turtai) yra 
neįmanomai dideli. Milžiniš
kais > fabrikais, kasyklomis, 
dangarėžiais,' krautuvėmis, ge
ležinkeliais ir juros prieplauko
mis Amerika pralenkia visas 
kitas šalis.

^Įules Verne1© apysakoj “Mis
teriška sala” pasakojama apie 
penkis žmones, kurie atsidūrė 
nežinomoj Ramiojo vandenyno 
saloj. Jokių įrankių jie netu
rėjo. Bet saloj buvo pakan
kamai augmenų, medžių, gyvU- 
nų,—žodžiu, visko, kas reika
linga žmogaus gyvenimui.

Su dykomis rankomis jie 
stvėrėsi už darbo. Kova buvo 
sunki. Vienok luikui bigant 
jie nugalėjo visas kliūtis. Jie 
pasistatė sau namus, pasiga
mino maisto ir pradėjo gan 
laimingai gyventi.

Bet prileiskime sau, kad vie
nas to būrio butų nieko nevei
kęs, o tik ėjęs maudytis į ju
rą; antras—lipdęs iš molio sie
nas; trečiąs—drožinėjęs iš me
džio lėles, o ketvirtas —sude

ginęs visus meilius, kad leng
viau bdtų žemę dirbti. Keturi 
pamišėliai! Kitokį? vardo jiems 
nė nebūtų galima duoti. O 
vienok sako Chase, musų drau
gijoje kaip tik tokie dalykai ir 
dedasi.

Nieko neveikiantis maudyto- 
jas reprezentuoja darbininkus, 
kurie dėl nedarbo yra priversti 
neproduktingai savo laiką leis
ti. Molio sienos lipdytojas 
vaizduoja tuos darbininkus, 
kurie primityvišku budu. at
lieka savo darbą. Lėlių išdro
žinėtoj as reprezentuoja darbi
ninkus, kurie gamina nenau- 
digus, o kartais net ir kenks- 
migus dalykus.

Draugija reikalauja, kad 
kiekvienas jos fiziškai ir pro
tiškai sveikas narys dirbtų. 
Imti, o nieko už tai neduoti 
yra skaitoma eikvojimu. Bet 
musų ekonominėj santvarkoj 
tokių žmonių, kurie iš liuoso 
noro nedirbtų, palyginamai ne 
daug tesiranda. Dauguma pri
versta yra pasilikti be darbo 
ne dėl to, kad ji nenori dirbti, 
o dėl to, kad darbo nėra. Ne
darbą galima padalinti j seka
mas kategorijas:

Sezoninis nedarbas (staty
boj, drabužių siuvimo pramo
nėj, etc.).

Ciklinis nedarbas (pramonės 
kilimas ir smukimas).

Streikai ir lokautai.
Nelaimingi atsitikimai, kurių 

butų galima išvengti.
Išvengiamos ligos.
Darbininkai, kurie karts nuo 

karto neina j darbą.
Turtingieji, kurie gyvena be 

jokio darbo.
Valkatos, kurie tingi bet ko- 

dį darbą dirbti.
Tik, kaip matote, paskuti

niųjų trijų kategorijų žmonės 
iš liuoso noro nedirba. Bend
rai imant, tokių asmenų butų 
galima priskaityti iki 800,000. 
Tuo tarpu viso nedirbančių 
net vidutiniškais laikais ran
dasi apie 6,000,000. Nedarbo 
laikotarpiais tas skaičius yra 
žymiai aukštesnis.

Amerikos inžinierių draugi
ja mano, jog nemaža dalis tų 
blogumų pareina nuo netikusio 
pramonės tvarkymo ir nekrei
pimo dėmesio į vėliausius mo
kslo išradimus. Distribucija, 
sako inžinieriai, taip pat turi 
daug stambių ydų. Pirmiausia 
reikėtų labiau naudotis van
dens transportacija.

“žmogus”, sako Bernard 
Shaw, “yra vienintėlis gyvūnas, 
kuris iš parazitų skaičiaus ir 
godumo sprendžia apie drau
gijos gerbūvį“. Ką galima iš 
musų ekonomines produkcijos 
skaityti tikru turtu, kuris tei
kia žmonėms laimę ir gyvybę, 
o ne ligas ir mirtį? Mirčiai 
mes turime įkūrę militarišką 
mechanizmą, o ligoms gaminti 
— patentuotus vaistus ir tūks
tančius šarlatanų, kurie pri- 
gaudinėja žmones, gydydami 
juos braukimais ir visokiais 
“hocus-pocus“. Kas metai 
Jungtinėse Valstijose suserga 
apie 3,000,000 žmonių nuo fal
sifikuoto maisto. Darkumo 
gamybai mes turime įvairias 
madas, o prietarams—frenolo- 
gus, pasisekimo pedliorius, 
“magnetiškos asmenybės” vys- 
tytojus ir t.t.

Prie bereikalingo energijos 
eikvojimo galima priskaityti 
sekamas sritis:

Narkotiškų vaistų platinimą.
Išdirbinėjimą ir pardavinė

jimą pateptuotų vaistų (dali
nai).

Butlegerystę.
Prasikaltimus ir komerciali- 

zuotų ištvirkavimą.
šarlatanizmą — medikališką, 

finansinj ir relitfinj.
Militarizmą.

Spekuliacijas ir gemblerys- 
tę.

Falsifikavimą įvairių daiktų/ 
Prabangą.
Komercializuotą pasilinksmi- 

mą (dalinai).
Žmonių, kurie minėtose sri

tyse eikvoja energiją, konser
vatyviai imant, butų galima

priskaityti iki 8,000,000.
Pažiūrėkime dabar, kaip yra 

eikvojami gamtos turtai. Per 
metus bereikalingai yra išeik- 
vojama:
Anglies ....... 750,000,000 tonų.
Aliejaus 1,000,000,000 liačkų 
Vandens jėgos*

50,000,000 arklio jėgos 
Naturališkų dujų 

600,000,000,000 kub. pėdų 
Medžio 5,000,000,000 kub. pėdų.

O kiek dar dėl neprižiurėji- 
mo išgaišta gyvulių ir surūdi
ja metalo!

Kaip jau buvo minėta, kas 
dieną randasi apie 6,000,000 
žmonių be darbo. Del netiku
sios distribucijos ir gamybos 
pasireiškia didelis darbo jėgos 
eikvojimas — kokių 6,500,000 
darbininkų. Apie 8,000,000 
žmonių teikia nenaudingą pa
tarnavimą (šundaktariai, but- 
legeriai, etc.) ir gamina berei
kalingus dalykus. Tokiu budu 
apie 20,500,000 žmonių nieko 
neveikia arba dirba tokį dar
bą, kuris neneša visuomenei 
naudos.

Kitais žodžiais sakant, apie 
50% Amerikos gyventojų, ku
rie tinka darbui, yra neproduk
tyvia elementas. Kai kurie ma
no, jog tas nuošimtis tikrumoj 
yra daug aukštesnis.

Ką visa tai reiškia? Reiškia 
štai ką: kas antras dirbti ga
lintis žmogus visuomenei ne
neša jokios naudos. Priešingai 
—kartais jis yra blėdingas 
(pav. visokios rųšies šarlata
nai, prigavikai, narkotų platin
tojai, etc.). Eoknomišku žvil
gsniu tinkamai nesunaudota 
darbo jėga skaitosi eikvojimu.

Daugiau apie eikvojimą pa
kalbėsiu kitą kartą.—K. A.

Raudonos Pastabos
Komunistai bando pritraukti 

angliakasius į “Save the 
Union” sosaidę. Jie sako, kad 
nenuleis rankas ir neuždarys 
savo dideles kakarines tol, kol 
visus nesuorganizuos.

Sprendžiant iš praeities pa
tyrimų, galima iš kalno pasa
kyti, jog iš visų komunistiškų 
pastangų išeis tik piš. Jie yra 
geri meisteriai griauti, o ne ką 
nors organizuoti.

Dar visai neseniai bolsevikė- 
liai visokiais budais balsavimus 
niekino. Na, o šiandien jie 
stato Fosterio kandidatūrą j 
prezidentus ir ragina, kad visi 
“progresyviai“ už juos balsuo
tų. Žinoma, Fosteris tiek te- 
laimės, kaip Zablockis ant mui
lą. Bet bolševikiškiems lyde
riams užtat bus auksinė proga 
patuštini neišmanėlių kišenes: 
jie vėl visu smarkumu pradės 
rinkti aukas.

Susivienijime komunistai 
mūšį prakišo. Prie miliono do
lerių savo nagus prikišti jie 
neįstengė. Dabar jie jaučiasi, 
kaip žemę pardavę—dar negali 
atsipeikėti.

Bet plūsti Pildomąją Tary
bą jie nepaliovė ir nepaliaus. 
“Laisvės” ir “Vilnies” komisa
rai vėl rašys visokius šmeiž
tus ir melus apie tuos žmo
nes, kurie dirba Susivenijimo 
labui.

Tačiau aš linkęs esu prana
šauti tavorščiams naglą galą: 
ištikimieji Susivienijimo nariai 
kada nors jiems duos tokį kiką, 
nuo kurio jie daugiau nebeatsi- 
peikės.—Pasaulio Vergas.

Gyvybė visame kame., reiškia
si ,bet nevisuomet mes suvo- 
kiam jos spalvas, nevisuomet 
musų sielos siekimai suderina
mi su jos ritmu.

Gal tame ir gludi paslaptis 
noro gyventi: po skausmo — 
džiaugsmas, po smūgio — kili
mas ir taip perdėm.

Minties takų eibė, bet kelias 
vienintėlis, ir jis veda į sielos 
karaliją. •

— Tiktai viena tiesa buvo 
laiko duktė.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

i G
GYVENIMAS

Minėsi nig žurnalas
900 W. 52nd Street

CHICAGO

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

Važiuodami atosto
gų, pasiimkit su sa
vim “Gyvenimą” — 
jis bus jums geriau
siu draugu. “Gyve
nimo” kompletas, $3.

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

908 W. 14 St., 2 blokai j vakarus nuo Halsted St. 
Phone CanaI 2544—2545

Vidur-Vasario ~ 
Ekskursija

- i Lietuvą
Išplauks laivu

S.S. LEVIATHAN
(via Cherbourg)

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

United States Lines.

Speciališki paruošimai tapo padaryti šitai nickad- 
neužmirštinai ekskursijai į jūsų Tėvynę ant Vėliavinio 
laivo didžiojo United States Lines laivyno.

Prityrę ekskursijų vadai paims visus jūsų reikalus i 
savo rankas, padarydami visą ruošą išanksto iki pat 
(keliones galo.

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

* Nevilkinkite! Klauskite vietos agento pilnų infortna- 
, fcijų apie kainas, vietas, etc., arba rašykite tiesiai į

United States Eines
UO S. Dearborn St., Chicago, 111. 45 Broadway, New York City
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PADAUŽŲ FILOSOFIJA
Fordais, bet Lincolnais ir Ka
talogais. Pruseika, Bimba ir 
Andriulis nieko tada neveiks, 
tik prakalbas sakys kiekvieną 
dieną nuo pat ryto iki vakaro, 
o darbininkai tik klausys jų 
prakalbų ir visą laiką jiems 
plos.—P.P.P.

Munšainėlį geltonasis
(Dainuokit, kaip “Karvelėli 

mėlynasis”.)

Munšainėli geltonasis, 
Munšainėli tu pilkasis, N 
Varvėk greit iŠ paipos, 
Nes jau latras tavę laukia. 
Aš pripilsiu jam stikliuką 
Jis man padės doleruką.
Oi gersim, oi gersim... oi ger

sim, oi gersim,
Kol centų, kol centų neliks pas 

latrą.
Oi misiuke, jei man duotum 
Munšainėlio pilną bačką; 
Oi kaip saldžiai gerčiau 
Ir visas joje panerčiau.
Galvą kiščiau, burbuliuočiau, 
Nė lašo niekam neduočiau, 
Oi gerčiau, oi gerčiau... oi ger

čiau, oi gerčiau,
Kol sausa, kol sausa liktų bač

kelė.
—l’ustapėdis.

Musų pasaulėmata
Ar jus žinot, kad Leningra

dą užpuolė žiurkių armija ir 
baigia j sunaikinti. Gal musų 
tavorščiai ir dabar sakys, kad 
tai kitas kapitalstiškas iširus
ias? Tai tikras faktas. Taip ra
šo bolševikų raudonoji gazieta 
ir taip sako bolševikų profeso
rius Bogdonof-Katkov.

Problema iškelta. Dabar lie
ka tik ją išaiškinti arba išrišti. 
Klausimą galima pastatyti la
bai aškiai, būtent, taip: Ką su 
tomis žiurkėmis daryt? O jei
gu nutariam ką daryt, tai, dar 
lieka vienas klausimas: kaip 
daryt. Palikti tas žiurkes gy
vas neužsimoka, nes pačių bol
ševikų apskaitliavimu, kad Uis 
Žiurkes tinkamai išmaitinti, tai 
yra, kad jos nebadautų, reikia 
joms apie 75 tonų maisto kas
dieną. O žiurkės alkanos ne
mėgsta būti. Bet sakoma, kad 
tos žiurkės ne tik kad ėda bol
ševikų duoną, bet dar tiek pat 
sunaikina. Tad, čia, matote, 
pasidaro be galo rimtas klausi
mas. Musų patarimas: bolše
vikiška valdžia turėtų suorga
nizuoti Amerikoje liuosnorių 
bolševikų armiją ir pasiųsti ją 
j Leningradą žiurkių mušti. 
Amerikoj, ypač lietuvių tarpe, 
yra smarkių bolševikų revoliu
cionierių. Jie, musų manymu, 
tam darbui tikrai tiktų. Ge
nerolų butų nestoka, tik karei
vių liuosnorių gal butų sunku 
gauti. Kuprelį, kuris jau ren
giasi važiuoti ar jau išvažiavo 
Rusijon, butų galima skirti 
žiurkių generolu. Jis to pilnai 
užsitarnauja už savo grąsuiną 
ir narsumą. Tiesa, dar vienas 
geras sumanymas iškyla iš 
žiurkių, tai čia pat ant vietos 
galima įsteigti žiurkių Fon
dą, o draugai aukų nepasigai
lės, nes tai yra darbininkiškas 
reikalas. Na, ar ne?

Talentų klausimas Padaužų 
Ministerijoj dar nepadėtas j 
gurbą. Mes išleidom savo mi- 
nisterį atidaryti vieną skyrių 
miškuose. Tas skyrius taiko
mas tiems talentams, kurie 
mėgsta dainuoti, o neturi bal
so. Niškas yra labai ideali vie
ta talentams vystyti ir balsui 
lavinti. Talentas būdamas ar
čiau gamtos gali daug nuo 
gamtos pasimokinti, čia ir 
paukščiai čiulba, ir vėjas šlama, 
ir varnos kranksi, vilkas kar
tas nuo karto sugieda, na, u r 
visa armija visokių kitų gyvių 
savo balsus lavina. Kodėl ta
lentai negalėtų ta proga nau
dotis. Juk yra teorija, kad 
žmogus ir išmoko savo balsą 
lavinti nuo medžių bei paukš
čių kalbos bei dainos. Jeigu 
žmogus nebūtų miške tarp me
džių augęs, tai jis niekuomet 
nebūtų mokėjęs ne tik dainuo
ti, bet ir kalbėti. Tik arčiau 
prie gamtos žmogus būdamas 
galėjo pasimokinti nuo gamtos 
grožės ir išvystyti savo talen
tą. Tad, grįžkime prie gam
tos ir vystykime savo talentus. 
Aplikacijas šiam naujam sky
riui galima jau dabar priduo
ti, nes paskiau gali būti per 
vėlu.

—Talentų Vystymo Skyrius.

Mano teisybė
Kartais, kai žmogus nekalbi 

per kiek laiko, tai tuo kartu 
liežuvis turi vikeišiną. Bet jau 
kuomet pradedi kalbėt, tai 
vargšas liežuvis bizė, kaip piano 
klevišiai, čarlstoną burnoj šo
ka. Štai aną dieną susitikau 
didelį lietuvių tautos priešą. 
Nors jis lietuvis, bet visgi 
priešingas savo tautai. Na, ir 
paleidom liežuvius į darbą. Jis 
sako: “Lietuvių tauta nieko 
neturi. Amerikonai turi Bily 
Sunday, salveišių, kjuksų jr 
daug kitų garbingų žmonių. O 
mes lietuviai nieko”.

“Kaip tai nieko”, sušukau 
aš, “Amerika milžiniška šalis, 
ir kad jie turi Bily Sunday, 
kuris pasiraitojęs rankas vel
niams ragus laužo, tai tas tik 
niekis. Lietuva mažiukė šalis, 
o pralenkė Ameriką. Mes turi
me Visuomį, kuris stebuklin- 
gesnis ir už tavo Bily Sunday. 
Visliomis nedirba, niekur aukų 
nerenka, o gyvena, kaip visi 
žmonės ir da nė valgyt iš nie
ko neprašo. Reiškia, žmogus

gyvena vien tik oru. O tegul 
padaro taip Bily Sunday, — 
tuojaus nudvėstų. Tai dar ne 
viskas. Mes turime tokių poe
tų, kurie moka iš latvių kalbos 
eiles versti. Mes turime to
kių, kurie paskutę porą metų 
bulves užima pirmo redakto
riaus vietą. Nė viena šalis ne
turi tokį prezidentą, kaip Lie
tuva. Amerikoj buvo daug 
prezidentų, o nė vienas nebuvo 
vadinamas “Krym”. O mes 
Smetoną galime pavadint 
“Krym”. Tai da ne viskas. 
Amerika tiek daug metų gy
vuoja, o neįstengė turėt tokį 
žmogų, kuris galėtų valdyt vie
nas. Jie turi net kelis šimtus, 
kurie valdo salį, o Lietuva sa
ve valdo vos su virš 10 metų 
ir turi žmogų be smegenų ir 
jis valdo šalį. Ir. valdo gana pa
vyzdingai—taip kaip aklą ark
lį be vadelių. O aklą arklį be 
vadelių valdo taip: jei arklys 
eina į vieną pusę, tai su lazda 
paukšt per ta žandą; jeigu ei
na j kitą pusę, tai per antrą 
žandą. Na, ir taip mušdamas 
važiuoja kur tik nąri. Tad ką 
dabar sakysi: ar lietuviai ne
pralenkė kitas šalis su savo 
didvyriais?” Ir palingavp gal
vą ir sako man: “Tavo teisy
bė, brolau. Eik šen, nupirk
siu pusę tužino bananų už ge
rą paaiškinimą”.

Nusilupau bananas ir sakau: 
“Lietuva tėvynė musų, ir aš

nors kartą dėl tavo malonėj 
pavalgysiu dykai”. .

—Purtapėdis.

Išpažintis su rašteliu arba ka-
• » ,, ' *

da bus bernai gramatni j

Ragelių klebonui paskelbus, 
jog reikia nuodėmes susirašyti 
ir prie klausyklos tas poperėHs 
turėti.

Zigmas Raiza ardamas turi 
kišeniųje sąsiuvinį. Arklys nu
bėga nuo vagos.

—Kudiš, kad tave velniai!'
Zigmas sugriešijo, arklį su

stabdė ir nuodėmę į sąsiuvinį 
užrašė.

šniaukšt botagu per arklio 
šonus. Tuosyk plūgas pataiko 
į akmenį ir rankena atsimuša 
Zigmui j pilvą. > «

—Mat, mat, perkūnai! ir vėl 
rašo nuodėmes.

Vakare, nors nuvargęs, bet 
gi eidamas pro kaimyno Jono 
pačią įžnybia jai šlaunį. —

“Nuodėmė” — pamano Zigmas 
ir užsirašo.

Pagaliau, važiuoja Zigmas 
išpažinties, o kišeniuje švitu- 
riuoja nuodėmės. Nelaime. Iš 
kišeniaus pražūsta nuodėmės.

Randa jas Jonas. Vakare kaž
kas Zigmui per kuprą statiniu: 
bumt, bumt.
--O tu klyvi, nusmuktkelni, 

mano bobos šlaunį žnaibysi!
P. Kriukelis.

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

'1

Dar Viena Naujienų
EKSKURSIJA

/ “___ \

SUTAUPYK PUSĘ
DABAR!

Laike gegužio menesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai!

Visas darbas užsakytas Keružio mėne
syj bus atliktas pĮKiomis kainomis. Tai 
yra perstatoma VIENODŲ KAINŲ Siste
ma musų apielinkių Deniai Ofisų.

SKYRIAUS OFISAS
1800 S'. Halsted St.

Dantų Setas ui Vi
>26 setas ___ _ ____________ ____ >12.50
>16 setas  >7.60 
>10 setas >5

VEIDAS
PRIPIL

DOMAS—
JIE TURI

TIKTI
Geriausia auksinis darbas ui H 

{5 Geriausios Auksinės Crowns __ >2.80
6 Geriausi Auksiniai FillioKS >2.80 

>6 Geriausi Auksiniai Tilteliai   >2.60 
>2 Allov Fillinrs ............. ......................
>1 Sidaorinal Fllings __ _________ _ 50c
livalyma* dantų ____ _____ _______  60c

Šių kainų negausite musų didžiam jam 
ofise. DIDYSIS OFISUS įsteigtas 23 me
tai atgal.
THE HAYES DENTAL OFFICES 

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

8N South State St.
Pbooe Harrlson 0751

Ar jus dar nežinot, kad bol
ševikams reikalinga tik $1,- 
000,000 dėl ateinančių rinki
mų. Jeigu jus, tavorščiai, ne
duosite aukų, tai nebus išrink
tas bolševikas Amerikos pre
zidentu, ir todėl jus kapitalis
tai kaip engė, taip ir engs. Ku
rie duos pinigų, ir kai bolševi
kas tupės Amerikos prezidento 
sėdynėj, tai tada bus visiems 
gerai. Tada tik kapitalistai 
dirbs, o darbininkai važinės ne

Karštos, Degančios 
Niežinčios Kojos!

jyjAGIŠKAS išradimas prašalina 
skausmą, prakaitavimą, degimų 

kojų iš syk. Prašalina minkštus kor- 
nūs ir Humušimus stebėtinai greit. 
Prašalina atsidavimą ir padaro ko
jas taip vėsias ir patogias, kad jums 
sunku ir tikėti! Nėra bėdos varto
jimui. Tik stebėtinai geras paude- 
ris kurį užbarstysit ant kojų. Su
teiks greit pagelbą. Parker’s Foot 
Caru šiandie visose vaisti- OCa 
nėse ................................... wOC

FOOTORE

duodam už jūsų seną 
prosą — bile rųšies, 
bile stovio — perkant 

vieną šių mo-musų 
dėlių

Žinomas Universal Super- 
Automatic Elektrinis Pro
sas, turi piršta valdomą kon
trolių, automatišką šilumos 
reguliatorių ir “vvrinklep- 
roof rounded heel ir tapering 
ppint” kurie apsougoja nuo 
užkliuvimo ir suraukšlėjimo. 
Paprasta kaina, $7.75 — su 
nuleidime uZ junų seną pro
są, tik

S6.75
Tik $1 Įmokėti

Atidurvk urbu 
ryk Miliumi — 
zlkuėlai yru 
INUf^cainml.

Sunbeam

uždu* 
tie gu- 

pirštu

ElektrinisThe
Prosas turi garantuotus šil
dymo elementus, it šaltą 
rankeną. Galima jį gauti 
metalinėj šilumos apsaugo
moj skrynutėj už $8.5(7, pa
prastai arba už $7.50 su nu
leidimu už jūsų seną prosą. 
Vienas Sunbeam' Prosas pa
prastai $7.50, su nuleidimu 
už jūsų seną prosą tik

S6.50
Tik $1 įmokėti

21,1928
Tel. Boulevard 0214

Plumbing, Heating*
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paulina StM Chicago, III

T7 C0MM0NWEALTH EDISON Q

ILlectric shop3
72 W. Adams St.

Lž visus pirkinius perkamus IšiimkėJImuls rokuojum 
L»lsk| už vedimų sųskaltų

. IŠ NEW YORKO - KLAIPĖ DON - BE PERSĖDIMO

LAIVU ESTONIA
GALUTINAS IŠPARDAVIMAS
Ar jus norėtumėt turėti šį gražų outfit’ą savo namuose štai yra jūsų proga. — NATIONAL, 
Chicagos seniausia pianų išdirbystė panaikina visą savo pianų departmentą, kad padarius vietos 
dėl smarkiai augančio radio biznio. Visas stakas susideda iš 22 VISĄI NAUJŲ GROJIKLIŲ. 
Kiekvienas apkainuotas pigiau OLSELIO KAINOS. Daugelis verti iki $750, įmokėkit $10, da- 
statysim. ' 1

Ir gerą kainą 
tai rokuojam.

Priimam j mainus radio su bateriųmis ar kitą,. 
muzikali instrumentą, 

už

Musų visas stakas 22 
vėliausių modelių

Visai Nauji Grojikliai
I

(20 metų
Atsiminki!, kad kiek
vienas grojiklis yra 
VISAI NAUJAS. Ne
vartoti arba demonst- 
ratoriai. Jūsų pasi
rinkimas iš 22, da
bar po

garantuoti)

l S10
įmokėti

$0 A C S2.50Į i savaitę \

Biskį į Atdara

rytus nuo

Western
C O RiALT K D

2332 West Madison Street
kožną

vakarą
g Atdara Nedėlioj nuo 11 iki 4 po pietų.

ERIE
Geležinkelis iš Chicagos 

Dearborn Stoties
Iki Ekskursijos beliko tik keliolika dienų, bet 

dar galima suspėti prisirengti, jeigu tuojau 
pradėsit. TV A • ♦

Kelionė bus linksma ir gera.

Vietiniai kreipkitės asmeniškai, o iš kitų miestų rašykit 

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Plėšikai atėmė $7,000 
vertės kailių

Du plėšikai užpuolė Benja- 
min Sugerman kailių sankrovą 
1575 S. Kedzie Avė., kuomet 
sankovoje buvo tik jo duktė 
Mrs. Irene Michken ir pasiėmę 
$7,000 vertės kailių pabėgo.

Nė šian galan, nė tan 
—turi viešėti belangėj

S. W. Haremski, buvęs pre
zidentas Crofts & Read Co., at
sidūrė didelėj bėdoj, iš kurios 
jis jokiu budu nepajėgia išsi
krapštyti. Jo kompanija, iš
dirbinėjusi kvepalus, bankru- 
tijo ir atsidūrė receiverio ran
kose. Haremski tapo paskir
tas vienas receiverių. Paskiau 
jis liko apkaltintas, kad jis 
privačiai paėmė ir pardavė 
2,100 gal. alkoholio, dėl ko rece- 
iveriai žudė $30,000 pelno. 
Teisėjas pasiuntė 6 mėnesiams 
kalėj iman už teismo paniekini
mą ir atsisakymą sumokėti 
tuos pinigus. Jis sakosi tų pi
nigų neturys, kalėjime gi jų 
užsidirbti negalys. O kol jis 
nesugrąžins tuos $30,000 jis 
negali pasiliusuoti iš kalėjimo. 
Ką jam daryti?

Farmer-Labor partija 
nominavo senatorių 

Norris -
Tečiaus senatorius nesutinka 
būti jokios partijos kandidatu.

Farmer-Labor partija, kuri 
laiko savo konvenciją Stevens 
hotely, nominavo savo kandi
datu į Jungi. Valstijų prezi
dentus senatorių George W. 
Norris iš Nebraska. Kandida
tu į vice-prezidentus liko no
minuotas VVill Vereen iš Moul- 
ti, Ga., turtingas audinyčių sa
vininkas, kuris berods Farmer- 
Labor partijai nepriklauso.

Senatorius Norris liko nomi
nuotas trečiame balsavime. Ji# 
liko nominuotas nežiūrint to, 
kad jis buvo kiek pirmiau grie
žtai atsisakęs būti kandidatu 
kokios nors “trečios partijos”. 
Pasikalbėjime su laikraštinin
kais jis pasakė, kad tverti da
bar trečią partiją šiems rinki
mams yra pervėlu. Reikėtų* 
daug darbo ir lėšų padėti, kad 
išstatyti kandidotus ir paskir
ti elektorius visose valstijose, o 
naudos iš to jokios nebūtų. Jis 
net svarstyti apie savo nomi
naciją atsisakė.

Sekamas stipriausias Far
mer-Labor partijos kandidatas 
buvo Norman Thomas, Socia
listų partijos kandidatas į pre
zidentus. Jis paskutiniame 
balsavime gavo 14 balsų prieš 
Norris 16 balsų. Pirmame bal
savime Norris gavo 14 balsų, 
Thomas 11 ir Gate Plageman 
iš Mason City, la., 6 balsus.

Kodėl šen. Norris liko nomi
nuotas, gerai žinant,kod jis no
minacijos nepriims, konvencija 
nepaaiškino. Konvencijoj pra
džioje dalyvavo 36 delegatai, 
bet nominacijos balsavimuose 
tedalyvavo tik 30 delegatų.

Buvo tartasi su prohibicio- 
nistų portija apie išstatymą 
bendro kandidato, bet prie su
sitarimo neprieita. Farmer- 
Labor priėmė ne visai sausą 
platformą, kurioj nėra reikala
vimo griežtai vykinti prohibi- 
ciją, bet tik abelnai stojama už 
įstatymų vykinimą. Antra, 
prohibicionistai nelabai nori 
remti Norris, nes jis nėra ext- 
ra sausas. O prohibicioninkai 
kaip tik nori savo kandidatu j 
griežčiausia pabrėžti savo sau
sumą. Dagi Hooveris jiems y- 
ra neužtektinai sausas, nors 
veikiausia jiems teks Hoove
ris arba indorsuoti, arba ir vi
sai nominuoti.

Penki žmonės užmušti 
automobilių

Užvakar automobiliai užmu
šė penks žmones. Daug žmo
nių sunkiai sužeista įvairiose 
nelaimėse su automobiliais. Au
tomobiliai šiemet užmušė jau 
virš 500 žmonių.

Plėšikai pašovė 
saliunininką

Keli ginkluoti plėšikai įsi
veržė į Joseph Girski “soft
drink parlor”, 3001 W. 41 St. 
Priekyje buvo tik pati. Gors- 
kis gi buvo užpakaliniame kam
baryje. Nugirdęs, kad jo pa
čiai liepta iškelti rankas, jis 

i puolė į priekį ir susikibo su 
plėšikais. Plėšikai pradėjo šau
dyti. Gorskis krito pašautas 
plėšikų. Vienas plėšikų irgi 
sukrito, pašautas savo draugų. 
Kiti plėšikai savo draugą nu
vilko į automobilį ir pabėgo.

i Pasimirė nuo apdeginto
Alcysius Bernard, 12 m., 

1620 W. 34 PI., beieškodamas 
rūsy rolter skeitų apvertė bon- 
ką kerosino. Kad geriau įžiū
rėti kas atsitiko, jis užsidegė 
degtuką, nuo kurio kurio užsi
degė kerosinaa ir vaikas tiek 
sunkiai apdegė, kad ant ryto
jaus pasimirė igoninėj.

Nusišovė nepasisekus 
bizniui

Nepasisekus jo kriaučių biz
niui, kurį jis turėjo prie 5741 
W. 60 St., Levering Svart sa
vo namuose 4113 Grenshavv 
St., pririšo šautuvą prie šmoto 
medžio, pastūmė gaiduką su 
pagaliuku ir nusišovė.

Nukaitino pačią ir vyrą 
už padegimą

Senai jau buvo tokis atsiti
kimas, kad vyrus ir pati butų 
rasti kalti už padegimų. Tokio 
likimo susilaukė Sam Jannovvs, 
38 m. ir jo žmona Dorothy, 32 
m. Juos abu teismas rado kal
tus už padegimą grosorninkės 
Oak Parke. Jie esą turėję dvi 
grosemikes ir vieną jų padegę. 
Padegimo neįrodė, bet ugnege- 
siai tvirtino, kad jie užuodę 
alkoholį ir ant grindų buvo iš
mėtyta degančių daiktų. Kalti
namieji teisinosi, kad j te gais
ro laiku buvo partėj ir apie 
gaisrą nieko nežinoję.

Jiems gręsia nuo 1 iki 20 
metų kalėjimo. Bet jie reika
lauja naujo bylos nagrinėjimo.

Teisme, kada buvo svarsto
mas jų likimas, berupestingai 
žaidė du jų vaikučiai, kurie pa
siliks našlaičiais, jei tėvams 
priseis eitik kalėjiman.

\

Miestui gręsia virš 
$3,000,000 deficitas
Miesto kontrolierius Fitzmor- 

ris savo raporte paskutiniame 
miesto tarybos susirinkime 
prieš atostogas, pranešė, kad 
miestui gręsia labai didelis de
ficitas — net $8,269,306. Iš ko 
tas deficitas bus padengtas. Be 
obejo, iš taksų mokėtojų, pa- 
vydale aukštesnių taksų seka
mais metais.

Miesto pajamos šiemet sie
ksiančios $60,492,031, o išlaidos 
— $63,761,337. Tokis didelis 
deficitas pasidarys nežiūrint 
to, kad jau šiemet taksai bu
vo nepaprastai pokelti, — sta
čiai, siekė padangas.

Sudegė namas 22-roj 
gatvėj

Del nežinomos priežasties ki
lusi eksplozija ir ją sekęs gais
ras sunaikino trijų aukštų prie 
900 W. 22 St., priklaususį John 
J. Kinsella & Co., stiklio- 
riams.

Reikalauja taksų iš 
butlegerio

Kaip matyt, federalinė val
džia yra pasiryžusi, jei ji nega
li sustabdyti butlegerystės, tai 
nors iškolektuoti taksus ant 
milžiniškų butlegerių pajamų.

Kaipo pradžią, valdžia užve
dė bylą, kad iškolektuoti tak
sus iš John J. Nolan už tris 
metus.

Kaip apskaitoma, jis per tuos 
tris metus pelnęs apie $5,000,- 
000 pirkdamas paprastą near- 
beer, paskui pridėdamas alko
holio ir parduodamas už gerą 
alų. Bet valdžia tikrai žino 
tik $1,500,000 pelno ir už tą 
pelną reikalauja užmokėti tak
sus.

Sukapojo kirviu savo
pačią

Steve Loosen, 27 m., suka
pojo kirviu ir sunkiai sužeidė 
savo pačią, Mary 18 m., ir pas
kui pats bandė 'pasipiauti, per 
piaudamas sau gerklę.

Jiedu persiskirė pereitą šeš
tadienį, bet užvakar Mary su 
savo motina Osler, buvo su- 
gryžusios į vyro namus 617 
Blackhawk St., pasiimti drabu
žius. Pati įėjo į vidų, o moti
na pasiliko gatvėj laukti. Ka
da motina užgirdo šauksmą 
pagelbos ir įbėgo į vidų, jau 
rado dukterį gerokai apkapo
tą kirviu. Sužeistąją skubiai 
nuvežta į ligoninę. Atvykusi 
policija rado ir patį Loosen 
susipiausčiusį peiliu ir taipjau 
išgabeno ligoninėn.

Pasimirė dėl sulaužimo 
rankos .

James Maliczewski, 7 m., 
bandė užsikabinti už vežimo, 
važiavusio ėle užpakaly jo na
mo 1448 W. 14 PI. Užsikabinti 
neįstengė, o krisdamas žemėn 
nusilaužė ranką. Delei pažeis
tos rankos pasidarė tetanus 
(aštrusis mėšlungis, žandų su- 
rakinimas) ir vaikas vakar pa
simirė.

Studentas užmuštas 
uždarbiaujant atsto- 

gų laiku
William Lumsdcn, 17 m., 

augštesnės mokyklos mokinys, 
kuris uždarbiavo atstogų laiku, 
liko užmuštas ant vietos, o du 
kiti darbininkai, Joe Wheeler ir 
William Sine, liko sunkiai su
žeisti, sulužus medinėms paspi- 
roms, ant kurių buvo supilta 
keli tonai žvyro, kurį jie pilė 
į vežimus. - Visi trys dirbo prie 
taisimo Camp I>ogan kelio ties 
Zion City. Sužeistas Sine irgi 
veikiausia mirs.

APIPLkše sankrovą
BRIDGEPORTE

Vakar taksikabu atvažiavo 
du plėšikai prie Atlantic & Pa
cific sankrovos, 3627 So. Hal
sted St. Vienas plėšikų pasi
liko taksikabe, i kitas įėjo san- 
krovon, privertė sankrovos ve
dėją iškelti rankas ir paėmęs iš 
registerio apie $150 pinigų 
spruko atgal j taksikabą ir nu
dūmė savo keliais.

Pienuoja Calumet 
prieplauką

Miesto taryba nutarė paskir
ti $50,000 prirengimui pienų 
Columet prieplaukos. Tečiaus 
nėra vilties, kad kas nors šie
met butų veikiama įtaisymui 
prieplaukos.

Paskirė $647,928 pože
minių kelių pienams
Miesto taryba pirmą kartą 

nutarė pajudinti miesto gatve- 
karių fondą ir paimti iš jo 
$647,928, kuris eis išdirbimui 
požeminių kelių pravedimui. 
Tie pinigai bus pavesti viešųjų 
darbų komisionieriui Faherty, 
kuris pasamdys visą būrį inži
nierių, braižytojų, apskaičiuo- 
tojų ir pradės daryti pienus 
požeminiams keliams. Kada 
miesto taryba tuos pienus pri
ims ir bus pašalintos visos te
galės kliūtys, tai tada miestas 
imsis kasti jjožeminius kelius, 
gal už kokių trijų metų.

Bet yra abejonės apie pini
gų paskirimo teisėtumo ir gal
būt bus užvesta byla. Tvirti
nama, kad gatvekarių fondas, 
sieksiąs $55,000,000, yra išpir
kimui gatvekarių ir negali bu-

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

Vesiu biznį per dideles, tvirtas 
ir teisingas kompanijos.

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

V. MISZEIKA 
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevtlt 8500

ti naudojamas kitiems reika
lams.

OLD gold
JUOKAI

Kaimynas: “Girdėjau, kad turi
nusisamdęs aktorių ant savo far- 
mos.”

Farmerys: “Taip, ir jis yra la
bai geras aktorius. Aš maniau, kad 
jis dirbs, kaip buvo pas mane pe
reitų savaitę.”

Dvi moterys pirkosi pirkinius. Ei
damos pro vieną krautuvės langą pa
mate kiaulės galvą su lemonu snu
kyje. Viena moteris sušuko:

“Good graciousl Tas man primi
nė, kad vyras prašė manės parnešti 
jam tabako.” — “Tit-Bits.”

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

METINIS PIKNIKAS SU DOVANOMIS
Rengia Chicagos Lietuvių Auditorijos B-vė

Nedėlio j, liepos 15,1928
JUSTICE PARK DAŽE, Archer ir Kean Av. 

BUS TRIS POROS RISTIKŲ:
1. Juozas Bancevičius, lietuvis, 185 svarų su neg

ru O. Baso, 203 svarų.
2. Bilas Bartash, lietuvis Amerikietis, 205 svarų, 

su Jack Sampson, amerikonas, 201 svaro.
3. Mikolas Borisovas, rusas, 225 svarų, su Joe 

Valos, vokietis, 241 svarų.
Visos poros risis iki pergalės.
Visi minėti ristikai risis dėl garbės, taip, kad 

visos įplaukos butų sunaudotos dėl Auditorijos 
labo.

Bus visokios žaismės, lenktynės ir šokiai.
Pradžia 10 vai. ryto. Įžanga 50ę. ypatai.

Kviečia visus atsilankyti KOMITETAS.

AR JIESKAI 
DARBO?

—--------SKAITYK KASDIEN-----------

talENAS
------|R TEMYK SKILTIS »

"REIKIA DARBININKU'
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS

1191 Ssilh lilsled Street. CIIC1C0. ILL

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos. *



Penktad. Liepos 13, 1928

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Tarp Chicagos lietu
vių liuteronų •

Birželio 30 d., M. Meldažio 
svetainėj, laikė pusmetini su
sirinkimų L. E. L. Pašelpos 
draugija. Reikia pripažinti, 
kad tai buvo, delei dviejų .da
lykų, įdomus susirinkimas.

Pirm išduodant komisijų ra
portus, Centro Komiteto atsto
vas pranešė gana svarbių da
lykų. Būtent, kaslink įsikūri
mo nuosavios svetainės. Jis ra
portavo, kad tas darbas varo
mas yra rimtai ir yra remia
mas visų keturių organizacijų. 
Tai rodo, kad lietuviai liutero
nai atsieks savo tikslo. Taip
jau pranešė, kad Centro Ko
mitetas rengia išvažiavimų — 
piknikų ir kvietė skaitlingai 
ir mus atsilankyti. Išvažiavimas 
yra rengiamas svetainės nau
dai. Todėl patartina visiems 
lietuviams liuteronams parem
ti tų Centro Komiteto suma
nymų. Butų gerai, kad ir ki
ti lietuviai atsilankytų ir pa
remtų naudingų darbų, nes 
svetainė bus prieinama vi
siems. Kur ir kada bus išva
žiavimas, tikiu, pats Centro 
Komitetas praneš, nes, girdė
jau, turi išsirinkęs ir kores
pondentų.

Bet ve kas mai. nepatiko 
Centro Komiteto atstovo ra
porte. Jis pranešė, kad Centro 
Komitetas yra nutaręs seka
mų dalykų: jeigu viena iš or
ganizacijų norėtų pasitraukti 

iš Centro, tai iždas bus pada
lintas lygiomis dalimis ir jai 
pasitraukiant, bus atiduota jai 
priklausanti dalis pinigų. Tai 
jau negerai. Bile kokiai orga
nizacijai užtups musė ant no
sies ir ji jau gauna savo da
lį pinigų, kurie bus uždirbti 

•Centro, kuris,' be abejonės, su
silauks didesnės paramos ir iš, 
visuomenės. Mano nuomone, 
jai kuriai organizacijai nepa
tiktų centre būti, ji bite kada 
gali pasitraukti, bet Centro už
dirbti pinigai neturi būti da
linami. Iš tokio Centro Komi
teto nutarimo išrodytų, kad 
kuri nors organizacija tarsi no
rėtų Centro vardu pasipini
gauti. Žinoma, to nėra, bet to- 
kis nutarimas platesnės visuo
menės gali būti klaidingai su
prastas. Bet aš tikiu, kad Cen
tro Komitetas tų klaidų ati
taisys.

Antras įdomus d'Jykas bu
vo tai, kad nors jau kelis me
tus esu draugijos nariu, bet 
dar nepasitaikė matyti, kad 
reikėtų susirinkimų, dagi pus
metinį, uždaryti jį nepataigus. 
Tai Įvyko dėl dviejų narių, 
kurie atėjo perdaug Įgėrę 
“stipriosios” ir dėl jų dviejų 
pirmininkas turėjo nutraukti 
susirinkimų. Tai negražu: jei 
bačka perdaug pilna, tai te
gul stūkso už pečiaus.

Liepos 8 d. įvyko minėtos 
draugijos piknikas Savicko far- 
moj. l)i?na buvo pastebėtinai 
graži, tad žmonių privažiavo 
kiek tik tilpo Į Savicko dar
žų, nors daržas ne visai men
kas. Buvo svečių net iš Eli
zai,eth, N. J., tai d. Jonas En- 
drulis su žmona, kurie netik 
atsilankė j piknikų, liet it do
vanų atvežė. Jas leista laimė
jimui.

lai buvo vienas gražiausių 
piknikų, kokiuos esu matęs. 
Visi gražiai linksminosi, šne
kučiavosi, žaidė, ir tik vėlaf 
vakare skirstėsi patenkinti pik
niku. Tikiuos, kad piknikas 
duos gražaus pelno draugijai. 
Leistas serijomis dovanas lai
mėjo: $10 — jauna mergaitė 
Emma Nikelaičiutė; $5 — ne
nugirdau laimėtojo; moteriškų 
skietj — p-lė Palaičiutė.

Grįsdamas namo iš pikniko, 

jau netoli miesto rybų, Archer 
gatvėj, pamačiau eilę sustoju
sių gatvekarių, o skersai gat- 
vekario bėgius begulintį naba
gų naujutėlį Buickų, su numuš
tomis strienomis. Sustabdžiau 
ir aš savo ližę ir nuėjau pa
žiūrėti kas at itiko, nes atro
dė, kad lietuviai vaitoja apie 
nelaimingų automobilių. Pasi
teiravus pasirodė, kad ištikrų- 
jų lietuviai, ir dagi mano kai- 
minai iš Brighton Park. Vie
na moteris stovi prie stulpo ir 
dekuoja Dievui, kad išliko gy
va, nors galvoj didelis guzas 
matyti. Antra moteris vaigšto 
ir verkia, maža mergaitė irgi 
verkia. Bet jos, laimei, nesu
žeistos. Paklausiau, kaip tokis 
jaunas ir gražus Buickas gali 
netekti galvos ir lysti į gat- 
vekario griovį (Archer gatvėj 
galvekario kelias yra daug že
miau automobilių kelio). Vie
na moterų ir sako: “Nu gi tas 
velnias draiveris prisipūto ir 
lėkė kai pasiutęs; lenkdamas ki 
tus automobilius nuvirto j 
griovį ir mus kuo ne užmu
šė”. Buvo nakties laikas, ar
tinosi audra, tad moterėlėms 
buvo strioko. Prašė manės 
parvežti į Brighton Parkų, 
bet kad ir manoji ližė buvo 
pilna, tai negalėjau patenkin
ti prasimo ir turėjau palikti 
konduktoriui • jas parvežti. 
Pats R-i nuvažiavau namo, 
keikdamas “mulų”, kam jis 
taip spardosi, o moterims pa
tariau kita kartų tokių “ntan- 
druolių” apsisaugoti. Tokie ne
tik sau blogo daro, bet ir ki
tiems yra pavojingi. Kad jie 
vieni kur galų gautų, tai gal 
ir nereikėtų daug paisyti, bet 
dėl jų tankiai turi nukentėti 
visai nekalti žmonės. Aš ma
nau, kad jau laikas būti žmo
nėmis.

— M. K. Kasparaitis.

Didžiausia lietuvių 
draugija Chi

cagoje 
‘________ L— > • •

Kuri yra didžiausia lietuvių 
draugija Chicagoje? Veikiau
sia, jąja yra Chicagos Lietu
vių Auditorijos Bendrovė. Prie 
jos tiesioginiai priklauso tūk
stančiai lietuvių, kurie yra pir
kę Auditorijos serų ir auksi
nių paskolos bonų. Gal deset- 
kai tūkstančių lietuvių priklau
so prie jos netiesioginiai, t. y. 
|>er draugijas, kliubus ir kuo
pas, kurios turi Auditorijos 
Šerų. Priklausydami prie tų 
draugijų, tie desetkai tūkstan
čių žmonių netiesioginiai pa
tampa ir Auditorijos bendro
vės nariais.

Taigi Auditorijos bendrovė 
yra didžiausia lietuvių draugi
ja Chicagoje. Ir ši didžiausia 
draugija ateinantį sekmadie

nį, liepos 15 d., rengia didelį 
piknikų Justice Park darže, 
kertėj Archer ir Keane Avė. 
galvių. Jei tik dešimta dalis 
vien visų narių suvažiuotų į 
piknikų, ir tai piknikas turė
tų gal kelis tūkstančius žmo
nių. O juk, be abejonės, bus 
nemažai ir pašalinės publikos. 
Nes šiaip ar taip Auditorija 
yra visuomeninė įstaiga, visų 
Chicagos lietuvių įstaiga: čia 
būna didžiuma lietuvių paren
gimų, čia būna draugijų su
sirinkimai, apie Auditorijų su
kasi visas lietuvių veikimas.

Kaip dideles draugijos, tai 
ir didelis piknikas turi būti. 
O didelis piknikas turi būti 
ir įvairus. Tokis bus ir Audi
torijos piknikas. Visko jame 
bus. Ir žaismių, ir lenktynių, 
ir šokių, ir visokių paniargi- 
nimų. Be to bus glėbiai viso
kių dovanų. Bet didžiausia 
įdomybe bus tai ristynės. 
Bus trys poros ir tai pačių 
geriausių ristikų. Jų tarpe bus 
ir du lietuviai stipruoliai — 
garsus “drapiežnas dzūkas” 
Juozas Bancevičius ir Bill Bar- 
tash, kurie stengsis nugalėti 
stiprius svetimtaučius. Kad pa
matyti vien tokias ristynės 
reikia mokėti po kelis dole

rius, o čia ir ristynės ir visas 
piknikas bus tik už 50c — ir 
dar su dovanomis. Todėl j to
kį piknikų verta kiekvienam 
atsilankyti. O ir ypač kad pik
nikas rengiamas labai gražiam 
tikslui: sumažinti nuosavios 
lietuvių svetainės, Auditorijos, 
skolas. — J.. S.

Roseland
Pusžemaitis pasigyrė per 

iežednevnų, kad sugryžusių iš 
SLA. seimo delegatų ūpas yra 
geras. Tas jo pasigyrimas ne
atitinka tikrenybei. Su kuriais 
tik delegatais teko sueiti ar 
matytis visuose juose buvo pu- 
stebiamas nusiminimas. Vienų 
delegatų paklausiau, kodėl jis 
yra toks nusiminęs sugryžęs iš 
SLA. seimo. Jisai atsakė, kad 
kaip nebusi nusiminęs, kuomet 
neatsiekėm tų, kų planavome 
iš anksto. Viena, mums smū
gis gal ant visados, kad nepa
sisekė užkariauti seimų, o ant
ra, skriauda delegatams. Su
gaišom virš vienų savaitę, o 
prie to kelionė pusėtinai bran
giai kainavo. Aprokuojant vis
ką, praleidome po vienų šimtų 
dolerių. Pirm seimo vadai 
pasakojo, kad gausime atlygi
nimų, bet dabar, kuomet nepa
sisekė progresyviams seime, 
vargu mes kada nors gausime 
atlyginimą. Tiesiai sukant,
vadai mus apgavo. Sugryžę 
iš seimo, karščiuose turime 
dirbti prie sunkaus darbo, kol 
uždirbsime praleistus pinigus. 
Delegatas dar pridūrė: kitų 
kartų jie mus neprigaus. Pa
klausiau jo, ar į busimų seimų 
nebevažiuos, atsakė, kad ne.

Gyvenimo vargai priverčia 
protauti žmogelį. Nuskriaus
tas vargšas pasisako, kad dau
giau nebevažiuos į seimų. Pa
sakiau jam, kad jei jis butų 
tų padaręs prieš seimų, tai da
bar nereikėtų dejuoti. Vargšas 
vos' gali paskaityti maldakny
gę, baladojas kažin kur dar į 
seimų. Sakiau jam, kad jis 
ten negalėjo jua veikt), nė kal
bėti, tik trukšnio kelti, tad ko
kiems paibeliams važiuoti, — 
juk tokių trukšmadarių buvo 
daug ir be jo. Vargšas dar 
drąsumo pilnas nepatenkintas, 
kuomet tiesų sakai. Mat, ir pas 
mus, Roselande, yra keli silp
napročiai, kurie kitus pa
mėgdžioja. Kilbasninkas buvo 
išvažiavęs į rytines valstijas 
vakacijoms, tad paskui jį nusi
vijo ir būrelis jo vargšų, bet 
jie ar jo nesurado, kad grei
čiau sugryžo, negu kilbasnin
kas.

Silpnas Strazdas, bet jo se
kėjai protu dar silpnesni.

—Aš.

Sportas
POŽĖLA SU MEYERSU 

RISIS LIEPOS 20 d.

Liepas 20 d. įvyks seniai 
lauktos ristynės. Bisis K. Po
žėla su Johnny Mey rsu. Kaip 
vienas, taip ir kitas lietuviams 
yra gerai žinomas. Meyersų 
ypač gerai pažįsta northsidie- 
čiai. Kad Meye/s yra labai ge
ras ristikas, apie tai liudija 
tas faktas, jog per keletu me
tų jis buvo vidurinio svorio 
pasaulio čempionas. Čempiona
to jis nėra ir dabar pralaimė
jęs-

Kiek Požėla yra geras, apie 
tai nėra reikalo nei kalbėti. 
Pakaks priminti tik vienų da
lykų: iki šiol Požėla dar ne
pralaimėjo nei vienų risty- 
nių.

Akivaizdoj tų faktų Požė- 
los-iMey>c rso ristynės bus ne
įmanomai įdomios. Jau dabar 
eina dideli ginčai. Vieni lail^o 
Meyerso pusę, kiti — Požė
los. Vienok kaip iš tiesų bus, 
— tatai pamatysime liepos 20 
dienų.

Ristynės įvyks Hippodrome 
(buvusiame Rainbovv Garden).

— N.

Lietuvis staigiai mirė 
darbe

Pasimirė Town o€ lakietis 
Antanas Žiurkus

Antanas Žiurkus, 33 m. am
žiaus, nevedęs, gyvenęs prie 
4326 S. Hermitage Avė., va
kar staigiai mirė darbe. Jis 
dirbo vienoj kompanijoj už pa- 
siuntėjų, bedirbdamas sukrito 
ir neužilgo pasimirė, veikiau
sia nuo širdies ligos, kurių jis 
jau per kiek laiko turėjęs.

Kūnas yra pašarvotas p. J. 
F. Eudeikio koplyčioje, 4605 
S. Hermitage Avė. Laidotuves 
bus šį šeštadienį, Ressurection 
kapinėse.

PRANEŠIMAI
IŠVAŽIAVIMAS

Draugystės Atgimties Lietuvių 'Kau
tos Vyrų ir Moterų įvyks Liepos-July 
15 dienų, KUČINSKIO DARŽE prieš 
Tautiškas Kapines.

Kviečia atsilankyti visus kaip se
nus, taip ir jaunus, nes turėsit pui
kią progą prie geros muzikos pralei
sti linksmai laiką. šis išvažiavi
mas antras iš priežasties lietaus.

Kviečia
KOMITETAS.— ■ ■ —— .*■

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir 
Moterų Pašelpinis Kliubas rengia iš
važiavimą, Hekmadieny, liepos 15 <1., 
1928 m., Lyns, III. Kviečia visus at
silankyti, nes bus vienas iš puakiaju- 
sių pasilinksminimų. Bus puiki 
muzika šokėjams ir saldžių ir skanių 
gėrimų. Kviečia visus Komitetas.

Balto Dobilo Pašelpinis Kliubas 
turės pusmetinį susirinkimą Kliubo 
name, penktadieny, liepos 13 d., 1928 
pradžia 8 vai. vak., Kviečiame visus 
narius kliubo skaitlingai atsilankyti.

Valdyba.

SLA. 109 kp. rengia didelį šeimy
nišką išvažiavimą nedėlioj, liepos 15 
d., 1928 m. Thorthon, III. giliose, yra 
kviečiami dalyvauti visi nariai ir sve
čiai šiame išvažiavime j puikias gi- 
res. Kurie norės dalyvauti malonė
kite suvažiuoti prie M. Meldažio sve
tainės, 2242 W. 28 PI., 7:30 vai. ryto, 
o lygiai 8 vai. ryto visi drauge va
žiuosime į Thorthoną. Valdyba.

----- 1*------
Draugystė Lietuvos Vėliava Ame

rikoje No. 1. Draugai ir draugės bus 
išvažiavimas šeimyniškas, july 15 d., 
1928, Lyons, III.1?-Česnausko senovės 
darže. Malonėkite draugai ir drau
gės atsilankyti. Kviečia Komitetas.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 
Amerikoj rengia draugišką metinį 
išvažiavimą, kuris įvyks nedėlioj, lie
pos 15 d., ant S. Svalainio farmos, 
Kean Avė., 87 St. Justice, III,, už 
Tautiškų kapinių. Per šio sezono iš
važiavimą kas norės prisirašyti prie 
Kliubo, įstojimas veltui. Su malone 
kviečia visu. Draugai ir draugės at
silankyti if> prie geros muzikos pa
silinksminti. Komitetas.

_______ f

Birutės Kalno Draugystė laįkys 
mėnesinį susirinkimą, liepos 13 d., 
1928 m., 7:30 vai. vakare, Chicagos 
Lietuvių Svetainėje, 3138 S. Halsted 
St. Malonėkite visi draugai laiku 
pribūti, nes randasi daug svarbių 
reikalų dėl aptarimo.

Nut. rašt. M. K.. Pienis.

Vaidylų Brolija, saulei nusileidus, 
liepos 14, šeštadienyje, renkasi pas 
brolį Kuraitį, 7114 So. Campbell 
Avė., tarpe 7 ir 8 valandos vakare. 
Iš tenai važiuosim į Palos Park, kur 
įvyks Vaidylų Brolijos išvažiavimas.

Tie kurie negalėtų į laiką pribūti, 
turi iš kalno susižinoti vietą pas bro
lį Rypkevičių, Naujienose, Roosevelt 
8500 arba namuose Arinitage 8963.

Kuraitis—Krivių Krivaitis*

JUOZAPAS MATAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 12 dieną, 7:25 valandą 
ryto, 1928 m., sulaukęs 50 me
tų amžiaus, gimęs Panevėžio 
ap., Naujamiesčio parapijos, 
Garšvų, kaimo. Amerikoj iš
gyveno 26 metus. Paliko di
deliame nuliudime moterį Apo- 
lioniją po tėvais Mikašaitė, 4 
sūnūs: Vincą, Joną Antaną ir 
Edvardą, dukterį Jadvygą, žen
tą Bruno Smailį, brolį Antaną 
ir gimines, o Lietuvoj brolį ir 
seserį. Kūnas pašarvotas, 
randasi 5202 S. Artesian Avė.

Laidotuvės įvyks panedėly, 
liepos 16 dieną, 8 vai. ryto iš 
namų į šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už Velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Matai
čio gimines, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jąm paąkutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Vaikai, žentas, 
Brolis ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

Lietuvių Kriaučių Skyriaus 269 A. 
C. W. of A. mėnesinis susirinkamas 
įvyks penktadienyj, liepos 13 d.. 1928 
8 vai. vak. 833 So. Ashland Blvd.

A. M. Kadsel, sekr.

Auditorijos Bendrovės Piknikas 
bus sekmadieny, liepos 15 dieną, 
Justice Park darže. Risis Karolis 
Požėla ir da trys poros. Bus taipgi 
sunkiųjų vogų kilnojimas ir bus šiaip 
visokių gėmių. Pradžia 10 vai. ryto 
Kviečia visus atsilankyt

Komitetas.

Rūtos Draugystės No. 1, dramos 
skyriaus piknikas įvyks liepos 15, 
1928, 8 dovanos. J. Savicko far- 
moj, Keane Avė. ir Archer Avė., 10 
vai. ryto. Kviečiam atsilankyti Chi
cagos ir apielinkės visuomenę j šį 
nkniką ir ant tyro oro linksmai lai
tą praleisti prie gražios muzikos, 
iatrie esat paėmę tikietus parduoti 
r aukavot dovanų, priduokit J. Do

veikai, 4960 S. Princeton Avė., prieš 
pikniką arba piknike. Rengėjai.

Graboriai

S. D. LACHAVICZ
Lietuviu Graborius ir 

Balzamuotojo

2314 W. 23rd PI.
Chicago, UI.

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

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų p atara a v i m a ■ 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Auburn Avė. 
^CHICAGO, il^

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- 
čiuo^e. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligo
se prieš gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką pa t a r 1- 
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą. 
Valandos nuo 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Viršui Universal 
State Bank

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

. Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa-

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589 , 

__________________ _ J. ------------------
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

Lietuvis Akių Specialistas

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1

Akių Gydytojai
Jei abejoji apie savo asis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenue 

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

Lietuviai Daktarai

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

Tel. Kenvvood 5107 
Valandos

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2169 

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

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgaa 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 South Ashland Aveme 
Telefonas Boulevard 7820

Res., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930

Valandos. 2-4, 3-8. Nedėlioj 10-12 d.
—__________________________________V. Į-----

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

8464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakaro
Rea. 3201 South Wallace Street

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Res. 2359 S. I^avitt St., Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedalioj pagal sutartį

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257 
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicaro. IU.

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

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

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletini šviesa ir diathermia

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

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

Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8243 So. Halsted St.

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

Įvairus Gydytoj^ 
Phone Armitage 2822 

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwaukee Avenue 

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

Nedėlioj pagal sutarti

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal 

Dr. J. W. Beaudette 
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:80 v. po pietų 

TELEFONAS CANAL 0464

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 So. Loumis Street 

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

Telefonas Canal 1912 
Reaidence Tel. Fairfax 63b8

• T
- - - - ■ -_____ __ ___

________Advokatai
Telephone Yards 0994

DR. MAUR1CE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Res. Telephone Plaza 3200

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Naktį So. Shore 2238, Blvd. 6488

Ofiso Tel. Victory 6833 
Rez. Tel. Drexel 9x91

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

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

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

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai egzaminacija. Be skausmo 
ištraukimas

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

Tel. Cicero 49

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2886

Advokatai

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

V akarai s
8241 South Halsted St 

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

Pėtnyčios

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 West Adams St. Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Republic 9690

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St. 

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

Nedėlioj nuo 11 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 St.
Tel. Boulevard 1310 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto

Tel. Central 8466-7-8. State 6600

Peter G. Gaudas
LIETU VYS ADVOKATAS 

140 N. Dearborn St.
Room 310

Narys advokatų firmos
Eiliott, Gaudas & Tepper

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Paik 8895

J. R WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avc.
Tel. Pullman 5950 

Namų Tel. Pullman 6377
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DETEKTYVŲ darbas, secred Ser
vice ir kriminologijos mokslas moki
namas ekspertų inusų mokykloje. 
Lekcijos anglų kalboje. Del smulk
menų atsišaukite uno 6 iki 9:30 vai. 
vakaro ir visą dieną nedėlioj. The 
University of Practical Detective 
Science and Criminology, Suite 100, 
800 North Clark St.

Paskolos suteikiama 
j vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

. 6 Nuošimčiai
REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMU] 

AUTOMOBILIŲ AMATO 
instrukcijos, darbas 

_ " * ’j
Mokykla dienomis ir 

Atsilankykit arba reika
laukit aplikacijos. 
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL 
2040-43 Washington Blvd.

Business Service
_______ Biznio Patarnavimai_______

ATYDA BUDAyOTOJAMS
Ar jus manote apie statymų aiba 

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

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė. 

Bershire 1321 
MR. PARIS

AUTOMOBILIŲ
Praktiškos L._ ____ . .

kol mokinsitės ir dar geresnis kaip 
išmoksite.
vakarais.

Mes perkame real estate 
kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 

3804 So. Kedzie Avė. 
Tęl. Lafayette 6738-6716

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKIA LIETUVIŲ AUTOMOBI
LIŲ PARDAVINĖTOJŲ — PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus paidavinėjot au

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

Jei jus norite biskį pasimokinti, 
jus galite tikti pelningam bizniui, 
Eardavinėti Chevrolet automobilius, 
urie viršija kitus karus išpardavi

me. Atsišaukit asmeniškai ir pami
nėkit šį skelbimą.

THE CHEVROLET DEALERS 
ASSOCIAT1ON—Salesmen Training 
School, 301 Gossard Bldg. 108 East 
Ohio St., Chicago, 111

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Real Lstate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PASKOLINSIM nuo $5f tiri $301 
ai 2H nuošimčio Ir lengvais išmokė
jimai.,. Paskolas suteikiam į 24 vai. 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2231 West Division St “upstalrs” 

Tel. Armitage 1199

REIKIA kriaučiuus, kad mokCtų 
prosyti ir taisyti. Kad butų geras 
vyrus. 2248 S. Hoyne Avė.

REIKALINGAS helperis ant tro- 
ko, ne jaunesnis kaip 16 metų. At
sišaukit ant ryto dirbti. Emerald 
Dairy, 3251 Emerald Avė.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris arba mer
gina dirbti už pardavėjų, grosernėj. 
6332 So. Central Avė., Prospect 0567

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Vilai- 
kom maleva, popierą, a tiki ui ir t L 

3149 So. Halsted St 
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

MORGICIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi
čius.

JUStlN MACKIEWICH
2342 So. Leavitt SL 

Phone Canal 1678

Furnished Rooms
PASIRENDAVOJA kambarys dėl 

1 ar 2 merginų; gal vartoti virtuvę. 
Atsišaukite po 6 vai. vakaro, 3106 
S. Halsted St., 3 lubos.

RENDON kambarys šiltu vande
niu šildomas, vaikinui, be valgio. Box 
1094, Naujienom, 1739 S. Halsted St.

SKOLŲ IšKOLEKTAVIMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL CLAIMS 
SERVICE BUREAU

Room 301 
163 W. Washington 

Main 4020

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname juma $100, $200 
arba $800, imame tegalį nuošim
ti. Pinigus gausite i 12 valandų. 
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Ava

RENDAI kambarys vienam vaiki
nui, be valgio. Prie mažos šeimy
nos. 5757 So. May St.

For Reni

PARDUOSIU, mainysiu arba ran
duosiu pelningą 9 kambarių “road 
house”, elektra, gazas. 
gerai — svečių pilna, 
mylių nuo Chicagos, 
Alganųuin, III. Pardavimo priežas
tis svarbi. Gera vieta dėl gazolino 
stoties. KARVASEK, 2800 Millard 
St., 2 lubos.

j “road 
Biznis eina 
Randasi 40 
Route 22,

PARDAVIMUI grosernė 
tesen, biznis išdirbtas per 
tus. Pardavimo priežastį 
ant vietos. 4314 So. Wood St.

ir delika- 
ilgus me- 

patirsit

PARDAVIMUI bučemė, daromas 
geras biznis, parduosiu pigiai arba 
mainysiu i mimi), 1750 W. 63 St.

GASOLINO STOTIS, biznis ir 
Automobilių taisymo 3apa, pardavi
mui labai pigiai. Savininkas mai
nys ant namo arba lotų.

Kreipkitės pas
C. P. SUROMSKIS AND CO. 

3352 S. Halsted St. 
Tel. Yards 6751

PARDAVIMUI grosernė ir icc 
cream parloris, arba mainysiu į na
mų. Atvažiavę pažiūrėti nesigailės, 
gera vieta, geras biznis. 4629 Gross 
Avė., arti 47tos ir Ashland.

PARDUODU grosernę ir bučemę 
vienų arba su namu, arba mainysiu 
j mažesnį namų. 4550 S. Marshfield 
Avė. Tel. Boulevard 7452.

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

749 Broadway, 
GARY, INDIANA

FARMOS IR VaRMUKEŠ^----
40 akrų su budinkais, sodnas, arti 

miesto, kaina $1500, įmokėti $750.
80 akrų geros žemės, geri budin

kai, ant kranto ežeruko, $1000, Įmo
kėti $500.

323 akrai pačiame mieste, 7 kam
barių stuba, 3 didelės barnės, 30 ak
rų sodno, 28 karvės, 19 kiaulių, 4 
arkliai, 28 avys, 1000 vištų, maši
nos, apsėti laukai, $13,000, ant iš
mokėjimo.

Taipjri turiu apie 10 gerų 
aut mainymo.

P. D. ANDREKUS 
Real Estate 

Pentwater, Mich.

ūkių

100 AKRŲ geros žemės su gerais 
budinkais ant didelio kelio 
miesto, parduosiu pigiai arba 
nysiu ant miesto nuosavybės, 
brangesnes kaip 10,000 dolerių, 
čiau aprašysiu laišku. Rašykit, 

MRS. S. THORPY, 
R. F. D. 4 Box 75 
Ludington, Mich.

netoli
mai-

ne-
Plu-

VELTUI
VELTUI

Laimingas Bungalow 
Veltui

SAVININKUI MUSŲ VIENO 
BUNGALOW MES DUOSIME SEK
LYČIOS SETĄ, VALGOMO KAM
BARIO IR MIEGRUIMIO SETĄ, 
KURIE YRA RODOMI MUSŲ SAM- 
PELINIUOSE BUNGALOW, 2945 
N. 74 AVĖ. RANDASI 9 NAMAI 
PASIRINKIMUI, MŪRINIAI, PLIE
NO KONSTRUKCIJOS.

Kiekvienas po 5 šviesius kamba
rius, gražiai dekoruoti, California 
plastering, art stiklo langai, vėliau
sios mados plumbingas, įmūryta va
na, pedestal lavatory, lietaus lašai 
apron ninko.% elektrinė ugnavietS su- --nkcos, elektrinė URnavietė su 
krotaiH, knygynas, prosinimui lenta, 
ledaunyčia, linoieum virtuvėj ir pent- 
rėj, gatvė cementuota, suros, vanduo, 
gasas, elektra yra ir apmokėta. Tik 
pagalvokit 
kaip šis.

apie tokį gražų namų

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

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

UNITED STATES NATIONAL' 
ADJUSTMENT CO.

3408 S. Michigan Avė.
Victory 4126

PASKOLA namų savininkams nuo 
$100 iki $500, be užtraukimo morgi- 
čių arba Kitokio užtikrinimo paskola 
pataisymams, apmokėjimui taksu, 
assesmentų arba Kitokių skolų. Grei- 

pagelba. Prieinamos sąlygos. 
CENTRAL FINANCE CO.

Room 514, 
City State Bank Building 

128-180 N. Wells St

RENDON štoras, tinkamas Real 
Estą te, Barbe rnei arba bile kokiam 
kitam bizniui. Karštu vandeniu šil
domas, 2 kambariai užpakalyj. 2515 
W. 69 St. Hemlock 6141.

PARDAVIMUI DELIKATESEN 
IR GROSERNĖ,

įsteigtas biznis per 25 melus, da
romas geras biznis per visų metų, 
yra daug groserio stako, nėra koni- 
peticijos, 5 kambariai su vana gy
venimui iš užpakalio, renda $66 * j 
mėnesį, lysas, dabartinis savininkas 
jau čia per 3 metus. Gera priežas
tis pardavimui.

Vertelgų nereikia.
Phone Graceland 8234

MODERNIŠKA 210 AKRŲ PIE
NININKYSTES FARMA

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

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

Phone 364

$8450
Tik $500 įmokėti ir po $60 

nesį už viską, nieko ekstra 
mokėti, nėra specials, ir kad p«ida- 
rius liepos 15 dieną didžiausia diena 
musų namų išpardavimo, mes duosi
me dovanas kiekvienam kuris pirks 
namą tą dieną.

Nedėlioj, liepos 15
Lys ar saulėta bus, atsilankykit ir 

IŠfdrinkit musų naują namą ir gau
kit brangias dovanas veltui. 74 Avė. 
tarpe George ir Wellington St. Va
žiuokit Grand Avė. iki 74 Avė., pas
kiau į šiaurę iki Wellington arba 
imkit Grand Avė. karą iki Harlem 
Avė. ir žiūrėkit musų automobilio.

F. P. FURLOTT
2300 N. Sayre Avė. 
Tel. Merrimac 9076

j mė- 
nereik

ta Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

10% PIGIAU U2 VISA DARBA
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

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

Mes dirbame ir perka 
me 1 ir 2 Morgičius

į 2 dienas

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47 St.

PARDUOSIU pigiai savo grojiklį 
pianų už $100. p - 
čius ir 
nuo 3 
Taipgi 
kandai.

Roleliai, duet ben- 
cabinet, $25 įmokėti, kitus 
iki 6 mėnesių išmokėjimui. 
5 kambariams gražus

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

ra-

S. CAMPBELL 
6512 S. Halsted St.

i n.

PARDAVIMUI arba mainymui 25 
karų garadžius ir kampinis namas. 
Visas išrandavotas. Mainysiu ant 
biznio arba namo. Savininkas. P. 
Blinstrup, 941 W. 34 PI.

Real Estate For Sale
Namai-žeme Pardavimui

TIKRI BARGENAI
5 kambarių naujas mūrinis bun- 

galow, tuščias lotas prie šalies, prie 
pat parko, įmokėti vieną tūkstantį, 
kitus kaip renda, savininkas mainys 
ant lotų arba bile kokio biznio.

4 pagyvenimų mūrinis bizniavas 
namas išsimaino tint farmos 
biznio, įmokėti $1500.

C. P. SUROMSKIS CO.
3352 So. Halsted St.

Tel. Yards 6751

arba

NIEKO NEREIK ĮMOKĖTI — 24 
MNESIAI IŠMOKĖJIMUI

Suvedam plumbingą Ir namų ap
šildymų, baltas china closet, $35.

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

MES darome 1. 2 ir 3 morgičius. 
Eightecnth Bona & Mortgage Co.

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

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES darome 2 morgičius ant 

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

WINTON AND NAKTEN 
6820 S. Halsted St.

Furniture & Fi^tures
Rakandai-Įtaisai

4 KAMBARIŲ nauji rakandai, 
$180. 4 kambarių neatsišaukusių ra
kandai, $80. Jūsų kreditas yra ge
ras. Lengvais išmokėjimais, jūsų 
Žasiulyta kaina. Atdara vakarais, 

lastatymas bile Kur dykai. Ajax 
Furniture Co. 1434 W. Madison St

PARDAVIMUI grosernė, labai ge
ra vieta, biznis geras. Kas pirks— 
džiaugsis. 717 W. 21 PI.

PARDAVIMUI arba mainui mūri
nis mimas trys flatai po 6 kamba
rius. Mainysiu į bile. kokį biznį ar
ba į mažų bizniavų namų, 2 fl. 3618 
S(T Lowe Avė.

PUIKI PROGA. Pardavimui de- 
licatesen ir žuvų sankrova, puikioj 
vietoj, arti didelio kampo; gyvena
mas kambaris užpakaly. 8635 South 
Ashland Avė.

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

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

Personai

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

PARDAVIMUI saliunas prie tau
tiškų kapinių, arba priimsiu part
nerį. Geras biznis, gražus gyveni
mas. Parsiduoda pigiai. A. Maseliu- 
nas, 83rd and Kean Avė.

SUSTOK ir apžiūrėk, šį: puikus 
namas 5 kamb. yra visi įtaisymai, le- 
daunė, gasinis pečius, miegojimui 
porčiai, . garu šildomas, dideli me
džiai, kviotikos, puikus jardas dėl 
vaikų. Šaukit
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Financial
Finansai-Paakolos

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

Telephone Victory 0502 
Daro paskolas ant

i-mo ir 2-ro Morgečio

VELTUI
Patentai, Vaizboženkllai, 

wrighta. Rašyk šiandie, 
reikalais kreipkite prie manąs 
g linu u tai tikėjimu. Teisingas

teitas patarnavimas.
B. Pelechowicz

Registered Patent Attorney, 
28M W. Chicago Avė.

Dept. 7 
Chicago, BĮ.

Copy- 
Patentų 

su 
ir

BISKĮ VARTOTI 
pulkus mohalr seklyčios setas $(13.60 
Frieze seklyčios setas ..... $H7.60
4 Arnotų walnut miegruimio 

988.60
958.50 
922.50 
98.50

$4OO
$600 

Retas ...........................  l
$160 Gražus vainos valdomo kamba-

barlo setas ---- - -------------------
$76. 0x12 Wllton kaurai______
$26, 6 Šmotų pusryčiams setas __—

Available Fireproof Storage
7728-32 StonyTsland Avė 

Atdara kasdie iki 10 vai. vakare.
NedčlioJ iki 0.

▼akaraa

JEŠKAU brolio Vh>e> Stoškaus, 
16 metų atgal gyveno Chicagoj, 
paskiau išvažiavo nežinia kur. Gi
minės, draugai ir pažystami malo
nėkit pranešti kur jis randasi. Arba 
jis pats lai tuojau atsišaukia, nes 
yra svarbus reikalas — norime pa
vesti seserei nuosavybę Lietuvoj. 
Frank Stoškus, 5159 S. Morgan St., 
Chicago, III.

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

SCHWARTZ BROS. STORAGE 
640 E. 61 st Street

Automobiles

PARDAVIMUI saldainių Storas su 
ar be namo. Yra 5 kambariai pagy
venimui. .Galima nupirkti su mažu 
įnešimu, parsiduoda pigiai. 2906 So. 
Union Avė. Tel. Victory 9280.

SUSTOK. Atsilankyk ir pama
tyk 2 flatų namą, 5-5 kambariu, vi
si moderniški įrengimai, stikliniai 
porčiai, cementuota gatvė, puiki 
transportacija, netoli Marųuitte Par
ko, gera vieta vaikams.

Prospect 0598

SALIUNAS pardavimui arba 
nymui, biznis išdirptas per 
metus, savininkas mainys ant 
arba automobilio.

Kreipkitės
3352 So. Halsted St.

Tel. Yards 6751

mai- 
ilgus 
loto

Ex^
KĄ TURITE MAINYMUI?

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

A. GRIGAS
8114 So. Halsted Street

Tel. Victory 4898

Real Estate For Sale
I^mai-žewiėi Pardavimui

$1500 JMOKĖTI; savininkas pri
verstas parduoti pigiai savo moder
nišką priemiesčio bungal6w, 5 kamb. 
vana, elektra, gasas, skiepas, nau
jai dekoruota, lotas 100x200, 2 dideli 
garažai, 2 blokai iki Rock Island sto
ties, 35 minučių važiavimo iki vidur
miesČio, namų kainos kyla kasdie, 
mėnesiniais išmokėjimais, Šaukit sa
vininką State 4879, arba Room 801, 
163 W. Washington St.

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

BARGENAS
2 *><> kambarį ur, karštu

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

WALTED
6601 S. Western 
3236 W. 55th St.

J. PAUL
Republic 
Hemlock

dalį

4170
2889

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

DAR NIEKAD NEBUVO

Ar Jum Reikalingi
Pinigai?

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

HĖLBERG BROS.

PROGA. Norėčiau susipažinti su 
apsišvietusių gera motere Amerikoj 
gimusių ----—x"
amžiaus, 
slaptai, 
kitę,

lietuvaite, apie 39 metų 
be vaiku. Viską užlaikysiu 

Kitos bereikalo neatsišau-

Naujienos, 
Box 1093, 

1739 So. Halsted St.

Room 607
192 N. Clark St,

JEŠKAU Antano ir Kostanto 
Ramanauskių. Jie gyvena Det- 
roit, Mich. Malones jie patys 
tuojau atsišaukti.

Durant sport toųring, 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

KĄ JUS turit mainymui? 3 apt. 
po 6 kambarius, 4529 N. Sawyer Av. 
taipgi du geri bargenai, Northwest 
side, '8 ir 10 kambarių, tinka dėl 
rooming house. — 4 ap. mūrinis, pe
čium ir furnas šildomas, geroj vie
toj, mainysiu į bungalow arba lotų. 
—8 apt. po 4 kamb. kiekvienas, 4700-10 
Beldan Av. Jums nereikia turėti pinigų 
mainyti i tuos namus. Mr. Lindaman, 
Verną R.E.Co.,5007J/6 Irving Park Blvd.

K
PARDUOSIU ar mainysiu puikiau

sių rezidencijų Mt. Greenwood ko
lonijoj, yra 1 akras žemės arba 8 
miestavi lotai, 7 kambarių 
furnas šildoma, yra gasas, 
ir vanduo, bames, 2 kuru 
karvė, vištos ir kalakutai., 
šieno dėl karvės jau 
Visokių daržovių apsodinta, puikus, 
didelis sodnas visokių vaisių, trans- 
portacija gera, į meistų nuvažiuoti 
galima į 45 minučių, o geležinkeliu 
j 25 minutes. Krautuvės yra arti. 
Esu priverstas parduoti, nes 
pirkau biznį ir turiu prie vietos gy
venti. Namie galima matyti po 
valandai po pietų,

3300 S. Emerald Avė., 
o rezidencija randasi,

3415 W. 114 St.,*
Tel. Boulevard 3290 
WM. VALENTINE

stuba, 
elektra 

garažas, 
Taipgi 

prigatavota.

4

O, BOY, žiūrėk čia, 33x125, rest- 
ricted, 2 flatam arba apartmentui, 
79 & Cicero. *
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9946 S. Throop St. Chicago, III.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

M & K Motor Sales
Chicagoa Hcnlauai ir ataakančhMiHl vartotų 

karų pardavinėtojai. 100 garantuotų vartotų 
karų, pilnai įrengti, gerame mechaniškame 
atovyjo, 
92000. 
no kiemą 
mainais.

karai parduodami 
Mes turtine 
reikal amu.

nuo $180 iki 
kart) kuria tinka vi- 

Caah, iiinokSjiinaiH,

OI L STATI ON, kampas Garfield 
Blvd., mainysiu į 2 flatų namų arba 
bungalovv, kaina, $21,000.

Marųuette Manor bargenas, kam
pas 73 St. ir S. Francisco Avė., 
72x125, kaina, $4600, cash $1500.

S. M. GIRLICH, 
3042 Wentworth Avė. 
Phone Calumet 4663

PARDAVIMUI 2 aukštų medinis 
namas, 2-4 kambarių, 2 karų, gara
žas, yra visi įrengimai ir apmokėti. 
Gera priežastis pardavimo. 5223 S. 
Robey St.

0811-13 So. Halatod Sv.

BE KOMISO 
Mažos Paskolos 

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

1647 W. 47 St.

PAJEŠKAU pusininko j bučemę ir 
grosernės biznį, nes vienam per 
daug darbo, esu pavienis. 919 W. 
§3 St.

Morgičiai pirmi ir antri 
f nuošimėlali padarom! | M 

valandai. 
Mara išlygoz bus jums naudingos. 

Kreipkitės pas 
M. J. KIRAS.

ttelp Wanted—Malė

REIKALINGAS Insurance Agen
tas. Patyrimo nereikia, išmokiname. 
Atsišaukite 8 vai. iš ryto.

P. U. PATRICK 
Western and Southern Life 

Insurance Co.
6255 So. Ashland Avė.

Nash, 1927, advanced 6, važinė
tas tik 4300 mylių ........... $645

Dodge, 1927, sedan, važinėtas 
2600 mylių, bargenas ....... $495

Buick, 1926, Masetr 6 sedan, 5 
pasažierių, tik ................... $550

Chrysler, 1927 “70” coupe, su 
rumble sėdynė, tik ........... $550

Peerless, 1927, sedan, kaip nau
jas

MAINYSIU savo 4 kambarių na
mų ant loto arba mašinos, randasi 
Brighton Park. 4448 S. Westem Avė.

GERAS 50 pėdų kampinis lotas, 2 
aukštų mūrinis namas, delikatesen ir 
grosernė, su 4 kambarių flatu su va
na ir 6 kambarių flaas viršuje ir 
U4 aukšto mūrinis, 4 kambarių fin
tas ir šapa, karštu vandeniu 
mi, 2 karų garažas.

Viskas išrenduota.
Su $10,000 galit vaikti.

6958 Carpenter St.

šiklo-

imk

........................ $750
Chrysler, 1927 “58” sedan, be

veik naujas ........................... $425
Lengvais išmokėjimais

Visi karai pilnai įrengti, naujų ka
rų garantija, išrodo kaip nauji. At
dara iki 10 vakaro.

HALSTED AUTO SALES 
2560 So. Halsted St.

Farms For Sale
       

FARMA ant pardavimo 175 akrai 
žemės, 135 akrai dirbamos ir 40 akrų 
puikios girios su budinkais, padargais 
gyvuliais ir javais, tik vienų komų 
pasodinta yra 40 akrų, tomaitu 3 ak. 
bulvių ir visokių daržovių keli akrai 
yra daug paukščių, tik vienų ančių 
daugiau 100 štukų, kaina $6200, 
$3.500 įnešt, o likusius ant lengvo iš
mokėjimo. Mananti pirkti, atsišaukit 
šiuo adresu: Mrs. Zuzana Adams, R. 
1, Box 58a, Berlin, Md.

TURIU PARDUOTI savo 4 lotus 
už “Cash” arba mainysiu į bunga- 
low bei į nebrangų dviejų flatų na
muką, 2 latai randasi prie 58-tos 
?atvės prie pat So. Harlem Avė.

isi įrengimai; kiti 2 lotai prie 69 
Place, tarp Central Park Avė. ir 
Crawford Avė.' — vienas blokas nuo 
Marųuette Parko — čia tiktai yra 
šalygatviai ir vanduo. Visi lotai po 
30 pėdų. Kreipkitės tiesiai prie lotų 
savininko

MICKEVIČIUS
1789 So. Halsted St.

■M

Išsirinkite Vienąi
Parduosiu 5 flatų naują kampinį 

namą arba priimsiu į mainus mažes
nį namą, lotus, arba biznį. Šis na
mas yra vienas iš geriausiai įrengtų 
Marųuette Parko apielinkėj.

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

Dar vienas, tai yra dabar stato
mas namas ant 7 Ist St. prie Tai man 
Avė., tai bus 5 flatai, 2 nedideli što- 
riukai arba galima palikti į vieną ir 
2 mašinų garadžius, tai bus vienas 
iš praktiškiausių namų ant 71 st St., 
jei tamsta manote užsidėti bile kokį 
biznį, ypatingai dry goods, hardware 
arba kriaučysLę, tai geresnės vietos 
negalite rasti. Del pilnesnio pasi
kalbėjimo atvažiuokite į musų ofisą, 
2547 W. 71st St.

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

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

John Pakel and Co.
General Building 
Contractors and 

Real Estate

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

Pasimatyk greitai

ED. W. BAKS
BAKŠEVIČIUS

4392 Archer Avė. 
Tel. Virginia 0055

galite
dviejų

trustee yra Central- - - - &
pui-

Pabudavosim 2 flatų 
arba bungalow ant 

jūsų loto
Mes pastatysime jums Chicagoj 

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

Ofisai Chicagoj ir priemiesčiuose, 
atdari vakarais ir nedėliomis.

TRIANGLE 3299

PARDAVIMUI, tik $200 cash, ki
tus po $40 į 
aukšto namą, 
žas, netoli 26 
Galite tuojau 
kaina $3200.

$500 cash, 
pirksite naują mūrinį modernišką 
oungalow, ką tik užbaigtas, į Lyons. 
Didelis lotas, netoli noujo valstijos 
kelio ir Forest Preserves, 3 blokai 
nuo Berwyn-Lyons gatvekarių ir bu- 
šų, kaina tik $6500.

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

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

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

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

FRANK J. PETRU,
1448 W. 18 St., 
Tel. Canal 0806

mėnesį, nupirksite 1 
krautuvė, didelis gara- 
St. ir Wentwortįh Avė. 
įsteigti bile kokį biznį,

kitus kaip rendą, nu-

PARDAVIMUI 10 fiatų ir 3 Storų 
namas. Didelis bargenas. Garu šildo
mas. Rendos neša $6500 metams. 
Padaryk pasiūlymą. 5339 - 41 - 43 
Wentworth Avė.

PARDAVIMUI penkių ruimų bun- 
galovv, gas, eleetrie, vana ir furnace 
apšildomas, lotas 145 pėdų ilgumo, 
30 pėdų platumo. Atsišaukite nuo 
penkių, subatoj nuo pietų. J. V., 4056 
Montgomery Avė.

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

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

AR JUS TURIT LOTĄ?
Mes pabudavosim namą ant jūsų 

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

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

Central 5901-2-3

3 MIEGRUIMIAI
Moderniškas 6 kambarių bungalow, 

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

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

7168 and 7089 W. Grand Avė.

CERTIFIED NAMAI 
Statomi per Carpenter

Puikios rezidencijos, 2 flatų, 6 
kambariai apačioj, 5 viršui, $11.000 
$750 įmokėti, po $80 į mėnesį. Yra 
visi reikalingi įrengimai. Lai vienas 
flatas užmoka jūsų rendą. Kamba
riai dideli ir šviesus, puikiai deko
ruoti, aržuolinės grindys, porčiai, 
puikiausi virtuvė, Crnne plumbingas 
įmūryta vana, cementinis skiepas, 
skalbykla, 37lotas, netoli gražiai 
medžiais apsodintos Wilcox ir Maple 
Avė., prie valstijos kelio, vienas blo
kas nuo biznio sekcijos, 45 minučių 
važiavimo nuo vidurmiesČio.

L. S. Carpenter & Co. 
Statytojai 

Garfield State Bank Bldg., 
Madison and Crawford.

Room 812.
Phone Van Buren 1600 

Arba šaukit 
Downers Grove 491


