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Lenkai įteikė Tautų Sąjungai Lie
tuvos sutarties projekto tekstą

Kaltina Lietuvą, kad ji neklausanti Sąjun
gos ir ambasadorių tarimų ir atsisa
kanti nuo nepuolimo ir arbitražo su
tarties su Lenkija

GENEVA. Šveicarija, liepos basadorių konferencijos nuo-. 
13. — Lenkai šiandie įteikė sprendi, atsisakanti daryti ne- 
Tautų Sąjungai tekstų sutar- puolimo ir arbitražo sutartį ii 
ties projekto, kurį Lietuva da- norinti priversti Lenkiją, kad 
bar buvo pasiūlius Lenkijai, ji savo sienų dalį paliktų be

kariuomenės apsaugos.
!>enkai taipjau skundžiasi 

kad Lietuva 
’* mo- 

Są jungos tarimus ir prieš am- keti jai nuostolių atlyginimą.

bet kurį pastaroji atmetė.
Lenkai skundžiasi, kad Lie

tuva savo pasiūlytu sutarties Tautų Sąjungai, 
projektu einanti prieš Tautų norinti priversti Lenk''

Laivas Augamos, kuris prie Puntra Chimpcl sudužo, žuvo apie 300 žmonių. Laivas priklau
sė Chile respublikai.Rusų laivas Krasin išgelbėjo dar penkis 

dirižablio Italia įgulos žmones
šeši yra visai prapuolę ir ma
noma, kad jie jau senai yra 
žuvę.

Be tųjų, dar bent devyni ki
ti yra prapuolę atšiaurės le
duose. Tai žmonės dviejų gel
bėtojų partijų, išvykusių diri
žablio Italia nukentėjėlių ieš
koti. Garsaus švedų tyrinėto
jo kap. Boaldo Amundseno va
dovaujama šešių žmonių par
tija praeitą mėnesį aeroplanu 
išskrido iš Norvegijos į atąiau- 
rę ir dingo. Antra, kap. Sora 
vadovaujama Italijos alpiečių 

pašliužininkų trijų žmonių par
tija, prieš keletą savaičių pa
šliūžomis išvyko j>er Žiemių 
Rytų Žemę ir taipjau žlugo.

Pagaliau nelaimė kliudė ir 
patį rusų aviatorių čuchnov- 
ski su keturiais jo draugais. 
Suradęs Dro Malmgreno gru
pę, kurią paskui laivas Krasin 
išgelbėjo, Ėuchnovsky ir jo 
draugai buvo vakar priversti 
savo aeroplanu nusileisti le
duose netoli nuo Žiemių Rytų 
Žemės, ir nusileisdami sužalo
jo savo mašiną. Maisto jie tu
ri dviem savaitėm. Jie steng
sis sutaisyti savo aeroplaną, 
kad galėtų parskristi atgal į 
laivą Krasin, iš kurio jie iš
skrido.

Atgijo viltis surasti ki
tus nukentėjėlius

MASKVA, liepos 13. — Iš
gelbėjęs dvi dirižablio Italia 
nukentėjėlių grupes, viso sep
tynis žmones, ledų laužomasis 
laivas Krasin stengsis dabar su
rasti kitus, kurie prapuolė, iš
vykę gen. Nobile žmonių ieš
koti, jų tarpo kap. Amund- 
seno partija.

Atgijo viltis surasti taipjau 
tuos šešis ekspedicijos į žie
mių ašigalį narius, kurie, ka
tastrofai įvykus, gegužės 25 
dieną buvo nunešti su diri
žablio Italia balonu ir kurie 
ligšiol buvo laikomi žuvusiais.

Gen. Nobile, kuris dabar yra 
Kings Įlankoje, pranešė laivui 
Krasin, kad balono nuneštų 
žmonių grupė, vadinama “Al- 
essandri” partija, turinti būt 
netoli nuo dabartinės laivo 
Krasin pozicijos į žiemių ry
tus nuo Foyn salos, netoli nuo 
tos vietos, kur buvo išgelbėti 
penki Viglieri grupės žmones.

Del tų pranešimų Maskvoj 
atgijo viltis, kad toje grupėj, 
rasit, bus ir kap. Amundseno 
partija, kuri birželio 18 dieną 
išskrido iš Tromsoe, Norvegi
joje, į atšiaurę ir prapuolė, 
šitokią nuomonę yra pirmas 
pareiškęs garsus tyrinėtojas 
Fritjofas Nansen.

ROMA, Italija, liepos 13. — 
Bazės laivas Citta di Milano 
Kings Jlankoj, Špicbergene, 
praneša, kad ledų laužomasis 
rusų laivas Krasin vakar 9 va
landą vakaro (3 valandą po 
pie ų Chicagos laikrodžiu) iš
gelbėjo penkis dirižablio Ita- 
lia nukentėjėliu , kurie su gen. 
Umbertu Nobile buvo ant le
do lyties Į žiemius nuo Foyn 
salos.

Išgelbėtieji yra: Įeit. Alfred
as Viglieri, italų navigatorius; 
prof. F. Bthounek,- ėechoųlovo
kų meteorologas; Giuseppe Bio- 
ggi, radio operuotojas; Natale 
Ceccione, vyriausias motorų in
žinierius, kuriam dirižablio ka
tastrofoj buvo nulaužta koja, 
ir Filipas Troiani, inžinierius.

Rusai išgelbėjo septy
nis Italia įgulos .

žmones
Tuo bildu rusų laivas Kra

sin išgelbėjo atšiaurės leduo
se septynis susikibusio dirižab
lio Italia/ žmones.

Kiti du, kelioiiką valandų 
anksčiau išgelbėti, buvo kap. 
Mariano ir kap. Zappi, pilo
tas ir navigotorius, kurie per 
keturiasdešimt tris dienas ban
dė ledais prisigriebti prie sau
sumos. Dr. Finu Malmgren, 
švedų meteorologas ir jųdvie
jų vadas, buvo nebegyvas. 
.Juodu ir Dro Malmgreno kū
nas buvo paimli laivan Kra
sin.

Matė kitus laivo pa
galbos šaukiančius

Krasin’o kapitonas praneša, 
kad kai laivas, išgelbėjęs Dro 
Malmgreno kuopelę, plaukė 
gelbėti penkių kitų nukentė
jėlių ties Foyn sala, jis matė 
toliau leduose dar keletą žmo
nių, kurie desperatingai moja
vo laivui ir prašė pagalbos. 
Jiems ženklais būvi atsakyta, 
kad jie bus paimti, kai laivas 
grįš atgal.

Prof. Samoilovič, sovietų pa
galbos ekspedicijos vadas, ma? 
no, kad šaukusieji pagalbos 
veikiausiai esą alp'ečių pašliu- 
žininkų partijos žmonės, ku
rie pašliūžomis buvo išvykę 
gen. Nobile žmonių ieškoti *ir 
prapuolė. •

Penkiolika vis dar tebė
ra atšiaurės leduose
Iš šešiolikos žmonių, kurie 

gegužės 23 dieną išlėkė diri- 
žabliu Italia j žiemių ašigalį, 
ikišiol tapo išgelbėti aštuoni. 
Apie du yra tikrai žinoma, 
kad jie nebegyvi, o likusieji
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Mussolini dėkoja ru
sams už šaunią pagalba

ROMA, Italija, liepos 13. — 
Italijos laikraščiai garbina did
vyriškus rusų laivo Krasin’o 
Žygius gelbėjime dirižablio Ita
lių nukentėjėlių, o premjeras 
Mussolini pasiuntė prof. Sa- 
moilovičui, Krasin’o gelbėtojų 
ekspedicijos vadui, dėkingumo 
radiogramą.

Tiroliečių protestai 
prieš Italus

________Z—
VIENA, Austrija, liepos 13.

— Pietų Tiroliaus žmonių 
ūpas prieš italus labai paki
lęs dėl italų padėto ant karo 
paminklo parašo, kuriame pa
sakyta, kad italai išviję iš to 
krašto svetimšali (tai yra au
strų vokietį), jo kalbą, jo įsta
tymus ir jo meną.

Į Vieną buvo atvykę 289 
Pietų Tiroliaus miestų mieste
lių burmistrų protestuot vy
riausybei dėl tokio parašo ir 
dėl to, kad Italija per šešias 
dienas laikė uždarius sieną nuo 
austrų, tačiau Austrijos kanc
leris Seipe1 nesugebėjo jų pa
tenkinti. Burmistrai apleido 
kanclerio rūmus labai pasipik
tinę.

Pietų Ti rolių je įvyko dide
lės austrų demonstracijos prieš 
Italiją.

Meksikos lakūnas 
Carranza žuvo

NEW YORKAS, liepos 13.
— Miške tarp Atison ir Chats- 
worth, apie 25 mylias į pietus 
nuo Mount Holly, N. J., šian
die po pietų rado sudužusį ae
roplaną ir negyvą, labai ap
degusį lakūną.

Pasirodė, kad tai butą jau
no Meksikos aviatoriaus, kap. 
Emilio Carranza, praminto 
“Meksikos Lindberghu”.

Nebodamas užeinančios per
kūnijų audros, kap. Carranza 
ketvirtodienio vakarą išskrido 
iš Roosevelt aerodromo, Long 
Islande, namo į Meksiką. Iš 
viso matyt, kad jis su aero
planu buvo perkūno nutrenk
tas.

Meksikos maištinin
kų vadai suimti

MEKSIKOS MIESTAS, lie
pos 13. — (Jautas šiendie iš 
Pueblo pranešimas sako, kad 
ten tapę suimti du Meksikos 
maištininkų vadai, Carlos Ve- 
lez ir Jose Guadalupe Osorio.

Kroatų vadai sutiko 
remti naująją ‘eks

pertų valdžią’
BEI GRABAS, Jugoslavija, 

liepos 13. - Laimėję priža
dėjimą, kad dabartinis parla
mentas bus paleistas, Kroatų 
valstiečių partijos vadai suti
ko nebesipriešinti pereiginiam 
“ekspertų kabinetui.”

Jie sutiko remti tokią val
džią, kurioje kroatai turės ly
gią su serbais atstovybę. Slo
vėnai taipjau bus kabinete at
stovaujami.

Naujojo kabineto ministeriu 
pirmininku bus gen. Stefan 
Hadzič.

Kėsinosi ■ nužudyti 
Belgrado polici
jos viršininką

BELGRADAS, Jugoslavija, 
liepos 13. — šiandie vidaus 
ministerijos rūmuose įvyko pa
sikėsinimas nužudyti Belgrado 
policijos viršininką Živojiną 
Lazičą. Lazič buvo sužeistas 
į galvą.

Nepažįstamas asmuo, kuris 
paleido keletą šūvių j Lazičą, 
po to tuojau pats nusišovė.

Įsakė $500,000 degtinės 
sunaikinti

NEW YORKAS, liepos 13. 
— Federalinis teisėjas Mosko- 
witz Brooklyne įsakė sunaikin
ti tarp $500,000 ir $750,000 
vertės degtinės, kuri praeitų 
metų rugpiuČio mėnesio 12 
dieną buvo suimta garlaivy 
Ansonia.

Ta degtine priklausė dviem 
Vokiečių kompanijom, bet jų 
atstovai teisme nepasirodė.

Chicagai Ir apialinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Didumoj debesiuota ir vė
su', vidutinis, daugiausiai žie
mių rytų krypties vejas.

Sekmadienį veikiausiai bus 
gražu ir šilčiau.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 65° ir 67° F.

šiandie saulė teka 5:26, lei
džiasi 8:25. Mėnuo teka 3:27 
ryto. -II

Kanada — didžiausia 
kviečiu eksportuotoja
WINNIPEG, Man., Kanada, 

liepos 13. — Kanada yra di
džiausia pasauly kviečių eks
portuotoja. Ji eksportuoja 
kviečių svetur tiek, kiek Indi
ja, Australija ir Argentina 
daiktan paėmus. «

Francijos socialistų 
suvažiavimas

PARYŽIUS, liepos 13. — 
Ryloj [šiandie! prasidės Fran
cijos socialistų partijos suva
žiavimas, kuriame bus nusta
tyta partijos politika busima
me tarptautiniame socialistų 
kongrese, kuris įvyks Briuse
ly rugpiučio 2 dieną. Mano
ma, kad svarbiausi klausimai, 
kuriais kongresais turės pasi
sakyti, bus nusiginklavimo ir 
susijusios su juo Beino kraš
to evakuacijos problemos, 
taipjau karo skolų ir repara
cijų klausimai.

Trys Albanų politi
niai nužudyti

TIRANA, Albanija, liepos 
13. — šiandie čia buvo nužu
dyti trys Albanijos politiniai 
kaliniai, mirties bausmei pa
smerkti dėl jų tariamo sąmok
slo prieš prezidentą Ahmedą 
Zogu.

Jie buvo areštuoti praeitų 
metų lapkričio mėnesį.

Chicagos rusų popas 
nuteistas kalėti

Viliojo iš žmonių pinigus neva 
carų brangenybėms išpirkti

NEW IIAVEN, Conn., lie
pos 13. — Rcv. John Dudi- 
kov, rusų stačiatikių popas, 
kuris buvo atgabentas čia iš 
Chicagos, kaltinamas dėl pri- 
gaudinėjimo žmonių ir išvilio- 
jimo iš jų didelių sumų pini
gų, prisaikintųjų posėdininkų 
buvo pripažintas kaltas ir nu
teistas dvejiems metams val
stijos kalėjimo.

Popas Dudikov Connecticute 
ir kitose rytų valstijose rinko 
iš ten gyvenančių rusų pini
gus, pasakodamas jiems, bu
sią į Ameriką tapę pargaben
ti Rusijos karūnos brangak
meniai, verti 21/2 miliono do
lerių, ir didelės rusų cerkvių 
brangenybės, už kuriuos rei
kią sumokėti labai brangus 
muitas.

Žemės ukiui gresia 
katastrofa

“Lietuvos Žinioms” rašo iš 
Biržų:

Musų gyvenimas labai inar- 
katnas: paskendome, nieko ne 
pasčjome ir todėl ateities per
spektyvos daugiau negu liud- 

I uos. Ūkininkai atleidžia sam- 
i dinius, kurie neturi darbo, i
i Vakar Biržuose rugių centne- 
! riui mokėjo 50 litų. Tai, žino
ma, panikos pasėkos ir jei 
gu oras pasitaisys, rugių kai
na kris. Nedarbas jau yra.

Vengrai išvijo šuleri 
‘Burbonų princą’ 

amerikoną
BUDAPEŠTAS, Vengrija 

liepos 13. — Vyriausybės įsa
kymu, iš Vengrijos tapo iš
vytas vienas aferistas, kuri' 
vadinos save “BUrbonų princu 
Liudviku,” Ispanijos karaliaus 
Alfonso giminaičiu.

Pasirodė, kad tikras jo var
das yra Constantine Glickly 
Kilęs iš Rumunijos. 1914 me 

|tais jis atvyko į Jungtines 
i Valstybes ir priėmė Amerikos 
’ pilietybę, savo tikrąjį varde 
: pakeitęs “Maufice Marcei!' 
vardu, o paskui tąjį vėl pa
keitęs vardu “Don Luis dt

i Bourbon.”
Budapešto policija sako, kac 

1 tas “princas” esąs jos senas 
i pažįstamas: jis jau pirmiai 
buvęs areštuotas ir išguitas 
laukan už čekių klastavimą.

Keturi asmens žuvę 
aeroplano katas

trofoje
C.ROYDON, Anglija, liepos 

13. — Keturi asmens, du vy
rai ir dvi moterys, šiandie žu
vo liepsnose, jų aeroplanui nu
kritus žemėn ir užsidegus. Vie
nas žuvusių yra Craydono ae
rodromo direktorius A. Hali.

Aeroplano pilotas buvo skau
džiai sužeistas ir tapo nuga 
bentas į ligoninę, o dar vie
nas pasažierius išliko sveikas.

Pavogė vaiką; reikalau
ja $8,000 išpirkti

MIAMI, Fla., liepos 13. — 
Praeitą naktį, kai turtingos 
viešbučio savininkės, Mrs. M( 
Allister, nebuvo namie, iš jos

I namų buvo nežinia kieno iš
neštas jos trejų metų sūnūs, 
Billy. ‘ i

Šį rytą motina buvo pašauk
ta telefonu ir jai pranešta, 

i kad jos vaikas ešąs saugioje 
; vietoj. Jis busiąs jai sugrąžin
tas, kai ji sumokėsianti $8,00(1 
išpirkimo pinigų. Telefonu Mrs. 
McAllister buvo įspėta 'neban
dyti ieškoti vaiko su policijos 
pagalba.

šeši Amerikos jūreiviai 
peiliais susibadė

MONTEVIDEO, Uruguaja 
liepos 13. — Jungtinių Valsty
bių prekybos laive Crofton 
Hali čia tarp jurininkų kilo 
kruvinos kautynės ir šeši jų, 
peiliais subadyti, teko padėti 
ligoninėje.

Kautynės jvyko tarp baltų 
jurininkų ir negrų. Du negrai 
ir keturi baltieji buvo skaud
žiai sužaloti. Tos peilių kovos 
priežastis buvo rasių nesiken- 
timas. .. ri naudai

Iš Biržų padangės
Nepaprastas pavasaris

Senesnieji žmonės pasakoja, 
kad neatmeną tokio lietingo 
pavasario koki pergyvenome. 

Diaug kam supuvp išplautos 
bulvės, dar nepasėtas vasaro
jus. Žmonės dejuoja ir laukia 
kas darysis ateity.

Duonos netruks
Pastaromis dienomis paste

bėtas Biržų m. duonos pabran
gimas ir, gali būt, kartais dirb
tinas trukumas. Tam užkirsti 
Šėmės Ūkio Draugija užpirko 
iš Šiaulių Žemės L’kio Kope- 
ratyvų Sąjungos elevatoriaus 

vagoną rugių, kurį šiomis die
nomis atveš į Biržus. Kaina 
bus prieinama ir pasižadėję ne 
kelti duonai kainų duonkepiai 
Lapienė ir Dagys gaus rugių 
pirmoj eilėj. Dėl panikos ūki
ninkų likviduojamus gyvulius 
Draugija pradėjo supiikinėti 
dėl mėsos šaldytuvų ir sker
dyklos “Maisto” ir tuo ūki
ninkus apsaugos nuo išnau

dotojų.
Bado pavojaus nėra

Kuomet Biržų apskrityje ne
paprastos liūtys ir didžiausi 
potviniai, Suvalkijos kai kurie 
ūkininkai nusiskundžia dėl sto
kos lietaus. Kauno apylinkės 
irgi esančios neblogame stovy
je. Labiausia! nukentėjęs Bir
žų ^nskritis ir Šiaulių apskri
ties Pakurše.

Kariuomenės teismas 
nuteisė 8 komunistus
MARIAMPOLĖ. Birželio 

1 d. Kariuomenės Teismas na
grinėjo devynių bylą, kurie
buvo kaltinami priklausymu
komunistų organizacijai ir pla
tinimu komunistines literatū
ros. Aštuoni pripažinti kaltais 
ir nuleisti: 1. Kopočius L. 3 
metams sunkiųjų darbų kalė
jimo (Mariampolės mok. se
miu. IV-jo kurso mokinys); 
2. Vaišnora, 2 metams (gim
nazistas) ; 3. Grabauskas, 1 
metų drausmės kalėjimo (Ma
riampolės mokytojų seminari
jos II-jo kurso mok.); 4. Zar- 
deckas, 1 met.; 5. Hopas, 9 
mėn.; 6. Ekertas Oskaras, 1 
met.; 7. Ekertas Richardas, 
6 mėn. ir 8. Narkevičius, (> 
m;ėn., o 9. šalavijienė Marė 
išteisinta.

Pono Herbačiausko žy
giai Lenkijoje

“Vilniaus Aidas” Nr. 70 ši
taip rašo apie p. Herbdčiau- 
sko veikimą Lenkijoje.

“Prof. Herbačiauskas, kuris 
dabar vieši Lenkijoj, nesiliau
ja piršliavęs tarp Lietuvos ir 
Lenkijos. Varšuvoje užsienių 
laikraštininkams jis patiekęs 
planą Vilniaus klausimui sprę
sti. Lenkija turinti suteikti 
Vilniaus kraštui autonomiją. 
Tuo busiąs patenkintas Lietu
vos prestižo klausimas ir at- 
siversiąs kelias Lietuvos ir 
Lenkijos susiartinimui.

Šiam planui pritaria kairie
ji ir marš. Pilsudskis.”

IŠTRĖMĖ KOMUNISTĘ

KLAIPĖDA. — šiomis die
nomis Klaipėdos komendantas 
ištrėmė Pėrės Ode į Telšių 

apskr. visam karo stovio me
tui, kaipo įtariamą komunistų 

veikiančią.
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Atskirtieji
J. Šimkaus-Nėtio vaizdelis

nim į greitimąjį kambarį! Štai 
ir rakčiukas”!

Dvi Pono Dievo tekintos ko-

“gal atvažiuos? gal persiri
siu?” Lūšnos vidus pragaras. 
Langai patalais užleisti. Kil-

Atitarumbijo scuė Pocienė 
rūgusio pieno kuodį pas kaimo 
raštininkėlį — aUitajrnavusį 
maskolį.

Pabrėžk trejetą žodpalai- 
kių mano ponaičiui į Kauną.

Patapšnojo petį, galvą. Smai
lios, žilsvos akys tysterėjo ilgų 
žvilgį. Lyg Marsas perkasais 
išraižytas veidas, — krūptelėjo. 
Plunksna duksterėjo į maro 
metų rašalinės dugną.

—Tik dailiai ponaiti. Nors 
senis jau patalo nebepaliks, bet 
rašyk dalikatniai: “tik susir
go!” Parašė. Nusilenkė 80 me
tų galva ligi pat 22 metui ran
kos ir maskoliaus žodžiais ta
riant —senas griozdas išstenė
jo iš kambario. Eina senė. Mė
lynos lupos čepsi: “Kažin kiek 
reiks priklijuoti ? 15 centų už
teks, nes daugiau neturiu” — 
šliaužia kojos tolyn.

Susiviję pirštai kaip seno 
krežio grobiai, pritempė pašto 
ženklą prie pamėlynavusių, dru
giu drebančių lupų ir liežuvis 
lyžt nušliaužė. Paskiau laiškas 
bampterėjo į tuščią vieno mies
teliūkščio pašto dėžutę. Čiužt, 
Čiužt nušlepeno sunkios mote
riškos kojos 20°C sniegu.

Laiškas vartėsi miestelio 
pašto viršininko taukuotuose 
pirštuose. Čia blynai kepo, čia 
paštą pakuoti. Riebiais šonais 
laiškas įlindo tarp kitų savo 
draugų. Keliolika kilometrų 
sniegino kelio. Paskiau trau
kinys. Toliau dideli rūmai, 
daug rankų ir pagaliau puikios 
durys rokoko stiliaus karnizais 
prie kurių dėžutė: “Dr. Pocius. 
Laiškams”. Ranka paleido 
laišką ir tas atsitūpė dėžūtės 
dugne.

P. Pocius sukasi, kaip vijur
kas. Daug reikalų. Autas gat
vėj, kaip višta perekšlė, kosti. 
“I posėdį, į banką, į draugijos 
centrą, į rautą!” — įvairios ro
dyklės kryžiavojas po daktaro 
galvą. Laiškas. Paskaitė Nu- 
umzdė sau į usiukus — serga! 
Bet aš važiuoti į juos laiko ne
turiu!” Autas gatvėj — be 
galvos, tartum. Ryt senų metų 
galas. Tūkstantis reikalų pra
šosi iš širdies laukan. Autas zu
ja. Kaž kur konkė talanduoja. 
Iškabos, langai mostaguoja. Vi
sur šalčio ir»balsvumos — iki 
žiaunų. Daug Dr. Pociaus rei
kalų nusisuko sprandą. Ir Nau
ji Metai. Močios taukinas 
laiškas palindo po didelės po
pierių krūvos, kad nesušaltų, o 
širdis takterėjo: “kad bus rei
kalas—telegramą duos!” Tik 
visai tai širdžiai išgaravo, kad 
norint telegramą duoti, turėtų 
80 metų kojas 30 kil. šliaužti. 
Kaunas to nežino.

Liuksusinė salė, valgiai ir 
laipsniniai svečiai. Dr. Pocius 
merkia vieną akį į vieną šoną, 
kitą į kitą ir šampanas gomu
ry svyla. Raudonos gelumbės 
lupos slenka prie daktaro au
sies: “Mesk juos! Eik su ma

jos, kaip kalvarato blauzdos nojasi dvi krutinės ir lupos ty- 
, trepsi ir dreba* Papirosų du- Ii. Kaime jaunikliai armoniką 
mai svaigsta ir virsta pro ven- gvoltavoja ir laido gerklę. Kaž 
tiliatoriaus gerklę. kur išsprūsta duboltovkos šu-

Iš kito šono kurmiu kailio vis. Reiškia: jau netoli... Valio! 
akys kepina daktarą ir besipur- Į sveikatą! Visas pasaulis į 
tydamas bubikopfas rodo kitą sveikatą!
“getutinį kambarį”. Daktaro “Gal man mukelę, motin?”— 
krūtinėj ir apie juosmenį visi susijaudina stingančios lupos, 
velniai ir visi aniuolai šoka.' šokstasi senė. Ir muka ir šven- 
“Už visų sveikatąą!”— šūkteri ti kadugiai, ir vanduo šventas. 
Dr. Pocius li-li-link-nuaidi tau- Pagaliau senas, bet vaikiškas 
rių šonų aimana. Kojytės vi- šūkis ‘Jėzulėliau!’’ Senio abi 
sai neberimsta. Ties daktaro akys —jau palubės kertėj, tarp 
besivartančiom akim atsistoja, voratinklių. Grabnyčia nusijuo- 

ikaip kelneris, didelis klaustu- kė liepsna. | kambarį keletas 
kas: “Su katra iš bubikopfų žmogysčių ir daug šalto oro
sėlinti į gretutinį?

r—war*<!***'
“Abi aš myliu! Jei nesipešit 
tai visi trys”. Užsirakina 

durys, o už durų du moteriški 
ir vienas vyriškas sutvėrimas 
“laukia”.

“Dar Regina! Dar pabu
čiuok... Liucija! Ech Liucija!” 

ir girtos rankos graibstosi 
griešnų lupų. Ant minkštų, šil
tų kilimų maskatuoja aniuoliš- 
kos dviejų moterų kojos ir vy
riška širdis brenda ir brenda 
į nuodėmę gilyn. Jau iki kelių, 
aukščiau. Jau iki jausmelis— 
viskas svaigsta ir sukas. Laik
rodis—12! Dar keletas sunkių 
alsavimų — pakaks. Umždžia 
varpai nebylę gaidą. Dūžta 
taurių šonai ir šoviniai kažkur 
pupomis ir žirniais laksto. 
Linksma.

“Gal gi sūnelis atvažiuos? 
Kentėk! Stumk gyvenimėlį į

įžengė. Klaupia žmogystos. 
Dunksteri senis kojomis į lovos 
kojūgalį ir išsitiesia. Senė ne
teko kvapo. O už lango visas 
pasaulis—į sveikatą!

Dr. Pocius spaudžia drau
gėms ir draugams Naujus me
tus j delnus ir linki visko, ko 
tik girta galva gali išgalvoti.

(“N. ž”)

“KARALIENĖ DAR NENU- 
SISKUTO!”

(Istorinis anekdotas).

XVII šimtmety Anglijoj teat
ro vaidintojais galėjo būti tik
tai vyrai, kurie vaidino ir mo
teriškus vaidmenis. Vieną kar
tą Karolis II negalėdamas su
laukti vaidinimą pradedant, pa
klausė kokia užtrukimo prieža
stis. Teatro direktorius, susi-

naujus metelius! — kužda senė , rūpinęs paaiškino: “Jūsų Di- 
Pocienė svirdinėdama apie se- denybe, dovanokit, bet karalie- 
nio-vyro guolį. Sunkios se- nė dar nenusiskuto!”.
nio blakstienos, kaip pagirys,----------------------------------------

P Kone V irgi m u 20 5 4

JOSEPH VILIMAS
Namu Statymo
KONTRAKTORIUS

4558 S. Wa»htenav» Avė. Chicago, III

išlengvo susikloja, sulimpa. Pro 
baltus šerius išsisunkia sūrūs 
skystimas —ašara. Vėl atsiplė- 
šia blakstienos. Du dideli, pilki 
kamuoliai smenga vis giliau į 
kaktą ir kažkur smegenys sun
kiai fabrikuoja paprastą mintį
--------------------------------------- I ------------------- -----4———————
/ *'* *—— ———„I | Hį

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greičiausi plaukiniai per okeaną pasauly. Išplaukimai iš New Yorko 

j Southampton kas Sereda vienu ir milžinų ekspresinių laivų
Berengaria Aq ui tania Mauretania

o paskui saužemiu i Kau- 
New Yorko į Kauną $203 ir 
brangiau. Atskiri kambariai, 
erdvi vieta, geras naminis val
gis, mandagus patarnavimas. 
Del kitų infirmacijų klauskite 
bile Cunard agento, arba ra
šykite tiesiai pas:
346 N. Michigan Avė., Chicago z ■

ną. Pamatykite Londoną 
pakely. Taipgi tiesiai į 
Londoną kas Pėtnyčią 
nauji, aliejų varomi lai
vai. Trečios klesos laiva
kortės j abu galų iš

CUNARD LINE

KORESPONDENCIJOS
I ■ I ■■■ I II *

Carney, Mieli.
Lietuvių Ūkininkų Draugystės 

susirinkimas

Sekmadienį liepos 1 d., įvy
ko šios draugystės susirinki
mas pas draugus Sherpičius. 
Susirinkimo pradžia buvo kiek 
triukšminga dėl priežasties 
svarstymo kai kurių svarbių 
reikalų. Bet vėliau viskas ki
bai gerai susitvarkė. Po susi
rinkimo draugė Sherpitienė pa- 
kvietų visus pietų, kurie buvo 
tikrai puikiai priruošti. Vėliau
visi susirinkusieji smagiai lai
ką praleido bešokdami įvairius 
lietuviškus šokius. Draugas 
Rastauskas grieže smuiku.

Prie progos noriu priminti, 
jog draugai Sherpečiai į čia 
atvyko iš Indiana Harbor prieš 
dešimtį metų. Tuo laiku jie 
visai mažai turto tetuturėjo. 
Nusipirko jie 80 akrų žemės, 
kuri beveik visa buvo mišku

apaugusi. Dabar jų ūkis, yra 
puikiai sutvardytas. Ant kal
nelio, netoli upes, stovi gražus 
trobesiai; kūtė pilna visokių 
galvijų, o pagal kietį ganosi 
žąsų būrelis. Ant svirno sto
go balandžių būrelis linksmai 
burkuoja, ir visur aplinkui ža
liuoja gražus javai. Betrūksta 
tik sodnelio ir medinio kry
žiaus,—tąsyk tai butų tikras 
lietuviškas ūkis.

—Carney Ūkininkas.

Didžiausias .pasauly ežeras 
yra Kaspijos “jura”. Jo plo
tas 438,000 ketv. klm. ir jis be
veik du kartu didesnis už Di
džiosios Britanijos salą, .k) lyg
mė 26 metrais žeųiesnė juros 
lygmė.

TRINERIO
KARTUSIS VYNAS
Teikia naturalę pagelbą dėl nor- 

malio vidurių veikimo. Atastogų 
laiku yra perdaug brangu būti su 
.suirusiais viduriais. Nervingumas 
ir abelnas silpnumas bus greitai 
prašalinti, jei vartosit Trinerio Kar
tųjį Vyną. Visuomet gaunamas 
vaistinėse. >. Ai.

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

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

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

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

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

Pasitarimas su musų Medicinos 
Daktarais dykai.

Valandos nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Jei iitfthiftlte savo iiinJij fotografljii arba 
fotografijom proof. | tai btiH atkreiptu 
apecInlS atyda. Visi luIAkal greit atsakomi.

American Institute 
of Plastic and Rečiai Rejuvenation 
Sulte 720 State-Lake Bldg, . 190 N. State 8t.

Telephone State 5156 Chicago, III.

Išsirinkite Sau 
Tinkamą Nosį

Musų žinomi plastic chirurgai 
pertaisys jūsų' nosj pagal jūsų 
veidą. Nežiūrint kaip kreiva jj 
butų arba stora, jus galit tu
rėti tinkamą nosį su pagelba 
be skausmo pataisymu. Ir tai 
užims tik dvidešimtį minučių. 
Neliks jokių ženklų. Specia
liai pigios kainos. Mes taipgi 
žinomi ir dėl kitų pertaisymų, 
kaip tai: prašalinime gymio 
ženklų, rauplių duobių, atitai
syme kreivų akių, atjauninime 
senų veidų ir 1.1. Kainos la
bai pigios.

i

“Toasting” tikrai padaro tabakui du dalyku—pirma, 
tatai pagerina kvapsnį, o antra, prašalina nešvarumus.

. . . z
10,264 daktarai birželyje 1927 m. rase, kad Lucky 
Strikes mažiau erzina jautrias gerkles, negu kokie kiti 
cigaretai.

“It’s tpasted"
Ne i Jokio Gerklės Erzinimo — Nei Jokio Kosulio,
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A. Vienuolis.

Bvo Valia
(Siu dienų Lietuvos sodžiaus 

vaizdelis)

Serbentų žeme dar iš rudens 
parduota. Pasai išsiimti. Visi 
gyvuliai ir ūkio padargai, taip 
pat jau senai išparduoti. Jau 
ir išvažiavimo diena nuskirta, 
o mažutė būtybė, mažutis kū
no gabaliukas, vis kvėpuoja ir 
kvėpuoja.

Pavargo naktis nemiegoda
ma motina, pasidarė nebekant- 
rus tėvas, iškriko ir visa šei
ma: dėl jo vieno visiems nei 
važiuoti, nei pasilikt.

Na kaip, kurna, maž geres
nis?

Už dusias tik čyščiuj, kam 
da klausi; vis toks ir toks, — 
verkšlena motina, — kad ir Po
no Dievo apveizda nebesusi- 
myli.

—O maž d a pagys?
Kur jis bepagys, kur be- 

pagys: žiūrėk, visas dega, o 
kojytės, kaip ledas, — ir moti
na, atsargiai dviem pirštais 
prakrapščiusi sumpile skylutę, 
siekia savo kūdikėlio kojyčių.

— Duotum nuo kirmėlių cit- 
varo su medum.

Daviau, kurna, ir citvaro, 
ir tokių praskeltų iš aptiekus 
daviau — išvemia ir gan.

—Ar valgo gi ką?
—Ką jis valgys, tik vande- 

niuką traukia traukia, nabagė
lis.

—0 rom linelių su čebreliais F
nemėginai?

—Viriau, kurna, ir su čebre
liais, ir su liepų žiedais viriau, 
ir pečiuj vanojau — bu niekis, 
tai niekis — ir motina, savo 
ranka šildydama kūdikėlio ko
jytes, giliai susimąstė.

O mažutė būtybė jau trečia 
savaitė mirtimi vaduojas, bet 
nemiršta. Kartais, lyg ir kvė
puot nustoja ir visas nubąlą, 
kaip drobė, bėk vos uždega žva
kę, pradeda maldas kalbėti, žiu
ri, jis jau ir vėl atsigyveloja, 
sučepsi lupytėmis ir, kai moti
na įpilia su šaukščiuku vande- 
niuko, tarytum, paganiom nu
ryja. Sublogo mažytis; išdžiu
vo; Įsmego akytės, jsišovė kak
tytė, smakriukas, Širdy te taip 
plaka, taip tankiai plaka, kad 
ir suskaityt negalima; o alsuo
ja, kaip pavargęs ėriukas. Kar
tais Išalsuodamas susilaiko, 
lyg pasilsi, ir vėl kaip iš pe
čiuko pratrūksta... Mažytis 
toks, o vienok kaip gailiai dū
šia.

Kad možna būt, vežtu- 
mėms ir sergantį — atsiliepia 
nuo pečiaus tėvas, — ale agen
tas sakė, kad su sergančiais nei 
Į laivą nepriims, nei Brazilijon 
įsileis... Ir daryk tu ką žmo
gus!

Kurna žiuri Į sergantį kūdi
kėlį nuleidus rankas ir tylėda
ma kažką ilgai galvoja.

Kad vasara butų ar ruduo, 
tai vis šiaip taip, —aimanuoja

nuo pečiaus tėvas, — o dabar, 
žiema, šitokie šalčiai; ar tau 
pervystyt ar papenėt... O nu
mirs kelionėje — vėl visiems 
klopatos ir gaištas...

O kada gi jau tikrai išva- 
žiuojat? — klausia kūma.

—Agentas vakar visiems 
pranešė, kad nedėlioj: nedėlios 
rytą visiems susirinkti stoty, 
— paaiškino tėvas.

— Tai dagi trys dienos! Da 
maž Dievas duos... paguodžia 
tėvus kurna.

—Kad vis toks ir toks: nei 
geryn, nei blogyn, — sielvar
tauja motina.

—Tai Dievo valia, kurna. Nei 
verk, nei ką: numirs palaidos
ią, nenumirs, paliksta Adomie
nei, ir tiek. O mes čia jau pa-| 
sirupinsme: ir nuprausma, ir 
apradysma; paliksta pinigų ir 
ant mišios duosma. Prie Ado
mienės be grabnyčios neatsi- 
lais.

A ha ha ha, jau balsu ver
kia motina: — argi Adamienė 
jį prižiūrės: pati sena, kurčia; 
ar ji naktį pabus, ar žinos, ka
da jam vandeniuko paduot ar 
ant kito šoniuko kada apverst... 
Ar ji jam kojytes sušildys...

—Gana, moč, gana. Ak ma
tai, kad nebeilgai, — neati
traukdamas nuo kūdikio akių, 
ramino motiną kurna. — Girdi, 
kaip veža... Gal, dangaus gaili. 
Juk pakrikštytas, apieravotas... 
l ik žiūrėk, kad be žvakės ne- 
atsilaistų.

Ak, dieną naktį sau
gau, ale kad jis vis toks. 
Naktį da labiau blogauja. Aš' 
sakau tėvui: palauktumėm da 
ar ką... Maž su kita partija... 

—Nebėr, moč, ko laukti, — 
griežtai atsiliepia nuo pečiaus 
tėvas: ir mergiotės dykos ne
turi kur dėtis ir Jonas per nak
tis kažin kur bastos... kad bent 
bėdos kokios... Jau du šimtu! 
itų pravalgėm... O be pinigų '■ 
ir ten ne pyragai laukia... Pa-' 
iksim Adomienei ir gan.

O jei išgys! — vėl verkia: 
motina.

IPacUlo and Atlantic Photo]

Fedi Ferarai, garsi austrų ak
torė, kuri savo gražumu ir ta
lentu sužavėjo Vienos publiką.

—Išgys, tai išgys. Dievo va
lia. Maž kada atsiminsma.. Pri- 
siųsma pinigų ir tegul ugdžia.

Kad nors nepažintų, o dabar, 
paims ant rankų mergiotės ar 
kas svetimas, tai taip akytė
mis manęs ir ieškojo. Visa su
pranta, tik nemoka pasakyti, 
kas sopa.

—Nabeilgai, kurna, nebeilgai: 
matai ut ant tvoros šarka sve
čių pranašauja, — vėl guodžia 
motiną kurna.

O motina, tarytum, jos ir 
negirdi. Ji da giliau susimąs
čiusi sėdi prie savo kūdikėlio 
ir negali nuo jo atitraukti a- 
kių.

Atėjo ir sekmadienio rytas. 
Ne tik Serbentų namuose, bet 
ir visam sodžiuje didžiausias 
judėjimas. Kaimynai puikuo
jas ties Serbentų grįčia, stovi- 
nėja prie rogių; kiti sulindo 
vidun... Tik vienos moterėlės,

Dykai Patarimas
Teikiamas Sergantiems Žmonėms 

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

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

Kampas Monroe Street, Chicago, 
Crilly Building

Irrkltn elevatorių iki penkto aukito. Vyrų 
prlfmiino kambary* 606.—Moterų 608. Ofi
so valančio* kasdien nuo 10 ryto iki 6 va
kare. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 po 
jriet. PanedėlyJ. Seredoj ir Subatoj nuo 10 ( 
ryto iki 8 valandai vakaro. ,
DvideŠimtis penki metai tame name >

Svarbi Žinia 
Lietuviams
Dabar yra geras laikas įvestuoti 

pinigus ant didesnių nuošimčių! Lie
tuviai imdami pinigus iš Bankus da
bai’ neturėtų jokių nuostolių, nes nuo
šimčiai jau yra prirokuoti nuo 1 d. 
liepos mėn. ir vietoje laikyti pinigus 
ant 3%, jus gilite pasinaudoti proga 
gauti 6% pirkdami saugius Pirmus 
Morgičius arba Gold Bonds musų 
Banko je.

Taigi, lietuviai turėdami Taupymo 
Sąskaitas kitataučių bankose, gali at
nešti savo bankos knygutę, o mes iš
reikalausime pinigus su nuošimčiais 
neimdami jokio atlyginimo už patar
navimą.

Negalėdami atsilankyti dienomis, 
galite ateiti Utarninko ir Subatos va
karais kada musų Banka yra atdara 
iki 8:30 vai. Mes visados esame pasi
rengę teikti savo Tautiečiams geriau- 
sj patarnavimą.

Universal State Bank
3252 South Halsted Street.,

Chicagoje.

regis, žino, kuo čia taip visi su
sirūpinę. Jos zuja po namus, 
susirūpinusiais veidais bėgioja 
po sodžių.

Adomienė grjčioje.
—O tai žmogui nopastas — 

nei vežties, nei palikt — du- 
sauna prie rogių pipkorius.

—A a, ir daryk ką tu pada
rąs, pritaria jam kitas ir taip 
pat dusauna.

—Ale kad bent nepasivėlin
tų.

—Jonai! Jonai, eik grįčion, 
tėvas liepia, — šaukia pieme
nės duryse pasirodžiusi Serben
tų tetulė.

—O ko do ti reikia?
—Eik greičiau pasakyk su

diev savo broliukui, juk dau
giau nebepamatysi.

Jonas, paniuręs, nenoromis 
eina grįčion ir prisiartinęs prie 
stalo bučiuoja savo broliuką ka
ktytėm Paskui jo, viena po ki
tos, atsisveikina seserys ir atsi- 
traukdamos šnuksi nosimis ir 
šluosto skarelių kuliais ašaras. 
Tėvas peržegnojo savo mažiuką, 
pabučiavo ir, paėmęs jį nuo sta
lo drauge su pogalvėliu, perdavė 
į rankas Adomienei.

Motina, lyg medinė: sėdi at
metus galvą, nei apalpus, nei pa
vargus.

—Na, vaikai, dabar susės- 
kim visi prieš kelionę. — dre
bančiu balsu kviečia tėvas vai
kus ir sėdasi. Visi susėda ir 
tuojau vėl visi stojasi.

—Neduosiu! — suriko atsi
peikėjusi motina ir puolė prie 
Adomienės.

Dvi moterys sugriebė ją už 
parankės ir, išvedusios iš grį- 
Čios, įvedė į roges.

Visi šniurkštauja ir viens 
nuo kito gręžias. Lyg pasivogu
si, skubinasi iš kiemo su savo 
nešuliu Adomienė...

U ha ha ha... 0 ha ha ha.. 
kaskart vis silpniau klykia per 
sodžių Serbentiene, ir kai ro
gės išsuko į lauką, visai nuty
la.

A. Vienuolis.

1906 m. Siame Tikholco žvė
rių prekybos firmai pavogta 33 
dideli drambliai 225,000 aukso 
frankų vertės. Ir pavogtųjų 
dramblių rasti nepasisekė.

VISKĄ DENGIA SASKAITA.

(Istorinis anekdotas).

Lordas Hamiltonas buvo labai 
brutalus ir didus. Vieną kar
tą girtas būdamas jis viešbuty 
mirtinai sužeidė tarną. Kai ki
tą vakarą jis, lyg nieko nebūtų, 
atvyko viešbutin, savininkas 
įtūžęs sušuko: “Milorde, ar 
tamsta užmiršai vakar nužu
dęs tarną? — “Ar tikrai?”, — 
susidomėjo lordas: — “jei tie
sa, prašau užrašyti tai mano 
sąskaiton”.

Ruel Lumber Co.
7337 Stoney Island Avė.

Bargenai Materiolų Namams
Antrarankis namams materiolas, plumbingas ir t. t.

Atsilankykit arba telefonuokit 
sim jums pinigų.

2x4 lentos, po $15 ir daugiau 
už 1000 pėdų.

Lentos dėl grindų, po $18 už 
1000 pėdų.

Lentos po $20 už 1000 pėdų.
Laths už pundeli 15c.
Durys, $1 ir daugiau. *
Rėmai j langus po 25c ir dau

giau.
50 vanų, toiletų, radiatorių ir

t. t. pigiomis kainomis.

įlydė I’ark 1726, mes sutaupy-

Mes pristatėm j visas dalis miesto.

ŽIURĖKITE. — Garažas dėl 2 
automobilių už $125. Materi
olas pirmos klesos, užbaigi
mas geriausis, stogas, vinys, 
viskas kas reikalinga gara
žui. ’

“Plaster board” pirmos rų- 
šies, kvadratinė pėda 3‘/z 
cento.

Geros durys, $3.
Stogų dengimo materiolas, vo

leliui, $1.50.

Musų jstaiga atdara kas-
die iki 5:30 vakaro.

Pasaulyj Didžiausios Vertės
Daugiau Išparduodama Negu Visų Sixes

P asaulyje dauginusiai išparduoda- 
ma 6 cilinderių karai pasidarė Essex, 
ir tai svarbiausia už nuopelnus.
Visi G cilinderių išpardavimo rekordai 
yra sumušti ir nustumti į šalį ir visur 
entuziastiškai yra priimami Nauji 
Essex Super-Six. Iš daugelio vietų 
praneša, kad 100%, 200% net ir 300% 
yra daugiau jų parduodama, negu pe
reitą metą tuo pačiu laiku, kuris taip
gi buvo Essex rekordu.
Jis turi daugiau jėgos, geresnis viso
kiame veikime, didesnis, ruimingesnis 
ir gražesnis. Naujas Essex Super-Six 
garbingai užsipelno populiarumą ne
gu kiti jo pirmtakunai.
Išimtinas didelis spaudimas Super-Six 
motoro, kuris paverčia išnaudotą šilu
mą į jėgą, teikia daugiau jėgos per 
kubišką colį už bile kokį motorą mums 
žinomą pasaulyje, 

t

Visais atžvilgiais Naujas Essex Super 
Six yra mechaniškai padarytas pigiam 
operavimui ir užlaikymui. Besidau
ginantis jų savininkų skaičius tūks
tančiais liudija, kad jis gerai tarnau
ja ir yra puikios rųįsies ir tai jus ga
lit pamatyti iš pirmo jame pasivaži
nėjimo. Ir jis stiprus ir gražus.

Sitnple, Compact and 
Convenient

1. Light control - 2. Horn button
3. Throttle - 4. Radiatorshutter control

5. Starter - 6. Electro-lock
7. Gasoline gauge - 8. Choke

*735 AND UP
Waa Tox Off

COUPE .... $745 (Rumble seat $30 extra)
COACH • $735 SEDAN (4-</oor) - $795

Aliprices f. o. b. Detrolt, plūs war excise tax

Buyers can pay for cars out of ineotne ai įou/est 
avallable charge for interest. 

handling and Insurance

IESS1EX SuperSi*
Essex-Super Six turi lietuvių departamentą, K.uomet jus atsilankysite į pardavimo, kambarį 

reikalaukite lietuvio pardavėjo.

Klauskite Mr. Montvid

Hudsnn Motor Company of Illinois
2220 South Michigan Avė., Phone: Calumet 6900. Atdara vakarais

RADIO PARODA
Nauji vėliausi modeliai Elek

trinių Radijų 1928 geriausiu pa
saulyje išdirbisčių:

Dynamic Spea- 
keriai, Magne- 
tic Speakeriai. 
Radio Corpora- 
cijos Amerikoje, 
Atvvater Kent.
Victor Ortho- 
phonic su Radio 
combinacijos. 
Brunsvvick 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. BUDR1K, Ine.
3417-21 S. Halsted St. 

Chicago, III.
Tel. Boulevard 4705

Fotografuokitės
Mano naujai, artistiš
kai ištaisytoje studijoje
Mano ilgų me
tų patyrimas J 
ir nuolatinis® 
sekimas nau-® 
jų išradimų® 

pa V e i k s 1 ųH 
traukime ūžti ® 
krina jums ge-J 
rą darbą.
Be extra pri- 
mokėjimo va
žiuoju nufoto
grafuoti namus, 
kilius ir tam

W. J. Stankūno 
Studija

3315 So. Halsted Street
Telefonas Yards 1546

Chicago, III.

Reumatizmas
Sausgėlč

Nesikankykite savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Katilų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų, sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50a. 
per paštą 55c ar dvi už $1.05.

Dukart tvirtesnė 75c.
Knyga: “ŠALTINIS SVEI- 

KATOS,” augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street

m CHICAGO, ILL.HXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MŪRINIS arba MEDINIS
Cin — kiti lengvais ii-

I U mokėjimais į 24 mėnesius 
Musų speciališkurnąs yra budavoji- 
mas mūrinių ir medinių garadžių vi
sokiu stylių ir ryšių.

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

Quality Construction Co.
North Shoro ofisas ir Yardai 

4538 W. Addison St.
Telephone Avenue 4718
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ŽEMDIRBYSTĖS PRAMONĖ.

Stambiausia pramonė Amerikoje yra žemdirbystė.
Europoje žemės ūkis yra laikomas visai skirtingu 

daiktu nuo pramonės, ir tai dėl tos priežasties, kad te
nai tasai ūkis yra vedamas kitokiu budu, negu miestų 
pramonės. Didelių dvarų žemės dažnai yra dirbamos 
ne savininkų, bet nuomininkų, ir todėl gaunamas iš tų 
žemių pelnas skiriasi į dvi dali: į nuomų (rentą) ir žem
dirbio pelną.

Smulkieji žemės savininkai, ūkininkai, daugelyje 
Europos šalių vartoja mažai mašinų; darbą jie atlieka 
daugiausia primityviškais įrankiais. Suprantama, kad 
toks darbas yra ir nenašus. Ūkininkui rupi, galima sa
kyt, tiktai aprūpint savo ir savo šeimos reikalus. Par
davimui jisai gamina tiktai dėlto, kad jam reikia pirk
tis šiokių-tokių prekių rinkoje (druskos, geležies ir 
1.1.) ir mokėti valstybei mokesnius.

Aišku, kad šitaip vedamas ūkis yra visai kas kita, 
negu fabrikanto įmonė. Pastaroji yra pastatyta ant 
grynai “bizniško” pamato. Pradžia ir galas bizniškos 
operacijos yra pinigas. Fabrikantas įdeda tam tikrą 
sumą pinigų į biznį, statydamas fabriką ir pirkdamasis 
reikalingas mašinas. Paskui už pinigus jisai perkasi 
materiolą ir samdosi darbininkus, ir jo uždavinys yra 
taip vesti savo įmonę, kad už pagamintąsias jo dirbtu
vėje prekes jam grįžtų tiek pinigų, kiek jisai išleido, 
ir dar tam tikras priedas, t. y. pelnas. Jeigu šitą savo 
uždavinį fabrikantas išriša sėkmingai, tai jo biznis ei
na gerai; o jei ne, tai jisai bankrotuoja.

“Senojo krajaus” ūkininkai tokių apskaičiavimų, 
kaip fabrikantas, daugiausia visai nedaro. Ar ūkis ne
ša jiems pelną, ar nuostolį, jie paprastai nė nežino. Jei
gu gale metų ūkininkas mato, kad jisai turės pakanka
mai maisto sau ir pašaro gyvuliams ir dar galės šiek- 
tiek javų ir gyvulių parduoti, kad užsimokėtų “padot- 
kus” ir nusipirktų kas reikia prie namų, tai jisai jau
čiasi esąs sėkmingas ir geras šeimininkas. Kuomet ja
vai neuždera arba ūkio produktams nėra rinkos, tai 
ūkininkas susispaudžia: mažiau samdosi darbininkų, 
daugiau dirba pats su savo žmona ir vaikais, dėvėja 
prastesnį rūbą ir atideda tolesniam laikui pirkimą tų 
daiktų, be kurių tuo tarpu gali apseiti. Ir jeigu tik 
mokesniai nėra dideli, tai jisai, kad ir skursdamas, vis 
tik gyvena.

Žinoma, ir Europoje toli-gražu ne visose šalyse že
mės ūkis yra vedamas tokiu senovišku budu. Per pas
taruosius keletą metų pradeda įvesti “bizniškesnius” 
ūkininkavimo metodus jau ir atsilikusiųjų šalių ūkinin
kai. Lietuvoje, sakysime, ūkininkai jau ėmė įsigyti ge
resnes gyvulių veisles ir daugiau'kreipia dėmesio į tų 
produktų gaminimą (pav. pienininkystę), iš kurių yra 
lengviausia padaryti pelną.

Bet tas, prie ko atsilikusiųjų šalių ūkininkai dar 
tik pradeda eiti, Amerikoje pas ūkininkus jau yra se
nai įvesta. Čia farmerys stengiasi būti toks pat biznie
rius, kaip ir miesto krautuvninkas arba dirbtuvęs sa
vininkas. Jo tikslas yra gaminti prekes rinkai, t. y. 
pardavimui, ir jisai iš anksto pasirenka tokio produkto 
gaminimą, kuris jo apskaičivimu žada jam nešti di
džiausią pelną ant jo įdėto kapitalo. Jisai yra biznie
rius, kuris deda į ūkį pinigą su tikslu gauti *iš ūkio sa
vo pinigą atgal ir dar tam tikrą priaugimą.

Tiesa, kad anaiptol ne visi ir Amerikos farmeriai 
yra sėkmingi biznieriai. Bet sulig tuo, kaip jų ūkiai 
yra vedami, jie yra panašus j miestų pramonininkus. 
Tuo budu galima kalbėt apie žemdirbystę Amerikoje, 
kaip apie “pramonę” (industriją).

Ši pramonė, kaip aukščiau buvo minėta, yra di
džiausia Amerikoje. Joje yra užimta 10,241,000 žmo
nių, ir į ją yra įdėta apie $57,000,000,000 (penkiasde
šimts septyni bilionai dolerių) kapitalo.

Sekanti po žemdirbystės pramonės Amerikoje yra 
statyba, kurioje užimta 3,051,000 darbininkų. Geležin
kelių pramonė yra, sulig didumu, trečia: joje yra už
imta 2,184,000 darbininkų ir į ją yra įdėta $28,000,000,- 
000. Po to eina audimo pramonė (su 1,110,000 darbi
ninkų), mašinų pramonė (su 858,000 darbininkų) ir 
anglių kasyklos (su 748,000 darbininkų).

Bet kaip keista: kuomet žemės ūkis taip įdėtuoju į

Užsisakymo kalnai
Chicagoje — paltą:

Metams------------— . $8.0#
Pusei metų -.......... - - 4.00
Trims mineriams ____ _ - - , 2.50
Dviem mėnesiam ____ ,,n 1.50
Vienam minėsiu! _  , ,75

Chicagoje per ilaeiiotojusl
Viena kopija - - -______  _ 3c
Savaitei _ 18c
Minėsiu! — - - . - - 73c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago- 
je, paltui

Metams_________—_______ _ $7.00
Pusei metų .........—------ -- , 8.50
Trims minesiams   —, 1.75 
Dviem minesiams - , 1.25 
Vienam minėsiu! .____ ,75

Lietuvon ir kitur ulaianiuoM 
[ Atpigintai:

Metams----------------- - - $8.00
Pusei metą--------------- 4.00
Trims minesiams ____ . 2.50
Pinigus reikia eiąsti palto Monay 

Orderiu kartu su užsakymu.

jį kapitalu, kaip ir skaičium užimtų jame žmonių, už
ima pirmą vietą tarp Amerikos pramonių, Amerikos 
ūkininkai neturi beveik jokios įtakos politikoje!

ĮSPŪDŽIAI Iš SLA. SEIMO.

Vienas seniausiųjų SLA. na
rių, labai rimtas ir protaująs 
žmogus, V. černauskas iš 
Springfield, III., aprašė “Kelei
vyje” savo įspūdžius iš Susi
vienijimo seimo, įvykusio Bal- 
timorėje. Tas jo aprašymas pil
nai atatinka tikrenybę, ir to
dėl bus ne pro šalį susipažinti 
su juo ir musų skaitytojams. 
Jisai skamba taip:

“Nors jau nekartą man te
ko dalyvauti susivažiavimuose 
ir seimuose, kuriuose ir ginčų 
ir nesusipratimų kartais atsi
rasdavo, bet tokio lermo, kaip 
buvo Baltimorėj, da neteko 
matyt. Ginčų susivažiavimuo
se pasitaiko, nes nevisi žmonės 
tuos pačius dalykus vienaip su
pranta. Ypač sunkiau susi
prasti ir susitaikyti esant skii^- 
tingų pažiūrų, skirtingų frak
cijų žmonėms. Tečiaus jeigu 
žmonės būna nors kiek kultū
ringi, jie prisilaiko toleranti- 
jos link vieni kitų. Ir jie vis
gi susitaria, atlieka jiems pa
vestus reikalus. Bet kam te
ko matyti musų SLA. 35-tas 
Seimas, tas turbut neužmirš jo 
kolei gyvas bus. Nes niekas 
tokio seimo dar nebuvo matęs. 
Tavorščiai komunistai, nors vi
sada ir visur mėgsta save va
dinti “progresyviais” ir giriasi, 
kad jie užvaldysią pasaulį, Sei
me savo triukšmingumu paro
dė, kad jie yra tamsiausias 
musų visuomenės gaivalas, su- 
fanatizuotų ir apkvailintų tam
sių davatkų būrys. Jie parodė, 
kad jokis bendras darbas su 
jais nėra galimas, nes jie ne
prisilaiko nei jokios tvarkos, 
neprisilaiko nei jokių taisyklių. 
Atsistoja apie 100 žmonių ir 
sykiu visas būrys reikalauja 
“balso.” Kalba irgi visas šim
tas sykiu. Jeigu katras iš jų 
nesuspėja sykiu atsistoti, ant 
to irgi rėkia: “Ko nestoji? Ar. 
užsimiršai, ką nutarėme?” Rei
škia, jie nutarė visiems sykiu 
stoti ir rėkti. Prezidentą St. 
Gegužį koliojo “diktatorium,” 
kad jiems balso neduoda. Gir
di, čia mums nereikia diktatū
ros. čia ne Sovietų Rusija. 
Šitokiais pareiškimais jie tur
būt manė pasirodyt, kad jie ne 
komunistai.

■“Bet balso jie net ir perdaug 
gavo. Kuone jie vieni tik ir 
kalbėjo, geriau sakant, rėkė. 
Kitokių pažiūrų žmonių retas 
katras gavo progos kalbėti ir 
išsireikšti. Jeigu tik atsistoja 
delegatas ne jų parapijos, tai 
taip ir sušunka, kaip nesutvė- 
rimai: U-u-u-u-u!...”

“Ir taip jie staugdavo po ko
kį pusvalandį, ilgiau.’ O kaip 
jau jie pailsdavo ir riksmas 
silpnėdavo, tai prezidentas St. 
Gegužis jiems pasiūlydavo su
sitarimą. Girdi, gerbiami de
legatai ir delegatės, susitarki
me, sako. Ir jis pasiūlydavo 
jiems da pusę valandos ar 15- 
ką minutų parėkti, o paskui 
balsuoti. Ir taip jie vėl visi su
tartinai išrėkdavo sutartą lai
ką, o potam balsuodavo. Ir 
žinoma, visada pralaimėdavo.”

Černauskas savo aprašymą 
baigia tokiais žodžiais: “Balti
morėj e SLA. seime bolševikai 
pasirodė pilniausioje savo kvai
lybėje, kaii>o organizuoti triuk
šmadariai su tuščiomis galvo
mis.”

Tai tikra tiesa.

Labai įdomi žodžio “idiotas” 
istorija. Pirma tas graikų žo
dis reiškė “privatinis asmuo”, 
paskui “ne valstybės darbuoto
jas”, vėliau “nežinovas”, o da- 
bar. reiškia negudrų, nepilna- 
protį žmogų.

Per metus pasauly suvartoja
ma 47 milijonai tonų žibalo. 
Prieš 40 metų suvartota tik 1 
milijonas tonų.

Liūdnas Pavasaris
“Ūkininko Balsas” rašo:
“Viena bėda, tai ne bėda — 

kai trys, keturios susideda tai 
ir žmogų jos suėda”, šį pava
sarį, ištiesų, mus apnyko iš vi
sų pusių bėdos. Valstybės vy
rai su nepaprastu įtempimu 
laukia naujai besivystančių 
įvykių musų santykiuose su 
lenkais, kurie pastaruoju metu 
įgavo vėl aštresnio pobūdžio, 
ekonomistai — baimingai žiuri 
į vis didėjantį musų užsienio 
prekybos balanso pasyvą, ku
ris gegužės mėnesio gale išau
go į 25 milionus litų, ūkinin
kai diena iŠ dienos liūdnai žiu
ri j apsiniaukusį dangų ir ga
tavi išsklaidyti debesis ir sau
lę žemyn nuleisti, kad ji atgai
vintų susalusius augalus.

Jei besitęsiąs lietus kelia ne
rimo dėl busimojo derliaus, jei 
musų pairę užsienio reikalai 
verčia rimtai susirūpinti vals
tybės likimu, jei didėjąs preky
bos balansas pasyvas, kuris y- 
ra musų ekonominio gyvenimo 
rodyklis, savo realiomis skait
linėmis perspėja musų ekono
minio gyvenimo vadovus dau
giau dėmesio atkreipti į šalies 
ekonominę būklę, tai kai mes 
visą tai krūvon suimame, be 
liūdno vaizdo, veik nieko kito 
mums nelieka. Tas liūdnas 
vaizdas dar labiau padidėja, 
kai mes arčiau įsižiūrime į vi
są musų dienų gyvenimą. Ir 
iš tiesų.

Kai buvo atkreiptas spaudo
je dėmesys į vis didėjantį 
mums prekybos balanso pasy
vumą, tai valdiški ekonomistai 
mus ramino, kad geras derlius 
rudeny išlygins pavasario ir 
vasaros metu išaugusį pasyvą, 
kad liesų pavasarį, — padengs 
riebus ruduo. Ištiesų, turtin
gas ruduo — tai visa Lietuvos 
viltis. Lietuvai derlius, tai veik 
viskas, nes neturime nei kasyk
lų, nei fabrikų, nei kitų gam
tos brangenybių. Jei rudenį a- 
ruodai pilni, tai visiems gera: 
ir pas ūkininką atsiranda atlie
kamas vienas, kitas litas ir 
pirklys patenkytas, kad yra iš 
ko uždirbti ir darbo turi dar
bininkai. Tačiaus apsiniaukęs 
pavasario dangus naikina pas
kutines ūkininko viltis. Štai 
šv. Jonas jau praėjo, šv. Petras 
jau čia pat, o dar daug kur 
vasarojus nepasėtas.

Kasdiena ateina vis daugiau 
ir daugiau liūdnų žinių apie 
pasėlių padėtį Lietuvoje.

Visi padaryti musų ekono
mistų išskaičiavimai birželio 
pradžioje apie gerą busimą 
derlių nuėjo niekais, šaltas ir 
lietingas birželio mėnuo tamsių 
uždangalu aptraukė visas vil
tis ir vieton jų mums rodo pa
geltusias pievas, vandeniu ap
semtus laukus, audrų ir pot
vynių išvartytas trobas ir til
tus.

Ypatingai sunki padėtis šiau
rinėje Lietuvos daly, būtent 
Mažeikių, Šiaulių, Biržų, Pane
vėžio, Rokiškio apskrityse: va
sarojus nesėtas, daržovės nepa
sodintos, galvijai baubia tvar
tuose. Tose apskrityse yra val
sčių, kur, bendrai paėmus, va
sarojus beveik nesėtas dar vi
siškai. Taip pat nekoki pa
dėtis ir tų, kurte pasėjo: vasa
rojus nuo lietaus ir šalčio iš
gulto, pasodintų bulvių sėkla 
daugumoj vietų supuvo. Dide
lis vargas ir su gyvuliais: ga
nyklos vandeniu apsemtos, žo- 
lės nėra. Daugely vietų ūki
ninkai piauna javus ir gyvulius 
šeria.

Audros, sniegas ir lietus taip 
pat žymiai sunaikino ir žięm- 
kehčiųs javys. Rugiai ir kvie
čiai, kurie birželio mėnesio pra
džioj atrodė vidutiniais ar net 
ir gerais, per birželio mėnesį 
žymiai sumenkėjo ir nežinia 
koks jų derlius bus.

šiek tiek geresnė padėtis vi

durinėje Lietuvoje pradedant 
nuo Šiaulių ligi Kauno, čia ir 
vasarojaus daugiau įsėta ir 
žiemkenčiai tiek neišnaikinti. 
Geriau pasėliai atrodo lik Su
valkijoj. Vasarojus atrodo vi
dutiniškas, rugiai ir kviečiai 
vidutiniški arba geri. Bendrai 
visoje Lietuvoje nuo šalčių ir 
lietaus išnykę antramečiai do
bilai.

IŠ žemės Ūkio Ministerio pa- 
reiškimę “Sekmadienio” kores
pondentui matyti, kad žemės 
ūkio ministerijoje gautomis ži
niomis 40 valsčių pasėliai la
bai blogi, 40 valsčių — silpni, 
200 valsčių—vidutiniai ir auk
ščiau, kaip vidutiniai.

Audros, lietus ir šalti orai 
palietė ne tik Lietuvą, bet taip 
pat Latviją ir Estiją. Ypač 
katastrofinga padėtis Latvijo
je, kur beveik vasarojus dar 
visiškai nesėtas, žiemkenčiai 
dėl paskutinėmis dienomis įvy
kusių audrų, kurios dalinai pa
liete ir šiaurinę Lietuvos dalį, 
žymiai apnaikinti.

šis pavasaris, savo perspek
tyvomis, yra vienas iš liūdniau
sių iš viso musų nepriklauso
mo gyvenimo laikotarpio. Eko
nominio pablogėjimo žymės jau 
pradėta rodytis: Kaune ir ki
tose vietose paskutinėmis die
nomis duonos kaina pakilo 10 
— 15 centų kilogramui, taip 
pat pabrango ir kiti valgomie
ji produktai. Javų kainos ir 
šiek tiek pakilo.

1 Taigi, apsidairius aplinkui 
matome, kad Lietuvos ūkiška 
padėtis yra liūdnų perspekty
vų išvakarė. Gauti daviniai, 
nors dar nerodo, kad bendrai 
valstybės padėtis butų kata- Mašinos mechanizmas valdo 
strofinga, bet šiaip ar taip ir mokslininkas nuo vieno elek- 
optimistiškai vertinant ji yra triško jungtuvo, ir galima ma- 
rimta. Juk reikia atsiminti, tyti žvaigždes, kaip jos atrodo 
kad 40 valsčių gręsia veik vi- nuo šiaurinio žemgalio, pieti- 
siška katastrofa, 40 valsčių nio žemgalio arba nuo kitų vie- 
nederlius. Tiesa, 200 valsčių tų. “Didysis Metas” iš 26,000 
numatoma, kad derlius bus vi-1 paprastų metų, gali būti dupli- 
dutinis arba geras. Bet vistik knotas į kelias minutas, ir dan- 
metas jau butų galvoti apie gus perstatytas, kaip atrodė 
tai, kaip pagelbėti nukentėju- prieš kelis tūkstančius metų, 
siems kraštams. Kad 200 vai- Penki tūkstančiai metų atgal 
sčių galėtų išmaitinti 80 vals-jmusų dabartinė polio žvaigždė 
čių reikia didelio organizuotu-; neužėmė tokią svarbią vietą, 
mo ir aiškaus plano, nes eko- , bet toj vietoj buvo žvaigždė, 
nomiško gyvenimo kriziai vie-1 kurią vadiname “alpha Draco- 
nas kitą lydi ir čia mažas ne-. nis.’ Tuo laiku “Pietinis Kry- 
taktas gali duoti labai skau-1 žius” buvo matomas iš vietos, 
džių vaisių. Tik ankštus vy- ■ kur dabar New Yorkas randa- 
riausybės bendradarbiavimas si. Tą galima su “Planetarium” 
su visuomene ir solidarus vie- parodyti.
nų kitų reikalų pajautimas ga
li šiek tiek sušvelninti ekono
minio krizio pasekmes.

Popiežiaus vainikas — tiara 
tebėra tokia, kokia ji įvesta. 
Tiara susideda iš trijų aukso j 
lankų ir smulkaus, sidabro py
nėmis išpinto audinio. Vainiką 
puošia 540 brangių perlų ir 146 
brangieji akmens, kurių tarpe 
11 brilijantų. Vainikas baigia
si kryžių, kurį dirbo XVI am
žiaus auksakaliai.

r—....—.......... ..........    "■

J. V. Barkauskas
Fotografas

Pasekmingai traukiame gru
pes ir pavienius. Reikalui 
esant einam | namus. Musų 
kainos prienamos. Darbo ge
rumas užtikrintas — kviečia

me atsilankyt.
4090'/z Archer Avė.

Tel. Lafayette 0265
. ........................■■■■■ .......................

COAL
ANGLYS

Pirkit sau anglis tiesiai iš kasyklų už 
cash, sutaupykit 35c. iki $1 tonui

Dastatoma 5 iki 10 tonų lodai C. O. 
D. bile kui* Chicagoj ir j priemiesčius 
tuojau arba j 40 dienų dabartinėmis 
pigiomis kainomis, jei užsisakysit j 5 
dienas. Kainos kils kiekvieną mėnesį 
nuo 5c iki 25c. Miesto certified svo
ris. Pirkit anglių persitikrinimui.

UNITED COAL BUYERS 
OF CHICAGO 

19 S. La Šalie St.
Kasyklų atstovai. Olsale dastatytojai. 

Musų skyriai randasi mieste ir 
priemiesčiuose.

Visi telefonai Franlklin 5390
Laikyk Šį skelbimą, gausi $1 kredito 

/ už pirmą lodą.
KAINOS ATPIGINTOS PUBLIKAI

“Planetarium” bus 
pastatytas Chi- 

cagoj
1924 m. stebėtinas vokiečių 

optiškas išradimas, pavadintas 
“Planetarium”, buvo pastaty
tas Jenoj, Vokitijoj. Nuo to 
laiko panašus instrumentai pa
statyti kituose Vokietijos mies
tuose, berods keturiolika iš vi
so, ir Viennoj, Austrijoj. Mus- 
solini įsakė vieną pastatyti Ry
me, kuris bus atidarytas šį ru
denį. Sovietų valdžia irgi nu
pirko vieną.

Bet pirmas “Planetarium” 
Amerikoje bus pastatytas Chi- 
cagoje. Max Adler, buvęs 
Sears-Roebuck kompanijos di
rektorius, ką tik paaukavo 
$500,000 miestui nupirkti tą 
instrumentą, ir paaukavo na
mą, kuriame bus tas instru
mentas įtaisytas. “Planeta
rium” bus pastatytas ant sa
los Michigan e^ere netoli Field 
Muzėjaus.

“Planetarium” yra milžiniš
kas instrumentas, susidedantis 
iš ilgo cilinderio su dviem sfe- 
riškais galais. Tose sferose ir 
ant cilindriškos dalies randasi 
net 119 lensų. šie lensai pa
našus į paprastą “magic lan- 
tern”, ir parodo žvaigždes, sau
lę, mėnulį ir planetas ant bal
tos audeklu-apdengtos bazili
kos (dome). Kuomet kambarys 
aptamsintas ir žmogus pripran
ta prie tamsumo, žvaigždės pa
sirodo kaip tikrame nakties 
danguje, žmogus nesijaučia, 
kad stovi bazilikoj iš 90 pėdų, 
bet tiki, kad randasi ore.

VAKACIJOS
Yra laikas, kurio senai laukei. Bet ar 

turi užtektinai pinigų, kad tinkamai iš
naudoti užsitarnautas vakacijas?

Mes su pagelba Vakacijų Klubų išrišo- 
me vakacijų pinigų klausimą. Reguleriai 
taupydamas po truputį kas savaitę, gali 
užtikrinti sau puikiausias vakacijas.

Štai surašąs įvairių klubų:
50c savaitėj per 50 savaičių....... $25.37

$1.00 savaitėj per 50 savaičių....  50.75
$2.00 savaitėj per 50 savaičių.....101.50
$5.00 savaitėj per 50 savaičių.... 253.75

Dabar beliko jums tik vienas dalykas at
likti, yra tai tas: ateik į musų banką ir 
atidaryk vakacijų klubo sąskaitą. Tuomet 
jūsų vakacijų laikas bus didžiausios lai
mės džiaugsmas.

CENTRAL ““ BANK
TRUSTINĖ KOMPANIJA

1110 West 35th Street, Chicago, 111.

Valstijinis Bankas Biržos Bankas

Galima matyti mėnulio at
maina, kaip jis sukas apie sau
lę ir žemę. Taipgi matosi plar 
netų judėjimas. Galima judė
jimą taip pagreitinti, kad me
tų atsitikimai pasirodo į kelias 
sekundas. Saulė skubinas sker
sai bazilikos su Merkuru ir Ve
nera vilksniuojant apie ją.

Bevek visi “Planetarium” 
randasi mokyklų komitetų ran
kose. žmonės turi mokėti ma
žą kainą, kad pamatyti stebuk
lus. Į keturis metus nuo pa
statymo pirmo “Planetarium” 
Vokietijoj, suvirš milionas žmo
nių užsimokėjo pinigus pama
tyti šį stebuklą.

Instrumentas pastatytas Carl 
Leiss Optical Works, ir kai
nuoja apie $40,000, bet už tin
kamą trobą instrumentui reikia 
mokėti apie $150,000. (FLIS).

Kai kuriose Australijos srity
se arkliai nekaustomi, bet jų 
nagai .apdengiami odinėmis 
mankštimis.

Ar Jus Kankina Pleiskanos?
Naudokite

Ar Jums Galvos Odą Niežti? f ( 
Naudokite

IMf&a
• Ar Jųsų Plaukai Slenka?

Naudokite
Ruffiesl

Ar Jus Norite Apsaugoti Juos? 
Naudokite

Užlaikymui savo plaukų gražiais 
ir tankiais 
Naudokite

G —-..... G
GYVENIMAS 

Mtneainia Žurnalas 

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

Prenumerata metama $1.50
Pueei metų..... ..... ......... $1
Kopija ............................ 10c

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



šeštadienis, liepos 14, 1928 NAUJIENOS, Chicago, III.

Verte J. P-kis

Naujakuriai
Suomių rašytojo Juhani Aho 

novelė

Jie gyveno pastoriaus dvare 
kumečiais, jis buvo bernas, ji 
mergė. Jis prižiūrėjo arklius, 
ji po namų ūkį ruošėsi. Laike 
pietų, kiekvienas savo gale sta
lo sėdėdamas dažnai pajuokau
davo, bet, daugiausia, vienas ki
ta erzindavo ir jų santykiai 
buvo panašus į šuns su kate su
gyvenimą. Ponai, pastebėję 
tokią nesantaiką, jau buvo pri
ėję išvados, kad nieko iš jų ge
resnio ir nesusilauks, kaip tik 
rietenas ir kivirčus.

Bet atėjus laikui, kai galėjo 
eiti naktimis žuvų gaudyti, pra
sidėjo šianapiutė ir laukuose 
brendo javai, pas abu nesantai- 
kuolius prinoko mintis įkurti 
bendrą lizdą. Jų sumanyta 
tuščioj, drėgnoj mišku vidžio 
vietoj, prie pat didelio dumbly 
no pastatyti sau naują trobą. 
Miško plotą galėtų ilgainiu ari
mu paversti. Ten, kur dabar 
auga alksniai siūbuotų javai, o 
palei ežerą žydėtų lankos. Kad 
tik galėtų trobesius pastatyti! 
Samdininkų alga buvo nedidelė, 
o kaip gi ūkį įkursi bent vieno 
arklio ir karvės neįsigijęs. Ta 
pastaroji aplinkybė ir sutrukdė 
vestuves. Tačiau per metus jų 
tarpusavi ryšiai dar tampriau 
susivijo ir ateities viltys rado 
vis tvirtesnį pagrindą. Kiek
vieną laisvesnį mirksnį jie skai
čiavo sutaupytą algos atsargą. 
O daug dar laiko turės praeiti, 
kol galės įsigyti visa, kas reika
linga! Niekam nei į galvą ne
galėjo ateiti, kad bernas ir mer
gė taip griežtai ir neatvangiai 
siektų savy stovaus gyvenimo. 
Rodos pastoriaus dvare jų gy
venta neperblogiausiai. Gavo 
jie žmonišką algą, maistą, ap
darą. Bet jie ilgėjosi tuščio 
ploto ir susilaukė savo noro iš
sipildant.

Visi pažįstamieji bandė juos 
nuo neišmintingo sumanymo at
kalbėti. “Ten jus ligos užpuls, 
skolų našta prislėgs. Pididės 
šeimyna, o ar pasauly ir taip 
ubagų maža!” Bet jų per pen
kerius metus buvo viskas ap
galvota ir išskaičiuota. Niekas 
neįstengė pakreipti įsišaknėjtį
sio nusistatymo. Jie išanksto, 
kaip pridera, pareiškė pastoriui 
išeiną ir rudenį baigė dirbę dva
re.

naujojoj troboj. Tiesa, grindų 
lentos ne visai gerai suleistos, 
akysna puolė ne vienodo ilgumo 
sijos trobos guluos; ir kirti
muos buvo kelmas prie kelmo, o 
juk rugių laukas spiečiai tan
kumom Jaunoji žmona sukurė 
ugnį ir pati nubėgo karvės 
milžti. Mudu su Vilium sėdė- 
jova ant akmens žiūrėdami kaip 
moteris vestuvių rubuos dirba 
net saulei nusileidus.

Vilius nebuvo abejingo ar 
mažatikio budo. “Kad tik svei
ki išliktumėm ir jėgų nepri
truktų”. Paskui, lyg nujaus
damas mano mintį, jis pridūrė: 
“Purvynas kaip purvynas, bet 
prie jo gerokai padirbėjus miš
kas pasitrauks ir saulės spindu
liai vis sparčiau veršis į kla
jūnių, o paskui... Pavakariais 
čia dar čiurpus pavėsis, bet 
ateik už metų, tai pamatysi!”

Tačiau sekančią ir dar kitą 
vasarą aš nebebuvau savo 
draugų aplankyti. Norėdamas 
būti atviras, turiu prisipažinti, 
kad pastoriaus dvaro kumečius 
aš jau buvau užmiršęs. Kartą 
namie būdamas juos prisiminęs 
ėmiau klausinėti kaip jiems se
kasi. “Jie neišvengė skolų”, 
atsakė mano tėvas. “O su Onos 
sveikata visai blogai”, — pri
dėjo mano motina.

8 O O

Praėjo keleri metai. Aš jau 
nivau studentas ir vasarą ato

stogavau kaime, šuns lydimas 
su šautuvu ant pečių mėgdavau 
eiti medžiotų.

Paniurusią spalio dieną aš 
ilaidžiojau siauručiu, vienyvu 
miško takeliu, kurs man rodėsi 
lyg pažįstamas. Ėmė lašnoti 
smulkutis lietus. Šuo skraidė 
takeliu prieš mane. Staiga jis 
pradėjo urgzti, o paskui smar
kiai loti. Priešais mus pasigir
do arklio žingsniai ir kelio vin
gy pasirodė vežimas. Ant pa
prastų ratų pristiprintas kars
tas ir įkandin vežimą, lyg ar
tojas savo žagre, sekė Vilius. 
Jis turėjo domiai sekti, kad ra
tai išlaikytų važta lygsvaroj.

žmogaus veide atsimuša jo 
bėdos. Skruostai išbalę, akys 
vargios, įdubusios.

žmogus pažino mane tik tada, 
kai pasakiau savo vardą.

“Ką veži karste?”
“Savo mirusią žmoną”, atsa

kė jis.
“Mirusią žmoną!”
“Taip, ji mirė”.
Uždavęs keletą klausimų aš 

pasidariau liūdnos gyvenimo 
pasakos liudininku: šaltis, sko-

[ Pacific and Atlantic luoto)

Princas Wilhelm, buvusis 
Vokietijos sisto įpėdinis, kurį 
naujasis kabinetas įspėjo nesi- 
maišyti į politiką, nes priešin
game atvėjyj jis bus išguitas 
iš Vokietijos.

dabar buvo dirva. Ir miškai 
nuo trobos toliau pasitraukę. 
Bet, matyt, vyras jėgų toliau 
neteko. Buvęs alksnynas pa
verstas dirva, o beržyno iki pu
sės nulysta. Toliau kaip mū
ras stovi eglynas — jam nuga
lėti vargšui jėgų nebeteko.

Ilgoką laiką stovėjau to vie- 
nyno busto prienamėj. Vėjas 
miške švilpė graudžią gaidą...
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Pirmojo kelmakirčio daryta 
kas galėta, kol jėgų turėta. 
Joms išsekus, akys išgęso; ves
tuvių dienos pasiryžimo dvasia 
laikui bėgant išgaišo.

Tikriausia, kad pirmojo vie
ton ateis naujas darbininkas ir 
jis bus laimingesnis, nes tyr
laukis jau nugalėtas. Jaunasis 
ūkininkas randa pastatytus tro
besius, įdirbtus laukus ir sėklą 
jis beria į jo pirmtakuno pa
ruoštą žemę. Lydimninko bus
tas, reikia tikėtis, virs turtingu 
ukiu ir ilgainiui čia įsikurs išti
sas kaimas.

Apie tuos, kurie paguldė sa
vo pirmąjį kapitalą, savo užsi
degimą, 
liau jau 
pirmieji 
vargšai

O tačiau tas uoliųjų darbo 
rankų svarbiausias kapitalas ir 
yra tuo, kurs pirmas dėjo pa
grindą Suomijos tyrlaikiams į 
žydinčias dirvas paversti.

Jei tie pirmieji lydimo sky
nėjai butų likę pastoriaus dva
re vežiku ir tarnaite, jų gyveni
mas butų 
viau, negu 
rių triūse, 
butų likęs
čio ūkio klestėjimas sutrukdy
tas.

Kai rugių javų dirvos linguo
ja žieduos ir varpos ruošiasi 
bręsti, prisiminkime musų pir
mųjų naujakurių sunkiąją au
ką.

Mes negalime ant jų kapų 
paminklų pastatyti, nes jų skai
čius tūkstančių siekia, o jų var
dų mes nežinome.

KAIP ISPANIJA NEPASI
DARĖ ROJUM

Vienas geras, senas ispanų 
karalius, išėjęs pasivaikščioti, 
sutiko Šv. Jago, Ispanijos glo
bėją. Karalius ėmė prašyti 
šventojo, kad jis suteiktų pa
laimos jo šaliai.

— Gerai, prašyk, ko nori! — 
tarė šventasis.

— Suteik mums gerą klima
tą.

— Gerai!
— Derlingus laukus.
— Gerai!
— Narsius sūnūs, gražias 

dukras.
— Gerai!
— Gerą šalies valdžią.
— O ne! Nieku gyvu! Jei 

duotum ispanams gerą valdžią, 
tai angelai apliestų dangų ir ap
sigyventų Ispanijoj.

Fygos vaisiui tris kart mais- 
tingesni už duonij.

AR JAU UŽSISAKĖT 
SAU ANGLIŲ?

Dabar yra vidurvasaris. Tūkstančiai mu
sų taupių kostumerių jau yra užsisakę 
sau kurą sekamai žiemai.
Pirkdami dabar musų pigiomis kainomis 
sau anglis ir coke, jus sutaupysit daug pi
nigų. Daleiskit pripildyti jums angliny- 
čią dabar.

PIRKIT SAU ANGLIŲ PERSITIKRINIMUI

(onsųgįgrs (ompany
fc) | elephone AT™""' 

FRANKUNll
I 6400 \

«n

COAL” COKE-ICE 
VBUILDING MATERIAL

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

Sekančią žiemą jie dar gyve
no bažnytkaimy. Vilius statė 
savo trobą, bet kartais ateida
vo į dvarą dirbti kaipo padienis 
darbininkas. Ona ir gi dirb
davo poniai pastorienei kai ku
riuos rankdarbius.

Vestuves kėlė apie Sekmines 
ir vestuvių išlaidas savo ilga
mečiams darbininkams padengė 
pastorius. Jis sutuokė juos di
džiojoj dvaro salėj. Kai jauna
vedžiai jau atsisveikino ir išė
jo, pastorius ilgai dar žiurėjo į 
nueinančius. Galvą palingavęs 
jis tarė: “Tegul sau sveiki iš
bando, bet plėšimus paversti 
dirva bernui su merge be kapi
talo bus ne lengva!”

Gal ir tiesą sakė pastorius, 
bet ar darbo žmonių rankos ne
buvo tuo kapitalu, kurs Suomi
jos tyrlaukius ilgainiui pavertė 
žydinčiomis dirvomis!

Mes, pastoriaus dvaro jauni
mas, savo ilgamečius ištikimus 
draugus palydė jom į jų naująjį 
bustą. Kiaurą dieną, ilgąją va
saros dieną mes klaidžiojom po 
žaliąjį mišką, o naktį šokome

r

Budavokit sau porčių 
ar garažą

Budavokit dabar, sutaupyklt daug 
pinigų.
Galit užmokėti visus pinigus arba 
mokėti po bluki kas mėnesi ma
žais išmokėjimais.
M<s taipgi budavolamo vasarna
mius Ir darome visokius pertai
symus.

Star Construction Co
Atsilankyki!. telofonuokit arba 

raiyktt mums.

2845 N. Crawford Avė.
PALISADE H53H 

Mca eeam abelni kontrak toriai.

0=

los, dėl daugelio vaikų ir persi- 
dirbimo žmona susirgo. Liga 
įvarė ją į karstą. Dabar reikia 
mirusią vežti į kapus, bet ke
lias nelygus. Kad tik pasiekti 
kapinyną. Jis paėmė arklį už 
pavado, nes, žolės siekdamas, 
arklys krypo iš kelio.

Išvargęs arklelis buvo toks 
pat liesas ir silpnas, kaip jo šei
mininkas.

Akių nuo karsto nenuleisda
mas, Vilius persiskyrė su ma
nim ir tęsė savo kelią.

Į priešingą pusę eidamas, aš 
pamačiau kūdrą, kuriai nuleisti 
buvo kasamas griovis. Tačiau 
tas nusausinamasis griovis toli 
gražu nebuvo užbaigtas.

Nuo Viliaus vestuvių dienos 
dar pažinau tą kelią, kurs vedė 
į jo kiemą. ’

Už tvoros ganėsi liesa karvė, 
o kieme knaisėsi kiaulė. Var
tai buvo atdari ir kiėmo vidury 
stovėjo tuščia lova. Numirė
lės lovos skalbiniai buvo paka
binti ant tvoros. Trobos sijų 
galai, kaip ir prieš daugelį me
tų nebuvo nupiauti. Už ne
švariųjų lango stiklų iš beržų 
šakelių nupintoj ir žemės pri
pildytoj pintinėj žaliavo balza
mo gėlė.

O juk pasisekta tam žmogui 
dalį kirtimo dirva paversti. Kur 
pirmiau čiaukšlių purvynų butą,

savo jaunystę, — vė- 
niekas nebeatmins. Tie 

kelmakirčiai tebuvo 
kumečiai.

praėjęs daug leng- 
sunkiame naujaku- 
bet kultūros darbas 
nepadirbtas, žydin-

j

Džiaugkitės Patogumais ir Sveikata
Įsiveskite namų apšildymo 

reikmenis ateinančiai žiemai 
Dabar Jums Kainos Pigiau 

24mėn. išmokėjimams 
Pašaukite Telefonu

tuomet atsilankys pas jus musų namų apšildymo inžinierius, 
turintis 14 metų patyrimą, jis suteiks jums visus apskaitlia- 
vimus. Jei patys norėsite įsivesti namų apšildymą, suteiksi
me jums įrankius ir planus.
Plumbingo materiolą ir apšildymo reikmenis — pirkit 

sutaupysit 25%

A. BLACKSTONE. lake ir Halsted Street
B. A. KAPLANSKI, Užveizda Atdarą kasdie iki 6:30 vai. vakare, nedėlioj iki 1 po pietų

Telefonai — Monroe 0454-0455
Aasilankykit Į musų materiolų sandėlį 847-853 W. Lake St.

pas mus

DABAR YRA LAIKAS
PRADĖTI VESTI SAVO BANKINIUS REIKALUS PARANKIAI

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Rooeevelt Kd.
arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

MALT TONIS - EXTRA PALE 
SPECIAUS ALUS

mviooRAtmo 

ooo

OOOO tos THl HO'-’S ,

Del žindamų moti- 
nų? Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIC'O
arba

Extra Pale Alaus
Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas
groseminko arba aptiekoriauu, jeigu jie negaliPrašykite savo ______

suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulcvard 2538 811 W. 37th St., Chicago

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus,
3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

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

Pradėkit šiandie su vienu doleriu ar daugiau
Sąskatios transferuojamos iš kitų bankų be jokio pražudymo 

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

Estate Auksinius Bonus sekamomis sumomis
$100 - $500 - $1000 ir daugiau

Apsaugoki! savo brangenybės musų
APSAUGOS DĖŽUTĖSE

■

Renda $3 i metus ir daugiau

The Midland National Bank
of Chicago

ARCHER AVENUE PRIE SACRAMENTO
Nariai Federal Reserve Sistemos 

Jungtinių Valstijų Valdžios Priežiūroj
KAIMYNINE BANKA SU VIDURMIESCIO BANKU PATOGUMAIS



NAUJIENOS, Chicago, III. šeštadienis, liepos 14, 1928

CHICAGOS 
ŽINIOS

Užsimušė senas 
aviatorius

bus pripažintas iki jiems nebus 
oficialiai pranešta apie jų no
minaciją ir jie nepasisakys ofi
cialiai. Po to bus žiūrima ką 
partija darys, nes partijos pil
domasis komitetas yra įgalio
tas užpildyti vakansijas ir to
dėl gali nominuoti ir išstatyti

Prohibicininkai pešasi I savus kandidatus, jei konvenci- 
ir krinka įjos nominuoti kandidatai atsi-
--------  I sakytų.

Prohibicijos partijos konven-1 ------------
cija baigia krikti. Daugelis de- Negaus $647,928 pože- 
legatų išvažinėjo, nes jie ne-Į minių kelių pienams 
randa patenkinančio kandidato, 
iš didžiųjų partijų, o savo kan
didato statyti nenori, nes žino, 
kad jis jokios reikšmės vistiek 
neturės. Galų gale priėjo prie 
to, kad du delegatai susipešė 
tarp savęs konvencijos salėj. 
Peštynes pradėjo vienas labai 
“sausas” kunigas. Kiti delega
tai triukšmauja, kaltina, kadi- 
kad valdyba yra parsidavusi L 
Hooveriui ir siekiasi Hooverį,t 
nominuoti, kada didžiuma dele
gatų išvažinės ir paliks vien 
Hooverio šalininkai. Viens gi 
delegatų nominavo gub. Smith, 
kaipo prohibicininkų 
tą. Jis pareiškė, kad 
ja, nors ir sausa yra, 
Hooverį nebalsuos, 
esą geriau už Smith

Nors miesto taryba nutarė 
paskirti $647,928 dėl viešųjų 
darbų komisionieriaus Faherty, 

^|kad jis paruoštų pienus pože
minių kelių, bet Faherty tų pi
nigų negaus. Faherty buvo 
paskelbęs, kad už tuos pinigus 
jis pasisamdys 240 inžinierių 
ir požeminių 
kurie paruoš 
apskaičiavimus, bet dabar tų 
inžinierių samdytis jam neteks, 

todėl, kad miesto kontrole- 
Fitzmorris nusprendė, kad 
miesto tarybos nutarimas 
neteisėtai padarytas ir kad

kelių ekspertų, 
pienus ir visus

Tai 
ris 

i jj itas kandida-I 
jo valsti-1 mjesĮO taryba išviso neturėjo 
vistiek už I ^jsgs nutarimą daryti,
tad visgi I pinigai turėjo būti pa
balsuoti. I tam tikro fondo, kurie 

# e t | skiriami gatvekarių išpirki-
Prohibicipinkai nomi-Įmui. To fondo sąlygomis, pa- 
navo savo kandidatų I sak Fitzmorris, jokių išlaidų iš 

-----------  | to fondo negalima daryti pir- 
Extra sausų prohibicininkų I miau neatsiklausus balsuotojų, 

parti ja, kuri laikė konvenciją 11, y. nepadarius referendumo. 
La Šalie hotely, neįstengė su-1 Apie referendumą gi miesto
sitaikyti dėl indorsavimo Ho-| taryba visai ir neužsiminė, 
overio ir antrame balsavime 
nominavo savo kandidatą į 
prezidentus — VVilliam F. Var- 
ney iš Rockville Center, Longl i-etinama daryti pastangas pa- 
Island, N. Y., partijos organi
zatorių ir agitatorių. Varney 
gavo 66 balsus, o Hoover 42. 
Kandidatu į vice-prezidentus 
prohibicininkai nominavo Ja
mes A. Edgerton iš Alexandria, 
Va., buvusį populistą.

Tečiaus 
partijos 
kandidatus,

Delei paskirimo tų pinigų 
jau buvo pradėjusi rinktis au
dra ir jau kelių grupių buvo

(>()

lengvai

gerokai 
bet dar

Henry C. (“Pop”) Keller, 
m., 4400 W. 83 St., senas avia
torius, vienas iš žymiausių 
Chicagos lakūnų, užsimušė va
kar bemokindamas kitą moki
nį, West Johnson, kaip nusi* 
leisti. Mokinys išliko 
sužeistas.

Johnson jau buvo 
pramokęs skraidyti,
norėjo pasimokinti kaip varty
tis ore ir kaip geriau nusileis
ti. Keller sėdėjo prieky, o 
Johnson užpakaly, kuomet iš 
2,000 pėdų augštumos aeropla
nas ėmė kristi stačia galva že
myn. Keller dėjo visas pastan
gas atitiesti aeroplaną, bet su
mišęs Johnson turbut laikėsi 
tvirtai įsikabinęs kontrolės ir 
neleido Kelleriui valdyti aero
planą. Taip paprastai būna su 
nusigandusiais mokiniais.

Dar šoka keturios poros, kurių 
viena, kuri ilgiausia išlaikys, 
gaus $2,500.

Uždarė Desplaincs upės 
maudynes

Pavieto tarybos pirm. Cer- 
mak įsake uždrausti maudytis 
Desplaincs upėj (forest preser- 
vcs” miškuose. Delei didelių 
lietų upė yra patvinusi ir labai 
pavojinga ir ji nebus atida
ryta maudimuisi iki vanduo ne
nuseks. Toks įsakymas pada
rytas dėlto, kad nuo liepos 1 
d. besimaudydami Desplaines 
upėj prigėrė jau astuoni žmo
nės.

Graboriai Lietuviai Daktarai Advokatai

Nubaudė 14 flirtuotoji!
Grand Crosing poicijos teis

me teisėjas Trude nubaudė po 
$5 14 jaunuolių, kurie važinė* 
darni autombiliais 63 gatve vi* 
saip stengėsi atkreipti merginų 
domę ir jas užkalbinti. Jie ta* 
po areštuoti merginų motinoms 
pasiskundus, kad automobilis
tai 63 gatvėje, Woodlawne, 
merginas užkabinėja ir neduo* 
da joms nė praeiti gatve.

Pernai tokioj kampanijoj 
prieš automobilistų flirtavimą 
toje apielinkėje buvo areštuota 
apie 250 žmonių.

METINE ATMINTIS 
ALENOS GUMAUSKAITBS
Jau suėjo metai, liepos 14, 

1928, kaip atsiskyrė nuo musų; 
užmigai amžinu miegu. Jau
metai laiko kaip slegia tave
šalta žemelė, musu mylima du
krelė, musų mylima sesele. Tik 
pradėjai žydėti ir vos sulaukus 
14 metų ir štai 1927 metais ne
laukiama, žiauri, baisi šalna 
sušaldė tave ant visados. Kaip 
ilgu mums be tavęs, nors ilsie
si už vienos mylios tolumo. 
Lankome nors tą vietą ant ku
rios žydi gėlės, kurias 
nom tave mylėdami, 
laistom ašaromis, 
dies jausmai žino, 
mylima dukrelė ir musų myli
ma seselė ilsisi po tais žolynė
liais, kur pirma žydėjai tarpe 
musų.

Ilsėkis mylima dukrelė šios 
šalies žemelėj, kol mes prie 
tavęs ateisim.

Nubudę:
'l'ėvai, Broliai, S<*sutės 
ir Giminės.

pasodi-
Mes jas

Musų §ir-
kad musų

u

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų patarnav i m a a 
latdotuvėHo ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
^CHICAGO. ILL.

Lietuvės Akušerės

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

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

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2169 

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

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akugeris.

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

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

nuo 6 iki 7:30 vai. vakare
Tel. Dieną: Canal 3110

Naktį So. Shore 2238, Cravvford 8283

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas Ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgą*
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

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

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avense 
Telefonas Boulevard 7820 

Res^ 6641 South Albany Avenue 
TeL Prospect 1930 

Valandos 2-4, 3-8. Nedėlioj 10-12 d.

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai egzaminacfja. Be skausmo 
ištraukimas

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

Tel. Cicero 49

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

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

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

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Ave^ 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

konvencija 
viršininkus 

jei matys
Arba nestatyti kandidatų tose 
valstijose, kur išstatymas at
skirų kandidatų pagelbėtų Smi- 
thui laimėti. Tečiaus dar ne- 
vo atsitikimo, kad prohibici
ninkai butų turėję kokią reik
mę, ar jų kandidatai butų su
rinkę kiek daugiau balsų.

stoti tam kelią. Tai privertė ir 
mayorą, pirm pasirašyti tą nu
tarimą, atsiklausti miesto ad
vokato Ettelson apie legališku
rną to nutarimo. Ettelson dar 
nespėjo savo nuomonės išreikš
ti, bet jis tai padarys šiomis

įgaliojo I dienomis. Faherty irgi jautė 
atšaukti Į Besiartinančią audrą ir buvo 

i eikalo. | pareiškęs, kad jis esąs pasi
rengęs samdyti geriausius ad
vokatus ir kovoti iki pastaros 
“su obstrukcininkais”.

Kas bus daroma dabar, Fitz
morris atsisakius pripažinti tą 
nutarimą, dar nežinia. Miesto 
taryba pasiėmė atostogų ir iki 
rugsėjo 11 d. nelaikys susirin
kimų. Gal todėl priseis šaukti 

Iškels 75 st. ir Western specialį susirinkimą apsvarsty- 
Ave. geležinkelį I ti susidariusią padėtį ir ką da- 

------- - I ryti.
Miesto taryba priėmė patvar-j šis paskirimas pinigų ple- 

kymą apie iškėlimą geležinke-1 nams turėjo būti pirmas žings- 
lio 75 gatvės ir Western Avė. | nis prie pravedimo požeminių 
apielinkėje. 1 kelių. Tečiaus nurodoma, kad

Visas geležinkelis nuo S. Į jau nuo 1900 m. nuolatos kal- 
Wood St. iki Columbus Avė. Įbama apie požeminius .kelius, 
ir nuo 69 iki 87 gatvės bus iš- daroma tyrinėjimus ir planus 
keltas—bus padarytas pilimas I ir vistiek nieko neišeina, nors 
ir tuo budu bus pašalintos še-1 tiems pienams ir apskaity- 
šios pavojingos kryžkelės, ku-|mams išleista jau daugiau kaip 
rios dabar 
geležinkeliu: 
gt., 83 gt., 
lumbus Avė.
leženkelių sutikimą jau turima 
ir darbas bus neužėilgo pradė
tas, bet iki bus pabaigtas truks 
mažiausia keletą metų. Gele
žinkelis prie 75 ir 79 gg. turi 
būti iškeltas ir kelias pravestas 
apačia iki 1933 m. čia darbas 
bus pradėtas už 60 dienų. Aps
kaitoma, kad geležinkelių iškė
limas kainuos $5,000,000.

Negrai tebešoka
Negrų šokių maratonas sa

vo ilgiu toli pralenkė nesenai' 
laikytąjį Coliseume maratoną.' 
Ten šokiai tęsėsi nepaprastai! 
ilgai — apie 240 valandas, kas j 
padarė naują rekordą. Bet ne
grų maratonas 8th Regiment 
Armory šokiai tęsiasi jau 300 
valandų ir dar galo nematyti.

PADfiKAVONĖ
Juozapas Ridikas

ku-

bus pravestos po | $1,500,000.
71 gt., 73 gt., 75
Oakley Blvd., Co- 
ir Robey St. Ge-

Neteko savo kandidatų
Farmer-Labor partijos kon

vencija jau užsibaigė, nomina
vus senatorių Norris kandida
tu j prezidentus ir Will Ve- 
reen iš Moultie, Ga., kandida
tu į vice-prczidentus. Bet 
partija neteko abiejų kandida
tų. Senatorius Norris da sy
kį pakartojo savo atsisakymą 
priimti kandidatūrą. Vereen gi 
pasakė, kad jis netik nepriim- 
siąs, bet net ir svarstyti apie 
savo kandidatūrą atsisakąs. 
Girdi, jis visai ir nežinojęs apie 
laikomą konvenciją.

Partijos sekretorius Bert 
Martin iš Denver, Colo., betgi 
sako, kad jų atsisakymas ne-

DR. ELLEN L. COLLEY 
OPTOMETRISTAS 

Egzaminuoju akis. Pritaikau aki
nius, išrašau receptus 

11055 Michigan Avė.
2 aukštas Parkway Bldg. sekamos 

durys nuo Parkvvay teatro 
OFISO VALANDOS:

nuo 10 ryto iki 12 dieną, nuo 1 iki 
5:30 ir nuo 7 iki 9 

Uždaryta^ utaminko ir ketvergo vak. 
Tel. Pullman 0463

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicaro. IU.

Viršui Universal 
State Bank

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

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 nubudime 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. Narys Simano »daukan- 
to Dr-jos. Kųnas 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 giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Vaikai, žentas, 
Brolis ir gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

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

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

Namų telefonas Brunswick 9597
Ultravioletini šviesa ir diathermis

Advokatai

_____ Akių Gydyt o ji ai
Pastaba: Mano ofiaaa dabar randa

si naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O. D.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 9. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-0 

Vakarais
8241 South Halsted St. 

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

Pėtnyčios

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL. JOHN B. BORDEN

(J oho Ragdžiuna* Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 West Adams St. Room 2117
Telephone Randolph 6727

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

Namų Telefonas Republic 96Š0

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 Sr Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 

Nedėlioj nuo 11 rvH Iki 1 v. p. p.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

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

A. a. Juozapas Ridikas, 
ris mirė IJepos 5 d., 1928 m. 
ir palaidotas tapo Liepos 10 
d., o dabar ilsis šv. Kazimie
ro kapinėse, amžinai nutilęs 
ir negalėdamas atsidčkavot 
tiems, kurie suteikė jam pas- 
kutinį patarnavimą ir paly
dėjo jį į tą neišvengiamą 
amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jo prasišalinima iš mu
sų tarpo, reiškiame giliausią 
padėką dalyvavusiems laido
tuvėse žmonėms ir suteiku
siems vainikus draugams. 
Dėvavojame musų dvasiškam 
tėvui, Pralotui Krušai, kuni
gui Valančiui ir kun. Marcin
kui kurie atlaikė įspūdingas 
pamaldas už jo sielą; dėka- 
vojame graboriai A. Masals
kiui, dėkavojame draugystėms 
šv. Jurgio, šv. Kazimiero, šv. 
Mateušo Apaštalo ir Darbi
ninkų Sąjungai. Dėkavojame 
visiems kurie palydėjo į ka
pines padarydami didelį skai
tlių automobilių ir pagalios 
dėkavojame visiems dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėms; 
o tau musų mylimas Juoza
pai sakome: ilsėkis šaltoj že
mėje.

Nubudę
Moteris ir Sūnūs.

Graboriai

S. D. LACHAVICZ

Kiekvienas tų pie
nų vis buvo pirmas žingsnis 
prie pravedimi kelių. Bet pie
nai pienais ir pasiliko, o apie 
pradėjimą darbo nė nemąsto
ma. Tik vis dar kalbama apie 
naujus pienus, nors tų pienų 
yra pridirbtos didžiausios krū
vos; miesto knygyne jų su
krauta šešios pėdos ir jie sve
ria 200 svarų.

ONA RENGIENĖ
(PO TfiVAIS BAKUTAITE)

Persiskyrė su šiuo pasauliu Liepos 12 (Į, 9 valandą vakare, 
1928 m., sulaukus apie 32 metu amžiaus, gimė Lietuvoje, Kauno 
Rėdybos, Raseinių Apskričio, Skaudvilės miestelio. Paliko dide
liame nuliudiinė vyrą Antaną Amerikoje. Lietuvoje paliko 2 se
seris Leonorą ir Veroniką ir broli Kizimierm Kūnas pašar
votas, randasi Masalskio koplyčioje, 3307 Auburs Avė.

laidotuvės įvyks Panedėlyje, Liepos 16 d., 8 vai ryto iš 
koplyčios į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės sielą, o iš ten bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Onos Rengienčs giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiam dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame;
Vyras Antanas Rengia ir 
Visi giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis, Tel. Boule- 
vard 4139.

f

Lietuvis Graborius ir 
Balzamuotojas 

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

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

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ 

laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 
5iau nęgu kiti, to- 

el, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
*tės.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. CanaI 6174 
S K Y R I U S: 

3238 S. Halsted St- 
Tel Victory 4088

Simpatiškas — 
Mandagus — 1 Geresnis ir Pi- ——^JĮ gesnis Už kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Hermitage Avė, 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS 

4447 So. Fairficld 
Tel. Lafayette

V

Avenue 
0727

Cicero1410 So. 49 Ct 
Tel. Cicero 8794 

SKYRIUS 
3201 Auburn Avė. Tek Blvd. 3201

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halated St.

Tol. Victory 6279

DR. G. SERNER

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.

Lietuvis Akių Specialistas
3265 So. Halsted St.

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

Jei abejoji apie savo airis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL

Tel. Boulevard 0537
DR. MARYA 

D0WIAT—SASS
1707 W. 47th St.

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 

8 iki 2 vai. po pietų

OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487 
4649 South Ashland Avenee 

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

25 Metų Patylimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D

Įvairus .Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutarti

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas recta)

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

TELEFONAS CANAL 0464

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

Val.i Nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergę 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Tel. Central 8466-7-8. State 6600

Peter G. Gaudas
LIETUVYS ADVOKATAS 

140 N. Dearborn St.
Room 310 

Narys advokatų firmos 
Eilioti, Gaudas & Tepper

OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

1801 South Ashland Avenue

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 So. Loomis Street 

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

Telefonas Canal 1912 
Residence Tel. Fairfax 6358

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmięstyji 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Park 8395

Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas.
Pastebėki! mano iškabas

Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:80 va
karo. Nedėliomis nėra skirtų va

landų. Room. 8.
Phone Canal 0523

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE 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

J. P, WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avc.
Tel. Pullman 5950 

Namų Tel, Pullman 6377



Marųuette Park

SLA. 260 kp. besbolo jauk-

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Sportas
KAS LAIMES?

’ NAUJIENOS. CHcagO, m. i

Marųuette Maroons nedėlioj loš 
su Brighton Parko Piratais

sekmadienį pralaimėjo lošį su 
Brighton Parko VVol veri nes. 
Tai buvo atkakli kova. Pasirė
dę naujoj gražioj uniformoj, 
Maroons lošė prieš nemažą mi
nią draugų ir rėmėjų, bet nors 
lošė gerai, bet eilė nepasiseki
mų ir deginantis karštis nelei
do laimėti lošio, kuris užsibai
gė 6 prieš 5 bėginius Worveri- 
ne naudai.

Požėla ar Meyers? Kas iš jų 
i dviejų liepos 20 d. išeis perga
lėtoju? Tą klausimą dabar ne 

1 vienas bando išspręsti.
Pėtnyčioj Požėla su Meyersu 

1 risis pirmą kartą. Niekuomet 
dar nebuvo susikibę. Todėl sun- 

• ku yra ir koks nors spėjimas 
daryti. Tačiau vieną galima 
pasakyti: tai bus nepaprastai 
atkaklios ir įdomios ristynės. 
Jei Meyers pralaimėtų, tai jo 
karjera kaipo ristiko užsibaig
tų. Tas pat butų ir su Požė-

Ristynės įvyks Hippodrome,
4810 N. Clark St.—N.

šį sekmadienį Maroons susi 
rems 
tais, 
kartą 
plyš,
bus 1:30 vai. po piet, Marųuette 
parke.—A. R.

su Brighton Parko Pira- 
Maroons yra nusitarę šį 

nepasiduoti ir, truks- 
bet lošį laimėti. Lošimas

1 Pacific and Atlantic Photo]

Aram Abgariam, 15 metų 
gruzinas, kuris Detroite laimė
jo žaislinių lėktuvų konkursą.

Rytoj Auditorijos 
Piknikas

Risis J. Bancevičius su 
drutuoliu

negrų

Bridgeport
Ruošia išvažiavimą.

sis su amerikiečiu Jack Samp- 
son, o rusas M. Borisov grum- 
sis su vokiečiu Joe Wallace. 
Bus dar lamėjimas dovanų, 
žaismės, šokiai, prakalbos, kon- 
testai ir kitokie pamarginimai. 
Visiems verta atsilankyti ir 
paremti savąją svetainę.

PRANEŠIMAI
Roseland. — L. S. M. Ratelio

PRANEŠIMAI
IŠVAŽIAVIMAS

Draugystės Atgimties Lietuvių Tau
tos Vyrų ir Moterų jvyks Liepos-July 
15 dieną, KUČ1NSKIO 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.

CLASSIFIED ADS
iš

važiavimas į Palos miškus (toj vie
toj, kur jau keli Ratelio išvažiavi
mui buvo) bus nedėlioj, liepos 15 d. 
Bus muzika, žaismės, lenktynės su 
dovanomis ir tt. Visi kviečiami da
lyvauti. — Valdyba.

Kurie apsiėmėte už darbininkus 
Auditorijos Bendrovės piknike, rytoj, 
liepos 15 dieną, malonėkite visi su
sirinkti kaip 8:14 ryto į Auditoriją, 
3133 S. Halsted St. Trokas išeis ly
giai kaip 9 vai. ryto, nesuvėluokit.

Komitetas.

Draugystės Lietuvos Gojaus pus
metinis susirinkimas atsibus nedėlioj, 
liepos 15 dieną, 1:30 v. p. p., Antano 
Bagdono sve., 1750 So. Union Avė., 
kampas 18 gat. Visų atsilankymas 
yra neatbūtinai reikalingas, turime 
daug svarbių reikalų aptarti. Nau
jų narių atsiveskite. Valdyba.

Valančausko
Viršminėta

Educational
Mokyklos

Financial
Finanaai-Paskoloa

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

Miscellaneous
_____ ISįHB_________

PRANEŠIMAS
nu piuiic^u, kad aš persike- 
kitą vietą ir todėl su reikalais 

heating, pas fitting ir

Ar Jum Reikalingi 
Pinigai?

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

HELBERG BROS.
Room 607

Šiuomi pranešu, 
liau į I ‘ _ 
plumbing, 1 „
general repai r kreipkitės šiuo ant
rašu:Pranešimas Vyskuo 

Paš. Dr-jos nariams, 
draugija nutarė dalyvauti kaipo in 
corpore Chicagos Liet. Auditorijos 
Bendrovės piknike. Važiuoti troku, 
kurie nariai esate užsirašę arba ma
note važiuoti liepos 15 d., kreipkitės 
dėl informacijų pas artimiausi Ko
mitetą, Antanas Urnezis, 3128 So. 
Auburn Avė., arba J. Rocevičia, 3326 
So. Union 
ir svetimų 

Nut.

K. KONTENIS 
3316 So. Union Avė. 

Phone Yards 6338

Business Service

192 N. Clark St

BE KOMISO
Mažos Paskolos 

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

1647 W. 47 St.

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

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

ABBOTT CONSTRUC’nON CO. 
6201 West Grand Avė. 

Bershire 1821 
MR. PARIS

ATYDAI DRAUGIJŲ 13-tos 
APIELINKEJE 

Gerbiamoms draugijoms ir kliubams 
šiuomi duodu žinoti, kad mano salė 
dėl susirinkimų yra pilnai sutvarky
ta, išrenduoju už labai žemą mokestį, 
1900 S. Union Avė. Kreipkitės y p an
tiškai arba per telefoną.

GEO. M. CHERNAUSKAS 
Phone Roosevelt 8710 

arba Willow Springs 58

Avė. Malonėkite paimti 
narių. Vietos bus.
rašt. K. Urnezis,

6919 So. Rockvvell St.

Bridgeporto Lietuvių Politikos ir 
Pašalpos Kliubo nariams, kurie no
rėsit važiuoti į Chicagos Lietuvių 
Auditorijos Bendrovės pikniką, kuris 
įvyks nedėlioj, liepos 15 d., 1928 m., 
Chernausko darže, Justis Park, III. 
Tai malonėkit susirinkti prie Lietu
vių Auditorijos, 3133 So. Halsted St. 
9 vai. ryto, 
kuris nuveš 
draugas Joe

Rytoj, liepos 15 d., Justice 
parke bus didelis Chicagos Lie
tuvių Auditorijos bendroves 
piknikas, kuriame be kitų pa- 
marginimų bus ir ristynės. 
“Drapiežnas dzūkas” J. Bance
vičius risis su negrų drutuoliu 
O. Basso, 203 sv. Kitas lietu
vių drutuolis Bill Bartash im-

Morgičiai pirmi ir antri 
• nuošimčiais padaromi | 24 

valandas.
Musą išlygos bus jums naudingos. 

Kreipki tla pas 
M. J. KIRAS, 
888* So. Halsted Si.

skyrius 
Savicko 
laimėj i- 
pamar-

Liet. Auditorijos b-vės 
direktorių susirinkimas

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai 

M. YUŠKA & CO.
4604 So. Paulina St., Chicago, III.

tenai bus trokas kliubo, 
veltui, troką paaukauja 
Stravinskas. Kviečia

Valdyba.

Rūtos dr-jos dramos 
rengia išvažiavimą j 
farmą liepos 15 d., su 
mu dovaną ir kitokiais

Chicagos Lietuvių Auditori- ginimais. Bus lenktinės ir vir-
j.« b-vės direktoriai ir atsto-1v£'3 traukimas; tam tikslui už- 
vai laikė mėnesini susirinkimų ganizuojama žagarieėius ir jo- 
liepos !» d.. Auditorijos name. ' niškiečius. Bus ir dramos sky-

Neatsilankius pirmininkui, riaus ben!ls> kuris gerai grie- 
Kviečiame visus atsilanky-

—Narys.
susirinkimą atidarė pirm, pa
geli). J. Zalatorius. Išši 
direktorius pasirodė, kad 
direktorių neatsilankė j 
rinkimą.

keli 
susi-

pro-

1 zia 
ti.

LSM.

Roseland
Ratelis rytoj važiuoja 

Palos miškus

Rūtos Draugystės No. 1, Dramos Skyriaus
DIDELIS PIKNIKAS

i vyks
LIEPOS 15 DIENĄ, 1928 M.

8 DOVANOS
J. Savicko Farmoj, Kean Avė. ir Archęr Avė.

Kviečiam atsilankyti Chicagos ir apielinkės visuomenę į šį pikniką 
ir ant tyro oro linksmai laiką praleisti prie geros muzikos.

Pradžia 10 vai. ryto. RENGĖJAI.

Draugystės Dr. Vinco Kudirkos 
pusmetinis susirinkimas įvyks šešta
dieny, liepos 14 d., 1928 m., M. Mel- 
dažio svet., 2242 W. 23rd PI., 7:30 
vai. vakare. A. Kaulakis, N. R.

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.

Lietuvių Scenos Mylėtojų 
Ratelis, tas linksmasis būrelis 

ščiųjų artistų-mėgėjų, ku- 
per visą žiemą ruošia vi- 

vakarus, rytoj,!

Perskaičius ir priėmus 
tokolą, nutarimų raštininkas 
paaiškino, kad yra pora direk
torių, kurių vienas jau pen
kis, o kitas keturius susirin
kimus nebuvo. Apkalbėjus li
ko nutarta pritaikinti metinio *rjs 
šėrininkų susirinkimo nutari-Ljems gražius 
rųą, kad jei kuris direktorių i iįe|X)S 15 d., važiuoja į Palos i 
neatsilankys j tris susirinki- niiškus, ton pačion vieton, kur 
mus paeiliui, liks pašalintas iš jau Kelinti metai būna Batelio j 
vietos, o jo vietą užims seka-, įšyą/Jąyimai. 
mas daugiausia balsų gavęs me-1 
tiniaine susirinkime kandida- ^ud galėtų nuvažiuoti ir tie, 
tas i direktorius. Vieton pa- kurie neturi savo automobilių 
liuosuotų direktorių į direkci-:ir kad jiems nereikėtų rūpintis,! 
ją įėjo nauji direktoriai, Ale- kllr Jie prisiglaus ir kas juost 
liūnas ir K. Vilkeviče. Birže- į Parveš, namų statymo kontrak-' 
lio atskaita įplaukų ir išlaidų I torius J. Varekojis duoda tro-1 

ką, kuris visus neturinčius au
tomobilių nuveš į išvažiavimą 
ir parveš namo.

Kad smagiau visiems butų 
risis važiuoti, visi važiuojantys į iš

važiavimą, prašomi susirinkti 
prie Strumilo svetaines kaip 
11 vai. ryto,—visi kartu nuva
žiuosime. O nuvažiavę sma
giai šoksime, žaisime, bėgiosi
me, užkandžiausime vešioj di
delių medžių paunksnėj, nes iš 
važiavime bus muzika, žaismių 
ir dovanų pasižymėjusiems 
rungtynėse. Tad visi bukite Ra
telio

Pikniko rengimo komisija j 
pranešė, kad yra ruošiamas di-, 
delis programas. Bus trys po-; 
ros gerų risti k ų, kurie 
iki galutinos pergalės. Laimė 
ję ristynės gaus medalius, 
si ristikai sutiko dalyvauti 
už labai mažą atlyginimą, 
dėl labo musų Auditorijos 
mo. Taipjau bus visokių lenk
tinių, virvės traukimas ir ki
tokių žaismių ir rungtynių. 
Laimėjusiems bus duodamos 
dovanos. Muzika bus gera.

Butų labai gerai, kad Chi
cagos lietuviai gausiai atsilan
kytų į šį Auditorijos pikniką 
ir paremtų savo vienintelę 
įstaigą. Piknikas bus nedėlioj, 
liepos 15 d., .Justice Park dar
že, prie Archer ir Kean gat. 
Pradžia K) vai. ryte.

— B-vės Korės p.

tik

na-

išvažiavime.—Rt.

Vestuvės
Ho-

57 išvežti Leavenworth 
kalėjimai!

Vakar federalinin kalėjimai) 
Leavenworth, Kas., liko išga
benti 57 chicagiečiai, nuteisti 
įvairiam laikui kalėjiman už 
prohibicijos ir narkotikų įsta
tymų peržengimą. Visi jie yra 
nuteisti nemažiau, kaip 1 me
tame ir 1 dienai kalėj iman, nes 
mažesniam laikui nuteistų į fe- 
deralinį kalėjimą negabenama. 
Tarp išgabentųjų yra ir du 
pohibicijos agentai, kuriuos 
nuteista 1 metams ir 1 dienai 
kalėj iman. s

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

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Uilal-
kom malevą, popferą, stiklus ir t. t

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7281

J. 8. RAMANOIONIS, 8*v.

SKOLŲ IšKOLEKTAVIMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL CLAIMS 
SERVICE BUREAU

Room 301 
163 W. Washington 

Main 4020

šiandie įvyks vestuvės
bert Duali su' j>le Annette 

Pancevich. Vestuvių pokilis bus 
jaunosios namuose 5516 So. 
Oakky Avė. Visi jų draugai 
linki jiems laimingo ir gra
žaus gyvenimo.

— R.

Pradedu Biznį
1) REAL ESTATE, 2) Visokios 
rųšies: Apdraudų (INSURANCE): 
Nuo Ugnies, Langų, Automobilių, 
Gyvasties ir kitų, 3) Surandu 
PASKOLĄ ant Pirmų Morgjčių.

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

Klozeto outfitaa įreng- 
ta», $13 150. Pirkit nuo 
mudu olftelio kainomis. 
Namą apšildymo Įren
gimai parduodami leng
vais išmokėjimais.
Peoples Plumbing & 
Heating Supply Co. 
400 &1olwuuHee Avė., 

461 N. IlalRted St.
Hayiuarket 0075—0070

METINIS PIKNIKAS SU DOVANOMIS 
Rengia Chicagos Lietuvių Auditorijos B-vė 

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

BUS TRIS POROS RISTIKŲ:
Juozas Bancevičius, lietuvis, 185 svarų su neg
ru O. Baso, 203 svarų.
Bilas Bartash, lietuvis Amerikietis, 205 svarų, 
su Jack Sampson, amerikonas, 201 svaro.
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. $ * i

e X i j

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

Kviečia visus atsilankyti KOMITETAS.

Rūtos Draugystės No. 1, dramos 
skyriaus piknikas jvyks 
1928, 8 ' 
moj, Keane Avė. ir Archer Avė 
vai. ryto. ‘ * "
cagos ir apielinkės visuomenę j šį 
jikniką ir ant tyro oro linksmai lai
tą praleisti prie gražios muzikos. 
Catrie esat paėmę tikietus parduoti 
ir aukavot dovanų, priduokit J. Do
veikai, 4960 S. Prinęeton Avė., prieš 
pikniką arba piknike. Rengėjai.

i liepos 15, 
dovanos. j. Savicko far- 

...........................!., 10 
Kviečiam atsilankyti' Chi-

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

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

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

3408 S. Michigan Avė.
Victory 4126

Paskolos suteikiama
* į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION

Kapitalas $500,000.00,7
3804 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 6738-6716

3.

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 30 metų. Musų motto: PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lašai, vanos ir pradas visada.

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

ATYDA!
MILDOS TEATRO BENDROVES ŠĖRI- 
NINKAMS. PERMAINYKITE SAVO ANT
RAŠUS BENDROVES RAŠTINĖJE NE
VĖLIAU KAIP LIEPOS 28-tą, 1928

Pagal nutarimą susirinkime laikytame 
Birželio 17-tą, 1928, nutarta šaukti antrą 
šėrininkų susirinkimą Rugpiučio pabaigoj, 
dėl galutino nubalsavimo pardavimo Mildos 
Teatro Bendrovės nuosavybės ir likvidaimo 
Korporacijos.

John P. Ewald, Sekretorius,
840 West 33-rd Street

Garfield Bark Lietuvių Vyrų 
Moterų Pašelpinis Kliubas rengia 
važiavimą, sekmadieny, liepos 15 
1928 m., Lyns, III. Kviečia visus 
silankyti, nes bus vienas iš puikiau
sių pasilinksminimų. Bus puiki 
muzika šokėjams ir saldžių ir skanių 
gėrimų. Kviečia visus Komitetas.

ir 
iš- 
d.» 
at-

10% PIGIAU Už VISA DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

tai taisome stogu? visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Kedzie 6111.

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi- 
čius.

JUSTIN MACKIEWICH 
2342 So. Leavitt St 

Phone Canal 1678

SLA. 109 kp. rengia didelį šeimy
nišką išvažiavimą nedėlioj, liepos 15 
d., 1928 m. Thorthon, III. giriose, yra 
kviečiami dalyvauti visi nariai ir sve
čiai šiame išvažiavime į puikias gi
ros. Kurie norės dalyvauti malonė
kite suvažiuoti prie M. Meldažio sve
tainės, 2242 W. 23 PI., 7:30 vai. ryto, 
o lygiai 8 vai. ryto visi drauge va
žiuosime i Thorthoną. Valdyba.

Draugystė Lietuvos Vėliava Ame
rikoje No. 1. Draugai ir draugės bus 
išvažiavimas šeimyniškas, july 15 d., 
1928, Lyons, III., černausko senovės 
darže. Malonėkite draugai ir draur 
gės atsilankyti. Kviečia Komitetas.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 
Amerikoj rengia draugišką inetinj 
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 ir prie geros muzikos pa
silinksminti. Komitetas.

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 j laiką pribūti, 
turi iš kalno susižinoti vietą pas bro
lį Rypkevičių, Naujienose, Roosevelt 
8500 arba namuose Armitage 8963.

Kuraitis—Krivių Krivaitis.

CLASSIFIED ADS.
m—CTLJII    —M——

Educational
Mokyklos

NIEKO NEREIK {MOKĖTI — 24 
MNESIAI IŠMOKĖJIMUI

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

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

Be Komiso ir Išlaidų
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imame legali nuofim- 
ti. Pinigus rausite { 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermi tage 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

Mes dirbame ir perka 
me 1 ir 2 Morgičius

j 2 dienas

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47 St.

KONTRAKTORIAI
Statom naujus namus, taisom, pake
liam, dedam pamatus, atliekam viso
kį cementinį ir muro darbą. Dirbam 
počius ir statom garažus.
K. Polonski ir J. Diakos
1735 W. Erie St. Tel.Haymarket 5264

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES darome 2 morgičius ant 

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

WINTON AND NARTEN 
6820 S. Halsted St.

Personai

KONTRAKTORIUS
BUDAVOJU NAMUS 

GARADŽIUS, PORČIUS 
pataisau senus, taipgi atlieku 

cemntini darbą

S. A. ZOLP, 
834 W. 33rd St. 

Tel. Boulevard 0527

ir

VELTUI
Patęstai, Vaizboienklial, Copy- 

wrights. Rašyk šiandie. Patentą 
reikalais kreipkitia prie manąs 
pilnu ušsitikėjimu. Teisingas 
Greitai patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

2880 W. Chicago Avė. 
Dept. 7 

Chicago, DL

■U 
ir

JOS. PAWLOWICZ & 
SYRTOWT CO. 

LIETUVIAI 
HOT WATER AND PLUMBING 

Darbas garantuotas. 
Geriausias patarnavimas

2032 W. 18 St. Tel. Canal 1269

JEŠKAU brolio Vinco 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.

GREITAI IK PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystčs, stenografijos, ir kitų 
mokslo sakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą j devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių jgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jumi 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvi žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo šakosi 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. Olekas, Mokytojas
3106 So. Halsted St., Chicago, HL „

1

Financial
Finanaal-Paskolos

8241 S. Halsted St., 2nd Floor 
Telephone Victory 0662 

Daro paakųlas ant 
l-ioo it 2-ro Morgečfo 
Valandos nuo 4 iki 8 kv 

vakaras

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

B. R.,
9946 S. Throop St. Chicago, III.

PASKOLA namu HttyiiilnkainH nuo $100 
iki $500. be užtraukimo niorgičių arba ki
tokio užtikrinimo puakola patainymatiiH. ap
mokėjimui takui), a^sesmimtu arba kitokių 
ukolų. Greita pagclbu. Prieinamos sųlygos. 

CENTRAL F1NANCE CO.
Room 514.

City State Rauk Buildjug 
128-130 N. We)ls St.

: AŠ LEOKADIJA GRJT1ENĖ jieš- 
cafu,. savo brolio Kazimiero 'Alksnio. 
Daugel metų atgal gyveno Hibbings 
Minnesota. Prašau man ranešti pat
sai ar kas apie jį žino.

LEOKADIJA GRITIENĖ 
4012 So. Maplewood Avė.

Chicago, III,

(Continued on page 8)
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For Rent

(Continued from page 7)

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Personai
Asmenų Ieško

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

JĖŠKAU brolio Jono Boržo, Ko- 
levų kaimo, Pašvintinio parapijos. 
Pirmiau dirbo anglių kasyklose už 
“bosą”. " " “
meldžiu duot žinią. Teklė Boržaitė, 
po vyru Gerdžiunienė, Žeimelio paft- 
ta. Šiaulių apskričio, Lietuva, 
Lithuania.

Jis pats ar kas ji žino

Aš, BARBORA KALNAUSKAITĖ 
po vyru Zaniauskienė, pajėškau sa
vo pusseserės Barboros Urnežaitės, 
paeina iš Eržvilko kaimo, Ilakių 
valsč., Mažeikių apskr. Girdėjau, 
kad yra vedusi ir gyvena Chicagoj. 
Norėčiau susitikti ir pasimatyti. 
Atsišaukite greit, nes apleidžiu Chi- 
cagą. 3220 Lime St. 1 fl. iš užp. 
Chicago, III.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

PAJEŠKAU pusininko j bučernę ir 
grosernės biznį, nes vienam per 
daug darbo, esu pavienis. 919 W. 
33 St.

Situation VVanted
Darbo Ieško

JĖŠKAU darbo už pagelbininką 
prie gas filling station. Mokesčio 
nepaisau — lengvai susitaikysim. 
Esu blaivas, negeriu, nerūkau.

Rašyk laišką.
P. RUMBAUSKAS, 

1439 S. 49 Ct.
Cicero, III.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

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

P. U. PATRICK 
Westem and Southern Life 

Insurance Co.
6255 So. Ashland Avė.

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 mokinsitčs pas tokius 
žmonės, kurie uždirbo daug pinigų 
pardavinėdami automobilius.

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

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

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

REIKALINGAS bučeris. Atsišauki
te tuojaus. Gera užmokestis. Chas. 
Radvvell, 6110 S. State St.

REIKIA patyrusio shearmeno ir 4 
patyrusių darbininkų j geležies at
karpų jardą. 2034 Southport Avė., 
netoli Claiborn Avė.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

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

REIKIA patyrusių moterų sortavi- 
mui skudurų. Miller and Dray, 2455 
So. Loomis St.

Fumished 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, Naujienos, 1739 S. Halsted St.

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

LIETUVIŲ KOTELIS
Pigiausias gyvenimas dėl darbinin

kų žmonių. Su valgiu $8.00 į savai
tę, be valgio $2.00 ir aukščiau.

P. G ADEI KO, sav. 
1606 South Halsted Streeet, 

CHICAGO. ILL.

RENDON kambarys dėl vaikino, 
blaivo ir Švaraus apsiėjimo, prie 
blaivios šeimynos, Manųuette Manor 
apielinkėj. 6723 So. Maplewood Avė. 
Tel. Republic 7129, 2 lubos.

RENDAI kambarys vienam vaiki
nui su ar be valgio, 2 lubos. 740 W. 
31 St.

RENDAI kambarys vyrui su ar 
be valgio. 2 lubos. 4455 S. Talman 
Avenue.

RENDON kambarys, yra lietaus 
lašų vana, netoli Westem Avė., A. 
Grigaitis, 6916 S. Maplevvood Avė. 
2 apt.

For Rent
RENDON Storas, tinkamas Real 

Estate, Barbernei arba bile kokiam 
kitam bizniui. Karštu vandeniu šil
domas, 2 kambariai užpakalyj. 2515 
W. 69 St. Hemlock 6141.

RENDON 
kambarių 2 flatai prie 
Kedzie Avė. gatvekari 
karšto vandenio šiluma, 
čiaus. 
vai.

4 šviesių, ruimingų 
1 “rie Archer ir 

ariu, pirmas 
antras pe
lytoKreipkitės nuo 

vakaro.
4840 S. Spaulding 
arba telefonu bile 

Rockvvell 4744

Avė. 
laike

iki 5

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

Biznis eina 
Randasi 40 
Route 22, 

, Pardavimo priežas- 
Gera vieta dėl gazolino 

KARVASEK, 2800 Millard

house”, elektra, gazas. 
gerai — svečių pilna, 
mylių nuo Chicagos, 
Alganųuin, III. 
lis svarbi. r 
stoties.
St., 2 lubos.

PARDAVIMUI kendžių Storas ir 
ice cream parloras, cigaretų, cigarų. 
Biznis išdirbtas per ilgus metus. 
Priežastis pardavimo, važiuoju j Lie
tuvą. Mazenis Bros. 3857 S. Kedzie 
Avė., Telephone Lafayette 9150.

Real Estate For Sale
Namai-žemi Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

BRIGHTON PARK 
BARGENAI

RENDON 4 kambarių fintas, 
karštu vandeniu šildomas. Rendos 
$35.00. 1525 S. 51 Avė. Cicero, III. 
Tel. Cicero 4534-J.

RENDON 4 šviesus ruimai, yra 
tlektra, Kasas ir toilėtas viduj. Ran
da pigi, $10.00 j mėnesį. 732 W. 22 
St. prie Halsted St.

Musical Instrumento
Muzikos Instrumentai

PARDUOSIU pigiai savo grojiklį 
?ianą už ,$100. Roleliai, du 
ius ir cabinet, $25 įmokėti, 

nuo 3 
Taipgi 
kandai.

Roleliai, duet ben- 
‘ *, kitus

iki 6 mėnesių išmokėjimui. 
5 kambariams gražus

S. CAMPBELL 
6512 S. Halsted St. 

1 fl.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai 

ra-

4 KAMBARIŲ nauji rakandai, 
$180. 4 kambarių neatsišaukusių ra
kandai, $80. Jūsų kreditas yra ge
ras. lengvais išmokėjimais, jūsų 
pasiūlyta kaina. Atdara vakarais. 
Pastatymas bile kur dykai. Ajax

PARDAVIMUI bučemė, daromas 
geras biznis, parduosiu pigiai arba 
mainysiu j namą, 1750 W. 63 St.

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

Kreipkitės pas
C. P. SUROMSKIS AND CO. 

3852 S. Halsted St.
Tel. Yards 6751

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

PARDUODU groserųę ir bučernę 
vieną arba su namu, arba mainysiu 
į mažesnį namą. 4550 S. Marshfield 
Avė. Tel. Boulevard 7452.

bastatymas bile kur dykai. Ajax { 
Furniture Co. 1434 W. Madison St | r

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

PARDAVIMUI DELIKATESEN 
IR GROSERNĖ,

įsteigtas biznis per 25 metus, da
romus geras biznis per visą metą, 
yra daug groserio stako, nėra kom- 
peticijos, 5 kambariai su vuna gy
venimui iš užpakalio, renda $66 į 
mėnesį, lysas, dabartinis savininkas 
jau čia per 3 metus. Gera priežas
tis pardavimui.

Vertelgų nereikią.
Phone Graceland 8234

BISKJ VARTOTI 
pulkui tnohair aeklyčioi actai 
Frieze icklyčioi setai ----------—

»sao
$400 r nrr.r ...... ...... —
$6U0 4 imotų walnut miegruimio

MtM ........... ................ .....................— I
$16U Graliu valnui valgomo kamba-

bario setai .....     $58.50
$76. Iixl2 Wilton kaurai ___________ $22.60
$26. 6 Arnotų pusryčiam! setai____ $8.50

Avaitable Fireproof Storage
7728-32 Stony Island Avė

Atdara kasdln iki 10 vai. vakare. 
Nedėlioj iki 6.

$03,50
$87.60
$88.50

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

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

P.

PARDAVIMUI 3 krėslų barbemė; 
2 barberini dirba visuomet barbernėj, 
yra maudynė; pelninga vieta. 1726 
So. Halsted St.

Exchange—Mainai
KĄ TURITE MAINYMUI?

Mes mainom namus visokių kai
nų. luotus, faunas, biznius, bonus, 
morgičius, automobilius. Kas Jums 
atsibodo, mes parduosime arba 
mainysime.

A. GRIGAS 
3114 So. Halsted Street 

Tel. Victory 4898

2 aukštų medinis namas, 
cementiniu pamatu, 4 — 6 
kambarių, flatai, ant kam
pinio loto, netoli lietuvių 
bažnyčios ir mokyklos. Tik
ras bargenas, tiktai $1000 
jmokėti.

SUSTOK ir Apžiūrėk Sj: puikus 
namas 5 kamb. yra visi {taisymai, le- 
daunė, gasinis pečius, miegojimui 
porčiai, garu šildomas, dideli me
džiai, kvietikos, puikus jardas dėl 
vaikų, šaukit

Prospect 0958

O, BOY, žiūrėk čia, 33x125, rest- 
rieted, 2 fintam arba apartmentui, 
79 & Cicero.

Prospect 0958

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

ii-

OIL STATION, kampas Garfield 
Blvd., mainysiu į 2 fintu namą 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

2 aukštų mūrinis namas, 
(6—6 kambarių, yra skiepas 
ir viškai, karštu vandeniu 
šildomas pirmas apt., 2 ka
rų garažas, 33 pėdų lotas, 
$2500 cash, kitus lengvais 
išmokėjimais.

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

30 PĖDŲ lotas yra visi {taisymai 
ir gatvė cementuota, prie California 
Avė., netoli Marųuette Parko. Tik
tai biskj cash, kitus lengvais išmo
kėjimais. .1. A. Lynch, 40 N. Dear- 
bom St. Central 3654.

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

Turime ir kitų daug bar- 
genų pasirinkimui.

RUBIN BROS.

TURIU PARDUOTI savo 4 lotus 
už “Cash” arba mainysiu j bunga- 
low bei į nebrangu dviejų flatų na
muką, 2 tatai randasi nrie 58-tos 
gatvės prie pat So. Harlem Avė. 
Visi įrengimai; kiti 2 lotai prie 69 
Ptace, tarp Central Park Avė. ir 
Cravvford Avė. — vienas blokas nuo 
Marųuette Parko — čia tiktai yra 
šalygatviai ir vanduo. Visi lotai po 
30 pėdų. Kreipkitės tiesiai prie lotų 
savininko

MICKEVIČIUS 
1739 So. Halsted St.

BARGENAS
2 flatai po 5 kambarius, karštu 

vandeniu šildomas, 2 karų garažas, 
lotas 30 pėdų pločio, panluosiu už 
$3,000 pigiau negu vertas, arba 
imsiu į mainus bile 
j mokėjimo.

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

ką, kaipo
pri- 
dalį

J. PAUL 
Republic 
Hemlock

4170
2889

JEŠKAU BRIGHTON
Namų Statytojai

4155 Archer Avenue
VELTUI
VELTUI

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

NAMO.

PARKE

TURIU CASH
ir 2-jų flatų namą Bellwoode. 
Kas nori mainyti i mano na
mą tuoj atsiliepkit

Virginia 0566

Tel. Lafayette 8705 Laimingas Bungalow 
Veltui

DAR NIEKAD NEBUVO

3 AUKŠTŲ mūrinis, akmeniniu 
pamatu, 3-5 ir 3-4 kambarių, švie
sus, kampas, plati ėlė, $16,000, neto
li elevatorio ir gatvekarių, 1312 N. 
Hoyne Avė., netoli Division St. 
Brokerių nereik. Humbold 8152.

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

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

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

KĄ TURI MAINYTI?
3 apt., po 6 kambarius, 4529 N. 

Sawyer Avė.
4 apt. mūrinis, pečium ir furnas 

šildomas, gteroj vietoj, mainysiu j 
bungalow arba lotą.

8 apt. po 4 kambarius kiekvienas, 
4700-10 Belden Avė.

Cash nereikia turėti mainant į 
šiuos namus.

Taipgi 2 nepaprastai bargenai, 
North West Side, 8 ir 10 kambarių 
namai.

MR. LINDMAN, 
Verną Real Estate Co.

5007 */i Irving Park Blvd.
—■ ■ I I.——————

SAVININKAS turi parduoti 7 
kambarių octagon frontu bungalow, 
10 mėnesių senumo, 2 kambariai 
viršui ir 5 apačioj, su sieteliais mie
gojimui porčiai, ugnavietė, knygy
nas, baltiniams klosetas, {mūryti 
stalčiai, pedestal lavatory, {mūryta 
vana, lietaus lašų vana, pleisteriuo- 
tas skiepas, Holland furnace, 125 pd. 
daržas, 2 karų mūrinis garažas, lotas 
30x200, kaina, $9200, cash $2000, ki
tus mėnesiniais išmokėjimais.

5922 S. Kolman Avė. 
Prospect 3131

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 sinkos, elektrinė ujpiavietė su 
krotais, knygynas, prosinimųj lenta, 
ledaunyčia, linoleum virtuvėj ir pent- 
rėj, gatvė cementuota, suros, vanduo, 
gasas, elektra yra ir apmokėta. Tik 
pagalvokit 
kaip šis.

Automobile!
NAUJI MODELIAI

Nuo 8 dienos Liepos, jau Studeba- 
ker Co. išleido naujus modelius, 
1929 metų, yra daug daugiau įrengti, 
nereikia tepti “gryzuoti”, kas 20 
tūkstančių mylių. Dictator Sedan 
pilnai įrengtas su bumperiais, su 
spare tire ir su parvežimu $1383.00. 
Comander Sedan taipgi su viskuo 

ir Laurain “Spot Light” kaštuo
ja ..................................... $1663.00

President “Stright Eight” 5 pas. pil
nai įrengtas kaštuoja .... $1855.00 
Manantys pirkti arba mainyti ant 

seno, meldžiu pamatyti mus, nes 
mes jau 5 metai kai parduotam 
Studebakers karus, ir jums užtikri
name teisingą patarnavimą.

MILDA AUTO SALES 
806-8 W. 31 St.
Victory 1696

D. KURAITIS ir A. KASULIS 
Savininkai

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

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

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

Kreipkitės
3^52 So. Halsted St.

Tel. Yards 6751

mai- 
ilgus 
loto

PARDAVIMUI grosernė geroj vie
toj, biznis išdirbtas. Gražus kamba
riai gyvenimui. Renda pigi. Lysas 
ilgas. Priežastį patirsit ant vietos. 
3417 So. Union Avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

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

749 Broadvvay, 
GARY, INDIANA

FARMOS IR FARMUKĖS
40 akrų su budinkais, sodnas, arti 

miesto, kaina $1500, jmokėti $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 barnes, 30 ak
rų sodno, 28 karvės, 19 kiaulių, 4 
arkliai, 28 avys, 1000 vištų, maši
nos, apsėti laukai, $13,000, ant iš
mokėjimo.

Taipgi turiu apie 10 gerų 
„..t mainymo.

P. D. ANDREKUS 
Real Estate 

Pentvvater, Mich.

ant
pkių

$80,000 galite uždirbti 
šią vasarą ant šios 

propozicijos
Investorius, Real Estate

\ . > | | J M l

arba kliubas
Aš turiu subdivisin 400 lotų. Keliai 

“graded”, suros rekorduotos, ir gata
va pardavimui. Randasi 94 mylios 
nuo Chicagos, prie valstijos kelio ir 
St. Joe upės. Su žeme parduodu ir 
planus, lotų pirkėjai lengvai galės 
atrasti savo lotą.

Veskite biznį su nauju savininku, 
su $10,000 cash galit pradėti veikti. 
Parduosiu daug pigiau marketo kai
nos. Del informacijų rašykit anglų 
kalboje.

A. M. WILE,
St. Joseph, Mich.

2 NAMU; vienas bizniavus, par
duosiu pigiai ar mainysiu j Karmą 
ar namą mažesnį mieste. J. K. 3416 
So. Union Avė., Chicago, III.

apie tokį

$8450
jmokėti ir

gražų namą

Tik $500 
nesį už viską, nieko 
mokėti, nėra specials, ir kad pada
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 

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

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

po $60 
ekstra

j me
ne reik

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

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

$250.00.
2. Gali įmokėti Lietuviškais Bonais 

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

po $65.00 į mėnesį ir nieko dau
gi aus.

Pasimatyk greitai

ED. W. BAKS
BAKŠEVIČIUS

4392 Archer Avė.
Tel. Virginia 0055

flatų

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

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

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

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

McDERMOTT MOTOR SALES 
7136 S. Halsted St. Triangle 9330

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

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

PARDAVIMUI Restaurantas su» 12 
kambarių, biznis išdirptas, per daug 
metų, pigi randa, parduosiu ar mai
nysiu ant Automobilio, mažos groser
nės ar bučernės. 1403 So. Jefferson 
St. Phone Canal 2555.

MODERNIŠKA 210 AKRŲ PIE- 
NININKYSTfiS FARMA

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

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

Phone 364

TIKRI BARGENAI
5 kambarių naujas mūrinis bun- 

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

4 pagyvenimų mūrinis bizniavus 
namas išsimaino ant farmos arba 
biznio, {mokėti $1500.

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

Tel. Yards 6751

M & K Motor Sales
Chicagoi Hcnlaunl ir atiakančiausi vartotų 

karų pardavinėtojai. 100 garantuotų vartotų 
karų, pilnai įrengti, gerame mechaniAkanie 

karai parduodami nuo $180 iki 
Mea turime 
reikalam*.

atovyie, 
$2000. 
aokienu 
mainai*.

0811*13 So.

karą kuria tinka vl- 
Caih, itmokėjimaii.

Halited S*.

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 
ruinble sėdynė, tik ........... $550

Peerless, 1927, sedan, kaip nau
jas ..........................................  $750

Chrysler, 1927 “58” sedan, be
veik naujas ........................... $425

lengvais išmokėjimais
Visi karai pilnai {rengti, naujų ka

rų garantija, išrodo kaip nauji. At
dara iki 10 vakaro. 

HALSTED AUTO SALES
2560 So. Halsted St

NEPAPRASTA PROGA. Priver
stas esu parduoti savo vėliausi mo
deli WILLYS-KNIGHT SEDAN, pats 
jį vartojau tik biskj, absoliučiai kaip 
naujas, nėra nei vieno įbrėžimo, ori
ginaliai tajerai, kaip nauji ir kiti 
visi įrenginiai. Tai yra tikrai pui
kiausia karas Chicagoj, turi jį pa
matyti, kad įvertinus. Man reik pi
nigų, parduosiu už $250, karas kai
navo $1,800, dar visai nesenai.

Atsišaukit tik nedėlioj,
2231 N. Kedzie Avė., 1 apt.

PARDAVIMUI pigiai visokių vy
riškų aprėdalų krautuvė su fikčeriais 
arba fikčerius parduosiu po vieną 
daiktą atskirai, kam kas reikalin
gas, kaip tai: šėpos dėl siutų ir dėl 
kelnių.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

J. BUDRIK, 
3254 So. Morgan SI.

PARDAVIMUI 2 augštų medinis 
namas 5 ir 6 kamb. Augstas base- 
mentas. Garadžius. Namas moder
niškas, arba mainysiu i murini na
mą. 5405 S. Hoyne Avė.

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

Prospect 0598

DELIKATESEN, bekemės tavoras, 
randasi smarkiame biznio bloke, N. 
W. Side. Labai gera proga nepaty- 
rusiems žmonėms nusipirkti tokios 
rųšies krautuvę, nes čia nėra jokios 
konkurencijos. Aplinkybės verčia 
greitai parduoti, už $1800 nupirksite 
viską, nors verta daug daugiau. Jei 
norit galit gauti dalinais išmokėji
mais. Naujos mados fikčeriai, šva
rus stakas, renda tik $65, garu šil
doma, su gyvenimui kambariais, ge
ras lysas.

Atsišaukit nedėlioj visą dieną, 
1949 Vi Lavvrence St., 

netoli Robey

$250 CASH, PO $85 Į MENESI IR 
daugiau, nauji 4-5-6 kambarių bun- 
galovv, mediniai ir mūriniai, porčiai, 
tile vanos, skiepai, furnas šildomi, 
netoli mokyklos ir transportacijos, 
kaina $3600 iki $6500, matykit vaka
rais ir dienomis. Pirkit tiesiai nuo 
budavotojo. CONRAD P. SAWIAK, 
7181 W. Grand Avė. Merrimac 9552.

PARDAVIMUI kriaučių šapa, lie
tuvių apgyventoj apielinkėj. Valymo 
r prosinimo, nebrangiai. 2353 So.

Oakley Avė.

2 LOTAI, 50x125, randasi Brigh
ton Parke, parduosiu ar mainysiu į 
mažą medinį namą, bučernę, groser- 
nę ar saliuną.

2 po 5 kambarius medinis namas, 
randasi geroj apielinkėj, Roseland, 
III. Karštu vandeniu šildomas, 8 
karų garažas, lotas 84x127, parduo
siu pigiai ar mainysiu ant farmos, 
lotų, bučernės ar grosernės.

W. H. KELPS AND CO.
SALDAINIŲ krautuvė su soda 

:'ountain augštos rūšies. Parduosiu 
arba mainysiu. Priimsiu automobi- 
ių, 5205 So. Halsted St.

PARDUOSIU ar mainysiu puikiau
sią rezidenciją Mt. Greenvvood ko
lonijoj, yra 1 akras žemės 
miestavi lotai, 7 kambarių 
furnas šildoma, yra gasas, 
ir vanduo, barnes, 2 karu garažas, 
karvė, vištos ir kalakutai.. Taipgi 
šieno dėl karvės jau prigatavota. 
Visokių daržovių apsodinta, puikus, 
didelis sodnas visokių vaisių, trans- 
portacija gera, i meistą nuvažiuoti 
galima į 45 minučių, o geležinkeliu 
į 25 minutes. Krautuvės yra arti. 
Esu priverstas parduoti, nes 
pirkau bizni ir turiu prie vietos gy
venti. Namie galima matyti 
valandai po pietų,

3800 S. Emerald Avė., 
o rezidencija randasi,

3415 W. 114 St.,
Tel. Boulevard 8290 
WM. VALENTINE

arba 8 
stuba, 

elektra

PO 4

Išsirinkite Vieną
Parduosiu 5 flatų naują kampinį 

namą arba priimsiu i 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 71st St. prie Talman 
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 71st St., 
Žei tamsta manote užsidėti bile kokį 
»iznį, ypatinga: dry goods, hardware 

arba kriaučystę, tai geresnės vietos 
negalite rasti. Del pilnesnio pasi
kalbėjimo atvažiuokite į musų ofisą, 
2547 W. 71st St.

Dar vienas tai yra naujas 2 flatų 
niuro namas, 5-5 kamb., 8 bedrui- 
miai, pirmas flatas karštu vandeniu 
apšildomas, gražioj vietoj, beizman- 
te padarytas dėl 4 kamb. flatas. 
Mainysime į neperdidelj namą, kur 
galima taikyti karvė ir vištų, turi 
būti nepertoli nuo karų ir mokyklos.

Mes turime keletą gerų bizniavų 
ir rezidencijinių lotų, gražiose ir 
smarkiai augančiose vietose. Mes 
Eerkam, parduodam ir mainom viso- 

ius namus, lotus, farmas ir biznius, 
todėl jei tamsta turite ko nors par
duoti, išmainyti arba norite pirkti, 
visada pašaukite Hemlock 0867 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. 71 st St.

John Pakel and Co.
General Building 
Contractors and 

Real Estate

Pabudavosim 2 
arba bungalow ant 

jūsų loto
Mes pastatysime jums Chicagoj 

arba priemiestyj ant jūsų loto bile 
kokios rųšies bungalovv ^a^a^^flatL 
nį namą. 
ĮMOKĖTI. 
bungalow 
kambarių, 
kate bus 
kiekvieną 
insullation.” 
dėl dykai apskaitliavimų ir planų.

Ofisai Chicagoj ir priemiesčiuose, 
atdari vakarais ir nedėliomis.

TRIANGLE 3299

NEREIKIA NIEKO 
5 arba 6 kambarių 

arba gražų 2 flatų, 5-6 
Rendą kurią labar mo- 

užtektina dėl išmokėjimu 
mėnesį. “Multi-celled 

Atsišaukite bile kada

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

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

AR JUS TURIT LOTĄ?
Mes pabudavosim namą ant jūsų 

loto be jmokėjimo 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.

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

Central 5901-2-8

8 MIEGRUIMIAI
Modemiškas 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 7039 W. Grand Avė.

PARDAVIMUI pigiai kepykla, 
biznis išdirbtas per 20 metų. Par
duosiu su namu arba be namo. 3889 
Auburn Avė.

2419 W. 69th St
Phone Hemlock 8099

PARDAVIMUI 10 flatų ir 8 Žtorų 
namas. Didelis bargenas. Garu šildo
mas. Rendos neša $6500 metams.. 
Padaryk pasiūlymą. 5839 - 41 -43: 
Wentworth Avė.

PARDAVIMUI 9 kambarių cottage 
su rakandais, yra 2 karų garadžius, 
maža išmokestis, 3807 S. Halsted St,

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis na
mas, 5 ir 6 kambariai, karštu van
deniu apšildomas, 2 karų garažas. 
Parduosiu labai pigiai už $8,500.

JOHN G. MEŽLAIŠKIS, 
2453 W. 71 St., 
Republic 4537

PARDAVIMUI penkių ruimų bun- 
galow, gas, eleetrie, vana ir furnace 
apšildomas, lotas 145 pėdų ilgumo, 
80 pėdų platumo. Atsišaukite nuo 
Kenkiu, subatoj nuo pietų. J. V., 4056 

lontgomery 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. I^i vienas 
flatas' užmoka jūsų rendą. Kamba
riai dideli ir šviesus, puikiai deko
ruoti, aržuolinės grindys, porčiai, 
puikiausi virtuvė, Crane plumbingas 
įmūryta vana, cementinis skiepas, 
skalbykla, 87^6 lotas, netoli gražiai 
medžiais apsodintos Wilcox ir Maple 
Avė., prie valstijos kelio, vienas blo
kas nuo biznio sekcijos, 45 minučių 
važiavimo nuo vidurmiesČio.

L. S. Carpenter & Co. 
Statytojai 

Garfield State Bank Bldg., 
Madison and Cravvford.

Room 812.
Phone Van Buren 1600 

Arba šaukit 
Dovvuers Grovc 491

v


