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Voldemaras gal rezignuosiąs iš valdžios
Lietuvos diktatoris Anglai širstą, kad Visa Meksika suju- 
nuklimpęs su len
kais, nebeišbrendas z

Lietuva tyčiojantis dinta dėl gen. Obre- 
iš T. Sąjungos gono nužudymo

Ministeriu pirmininku, vietoj 
Voldemaro, veikiausia busiąs 
paskirtas karo ministeris

susikirtimo su lenkais 
ateinančiuose Sąjungos ir 
Tarybos susirinkimuose rug- 
s’ojo mėnesį

Jaunas žudeika sakosi nužudęs 
jį, idant Meksikoj viešpa
tautų karalius Kristus

RYGA, Latvija, 
— Kaune kalbama, 
t u vos ministeris 
Augustinas
būt atsistatvdimsias. 
Įsi klampinęs derybose

lipĮKlS 18. 
kad Lie- 

pirmininkas, 
Voldemaras, tur 

Jis taip 
su Lcn- 

kurio jis
reikalauja l>e jokių sąlygų, 
kad nebematęs vilties iš tos 
padėties išbristi.

Manoma, kad Voldemaras 
priims profesūrą universitete 
[jis yra universiteto profeso
rius], kadangi jis yra lingvis
tas, mokąs dvidešimt septy
nias kalbas, arba gal pataps 
Lietuvos Banko direktorium.

Jei jis rezignuos, jo vietoj 
ministeriu pirmininku veikiau
siai bus paskirtas dabartinis 
karo ministeris, pulk. Daukan-

Chicago Tribūne korespon
dentas Londone, John Strėlė, 
savo laikraščiui liepos 17 die
ną rašo:

Britų užsienio reikalų mini
steris Sir Auslen Chamberlain 
labai susirūpinęs dėl Lenkijos- 
Lietuvos situacijos, dėl kurios 
Tautų Sąjungos ir Tarybos se
sijose rugsėjo mėnesį turės vėl 
kilti vaidų.

Praeitame Tautų Sąjungos

Mano, kad Italia ka 
tastrofos aukas mes 

kos suedusios

nui Voldemarui, Lietuvos mi
nisteriui pirmininkui, buvo 
duota laiko iki rugsėjo mėne
sio savo ginčams su Lenkija 
išlyginti. Tuomet nebuvo pa
sakyta, kas atsitiks, jei jis to 
nepadarys, tačiau neaiškiai 

buvo duota suprasti, kad 
sitiks kas nors baisaus.

lie- 
Meksikos 

prezidento, gen. Aivaro Ohre- 
gono, nužudymas sujudino vi
sa krašto ir vyriausybė ėmė- 
si stiprių priemonių neramu
mams užbėgti už akių.

Įsteigta cenzūra. Policija ir 
kareiviai patroliuoja sostinės 
gatves ir kelius apygardoje. 
Kariuomenei įsakyta būti ka
reivinėse, prisirengusiai kiek
vienam momentui, jei kiltų ne
tvarka. Karo departamentas iš
leido oficialiai komunikatą, 
pranešdamas, kad kariuomenė 
garantuojanti piliečių ramu
ma.

Prezidentas Gailės stiprios 
kareivių sargybos 
Visi saliunai, 
aliai ir kitos 
uždaryti.

; MIESTAS, 
Išlinkio

sergi mas. 
taipjau visi te- 
pramogų vietos

priešai bėga
at-

ku
li a- 

rodyti liežuvį 
taip, tartum 
niekados nė

Švedų mokslininko Malmgreno 
nušauto žvėries pilve radę 
itališko laikraščio skivytų

MASKVA, liepos 18. — Mas
kvos laikraščiai pasakoja šiur
pią istoriją apie tai, kad ^ie
nos užmuštos atšiaurės meš
kos pilve buvę rasta itališko 
laikraščio skivytų. Tai rodytų, 
kad meška buvo suėdusi žmo
gų, veikiausia 
žablio 
tėjėlį.

kurį nors diri- 
Italia katastrofos nuken-

Tą mešką buvęs nušovęs 
prof. Finn Melmgren, švedų j 
meteorologas, prieš išeidamas 
savo fataliiigon kelionėn su į 
italų kapitonais Mariano ir

Maskva dar aitriau pasipik
tinus dėl pranešimo iš Romos, ; 
kad “kapitonai Alberto Ma
riano ir Filippo Zappi buvo J 
priversti palikti Drą Malm- 
greną>del militarinių įsaky
mų.“

Eina girdai, kad ir Dras 
Malmgren buvęs suėstas — 
bet ne atšiaurės meškų.

Diktatorius Voldemaras, 
ris yra realistas, parvyko 
mo ir vėl ėmė i 
lenkams ir elgtis 
Tautų Sąjungos 
nebuvę.

Dabar sakoma, 
berlain turįs aiškių įrodymų, 
jogei premjeras Voldemaras 
ketąs akinančioje sesijoje pa
rodyti, kad Tautų Sąjunga nie
ko negalinti padaryti, ir tai 
darydamas jis remsis sovietų 
Rusijos parama. Lietuvos 
litikai neslepia to fakto, 
jie pasitiki, jogei Rusija 
saugos Lietuvą nuo bet 
rių bandymų suvaržyti 
priklausomybę, ypačiai 
priešai butų lenkai.

Lenkai dav<e, žinoti 
Į bertai n ui, kad dėl dabartinės 
| dalykų padėties jie laiką at
sakingą Tautų Sąjungą, kuri 
neleidus jiems pavartoti jėgos 

į priemonių situacijai likviduo- 
I ti, ir reikalauja, kad dabar 
j kams butų suteikta pilna 
rama visuose žingsniuose, 
kių tik jie matysią reikalo

kad Cham-

jos 
jei

po- 
kad
ap- 
ku-
ne-
jos

Clmm-

len- 
pa- 
ko- 
da-

v ra

Rumanija nepripa 
žinsianti skolų, Bra 

tiano padarytų

Cham beria inas, kuris 
stiprus Tautų Sąjungos rėmė- 

. jas, jmato pavojų jos autori
tetui, jeigu premjerui Volde
marui butų leista tyčiotis iš 
jos be niekur nieko. Jis dėl 
to įspėjo apie pavojų ir nu
rodė, kad lietuviams suvaldy
ti reikią veikti koordinuotu bil
du.

— Tuo tarpu, kai 
bankininkai dabar 

dėl su
pas kolos 
vyriau-

Rumanijai 
stabilizuoti, 

Rumunijos valstiečių va- 
Juliu Maniu, pareikalavo,

liepos 18. 
užsienio 
konferuoia Buchareste 
teikimo 
valiutai 
sias 
d a s,
kad premjero Bratianu valdžia 
tuojau rezignuotų.

Maniu išleido pareiškimą, 
kad kai opozicija paimsianti 
valdžią į savo rankas, ji ne- 
pripažinsianti užsienio skolų, 
kurios busią dabartinės vald
žios padarytos, kadangi dabar
tinė valdžia esanti neteisėta.

Iii 
L J

(Atlantic and Pacific Photo]

Kap. Alfred. Loevvenstein (po kairei), žuvęs belgų finansi
ninkas, Šveicarijoj, kur jis mėgdavo važinėtis rogėmis.

Lietuvos Žinios
Lietuvių lenkų kalinių Naujas Lietuvos savi- 

apsimainymas valdybių įstatymas?
KAUNAS. — Lenkų laikraš

čiai rašo, kad artimiausiu lai
ku vienoje demarkacijos lini
jos vietų įvyksiųs pasitarimas 
tarp lietuvių ir lenkų dėl to- 
limenni<> politinių kalinių apsi- 
mainymo.

Beto po kelių dienų Nemen
činė apylinkėje pasikeisiu lie
tuviai su lenkais keletu krimi- 
nnlinių prasikaltėlių, kurie pra
sikaltę vienoje pusėje, apniu
ko paprastai į kitą.

PASKENDO KAREIVIS

KAUNAS. — Birželio 30 die
ną Nemune ties Napoleono 
kalnu besimaudydamas pasken
do 2 pūst, pulko kareivis Jo
nas Slankus. Skenduolis nesu
rastas.

“Liet. AidasKAUNAS.
rašo, kad savivaldybių įstaty
mo pakeitimo projektas jau 
svarstomas ministeriu kabine
te ir greit busiąs paskelbtas 
ii* pats įstatymas. J savivaldy
bes galėsią rinkti, kas moka 

tiesioginius mokesčius ir daug 
kitų susiaurinančių rinkikų 
teises pakeitimų busią pada
ryta. f

Laukiniai papročiai
Lietuvoje

Makedonų banditas 
sudegino 9 žmones

Baisi audra Francu 
zų Indo-Kinuose

Obrcgono
Bijodami žmonių ir Obrego- 

no draugų bei rėmėjų keršto, 
daugelis žinomų užmuštojo pre
zidento priešų pabėgo iš Mek
sikos Miesto.

Gen. Obregoji buvo vakar 
nužudytas per šlirengtą jo gar
bei bankietą San Angel mies
tely, netoli nuo Meksikos Mie
sto. Nušovė ji bankiete daly
vavęs vienas jaunas karikatū
ristas, kol-kas žinomas tik kaip 
“Juan Escapulario“ — “škap- 
Iverninkas.“ Tas “škapliernin- 
kas“ bankieto metu nupiešė 
keletą karikatūrų ir nešė jas 
neva parodyti gen. Obregonui, 
tarp popierių laikydamas pa
slėptą revolverį. Prisiartinęs, 
jis šešis kartus šovė. Gen. Ob
regon susmuko kėdėj ir netru
kus mirė.

BELGRADAS, Jugoslavija, 
liepos 18. — Paskilbęs make
donų banditas, Feliks Sarko- 
vič, sudegino gyvus devynis 

serbus, jų tarpe keturis žan
darus. t

Banditas buvo juos uždaręs 
vienoje grindelėje Novibazaro 
sandžake (apskrity), senoje 
Serbijos-Montenegrd sienoje, ir 
gri utelę padegė.

J ugoslavi jos vyriausybė 
da daryti visų pastangų 
daryti galą Sarkovičui ir
sai jo bandai, susidedančiai iš 
penkių dešimčių makedonų. 
Už Sarkovičo galvą valdžia pa
skyrė 1 milioną dinarų (apie 
$180,000) dovanų.

za-
pa- 
vi-

Susekė "emigrantų
Ameriką šmugelį

50 žmonių žuvo, dviem laivam 
paskendus per audrų

25 asmens sužesiti fei- 
erverkų bombai 

sprogus

KAUNAS. — Birželio 29 die
ną Vytauto parke vaidinant 
Valst. Teatro artistams kome- 
dijėlę “Išdykusi mergelė“, kaž
kas pradėjo mėtyti j sceną ak
menis. Keli jų nukrito scenon. 
Akmenys buvo kumšties didu
mo. Ne tik artistai, bet ir pu
blika, pirmose eilėse sėdinčio- 
ji, bijojo, kad nepramuštų gal
vos.

jPolicija 
nuo

IlANOI, Francuzų Indo-Ki- 
nai, liepos 18. — Per smarkią 
audrą, tifonu vadinamą, kuri 
praeitą naktį siautė Francuzų 
Indo-Kinų pakraštėse, penkias
dešimt ar daugiau žmonių žu
vo.

Scngtambako upės žiotyse 
paskendo francuzų garlaivis 
Cap Lay ir, kiek žinoma, tris
dešimt žmonių prigėrė. Dau
giau kaip 200 pasažierių bu
vo išgelbėti.

Taipjau Haipkongo upėje au
dra paskandino didelę valtį ir 
dvidešimt čiagimių annamitų, 

prigėrė.

10 čigonų pasmerkti už 
vagystę ir žmogžudybę

PUTSBUBG'H, Pa., liepos 
18. — Per italų surengtas čia 
tikybines iškilmes, kuriose da
lyvavo keli tūkstančiai asme
nų, leidžiant ugnis sprogo vie
na feierverkų bomba. Dvide
šimt penki iškilmių dalyviai 
buvo skaudžiai sužeisti ir nu
gabenti j ligoninę. Dviem vy
ram buvo akys išdegintos ii 
jie tur būt’ liks visam amžiui 
neregiai.

Bedarbis bandė pasi
skandinti, bet medinė 

koja neleido

kariuomenės teisme 
išteisintas

KAUNAS. — Birželio 18 d. 
Kariuomenės Teismas Kaune 
nagrinėjo 9-to pėst. pulko mo
komosios kuopos eilinio Ku- 
kausko Povilo bylą, kuris bu
vo kaltinamas tuo, kad 1D27 
m. spalių mėn. 6 d. kalbėjo 
kareiviams, kad valdžia nekal
tai šaudanti žmones, ir kad 
reikėtų atimti ir neduoti su
šaudyti tą dieną karo teismo 
nuteistųjų.

Kariuomenės Teismas Bu
kauską išteisino.

išgelbėja žudeiką 
žmonių keršto 
užmuštojo generolo 

draugai tuojau sugavo jauną 
žmogžudą, ir gal butų j j vie
toj užmušę, jei policija nebū
tų jj išgelbėjus ir nudanginus 
j kalėjimą.

Vyriausybė stengėsi sužino
ti iš žudeikos, dėl ko jis nu
žudė išrinktą prezidentą, bet 
jis atsisakė prisipažinti, “škap
lierininkas” tiek pasakęs, kad 
jis nukovęs Obregoną dėl to, 
kad jis norįs, idant Meksikoje 
viešpatautų Karalius Kristus, 
ir viešpatautų pilnai, o ne iš 
dalies.

Pas jauną žmogžudą rado 
dar kelių žymių asmenų, pre
zidento Calleso ir

POZAREVATZ, Jugoslavija, 
liepos 18. — Už užmušimą tri
jų sargų ir apiplėšimą banko, 
dešimt čigonų tapo 
dviem dešimtim metų 
mo grandiniuose.

Nužudę sargus, tie 
buvo išsigabenę iš banko ne-

LISABONAS, liepos 18. — 
Portugalų policija susekė ban
dą, kuri užsiėmė emigrantų 
šmugeliavimu į Jungtines Val
stybes. Vigą uoste vakar bu
vo areštuoti astuoni portuga
lų emigrantai, besėdą laivai) 
emigruoti į Jungtines Valsty
bes per Kubą. Visi turėjo pa- degamąją šėpą, bet joje terado 
dirbtus pasportus.

nuteisti 
kalėj i-

čigonai

tris dinarus — apie tris cen
tus. ; i

Obregono 
pavardes, 
pasižymė-

Lenkų valdžios įsakymu, li
teratūros, mokslo ir meno žur
nalas rusų kalba “Baltijos Al
manachas“ uždrausta platinti 
Lenkijoje. [sakymas motyvuo
tas tuo, kad žurnalas esąs gry
nai lietuviškas leidinys. Einant 
“Baltijos Almanachui“ Rygoj, 
jis Lenkijoj buvo leidžiama

Austrų 7 monarchistas 
teisiamas dėl valsty

bės išdavimo

IPITTSBURGH,. Pa., 
18. — Suvargęs, niekur 
lodamas gauti darbo, darbinin
kas Fred Kussauer, 52 metų 
amžiaus, nutarė pasidaryti ga
lą, ir nuo tilto šoko į Monon- 
gahela upę. Bet tuojau jis iš
kilo į paviršių, ir nors sten
gusi vėl pasinerti, negalėjo: 
jis turėjo vieną koją medinę 
ir toji neleido paskęsti. Paga
liau subėgę žmonės jj išvilko 
krantan.

nega- Į “poseleniją”
KAUNAS. — Telšių komen

danto nutarimu, išsiunčiami į 
kitus apskričius: K. Sadauskas, 
St. Albrikis, J. Keinis, Ad. Ju
revičius. Visi Telšių apskrities 
gyventojai.

Keičiama žemės 
reforma

Rado lietuvi su apsivy
niojusia ant kaklo 

gyvate

ti taipjau nužudyti.
Calles verkia Obregono

Gavęs žinią apie įvykusią 
tragediją, prezidentas Calles 
tuojau nuvyko j San Angelą. 
Žiūrėdamas į nužudyto savo 
draugo kūną, jis apsiverkė. 
Calles pasakė, kad gen. Obre- 

kęs karalius Jurgis. Grįžęs į •gono nužudymu kraštui pada- 
Lietuvą, būtent, Voldemaras ( ryta neatlyginamas nuostolis, 
gyręsis, busią karalius jam sa-, nes išrinktasis prezidentas rė
kęs, kad Didžioji Britanija' prezentavęs visas Meksikos 
remsianti Lietuvą prieš Len- žmonių viltis ir ambicijas.
kiją. Iš tikro gi karalius sa-' Gen. Obrcgono kūnas tapo 
kęs, kad Britų opinija nepri- pargabentas į nacionalinius ru- 
tarianti Lietuvos pozicijai Vii- mus ir paguldytas ambasado- 
niaus klausimu. rių salėje^.

Voldemaras iškraipęs Anglijos 
karaliaus pasakymą

Britų rateliuose nenusiteiki- 
mas prieš Voldemarą yra la
bai stiprus dėl to, kad, sako, 
Lietuvos premjeras iškraipęs 

tai, ką per pastarąjį jo vizi
tą Anglijoje jam buvo paša- ■ 1 1 • w w •

■ORH
Chicagai ir apielinkei fede

ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Iš ryto gali būt lietaus ir 
perkūnijų; vėsiau; vidutinis ir 
stipresnis

Vakar
tarp 71°

šiandie
džiasi 8:22. 
10:17 vakaro.

vejas. • 
temperatūros 

ir 85° F.
buvo

saule teka 5:30, lei- 
Mėnuo leidžiasi

dėl

sar-

dėl 
atsiųsti

VIENA, Austrija, liepos 18. 
— Šiandie čia prasidėjo Aus
trijos monarchistų vado, pulk. 
Gustavo Wolfo, kaltinamo 
valstybės išdavinio, byla.

Teismo rūmai kareivių 
gybos sergimi.

Pulk. Wolf kaltinamas 
raginimo Vengrijos
kariuomenę į Austriją ir pa
siimti buvusj komunistų dik
tatorių Vengrijoje, Belą Kun’ą, 
kuris buvo Austrijos vyriausy
bės suimtas ir kurio Vengri
jos valdžia veiltui reikalavo jai 
išduoti. Pulk. Wolf rašė ven
grų ministeriui Vienoje laišką, 
ragindamas, kad jei Austrija 
atsisakysianti išduoti Belą Ku- 
h’ą, tai tegul Vengrija nutrau
kianti santykius, paskelbianti 
karą, įsiveržianti i Austrijos že
mę ir jėga suimanti buvusj ko
munistų diktatorių.

CHULIGONŲ DARBAS

KLAIPĖDA. Joninių

KAUNAS. — “Lietuvos Ai
das“ praneša, kad žemės ūkio 
ministerija baigia ruošti ir 
greitu laiku įteiks ministeriu 
kabinetui svarstyti atlyginimo 
už nusavintas žemes įstatymo

POTISVILLE, Pa., liepos 18. projektą ir žemės reformos 
— Kely tarp Mount Pleasant; jstatvmo pr()jektą. 
ir Minersvillės vakar du vy- j 
rai rado gulintį be sąmonės 
vaikiną, Louis Karbosky (Kar
bauską?), 23 metų amžiaus.
Apie jo kaklą buvo apsivynio- šventės metu Bambyne buvo 
jusi barškančioji gyvatė, trijų. pasodintas “Vydūno ąžuolas“, 
pėdų ilgumo, bet taip pat ne- ’ Sąryšy su Vydūno 60 m. am- 
begyva. | žiaus sukaktuvėmis, šiomis die-

šiek tiek atgaivintas, Kar- (nomis, nežinomi chuliganai tą 
bosky papasakojo, kad einant ąžuolą nulaužė, 
jam per krumus palei kelią,1 -----------------
jis staiga pajutęs kažinką‘ Nelaimė Klaipėdoj svei- 
šliaužiantį apie kaklą. Jis grie- Jęinant angly oficierUS 
bęs ranka ir pamatęs, kad lai
kąs gyvatę. Jis labai nusigan
dęs, ir nebeatmenąs, kas to-, 20 d. į Klaipėda buvo atplau- 
liau buvę.

Vaikinas buvo nugabentas į sveikinant 
ligoninę, nors gyvatės jis ne- sprogęs 
buvo įkąstas. Gydytojas sako, Įeit, 
kad Karbosky, matyt, iš išgąs
čio taip suspaudęs barškančių
jų, kad pasmaugęs ją pirmiau, 
nekad angis galėjus jį įkąsti, 
bet nuo to paties išgąsčio ir 
pats nualpęs.

K AUNAS. Birželio 19 ir

i kę du anglų karo laivai. Be- 
anglų karininkus 

šovinys sužeidė vyr. 
Jakučiuną ir 4 kareivius. 

Vyr. Įeit. Jakučiunas ir ka
reivis Šimkus tą pat dieną nuo 
žaizdų mirė.

Tą pat dieną du anglų krei
seriai buvo atplaukę ir j Lie
poj U.
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Kaip apsiginti nuo 
uodų

^11 .

New Yorko valstijoj randasi 
šešiasdešimt įvairių uodų ru
siu, bet tik dvi rųšys labiausiai 
žinomos. Iš tų dviejų papras
čiausia yra “Culex” rųšis. Nors 
*‘Culex” uodai suteikia daug 
nesmagumo, vienok jie neneša 
ligų. Kita rųšis, vadinama 
“anophele”, tikrai žinoma, kad 
nešioja mala rijos ligą. Yra 
dar ir trečia rųšis, kuri randa
si ant Long Island, ir kuri vei
siasi tik suram vandeny.

Pradėjus kasti Panamos ka
nalą, tik tuomet tebuvo gali
ma darbas tęstis, kuomet buvo 
išnaikinta milijonai uodų, ku
rie veisiasi pelkėse. Budai ten 
vartojami galima butų pavar
toti ir čia. žinoma, kad ten, 
kur randasi daug pelkių (kaip 
kad yra ant Ix>ng Island), 
miestas arba kolonija turi tuo 
reikalu rūpintis.

Yra trys budai išnaikinimui 
uodų: sunaikinant jų veisimosi 
vietas, užmušant juos aliejais, 
kol dar jie nėra galutinai išsi- 
perėję; ir parūpinant tokius 
priešus, kurie uodais maitinasi. 
Visi trys budai buvo geri Pa
namoj.

Uodai tegali veistis tik ty
kiame vandeny. Išdžiovinant 
pelkes, pripilant žemas vietas 
ir apverčiant visus indus, ku
rie laiko vandenį, galima labai 
sumažinti uodų skaitlių.

Uodai padeda kiaušinukus 
dideliais skaitliais tykaus van
dens paviršy. Už kelių dienų 
jie išsiperia į kinninukus. 
Trumpam laike jie pasiekia di
desnę formą ir juos vadina pu
pomis. Abiejose formose jie tu
ri kvėpuoti, ir kad tai padarius, 
jie dažnai eina į vandens pavir
si ir iškiša kvėpavimo triube- 
les laukan. Jei aliejaus bus už
pilta vandeny, tos triubeles pri
sipildo aliejum ir jaunas uodas 
miršta nuo užtroškimo. Kerosi- 
no ar kito kokio pigaus alie
jaus užtenka porą lašų užpilti, 
nes jis išsiskleidžia ir neprilei
džia uodams veistis. Vienok 
vartojant aliejų, reikia surasti 
ir pripildyti gilesnes vietas, ir 
apversti ar visai sunaikinti vi
sus indus, kurie laiko vandenį. 
Neuždengta statinė ant kiemo 
prisipildo lietaus vandeniu, ir 
ten pradeda veistis milijonai 
uodų, o keletas mažų blekinių 
indų nors ir pusiau pilni lie
taus vandenio užveis visą apie- 
linkę uodais.

Kartais nėra galima pripilti 
užtektinai aliejaus ežere arba 
mažame prūde. Tokiuose atsi
tikimuose galima prileisti van
denį žuvimis, kurios maitinasi 
uodais, kuomet jie esti kirmi
nėlių stovy. [FLIS].

didesniu vartojimu kalkių

akrų apleistos
Nevv York’o 

G. F. Warren 
Valstijos Žem- 

tiek turi

keturiasde- 
ukiai New 

sumažėjo 19

ne taip su žemdirbyste. Žem
dirbystės problema buvo kito
kį. Buvo perteklius grudų, va
tos ir net prienininkystės pro
duktų nebuvo galima vien tik 
šioje šalyje suvartoti. Ir žemės 
pataisymas apsistojo, “apleisti 
ūkiai” vėl pasirodė.

Amerikos ekonomistai nema
to reikalo rugoti apie sumažė
jimą dirbamos žemės, nes sulig 
moderniškų žemdirbystės bū
dų, su pagerinta mašinerija ir 
su
ir užvaisintojų, javų produkci
ja gali būti padidinta varto
jant tik dabartinę žemę.

Yra 4,000,000 
žemės vientik 
valstijoj ir Dr. 
iš Nevv York’o
dirbystčs Kolegijos 
pasakyti:

“Per paskutinius 
šims-penkius metus 
York’o valstijoj
nuošimčių, bet tuo pačiu laiku 
javų produkcija padidėjo taip, 
kad dabar produkcija yra 7 
nuošimčius didesnė, negu 1880 
m. Tuo pačiu laiku pieno pro
dukcija padidėjo 21 nuošimtį.

Tyrinėjimas ] 
žemės Connecticut Hill apielin- 
kėj, netoli Itacha miesto, pa
rodė, kad 
kančiai— 
tis, šienui 
javams 6 
7 nuošimtis, 
šimtis ir 
tojama.

Sulig Dr. VVarren, “apleisti 
ūkiai” susideda iš labai pras: 
tos žemės ir ji yra bereikalin
ga : - “žmonės vis moka taksus 
apie 
nors 
jos. 
kam 
su apielinke.
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žmonės parduotų tuos ukius, 
jeigu tik galėtų gauti kiek J- 
mokėjo pinigų. Daugelis žmo
nių ne tik neteko viso gyveni
mo sutaupytų pinigų, bet pra
leido savo geriausius metus ant 
tų ūkių.”

Bet New Yorko valstija nėra 
tipiška žemdirbystės valstija.

Ukininkystė užsimoka tik 
ant žemės tinkamos žemdirbys
tei. Apleistas ūkis pats už 
save kalba. Pirm negu pirksi 
ūkį, apsipažink su apielinkės 
ukininkystė, nes neverta mokė
ti mažiausią kainą už taip va
dinamą “apleistą ūkį”.

KORESPONDENCIJOS

Indiana Harbor, Jnd
ŠAPOS DARBININKO 

RAI*ORTAS

“Apleistų ūkių” 
problema

Šioje šalyje prieš pasaulinį 
karą platus programas buvo 
įvestas pataisyti musų žemes. 
Milijonai dolerių buvo praleis
ta pataisymui viešų žemių di
delių sausų plotų ir laukų drė- 
ginimo projektams. Svetimže- 
miai ir vietiniai buvo ragina
mi “apvaldyti ' vakarus”; ki
tais žodžiais, apleisti miestus 
ir įsigyti ukius.

Ir labai daug svetimžemių 
atsišaukė. Daugelis pasisavino 
liekamus “homesteads”, kiti 
nusipirko ūkių žemes vidur- 
vakariuose ir šiaurvakariuose, 
kuomet kitus pritraukė rytų 
apleisti ūkiai, ypatingai Nau
joj Anglijoj.

Po karo industrija ir žem
dirbystė nukentėjo. įvyko rim
tos ekonomiškos permainos. In
dustrija greitai atsigavo, bet

■ Draugijos ir kliubai peržiūri 
knygas ir susirinkimuose iš
duoda raportus, šapos darbi
ninkas neturi tokių raportų. 
Jis niekur nepriklauso ir jo 
niekas niekur nesiunčia. Bet 
jis turi savotišką raportą. Skai
tytojas perskaitęs j j, galės pri
imti arba atmesti. O jeigu 
galima,—pataisyti. Mano ra- 
]x>rtas toks. Pradžioj 1928 
m., sausio mėn., gimė pp. Pr. 
Kesiliams sūnūs, kuriam var
das buvo duotas Reimondas. 
Vasario m. gimė pp. K. Bru
žams mergaite; vardo neži
nau, nes krikštynose nebuvau. 
P.p. Kelams gimė sūnūs, ku
riam duota vardas Eugenijus. 
Buvo dar vienas gimimas—pp. 
J. Burbama gimė graži duktė 
Johana.

Mirimai. Sausio 14 d. mirė 
J. Beisinas. Vasario .4 d. ne
tikėta mirtis patiko LPD. Kliu- 
bo narį P. Michellą. Vasario 
24 d. mirė A. Runčas. Kovo 
1 d. mirė p.p. Ed. Kondrotų 
mergaitė, vardu Gertrude, dvie
jų mėnesių senumo. Kovo 21 
d. pasitaikė nelaimė antram

d. mirė A. Razaladauskis; 25 
d. mirė po sunkios operacijos 
p. Ziamgienė.

Apsivedimai. Per tuos šešis 
mėnesius buvo 3 vestuvės.' Ma
rijona Endrevkiutė apsivedė 
su meksikiečiu. Tai be
ne pirmas atsitikimas, kad
lietuvaitė ištekėjo už meksiko- 
no. Zigmontas Podžius apsi
vedė su ponia Poškiene. An
tanas Derkintis—su p-le Bei- 
siniute.

Aš, šapos darbininkas, gal 
visų ir nesužinojau. Tai tie, 
kurie mano raporte nesate pa
minėti, atleiskite. . Linkiu vi
siems gimusiems svei
kais ir drūtais iš
augti, būti gerais ir pavyz
dingais lietuviais. Mirusioms 
linkiu ramiai ilsėtis po visų 
sunkių darbų ant šios “ašarų 
pakaimės”; o vėčiusiems lai
mingai gyventi ir prisigyventi 
daug gražios šeimynos. Mato
te, kad mirimai pralenkia gi
mimus....

Šiuo kartu viskas. Metų ga
le prirengsiu geresnį raportą.

—šapos darbininkas.

MŪRINIS arba MEDINIS
C 1 fi jmokėti — kiti lengvais ii- 
V I" mokėjimais į 24 mėnesius 
Musų speciališkurnąs yra budavoji- 
mas mūrinių ir medinių garadžių vi
sokių stylių ir ryšių.

Pakeliame namus, padedame konk- 
ryt pamatus. Visoks cementinis dar
bas, perdirbame porčius ir sunpar- 
lorius. Mielu noru priduosime ap- 
skaitliavimą ant pareikalavimo—be 
užmokesties. Mes einame visur, Chi- 
cagoje ir j priemiesčius. Prisiųskite 
savo varda. adrese jeigu norite in
formacijų. Lentou ir “Millvvorks”.
Vardas ..... ........... ....................... ........
Adresas —................-.......... ...........

Quality Construction Co.
North Shore ofisas ir Yardai 

4538 W. Addison St.
Telephone Avenue 4718

LPD. Kliubo nariui Pr. Lin
gei. Kliubas abudu gražiai pa
laidojo. Balandžio 29 d. mirė 
Petras Tautvydas, kitaip žino
mas kaipo Petras Anglinis. 
Apie jį reikia šiek tiek daugiau 
raportuoti. Petras paėjo iš 
Kvėdarnos, 'Tauragės apskr. 
Jis visą savo gyvenimą dirbo 
pas lietuvišką žydelį kaipo an
glių vežėjas. žinoma, dirbo, 
kol valiojo, kai sveikatos pri- 
trtuko, tai žydas išvarė iš dar
bo. Tada reikėjo kaip nors ki
taip save maitinti. Jam pasi
mirus ir neturint nei cento ir 
nei tinkamų aprėdalų, reikėjo 
daryti kolektą, kad padengus 
.laidotuvių lėšas ir aprengus. 
Tuoj pp. A. Grabauskis ir P. 
Mažrimas stvėrės darbo. Pa
rinko aukų tarini lietuvių, ži
note, svetimtautis lietuvio ne
šelps. Geri žmonės davė, kiek 
kas galėjo. Bet p. Jonas Rud- 
kauskis, kuris užlaiko Dry 
Goods krautuvę, padovanojo 
visus drabužius vertės, galima 
sakyti, $30. Tai buvo stam
biausia auka. Balandžio 26 d. 
mirė A. Breveckis. Gegužio 2

JOSEPH VILIMAS
Namu Statymo 
KONTRAKTORIUS

4558 S. Wa«hteni»w Avė. Chicago, IIIkliu- 
paprotys 
raštiškus 

raportus, šiais metais rapor
tų yra daugiau, nes SLA. Sei
mui atsibuvus, sugryžę delega
tai išduoda savo raportus. Vie
ni jų džiaugiasi, kiti—raukosi.

Lietuvių draugijose 
buose yra įsigyvenęs

10,000 aukrų išduoti pusmetinius

žemė vartojama se- 
sodyboms 3 nuošim- 
8 nuošimtis, kitiems 
nuošimtis, ganymui 

girioms 31 nuo-
45 nuošimtis nevar-

50 centų už akrą žemės, 
ir negauna jokio pelno iš 
Jie tiki parduoti žemę 
nors, kuris neapsipažinęs 

Bet vi stiek tie

l>ei

VISAI NUVARGĘS?
Prantna apetitas? Nor- 
vuotftH? NeneuRtok vii- 
ties, Lai Sevora’s Esor- 
«'». naudingas dol virA- 
kiniino ir hucativo toni
kas. pagelbsti jums į- 
gauti daugiau Ir pasta- 
l.vti jus ant kelio svei
katos. Reikalaukit nuo 
savo aptickoriaUH bute
lio šiandie.

Severas 
esorka

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS

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

1618 West 18-ta Gatvė

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

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

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

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsibusiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skaudu, bet pats pasakys po galutino išegzumina- 
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 vukuro. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt R<1.
arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

MARGUTIS
DAINOS IR JUOKAI!

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

Red. Leidėjas: •

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

“Toasting” tikrai padaro tabakui du dalyku 
tatai pagerina kvapsnj, o antra, prašalina

daktarai birželyje 4927 m. rašė, kad Lucky 
Strikes mažiau erzina jautrias gerkles, negu kokie kiti 
cigaretai.

pirma, 
nešvarumus.

It’s toasted
Nei Jokio Gerklės Erzinimo — Nei Jokio Kosul

1928 The American Tobacco Co., Manufacturcrt
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Mažoji keliauninkė
Vakar pas tėvus, Ęans Hos- 

chen, 3446 N. Oakley Avė., at
vyko iš Vokietijos jų pustre
čių metų dukraitė Elizabeth. 
Devyni mėnesiai atgal mergai
tė su tėvais lankėsi Vokietijo
je. Kada tėvams reikėjo gryšti 
namo, mergaitė susirgo tymais 
ir todėl turėjo pasilikti pas gi
mines Vokietijoje. Dabar gi 
mergaitė viena, be jokių paly
dovų, atvyko Į Chicago, pada
rydama 4,000 mylių kelio. Ma
noma, kad ji yra jauniausia 
mergaitė padariusi tokią tolimą 
kelionę vienui viena.

Vienas užmuštas, ketu
ri sužeisti gaso 

eksplozijoj
Penki darbininkai liko sun

kiai sužeisti Air Reduction Co. 
dirbtuvėj, 3148 S. Homan Avė., 
kur eksplodavo 100 tankų ace- 
telyno gaso. Dirbtuvė sudegė. 
Vienas sužeistųjų, George Bis- 
sett, 55 m., vėliau pasimirė šv. 
Antano ligoninėj. Steve Jaco- 
bak, 45 m., taipjau yra arti 
mirties. Kiti trys sužeistųjų 
išliks gyvi.

Emelia Earhart Chi
cago je

šiandie Chicagoje bus dide
lio triukšmo, kuris tęsis ketu
rias dienas, nes šiandie ryte, 
10:55 vai., Pennsyivania trati-' 
kiniu į Union stotį atvyksta 
Amelia Earhart ir du kiti avia
toriai, Wilmer Stultz ir I>ou 
Gordon, kurie perskrido Atlan- 
tiko vandenyną. Minios juos 
pasitiks stoty ir paskui |>er vi-1 
sas keturias dienas jie bus chi-' 
cagiečių vaišinami, kad nebus1 
jiems laiko kada ir pasilsėti.

Iš Chicagos aviatoriai vyks į! 
Toledo.

' AČIŪ VIDURIUOSE
1 I

‘Phillips Milk of Magnesia” 
Geriau negu Soda 
l}

I
Vietoje sodos nuo dabar pra- į 

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

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

Budavokit sau porčių 
ar garažą

Budavokit dabar, autaupyklt daug 
pinigų.
Galit utmokėtt visus pinigus arba 
mokėti po blskl kaa mėnesį ma- 
žala išmokėjirnaia.
Mes taipgi budavoiams vasarna
mius ir darome visokius pertai
symus.

Star Construction Co
Atsilankyki t. telefonuoklt arba 

rašykit murai.

l
2845 N. Crawford Are.

H PALISADB 8A3fl 
Mei eaam abelni kontraktorlal

Bandė pabėgti su 
traukiniu

Frank Lietzman, 1111 So. 
Paulina St., įlipo j Chicago & 
North Western traukinio gar
vežį Maywood stoty ir pareika
lavo iš inžinieriaus Hagaman, 
kad pavestų jam traukinį. “Aš 
esu desperacijoj”, prigrūmojo 
jis, laikydamas ranką kišeniu- 
je. Inžinierius atidavė jam 
traukinį ir Lietzman pradėjo 
važiuoti. Jis pralėkė nesustojęs 
Bellvvood ir Proviso stotis ir 
jau rengėsi lėkti toliau, bet in
žinierius atgavo žadą ir pasa
kė, kad nebesą garvežy van
dens. Lietzman sustabdė trau
kinį ties Elmhurst, kad paieš
koti vandens, bet visiems išli
pus, o ir subėgus nusigandu
sioms pasažieriams, kurie neži
nojo kas atsitiko ir negalėjo 
suprasti kodėl traukinis nesu
stojo prie dviejų stočių, Litz- 
man liko suimtas.

Nugalintas šaltojon Lietz
man prisipažino, kad jis norė
jęs nukabinti traukinį ir pasi
likus vien garvežį, be jokio su
stojimo nulėkti j Clinton, la.

žinoma, jis buvo girtas. Jis 
sakosi išgėręs visų kvortą stip
raus vyno, kas sukurstė jį pa
daryti “ką nors nepaprasto”.

Policija nežino ką su juo da
ryti. Jis neturėjo jokio ginklo, 
niekam negrumojo ir sakosi ne
vogęs traukinį, nes nenorėjęs 
jo pasilaikyti. Tečiaus jis tebe- 
tupi šaltojoj ir turės pasimaty
ti su teisėju.

Pašovė du plėšikus

Seržantas Francis Clarke iš 
Lawndale stoties, eidamas pro 
šalį Wm. Stepp saliuno 3400 S. 
Homan Avė., pamatė, kad trys 
vyrai krato Stepp kišenius. Jis 
išsitraukė revolverį ir ėmė plė
šikus šaudyti. Visi trys plėši
kai pabėgo. Bet vienas jų, Ray- 
mond Gordon, 105 S. St. Ix>uis 
Avė., kiek pabėgęs pasidavė. 
Neužilgo liko suimtas ir kitas 
plėšikas, Peter Monta£ue, 5575 
W. Congress St., kada jis atė
jo pas daktarą aprišti jo žaiz
das. Abu plėšikai sužeisti. Ma-
noma, kad ir trečias yra su
žeistas, tik jo dar nepasisekė 
uimti.

Policija vis nesuranda 
Šaltis, o tas sau vaik

štinėja gatvėmis

Jau nuo kelių savaičių jiolici- 
ja stropiai “ieško” paskilbusio 
butlegerio Joe Šaltis, kad pa
sodinti jį dviems mėnesiams 
kalėjiman už nešiojimąsi revol
verio. Valstijos augščiausias 
teismas patvirtino tą bausmę 
ir įsakė Šaltį areštuoti.

Praėjo jau kelios savaitės, 
bet policija vis jo “nesuranda”, 
nors visur jo “ieško”. Tečiaui, 
ka*ip pasirodo, Šaltis buvęs tū
lam laikui išvykęs Floridon, 
bet dabar ramiausia gyvena 
Chicagoje ir vaigštinėja sau 
gatvėmis. Keletą kartų jį susi
tikęs kapt. John Stege, dabar 
vyriausias investigatorius dėl 
specialio grand jury. Paklaus
tas apie tai, kad policija jo ieš
ko, Šaltis atsakęs, kad girdė
jęs, jog jo iešką, bet, girdi, tai 
jo neapeiną.

UŽSISAKYKITE 
MADŲ KNYGA

25c į metus

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

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

visados butų madoj. 
Užsakymus siųskite

NAUJIENOS
1739 S. Hafeted St. Chicafo, IU.

Petternų Skyrius

'Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

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

Pinigus gavo:
24109—J. Rimeikaitei 
14813—O. Baličienei 
22698 B. RutaviČaitei 
14841—S. Barauskienei 
14837—J. Raudienei 
2482B—D. šimkaitei
11886—A. Jonikui 
14888—O. Kneitienei 
14891—J. Jonaičiui 
14899—M. Stumbrienei 
23306—A. Vovieriui 
23309—M. Gohibovienei 
14884—J. Razinskui 
13333—B. Vasiliauskienei 
14880—J. Gehimbauskienei 
11881—J. Leskauskienei 
14893—A. Mačiuliui 
23305—T. Jokubauskui 
14901—U. Malakauskienei 
14903 K. Dedinskui 
14885—J. Davoliui 
13334—M. Stefankevičienei 
14890—M. Kuneikienei 
14897—A. Voveriui 
14882—L. Mazurevičienei 
14892—M. Tamkienei 
14900—EI. Skinsgailienei 
24214—Astrauskui Z. 
24215—P. Astrauskienei 
13338—EI. Ramanauskienei 
14907—Teodorai Vitkienei 
14909—V. Kazinavičienci 
24830—V. Jakavičiui 
22705—L. Marcinkienei 
13339—T. žiurienei 
13341—M. Liausedaitei 
14910—D. Gedmintui 
14905—M. žabikei 
13340—O. Paspirgienei 
14920—J. Svesčiui 
14913—N. Putnevičaitei 
14918 Z. Butkuvienei 
14912—Čepuliai J. 
14921—B. Gintarionei 
14911—M. Driežienoi 
14931—L. Jonušienei 
14926—A. Ališauskui 
14928—R. Budrienei 
14930—V. Jocaitei 
14937—M. Vasiliauskienei 
14935—J. Kavaliūnaitei 
14936—A. Bubliauskienei 
14940—K. Mikulainienei 
23313—E. Visbarienei 
14939—J. Semaškai 
14922—S. Petravičiai 
23314 O. Jakučiukei-Jarukie- 

nei 
14932—B. Baranaitienei 
23318—A. Gečiui 
14925—D. šaukštienei 
14938—B. Andrijonui 
14923—J. Banevičiui , 
23315—J. Struzdui 
14927—K. Gosickai 
23316—P. Abraškevičiui 
24488—A. Janonienei 
14934—M. Beinorui 
24221—B. Jokūbaičiui 
24223—A. Kiltinavičienei 
24226—M. Kateivai 
24228—P. Kausteikliui 
24229—P. Lomsargiui 
24230—O. Kazupkaitienei 
24231—B. Skablauckienei 
24239—V. Vaitkevičiui 
24234—K. Laurinavičiui 
24235—J. Tugaudui 
24236—J. Drigniui 
24237—P. Virvičiui 
24238—O. Sniečkutei 
24239—B. Janušauskięnei 
24240—P. Paulauskui 
24243—O. Briedienei

24244—J. Majauskui 
24245—J. Piliui 
24247—O. Balčiūnienei 
24248—J. Balčiūnui 
24250— 0. Tereikienei 
24251—A. Mikolaitienei 
24252—V. Jankauskienei 
24254—J. Jokubauskui 
56428 —S. Mikučioniui 
56429—M. Gailienei 
56432—A. Bagdonavičiui 
56433—Ig. Jasukaičiui 
56434—P. šlaustienei 
56436—M. Jokubaitienei 
56436—M. Jokubaitienei 
56439—L. Varpiotui 
96004—O. Žukauskienei

1037—Al. Stepanovičiui
1039—O. Urbonaitei

24259—Sočiai Demokratui 
24160—Juozapui Pociui 
24829—Tadeušui Ropeikai 
13343—Marijonai Kavaliaus

kienei
14914—Martinui Mundeikiui 
14915—Juozapui Narakui 
14904—Adomui Giruckiui 
23312—Klemensui Janauskui 
23317—Anelijai Kuodaitei 
14941—Marcijonai Monkicnei 
13344—Antanui Juduičiui 
14929—4)ominihkui Šakiniui 
56431—'Liudvikai Prancku- 

nienei

56437-iMagdalenai Mulevičie- | 
nei

24260—J. Judeikienei
24261—Elzbietai Banaitienei
24260—Elzbietai Meiliunaitei
24269—Marijonai Tamošiūnie

nei
24277—Domininkui Ramašaus- 

kui
24278—Magdalenai Markienei
56441—Jurgiui Karazinui
56444—Julijonai Kaulakienei
56446—Kazimierui Sinkevičiui
56447—Agotai Uznienei
56448—Terašei Niekienei
56449 Mykolui Niekiui
56450—Vikt. BloŽevičienei
24282—Pranciškai Levartienei

MUSŲ LAIKŲ MERGĖS

Ūkininke: “Eik tamsta su 
manim, aš parodysiu, kaip kar
ves melžti”.

Mergė iš miesto: “Aš nepra
tusi... ar negalėtų kol priprasiu 
veršius melžti?”

MOKYKLOJ

Mokytojas, klasėj aiškina že
mės sukimosi aplink saulę. Stai

ga mažutė mergaitė atsistojusi 
užklausia:

“Ponas mokytojau, bet aplink 
ką sukasi žemė naktį, kai nėra 
saulės?”

GERA MEDŽIOKLE

— Kaip pasisekė jūsų tigrų 
medžioklė Afrikoj?

— O labai puikiai: mes nesu
tikom nė vieno tikro.

Kreivos Akys 
Atitaisomos

PŪSLĖS
Greitas, saugus, tikras būdas 
pagydyti skaudančias pustės 
tmt kojų.

Aptiekose, autuvų ir dept, 
krautuvėse 35c.

Zino-pads
Uždėkite 
vieną— 

skausmo nėr!

•a

DUOKIT 
PATAISYT

SAVO DANTIS
Sutaupykit Pusę

Krown taip pigiai kaip $4.50 už 
dantį

Tiltelių darbas taip, pigiai kaip 
$4 už dantj.

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

Garantuotas be skausmo
Ištraukimas dantų. $1 

Duosime jums rašytą garantiją 
už kožną atliktą darbą 

Gas X-Ray

Kogen - System - 
Dentists

1105 West Chicago Avė,
Kampas Milwaukee Avenue 

Antras aukštas 
Tel. Monroe 4484

Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 
nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 

po pietų

Itehing Skln 
Quickly Relleved
Don’t sufier with Eotma, Dandrufl, Pim 
plės, BlemiahM and other annoying akla 
irritatione. Žemo anti#eptic Uųuid is the stb 
•ura way to relief. Itehing often disappeara 
overnight. Splendid for Sunbum and Poisoa 
Ivy. Ali druggiste 35c, 60c, $1.00.

žemo-
FOR RKIN IRR1TATIONS

Dykai Patarimas
Teikiamas Sergantiems Žmonėms

Pasitarkite su Dr. B. M. Ross, at
sakančiu specialistu. Jis turi tris
dešimt} metų pasekmingos prakti
kos gydyme chroniškų ir užsisenS- 
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

Prašalino Labai Sunkų 
Vidurių Užkietėjimą

Panelė Luey Moore, Choraw, S. C., sako: 
Nuga-Tone yra atsakymai* j os maldavima. 
Ji labai kentėjo nuo užkietėjimo. Joh skil
vio stovis toks buvo, kad ji daugiau ne
manė pasigerėti valgiais. Po vartojimo Nu- 
gu-Tone j trumpa laiką ji parašė, kad ii 
pasveiko ir užganėdinta pasekmėmis ir gali 
valgyti ką tiĮ< nori be baimės. •

Nuga-Tone turi , stebėtiną reguliavimą. 
Jos pagelbėjo virš miliotiui vyry ir moterų 
ir grąžino jiems sveikatą ir stiprumą. Kai 
kurie turėjo prastą apetitą ir menką virš
kinimą, kitiems kenkė ganai ir raugėjimas, 
turėjo chronišką vidurių užkietėjimą, men
kas kepenis, inkstus arba pūslės jritatavi- 
mą, galvos skaudėjimą, svaiguli, pravarti- 
nus organus ar panašius nesmagumus kas 
ma svorio ir stiprumo, prastą miegą, silp- 
leikdavo nesmagumo. Jei turite vieną iš tų 
trubelių. jtjs turėtumėt vartoti Nuga-Tone. 
Jus galit jus gauti kur gyduolės yra par- 
luodamos. Jei jūsų vertelga neturi jų šla
ke, reikalaukit, kad jis užsakytų jums 1A 
olsello vaistinės.

Nėra reikalo nei vienam vyrui, moterei arba vaikui 
būti kreivomis akimis, turėti daug nemalonumų, kuo
met paprastas, be skausmo atitaisymas per patyru
sius daktarus TUOJAU atitaisys bile kokias akis. 
Kaina yra nebrangi, kiekvienas gali lengvai užsimokė
ti. Mes taipgi taisome kreivas nosis, dideles ausis,
prašalinam gymio ženk
lus, rauplių duobes, at- 
jauninam senus veidus. 
Visi pertaisymai yra be 
skausmo. Kainos pigios. 
Pasekmės geros.

PanitanmaH su musų Medicinos 
Daktarais dykai.

Valandos nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Jei atsiusite savo mažą fotografiją arba 
fotografl Joh proof, | tai btix atkreiptu 
speclalė atyda. Visi laiškal_gre.lt atsakomi.

American Institute 
of Plastic arui Pačiai Rejuvenation 
Sulte 720 State-Lake Bldg, 190 N. State St.

Telephone State 5156 Chicago, UI.

Plaukit Lietuvon
Garsiuoju Jūrių Milžinu

Iš New Yorko Rugpiiičiii 4 d.
Prityręs U. S. Linijos žmo

gus lydės jumis ir aprūpins visus 
kelionės reikalus.

Del laivakortes ir prisirengimo 
kreipkitės tuojaus

oss
35 So. Dearborn Street

Kampas Monroe Street, Chicago, 
Crilly Building

Imkite elevatorių iki penkto aukšto. Vyrų 
priėmimo kambarys 606,—Moterų 608. Ofi
so valandos kasdien nuo 10 ryto iki 6 va
kare. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 po 
piet. Panedėlyj, Serodoj ir SubatoJ nuo 10 
ryto iki 8 valandai vakare.
Dvidešimtis penki metai tame name

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

lai%25c5%25a1kal_gre.lt
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OBREGONO NUŽUDYMAS

Kai Vokietijos komunistams vadovavo Ruth Fis- 
cher, tai ji viešose prakalbose kviesdavo monarchistų 
ir fašistų jaunuomenę eiti kartu su komunistais ginti 
“tėvynės garbę ir laisvę” nuo franeuzų. Dabar tokia 
pat kryptim ėmė darbuotis Vokietijos komunistų atsto
vas reichstage, Paul Froehlich.

Birželio 29 <1. atstovas Froehlich laike Berlyno tau-» 
tininkams studentams p&skaitų tema “Klasių kova ir 

tautos bendrumas”, ir tame pačiame susirinkime kal
bėjo “Hakenkreuz” (juodašimtiškos organizacijos) vei
kėjas, Friedrich Hielscher. Monarchistų laikraštis 
“Tag” apie tų susirinkimų rašo, be ko kita, taip:

“Reichstago komunistų atstovas Froehlich mė
gino visiškai džentelminišku tonu išdėstyti, kas 
vienija ir kas skiria komunistus nuo nacionalistų.” 
Taigi komunistų vadas eina pas nacionalistus ir 

kalba apie vienybę su nacionalistais; ir kalba taip, kad 
nacionalistai vadina jo kalbos tonų “visai džentelmo- 
nišku”.

Tokie tokius pažino ir į kumus pavadino!

PRISIVIRĖ KOŠĖS

Lietuvos opozicijos spaudoje jau seniai nematyt 
nė ženklo, kad opizicinės partijos norėtų eiti koalici- 
jon su tautininkais. O pernai metais laikraščiai nesilio
vė rašę apie susitarimų su valdžia, ir tarp valdžios ir 
partijų keletu kartų buvo prasidėjusios tuo tikslu de
rybos.

Dabar jau ne opozicija, bet patys valdovai kelia 
spaudoje klausimų apie “bendradarbiavimų su kitomis 
partijomis”. Ttfip, besirenkant tautininkų sųjungos su
važiavimui Kaune, oficiozas “Lietuvos Aidas” vedamam 
straipsnyje pareiškė šitokių “tautiškos politikos min
čių”: *

j “Tiesų pasakius, tautininkai pilitikoj niekad

Meksikos išrinktasis prezidentas, gen. Aivaro Ob- 
regon, krito nuo žmogžudžio kulkos. Nors iki šiol dar 
nėra jokių žinių apie motyvus, kuriais vadovavosi pik
tadarys arba kieno įsakymu jisai veikė, bet vargiai 
gali būt abejonė, kad tai yra politinio teroro aktas. Su* 
imtasis žmogžudys pasisakė, kad jisai vadinusis “Juan 
Escapulario”, bet į kitus policijos klausimus nedavė 
jokio atsakymo. Jau iš šito vieno fakto galima numa
nyti, kad užmušėjas yra tam tikrų sąmokslininkų pla
no vykintojas ir kad jisai bijosi išduoti savo draugus.

Meksikos žmonių nuožiūra puls pirmiausia ant 
katalikų dvasiškijos ir jos pasekėjų, kadangi ta dva- 
siškija iki šiol vedė žiaurių kovų (dažnai net su gink
lais rankose) prieš valdžių ir jos rėmėjus, kurių pir
mose eilėse stovėjo gen. Obregon. Jeigu šitas įtarimas 
pasitvirtintų, tai Meksikoje prasidėtų aštrus kunigų 
persekiojimai, — iš ko, žinoma, nieko gero kraštui ne
būtų, nes teroras, nežiūrint prieš kų jisai yra kreipia
mas, demoralizuoja ir valdžių, ir visuomenę.

Gen. Obregono mirtis pastatys Meksikos valdžių į 
keblių padėtį. Ji turės skelbti naujus rinkimus, nes 
dabartinio prezidento, p. Calles’o, tarnybos laikas grei
tai pasibaigs. Ir tas pats asmuo, sulig Meksikos kon
stitucija, negali be pertraukos užimti prezidento vietų 
per du terminu. Kitų asmenį, kuris butų taip populia
rus, kaip buvo nabašnikas Obregon, nebus galima su
rasti. 0 Meksikoje tuo tarpu vaidina nepaprastai dide
lę rolę asmens — stambus politikos vadai.

Todėl jau eina gandai, kad prezidentas Gailės, ne
norėdamas, kad jo vietų užimtų netinkamas asmuo, 
ketinus pasilikti valdžios priešakyje dar vienų terminų. 
Toks jo pasielgimas kažin ar prisidėtų prie ramybės 
ir taikos sustiprinimo Meksikoje.

Obregono užmušėjas ne tik nugalabijo vienų pra
kilniausiųjų ir gabiausiųjų žmonių Meksikoje, bet ir 
užtraukė skaudų krizį ant savo krašto. Kas tų piktada
rybę suplanavo, tas yra vertas paniekos.

KOMUNISTAI VĖL SĖBRAUJASI SU 
JUODAŠIMČIAIS

Užsisakymo kalnai
Chicago je — paltu j

Metams $8.01
Pusei metų __ 4.0(
Trims mtneriams ...........—« 2.5(
Dviem mineslam ___ —, 1.5(
Vienam piinesiui « .75

Chicagoje per iineiiotojusl
Viena kopija • nn ■ - - i 8c
Savaitei - r -- - - -------- 18c
Mineliui , , ■ — 71c

Suvienytose Valstijose, na Chicago
je, paitm

Metams--------- - , « 17.00
Pusei metų __ - . - — 8.50
Trims mėnesiams ———. 1.75 
Dviem mėnesiams ................ 1.25
Vienam minėsiu!  —« .75

Lietuvon ir kitur uisianiuoae 
[Atpigintai 1

Metams............................. *>■« |8.00
Pusei metų______- 4.00
Trims mėnesiams —...... — MO
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

nenorėjo būt ekskliuzivistai, nenorėjo nuo valsty
bės darbo atstumti dorų žmonių, nors jie toli gra
žu nebūtų tautininkų ideologijos. Tautininkai visa
da palaiko principų — traukti į valstybės* darbų 
kuodaugiausia pajėgų. Ir dabar jie nuo šito princi
po negali atsisakyti.”

“....Vadinasi, jei bendradarbiavimas pasirody
tų bendrai politiniai bųklei naudingas, tai bent su 
kai kuriomis srovėmis jis butų galimas. Be abejo
jimo, suvažiavime šie klausimai bus plačiau ap
svarstyti.”
Bet šis Voldemaro organo balsas pasiliko šauksmu 

tyrlaukyje. Opozicijos partijos praleido jį pro ausis.
Kodėl taip santykiai pasikeitė nuo praeitų metų? 

Aiškus dalykas, juos pakeitė daugiausia p. Voldemaro 
duotieji gruodžio mėnesyje Tautų Sųjungos tarybai 
pasižadėjimai eiti prie taikos su Lenkija. Kuri Lietuvos 
partija dabar gali stoti valdžion ir padėti Voldemarui 
tuos pasižadėjimus vykinti?

Opozicijos nusistatymas dabar toks: “Prisivirei ko
šės, tai sveikas jų ir kabink!”

“INFORMUOJA” SAVO 
SKAITYTOJUS

Vakar, kuomet “Naujienose” 
ir visuose rytmetiniuose Chi- 
cagos laikraščiuose jau buvo 
pranešta, kad Meksikos išrink
tasis prezidentas, gen. Obre
gon, buvo nužudytas liepos 17 
d., tai “Draugas” įdėjo šitokių 
žinia, su liepos 18 dienos data, 
iš Mexico City:

“Gen. Obręgon sakosi sa
vo nusistatymo nekeičiąs.

“Čia atvykęs ‘prezidentas- 
elektas gen. A. Obregon dar 
kartų buvo klausiamas, kaip 
jis atsineša į vedamų kovų 
Katalikų Bažnyčiai.

“Jis, atsakė kad jo atsi- 
nešimas nekeičiamas, ty. 
Bažnyčia turinti pasiduoti 
valstybės įstatymams...”

Vadinasi, jau liepos 17 d. 
gen. Obregonas buvo negyvas, 
bet “Draugas” ne tik nieko 
apie tai nepranešė, bet dar įdė
jo neva liepos 18 d. išsiųstų iš 
Meksikos sostinės telegramų, 
kurioje Obregonas (nabašni
kas!) atsakinėja j klausimus! 
Šitaip Marijonų laikraštis “in
formuoja” savo skaitytojus.

ANGLAI APIE VOKIETIJOS 
VALDŽIĄ

Anglijos liberalų “The Man- 
chester Guardian” atsiliepia 
gana prielankiai apie naujųjų 
Vokietijos vyriausybę, kurios 
priešakyj stovi socialdemokra
tas Hermanu Mueller. Ypatin
gai gerai jisai kalba apie mi- 
nisterius socialistus.

“Hermann Mueller, koncle- 
ris”, rašo Manchesterio laik
raštis, “turi didelio patyrimo 
politikoje ii- yra nepapastai 
miklus taktikoje. Wissei, 
naujasis darbo ministeris, 
yra patyręs atbitratorius 
tarpe profesinių sąjungų ir 
darbdavių. Jo uždavinys 
bus ypatingai sunkus, ir 
prieš jį bus kreipiamos 
smarkiausios komunistų ata
kos. Jisai, be abejonės, 
stengsis kiek galėdamas pa
dėt darbininkams, bet gali
mumai bus apriboti, kadangi 
socialistai neturi absoliučios 
daugumos nei kabinete, nei 
reichstage, ir, pagaliau, Vo
kietijos pramonė nėra taip 
turtinga, kad butų galima 
laukti stambių kėlimų al
goms. Dr. Hilferding, fi
nansų ministeris, yra įsiti
kinęs marksininkas ir puikus 
teoretikas. Jisai buvo finin- 
sų ministeriu 1923 m. rude
ny. Jisai be pasigailėjimo 
smerkė Vokietijos infliacijos 
politikų ir drąsiai sakė, kas 
reikia daryti. Jisai yra vie
nas tų žmonių, kuriems Vo
kietija turi būt dėkinga dėl 
savo finansinio atsigriebimo. 
Kari Severing, vidaus reika
lų ministeris ii’ buvęs kitu
syk metalo darbininkas, per 

keletą metų valdė vidaus 
reikalų ministerijų Prūsuose. 
Jisai daugiau, negu kas ki
tas, išgelbėjo Prusus ir, to 
dėka, visų Vokietijų, nuo 
fašistiškos reakcijos. Svar
bus uždavinys sukonsoliduo- 
ti Vokietijos respublikinę 
demokratijų negali būt ge
resnėse rankose.”
Taigi tas anglų laikraštis 

pripažįsta, kad socialdemokra
tams priklauso vadovybės Vo
kietijos valdžioje ne tik dėlto, 
kad jie yra galingiausia parti
ja Vokietijos parlamente, bet 
ir dėlto, kad jie daugiau, negu 
kas kitas, yra pasidarbavę sa
vo kraštui.

ORGANIZUOSIĄ NEGRUS

Amerikos atstovai komunis
tų Internacionalo kongrese, 
kuris šiomis dienomis prasidė
jo Maskvoje, pareiškė tam 
kongresui, kad komunistai su
organizuosiu “milionų Ameri
kos negrų pietinėse valstijo
se”.

Tai butų geras darbas, jei
gu komunistai sugebėtų jį at
likti. Tarpe baltveidžių dar
bininkų komunistų idėjos jo
kio pasisekimo neturi. Gal 
juodukai bus joms palankesni?

Tečiaus mes manome, kad 
Pepper’io ir kitų “draugų” pa
reiškimai apie negrus yra tik 
paprastas komunistiškas blo- 
fas. Jie turi kuo nors patei
sinti savo ekzistencijų, todėl 
ir giriasi, kad jie galį “suorga- 
nizuot” tuos, kurie dar nėra 
suorganizuoti. Praktikoje te
čiaus komunistai elgiasi visai 
kitaip. Jie neina organizuot 
neorganizuotus, bet stengiasi 
“užkariaut” jau gyvuojančias 
darbininkų organizacijai, nes 
tai yra daug labiau viliojantis 
darbas. Kuomet organizacija 
jau yra, nariai yra ir orgafii* 
zacijos iždas pilnas, tai reikia 
tiktai ’ įsiskverbti į viršininkų 
vietas—ir bus viskas “fain”.

Visas komunistų “judėjimas” 
Amerikoje iki šiol iš to tiktai 
ir susidėjo, kad jie stengėsi 
dasigaut iki viršininkų vietų 
gyvuojančiosiose organizacijo
se. Bet jie nė piršto nepaju
dino suorganizavimui neorga
nizuotųjų, kadangi ' šitas dar
bas nežada jokios materialės 
naudos komunistų lyderiams. 
Skverbdamiesi į viršininkų vie
tas darbininkų organizacijose, 
komunistai, žinoma, sutinka pa
sipriešinimų iš senųjų virši
ninkų pusės, ir tuomet organi
zacijoje kyla vaidai, triukšmas 
ir suirutė. Todėl faktinai ko
munistai vaidina darbininkų ju
dėjime triukšmadarių ir ardy
tojų rolę.

“NEPARTISKA” VALDŽIA

Savo spaudoje dabartinė Lie
tuvos vyriausybė nuolatos aiš
kinasi, kad ji visai nepriklau
santi nuo partijų ir jokiai par
tijai netarnaujanti. Ji esanti 
ne “partiška”, bet “tautiša” 
valdžia.

Bėt štai įvyko Kaune tauti-

(Atsiminimų nuotrupos)

ninku partijos (sųjungos) su
važiavimas, ir “Lietuvos Ai
das”, aprašydamas jį, be ko ki

to praneša:
“12 vai. atvažiavo suva

žiavimai! Min. Pirmininkas 
■prof. A. Voldemaras ir pa
darė ilgų pranešimų Lietu
vos politikos klausimu. Fi
nansų ministeris J. Tūbelis, 
Švietimo min. K. Šakenis, 
Teisingumo min. A. Žilinskas

ir Klaipėdos krašto guber
natorius A. Mefkys taip pat 
padarė pranešimus iš savo 
žinybų darbuotės”.

/*
Voldemaro valdžia nenorėjo 

būti atsakominga visų Lietuvos 
žmonių išrinktam seimui, bet 
ji davinėja atskaitas iš savo 
darbų tautininkų partijos su
važiavimui. Tečiaus ji giriasi 
esanti “nepartiška”!

Nederliai Lietuvoje
“Liet, žiniose” Dr. Grinius 

rašo:
Bene 1868 ir 1869 metais t. 

y. prieš 60 metų, Lietuvoje bu
vo nederlius ir badas. Vieni 
metai buvę labai lietingi, antri 
labai sausi. Javai neužderėjo 
per dvejus metus iš eilės ir 
žmonėms maisto nepriteko.

Pačiais bado metais aš buvau 
dar tik kokių 2 metų ir atsime
nu, kai per miglas, kad pas mus 
ateidavo labai daug elgetų, ku
rių poteriavimai man ir dabar 
ausyse atsiliepia.

Paaugėjęs, apie tuos bado 
metus sužinojau daugiau. Tė
vai pasakojo, kad ateidavo elge
taudami žmonės, sutinę nuo ba
do, kad į duonų maišydavo ba
landų, pelų, kad duona skalses
nė butų; kad samdininkai vien 
už maistų dirbdavo; kad musų 
kaimyno inamis Šmitas užmu
šęs 3 savo vaikus, paėmęs už 
kojų ir į krosnį galvas sudau
žęs, nes negalėjęs pakestį jų 
riksmo ir prašymų valgyti, kad 
atsiradusios plėšikų gaujos, ku
rių bijodavusi visa apylinkė, 
kad kai kurie žmonės išsidangi
no kaž kur už Vilniaus ieškoti 
maisto, kad valdžia buvo atsiun
tusi į valsčiaus valdybas miltų, 
bet alkanieji to maisto negavo, 
nes vaitai pardavė turtingie
siems. Ir daugklar kitokių pa
sakojimų apie tuos baisius me
tus buvau girdėjęs.

Atsitikdavo, ir juokų. Du iš
badėję vyrai išsiėmė nakčia 
vieno turtingesnio ūkininko ka
maroj langų ir vienas įlindęs 
vidun ėmė padavinėti pro langų 
duonos kepalų, sūrį, lašinių ga
balų, ir dar ką. ^Bet tuo tarpu 
šeimininkas išėjo j laukų,, išori
nis vagilius pabėgo į jo vietų 
atsistojo šeimininkas, kurs to
liau ir priiminėjo paduodamus 
daiktus. Kai nebuvo kas duot, 
vagišius išlipo pro langų ir bu
vo šeimininko sučiuptas. Bet 
šeimininko gero butą. Jis ne
tik nebaudė vagišiaus, bet davė 
maistui duonos kepalų ir laši
nių rėžį.

žmonės «buvo neorganizuoti, 
tamsus ir badas daug aukų nu
skynė.

[Atlantic and Pacific Piloto]

Jean A. Lussier, kuris 758 svarų gumos kamuolyj laimingai 
rplaukė Niagaros krioklį.

SUPT--'"< •*• .?.<<<•

Rusų administracija, duoda
ma per savo biurokratines 
įstaigas pašalpų badaujantiems, 
ištikiu jų sušelpdavo ne pavar
gėlius, bet lupikus, kurie nusi
pirkę pas vaitus (viršaičius 
valstybinių miltų, kitiems, dvi
gubai imdami, pardainėdavo.

Menkesni ūkininkai turėjo 
parduoti turtuoliams už niekus 
savo trobesius, gyvulius ir že
mes, kad tik galėtų nuo bado 
apsiginti.

Kartu su badu viešpatavo 
šiltinė ir daug žmonių nuo ligų 
pasimirė. Prie šiltinių prisi
dėjo dar cholera.

Ir su epidemijomis nemokėtų 
kovoti. Tiesa, ir nebuvo, kas 
kovotų. Bene visame Mariam- 
polės apskrity buvo tik vienas 
gydytojas Mariampolėje.

Daugely vietų žmonės dar 
sodžiais gyveno ir nuo epidemi
jos arba pavietrės gindavosi 
tuo, kad vienam ir antram so
džiaus gale kūrendavo ugnį, de
gindavę gyvulių mėšlų, many
dami, kad durnai vėjo varomi 
per gyvenamus namus sunai
kins pavietrę.

Bet cholera, rodos, ne tiek 
daug žmonių pasimirė, kai šil
tinėmis.

Nuo tų metų bado Lietuva 
nematė iki didžiojo karo.

Ar ištiks Lietuvų net tokia 
nelaimė, dar per anksti spėlioti. 
Bet reikia vistik prisirengti ir 
turėti iš anksto numatytų pla
nų kas daryti, jei pasikartotų 
pas mus tai, kas buvo prieš 60 
metų.

Nelaimė anais metais buvo 
Lietuvoj didesnė, negu gretimoj 
Vokietijoj kuri buvo iš anksto 
pasirengusi šelpti ir maistu ir 
pašaru tas vietas, kurias buvo 
nederlius ištikęs.

Nėr ko stebėtis. Vokietija 
buvo tuomet gerai suorganizuo
ta ir lengvai tų nelaimę pakėlė, 
nedaug nustodama savo žmonių 
^r turtų.

Ir žiloj senovėj būdavo orga
nizuota nuo bado pagalba.

Anot Biblijos Egiptu senovėj 
išgelbėjo nuo bado nelaimės iš
mintingas faraonas paklausęs 
Juozapo patarimų ir išanksto 

pertvarkęs valstybes biudžėtų 
taip, jog susidarė septyniems 
metams ištekliaus nuo bado 
gelbėtis.

PIANAI, PIANAI, 
PIANAI!

Kimball Player Pianas, vertės 
$700 už $295.

Kimball Upright Pianas už $35. 
Macey Kamp Grojiklis, naujas, 

vertės $900 už $395.
Gulbransen Grojiklis vertės 

$600 už $235.
Stark Upright Grand už $75.
Bell Player Baldvvin vertės $650 

už $190.

RADIOS, RADIOS!
Radiola 28 su 104 Speakeriu 

vertės $575, — 12 tūbų elec- 
tric su viskuo $195.

Atwater Kent 6 tūbų AC elec- 
tric su viskuo už $58.

Freshman 6 tūbų AC eleetrie 
uk $56.

Bramuntuly 6 tūbų AC clcctric 
$65.

Brunswick — combinacija 6 tū
bų vertės $600 už $150.

VICTROLAS, PHONOGRAFAI, 
GRAFONOLAS

Nauja Colombia Vivatonal ver
tes $300 už $110.

Sonora vertės $250 už $95.
Victor Orthofonic vertės $200 

už $85.
Brunswick, Edison, Vidicomb— 

Kainos po $24-18-15-12-9 ir 
po $6.

Rekordai 10 colių ant abiejų pu
sių po 12c.

Pianų Roles su žodžiais ir be žo
džių po 15c.

Viskas turi būti greitai 
parduota už storage

Manufacturers 
District Warehouse
3343 S. Halsted Street

Atdara vakarais ir nedėlioj 
iki pietų

..... ..................... ~r~.......... -

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

Vesiu bizni P61* dideles, tvirtas 
ir teisingas kompanijos.

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

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St. 
Tel. Roosertlt 8500

Klozeto outfitMi trenr- 
trtn. $13 50. Pirkit nuo IIIIIHU olHelto kHiUOtlllH. 
Narnų apftildyrno įren
gimai parduodami lenff-5
▼ate IfimokAjimats.
Peoples Plumbing &
Heatinjr Sunply Co.
490 Molwaukc* Avė.,

401 N. Halsted Ht, 
Hajinarket 0075—0070

GYVENIMAS
Minesinis žurnalai 

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

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

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

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



Ketvirtadienis, liepos 19, ’28 MAUJUinVD, UI1 llfU:

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Vakar išvyko antroji 
“Naujienų” ekskur

sija Lietuvon
šį šeštadienį išplauks iš New 

Yorko laivu “Estonia” tie
siai į Klaipėdą

Vakar vakare iš Dearborn 
stoties išvyko į Lietuvą antro
ji “Naujienų” ekskursija. Ji 
kaip 10:20 vai. vakare aplei
do Cliicago ir traukiniu išva
žiavo į New Yorką, kur sės į 
laivą ir plauks į Lietuvą.

Ekskursantus palydėti susi
rinko skaitlingi būriai jų drau
gų ir pažystamų, kurie gal ir 
užvydėjo, kad jie turi pasilik
ti čia, Chicagoje ir kęsti kar
štį, kuomet jų laimingesnieji 
draugai vyksta savo gimtojon 
Lietuvon praleisti ' atostogas, 
pasižmonėti pas savo tėvus ir 
gimines, pamatyti gražų ir vis
kuo pertekusį Lietuvos rudenį, 
'liesa, dclei nederliaus, šiemet 
Lietuvoj ruduo nebus toks 
linksmas, bet visgi ekskursan
tai tikisi, kad jiems nieko Lie
tuvoj netruks ir kad jie bus 
širdingai ir vaišingai savųjų 
priimti.

Su šia “Naujienų” ekskur
sija išvyko:

Kazys Navickas, žinomas 
Nori h Sidės lietuvių veikėjas,

Kostantas Janusas,
Karolina Janušienė,
Steponas Stvilainis, biznie

rius iš Justice Park,
Basi* Straus-Strazdauskienė 

su savo duktere Alice,
Jonas Karkalas iš l)c Kalb, 

111. />•
Elzbieta SeiLutis ir du jos 

sunai, Antanas ir Algirdas,
Marijona Doplis, 60 m. se

nutė, kuri vyksta Lietuvon ap
sigyventi,

Kazimiera Vaškienė, irgi se
nutė, kuri vyksta aplankyti 
savo sūnų Lietuvoje.

Ekskursantai penktadienio 
ryte bus New Yorke. šeštadie
ny gi, liepos 21 d. sės į Baltic- 
American linijos laivą “Esto
nia” ir juo plauks tiesiai, * be 
jokių persėdimų, j Lietuvos 
uostą Klaipėdą.

Laimingos ir smagios jiems 
kelionės!

Lietuvių bylos 
teismuose

Circuit ir Superior teismuo
se šiomis dienomis užvestos 
šios lietuvių byls:

Elizabeth Cholna vs Alfons 
Cholna. Divorsas. Circuit Crt, 
bylos Nr. B165073

James Rastas vs W. C. Hen
ry. Byla dėl $25,000. Super
ior Crt. bylos Nr. 479705

Harry S. Waterman vs Jo- 
seph & Emily Ulis ant Chcgo 
T. T. Co. Uždaryti morgičių 
sumoje $19,300. Circuit Crt, 
bylos Nr. B165153

Peter Gaspar vs Louis and 
Katherine Gruzdis. Byla dėl 
$10,000. Circuit Crt, bylos 
Nr. B165159

Virginia A. Wandas vs 
Charles E. Wandas. Divorsas. 
Circuit Crt, bylos Nr. B165162

Emil Rosenthal et ai vs Geo 
M. Chernauskas, Josephine 
Chernauskas et ai. Byla užda
ryti morgičių sumoje $10,661.- 
50. Superior Crt, bylos Nr. 
179913

Northwest Side Lithuanian- 
Bldg & Loan Assn vs Walter 
Zenawick, Alex Miller et ai. 
Uždaryti morgičių sumoje $7,-1 
000. Superior Crt, bylos Nr. 
479935 1

Mary Salauski vs Gladys 
and Bernice Wertelka. Byla 
dėl $15,000. Superior Crt. By-į 
lų Nr. 479953 ir 479954.

John J. Yarus vš Madisorr 
A Kedzie State Bank et ai. Už
daryti trust deedą sumoje $40,- 
000. SuperioK Crt, bylos Nr. 
179978

George Justis, Jr, mažame
tis vs R. F. Conwey Co. Byla 
dėl $15,000. Circuit Crt, bylos 
Nr. B1655373

John Statkus vs Josopa 
Bonceviczus. Byla dėl $1,107.- 
83. Circuit Crt, bylos Nr.

J. F. Eudeikio besbolo 
jauktų lyga

Jono F. Eudeikio Kompani
jos laidojimo įstaiga yra to
kia didelė ir joje dirba tiek 
daug darbininkų, kad visose 
miesto dalyse, kur tik yra . tos 
įstaigos skyriai, kalėjo susida
ryti tos įstaigos besbolo jauk
tai, kurie sudarė Eudeikio bes
bolo lygą ir lošia besbolą kas 
sekmadienį.

Pereitą sekmadienį lošė vy
riausios Jono F. Eudeikio raš
tinės, Totvn of Lake jauktas 

1 su Bridgeporto skyriaus jauk- 
| tu. lai buvo pirmas šios ypa- 
1 tingos lygos lošimas ir pasi- 
I žymėjo nepaprastu gražumu, 
nepaprastais pagavimais ir bo- 

1 lės išmušimais. Abu jauktai 
! lošė labai gerai ir visą laiką 
- bridgeportrčiai buvo prieky. 
1 John F. Eudeikis padarė tris 
j “hits”, bet tik kada Connie 
Tarksel 8-me persimainyme 
(inning) išmušė “home run”, 
abiejų jauktų “scores” susily
gino. 9-tame persimainyme Ja- 
cob Morris betgi padarė gerą 
pagavimą ir tas nulėmė lošj 
Town of Lake naudai. Town 
of Lake padarė 8, o Bridge- 
port 6.

Bridgeporto jaukto manaže- 
ris Ed. Waitck sako, kad nors 
jie ir pralaimėjo pirmą lošį, 
bet jie nenusimena: jie dar at
sigaus^ ir atsimokėsią dar ir 
su kaupu.

Town of Lake jaukto lošė
jai buvo: Stanley Mauris, 3b., 
Stanley Budvitis, cf., Joseph 
Obertaitis, lb., “Coiyiie” Tark
sel, lf., Joe Lekavice, ss., John 
Viscount, c., Al Jcsulaitis, 2b., 
Jack Morris, rf, John Eudei
kis, p.

Bridgeporto jaukto lošė: 
Tony Gedras, ss., Joe Klu- 
chinski, p., Frank Giedras, 3b., 
Wlalter Ryner, lb., Emil Peld- 
žius, lf., Ernie* Dcmler, cf., Ed- 
die VVaitek, rf., Joe Warner,

R165380 2 b., John Plungy, c.
N. Y. Bd & Mortg. Co. vs Prie Eudeikio besbolo lygos 

Victor A Anton Ezerski & Cla-; Priklauso šie keturi jo jstai- 
ra Petkewicz et ai. Byla dėl #(>s skyriai:
$957.99. Circuit Crt. Bylos Nr. I Town of Lake, jauktas, ku- 
B1654423. i r*° manažeriu yra John Eu-

Edward Frieder et ai vs Eli- dūkis, Bridgeport — manaže- 
zabeth Siegel and Z. S. Micke-jris Ed Waitek, Cjeero — ma- 
vice. Replevin $300. Superior ?,ažcris Joe Shamet ir Bright- 
Crt, bylos N r. 480013 ,on Park ~ manažeris Joe Eu-

Martha Willauszus vs Max deikis.
Willauszus. Divorsas. Superior .__________________________

I

Laiškai Pašte
Šie laiškai yra atėję iš Eu 

ropos. Kam jie priklauso, tegu) 
nueina į vyriausijį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kui 
padėta iškaba “Advertised Win- 
do\v” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa 
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tam tikrą laiką, o paskui su
naikina.
508 Brandauskas Kazys
511 Cycien Anton 
Cycienas Kazimier 
515 Dima Alex
517 Doviduckonie Antonijų
518 Elsnis Henry 
537 Jonusko Alizas 
542 Korstaito Amilija 
550 Lapshinski B
553 Levickini Aapalionije
560 Matijoskilis J
562 Mažeikis J
563 Meilus August
561 Metchos Savas F 
567 Myckanur Vyktorui 
573 Pagoyus G
582 Sali ėmėjas Kajutrenei 
596 Snerekis Jonas 
6LlyYwizda Mrs. Jonas 
615—Zemeskiene Julijonai

Crt, bylos Nr. 480023
Peter Davidonis vs Charles 

Pressel ir kitus. Byla dėl $15,- 
000. Superior Crt, bylos Nr. 
480111

Alex G. Javaras vs Joseph 
D. Salem. Byla dėl $1,280 sko
los. Superior Crt, bylos Nr. 
480157

Auna Topisovsky vs John 
Toleikis. Byla dėl $10,000. Su
perior Crt, bylos Nr. 480239. Į

Barbara Marcinka vs John 
Marcinka. Divorsas. Circuit 
Crt, bylos Nr. B165532

Mary Sprindis vs Louis 
Sprindis. Divorsas. Superior 
Crt, bylos N r. 480279

Lydia Shemkus vs Joseph 
Leschauskas, J r. Byla dėl $25,- 
000. Circuit Crt, bylos Nr. 
B165577

John J. Stankus alias Stan- 
kovich vs City of Chicago. 
Byla dėl $2,500. Superior Crt, 
bylos Nr. 480388

Lillian Sabonis vs City of 
Chicago, byla dėl $5,000

Constantine Sabonis vs City 
of Chicago, byla dėl $2,500. i

Robert Sabonis, minor vs' 
City of Chcgo, bylo dėl $5,000.

Dolores Sabonis, minor vs 
City of Chcgo, byla dėl $5,000

Sylvia Sabonis, minor, vs 
City of Chcgo, byla dėl $25,000.

Visos pastarosios penkios1 
bylos yra Superior Crt, bylų 
nr. 480387, 480389, 480420,
180421, ir 480422

Joseph P. Karecka vs Martha 
Pūkelis. Byla dėl $25,000. Cir
cuit Crt, bylos Nr. B165522.

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

A + A

JUOZAPAS ŠIMKUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Liepos 18 dienų, 11:50 valanda 
ryte, 1928 m, sulaukęs apie 37 
metų amžiaus, gimęs Lietuvoje, 
Kauno rėdybos, Tauragės ap
skričio, Skaudvilės valsčiaus, 
kaimas Kundročių. Paliko di
deliame nubudime moterį Ju- 
lijaną, sūnų Juozapų ir švogerį 
Jonų ir Josefinų Sukavičius 
Amerikoje. Lietuvoje paliko 
senų tėvelį. Kūnas pašarvotas, 
randasi 3313 W. 38th Place.

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
Liepos 21 dienų, 9:30 vai. ryte 
iš namų į Lietuvių Tautiškas 
Kapines.

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

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs ir 
Visi Gimines,

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Masalskis. Telefonas 

(Boulevard 4139.

AR JIESKA1 
DARBO?

------- SKAITYK KASDIEN------- -

.NAUJIENAS
■ |R TEMYK SKILTIS------------1

REIKIA DARBININKU ’
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS

II

1111 Siilb Hilstii Sifili, CHICAGO. III,

North Side
Kur busime nedėlioj, liepos 22?

Aš manau, kad kiekvienas 
musų laukdami šventadienio 
galvojame, kur važiuosime su
laukę šventės. Taigi ve, kad 
visi žinotume kur važiuosime, 
tai Morning Star Kliubas ren
gia smagų išvažiavimą nedė
lioj, liepos 22 d., į Jefferson 
girias. Tai bus antras kliubo 
išvažiavimas; pirmasai gi iš
važiavimas buvo nesėkmingas, 
nes pasitaikė smarkus lietus. 
Už tat šis išvažiavimas bus 
sėkmingas, nes nuo lietaus jo
kio pavojaus nebus. O kaslink 
vietos išvažiavimo, tai puikes
nės girios, kaip parankumu 
privažiuoti, taip ir savo gražu
mu suku ir surasti. Kliubas 
gi žada turėti gerą muziką, 
tad galėsime pasišokti kaip 
Lietuvoj ant kiemo. Tik ne
pamirškime atsilankyti.

—Northsidietis.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonėse 
taip pataria Lietuvos bankai

A + A
FRANCIŠKUS RAUDA

Persikyrė su šiuo pasauliu 
liepos 16 dienų, 2:30 valandų 
po pietų, 1928 m., sulaukęs 41 
metų amžiaus, gimęs Raseinių 
ap., Viduklės parap., Žalpių 
kaimo. Amerikoj išgyveno 22 
metus. Paliko dideliame nuliu
dime moterį Petronėlę, po tėvais 
Buividaitę, 2 sūnų: Juozapų ir 
Antanų, dukterį Oną, seserį: 
Felicijų ir švogerį Petrų Nor
vaišų, ir švogeri Antanų Raz
miną. Brolio dukterį Antani
ną Ilaltrimienę ir gimines, o 
Lietuvoj seserį Elenų. Kūnas 
pašarvotas, randasi 4327 South 
Hermitage Avė. i

Laidotuvės įvyks ketverge, 
Liepos 19 dienų, 8 vai. ryto, iš 
namų bus nulydėtas į Šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčių, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Pranciškaus Bau
bo gimines, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimų 
ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
> Moteris, Vaikai, Seserys, 
švogeriai ir Gimines.

1 .aidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

Graboriai

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborivs ir 

Balzamuotoju

2314 W< 23rd PI.
. Chicago, UI.

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

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS '

M ūsų patamav ima* 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet' esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me ižlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Aubum Avė.
CHICAGO. ILL.

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

J. F. Eudeikis Komp
FAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Hermitage Avė, 

Tel. Yards 1741 ir 1742
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avcnue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794
SKYRIUS

3201 Aubum Are. TeL Blvd. 3201

Sportas
Iš APPLETONO ATSKREN
DA ŠEŠI ŽMONBS PASIŽIU- 
i RĖTI ‘ POŽĖLOS-MEYERSO 

RISTYNIŲ

Kad Požėlos-Meyerso risty- 
nėmis žmonės yra lakai susi
domėję, rodo jau tas faktas, 
kad iš Appletono, Wis., net 
lėktuvu žada atskristi šeši as
menys. Tarp jų bus vyriausias 
Appleton miesto inžinierius ir 
p. Tamašiunas, Požėlos mana- 
džeris. P-as Tamašiunas yra 
stambus Wisconsino kontrak- 
torius-inžinicrius ir didelis 
sporto mėgėjas.

Iš to matyti, kad Požėlos- 
Meyerso ristynūms priduoda

ma labai daug svarbos. Ir tai 
suprantama. Kas tas ristynes 
laimes, tas faktinai bus pu
siau sunkiojo svorio pasaulio 
čempionas.

Požėlos-Meyerso ristynes 
įvyks ryloj (liepos 20 d.) Hip- 
podrome, 4810 N. Clark St.

— N.

Lietuvės Akušerės

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės

Phone Victory 1115
Baigusi akuše
rijos kolegijų; 
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, o ra
site pagelbą.
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Phon<> V/ctory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILI.AS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Viršui Universal 
State Bank

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

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa

si naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

Lietuvis Akių Specialistas 
3265 So. Halsted St.

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

Jei abejoji apie save aKis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenee 

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

PRANEŠIMAI
Humboldt Park Lietuvių Pol. Kliu

bo mėnesinis susirinkmias įvyks 
ketvirtadieny], 19 d. July, 1928 m., 
at Humboldt Maccabee svet., 1621 
N. California Avė., Chicago, III., 2 
lubos, 7:30 vai. vak. Nariai visi 
malonėsit dalyvauti.

A. Volskis, sekr.

Ražančavos Panų ir Moterų drau
gystė duoda rojiškų išvažiavimų Fo- 
rest Preserves miškuose, prieš Leofy 
Grove, liepos 22 d., Visas pasilinks
minimus veltui. Užkviečia jaunus ir 
senus.

Lietuviai Daktarai

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos

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

apart Ivantadienio ir ketvirtadienio

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2169 

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

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

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, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

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

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

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare 
Res. 3201 South Wa)lace 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 sutarti

Telephone Yards 0994

DR. M AURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Res. Telephone Plaza 3200

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
Chicavo. Iki.

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 diathermia

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenee

Ant Zaleskio Aptiekos * 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, III.

Ofiso Tel. Victory 7188
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted SL

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

Tel, Lafayette 4146 
Valandos

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

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyru ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal 

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

TELEFONAS CANAL D464

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 
Ręaidence Tel. Fairfax 6358

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 28 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

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

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

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

Naktį So. Shore 2238, Crawford 8283

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 919a

DR. A. A. ROTH
Rasas Gydytojas ir Chirvrraa
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

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

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

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai egzaminacija. Be skausmo 
ištraukimas

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

Tel. Cicero 49 •

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avė, 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Advokatai

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-8 

Vtikar<ii s
8241 South Halsted SL 

Tel. Victory 0562
7—9 vaL vak. apart Panedžlio ir 

Pėtnyčios

JOHN B. BORDEN
(Joh» Bagdžiunas Borden)

LIETUVIS ADVOKATAS 
105 West Adams St. Room 2117

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

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Republic 9690

John Kuchinskas ir
Balys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
• Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St 
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu

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 SL 
Tel. Boulevard 1310 

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvienų 
vakarų, išskyrus ketvergę 

Nediliomis nuo 9 iki 12 ryto
I I B I M I ■ I * M ■ ■■ ■ ———■

Tel. Central 8466-7-8. State 6600

Peter G. Gaudas
LIETUVYS ADVOKATAS 

140 N. Dearborn St. 
Room 310

Narys advokatu firmos 
Elliott, Gaudas & Tepper

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyji 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Park 8895

J. P, WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Namų Tel. Pullman 6377
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AutomobilesHelp Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

Tarp Ghicagos 
Lietuvių Financial

Finansai-Paskolos

Roseland

Golden Star nugalėjo Chicago 
Heights. Ateinantį sekmadie
nį grumsis su dviem jauk
tais—lietuvių ir lenkų.

Business Service 
_______ Biznio Patarnaviina*^

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

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Ave.

Bershire 1321 
MR. PARIS

gerus besbolo
Golden Star 

kalbėti— jisai 
visiems kaipo 
ir puikiai lo-

Hardings A. C.

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Utlai- 
kom malevą, popierą, itlklua ir t t 

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČION18. Sav.

Ar Jum Reikalingi
Pinigai?

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

HELBERG BROS.

REIKALINGAS patyręs duonke
pis, prie juodos ir baltos duonos, už 
Chicagos. Telefonuokite Pullman 
8487.

REIKIA dviejų vyrų darban j sku
durų šapą. Harry Dray, 1447 Blue 
Island Avė.

Help Wanted|—Male-Female
Darbininkų Reikia 

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 Triangle 9330

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

GERAI PASTATYTAS MEDINIS 
namas, mūriniu pamatu, furnas šil
domas, penki kambariai ‘pirmame 
aukšte ir du miegojimui kambariai 
ant antro aukšto. Puikioj vietoj, 
netoli bažnyčių, transportacijos ir ne
toli Marųuette Parko.

Nebrangiai
Pamatykit,

6629 S. Oakley Ave.

Real Estate For Sale
Namai-Žemč Pardavimui_____

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

Room 607
192 N. Clark St

10% PIGIAU UŽ VISA DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei-

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

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi- 
Čius.

JUSTIN MACKIEWICH
2342 So. Loavitt St.

Phone Canal 1678

REIKIA keleto atsakančių vyrų ir 
moterų dėl sočiai organizacijų darbo. 
Labai pelninga proga angliškai ir 
lietuviškai kalbantiems žmonėms. 
Klauskit Mr. Hogan, 1016 State 
Lake Bldg.

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGa kasininkė krutomo 
paveikslo teatrui. Patyrimas nerei
kalingas. 730 W. 62nd St.

REIKIA lietuvės moteries virėjos 
darbas naktimis. 4178 Archer Avė.

REIKIA 2 patyrusių veiterkų ir
1 indų plovėjo. 3457 S, Halsted St.

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

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

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

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

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

TURIU PARDUOTI savo 4 lotus 
už “Cash” arba mainysiu j bunga
lovv bei j nebrangų dviejų flatų na
muką, 2 latai randasi prie 58-tos 
gatvės prie pat So. Harlem Avė. 
Visi {rengimai; kiti 2 lotai prie 69 
Place, 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, parduosiu už 
$3,000 pigiau negu vertas, arba 
imsiu { mainus bile 
{mokėjimo.

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

ką, kaipo

PAUL
Republic 
Hemlock

pri-

4170
2889

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

Furnished Rooms
PARDAVIMUI 7 pasažierių sadan, 

arba mainysiu ant mažesnio. Bar
genas. 2126 S. Halsted St. 2 fl.

važiavo j Chi- 
besbolo lošimo 

automobilių ir
reiškia virš

5% MAŽIAU UŽ CASH
NIEKO NEREIK IMOKfiTI — 

MENESIAI IŠMOKĖJIMUI
Suvedam plumbingą ir namų ap

šildymą, baltas china eloset, $35.
THE AVONDALE PLUMBING 

& HEATING CO.
2701 Fletcher St.,
Independence 2905

24 Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jum* $LOO, $200 
arba $800, imame legali nuoiim- 
ti. Pinigus gausite J 12 valandą. 

Industrial Loan Service
1726 W. Chicago Ave., 

Kampa* Hermitage Ava.

RENDAI didelis šviesus kambarys, 
nėra -vaikų, kas norite gyventi ant 
Bridgeporlo, patogi vieta. 3612 So. 
Halsted St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

SKOLŲ IšKOLEKTAVIMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL CLAIMS 
SERVICE BUREAU

Room 301 
163 W. Washington 

Main 4020

Mes dirbame ir perka 
me 1 ir 2 Morgičius

{ 2 dienas

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47 St.

PARDUOSIU pigiai savo grojiklj 
pianą už $100. Roleliai, duet ben- 
čius ir eabinet, $25 {mokėti, I.“„ 
nuo 3 
Taipgi 
kandai.

kitus 
iki 6 mėnesių išmokėjimui. 
5 kambariams gražus

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.

J. BUDRIK,
3254 »So. Morgan St.

ra-

PLUMBING & HEATING

Nedėlioj ,liepos 15 d. Gol
den Star jauktas važiavo į 
Chicago Heights besholą lošti, 
su Hardings A. C. jauktu. Gol
den Star lošį laimėjo.

Golden Star jauktas padarė 8 
Hardingas A. C. — 5.

Lošis buvo dailus, nes abu
du jauktai turi 
lošėjus. Apie 
jauktą nereikia 
jau yra žinomas 
gerai išlavintas 
šia. Apie
jauktą tiek galima pasakyti, 
kad jie jaučiasi gerais lošė
jais, nes jie pasiūlė eiti su jais 
j laižybas iš $100. Jei jie savi
mi nepasitikėtų, tai bijotų tiek' 
daug pinigų dėti laižyboms.

Roselandiečių 
cago Heights 
pažiūrėti 20 
vienas trokas, 
šimto žmonių.

Ateinantį nedėldienj, liepos 
22 d. Golden Star jauktas tu
rės du dideliu mušius. Vieną 
su lenkais, kitą su lietuviais. 
Mūšio vieta aikštėje prie 95 
ir Michigan Avė. Roselandie- 
čiai nepraleiskite progos pa
matyti, kaip Golden Star jauk- ’ Geriausias Materiolas — Pigiausios -.f y- I Kainos. Greitas patarnavimas — tas plieksis SU lenkais. Mušis! Kreditas Visiems
bus svarbus. 1 valandą po pie- SOL ELLIS & SONS, Ine. 
tų Golden Star jauktas los & sį«te. Sį Victory 2454 
su lenkų S. S. Eagle jauktu, o _ _________________________
3 v. p pietų- su Melrose Par-'j0Si pAWLOWICZ &

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.

ko lietuvių SLA. jauktu.
—N.

MES darome 1, 2 ir 3 morgičius. 
Eighteenth Bond & Mortgage Co.

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

Bridgeportas

SYRTOWT CO.
LIETUVIAI

HOT WATER AND PLUMBING 
Darbas garantuotas. 

Geriausias patarnavimas 
2032 W. 18 St. Tel. Canal 1269

Lietuvių Auditorijos piknikas 
buvo sėkmingas

S. CAMPBELL 
6512 S. Halsted St. 

1 fl.

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

PARDAVIMUI grojiklis pianas su 
rolėm, geram stovyj. Pardavimo 
priežastj — patirsit ant vietos. 4120 
S. Francigsco Avė., 2 lubos.

PARDAVIMUI arba išmainymui 
bučernė, puikus fikčeriai, renda $37. 
Priežastis — kelionė. 351 E. 69th St.

Dešimts Stanko & Co.
Mainų

1. Gąsdino Stotis su garadžiumi ir 
salesrumiu.
šešių flatų muro namas Marųuet- 
te Park.
šešių kambarių medinis vasarna
mis su nedideliu plotu žemės, 
prie gražios leikos, visiems lietu
viams žinomam Woodboro, Wis. 
miestelyj.
Trys muro krautuvės ant Kedzie 
prie pat dirbtuvių, dvi krautuvės 
išnuoinuotos, o trečioje yra gro- 
sęrnės rakandai. Kas nori vie
ną biznj atskirai, taipgi galima 
parduoti ar išnomuoti.

5. Dviejų flatų muro namas po 4 
kambarius ant Bridgeporto.
Keturių flatų muro namas po 6 
kambarius su pečiais šildomas, 
Southsidėj.
Trijų flatų naujas muro namas, 
Ciceroj.
Bizniavas namas su krautuve ant 
Archer Avė.

9. Du lotai ant Archer Avė.
10. Vienas lotas ant Cicero Avė. Ci- 

ceros mieste.
Visus viršminėtus dalykus mainy

sime ant didesnių arba mažesnių na
mų,’ farmų, lotų, biznių, gerų auto
mobilių ar ką turite Chicagoje arba 
kituose miestuose.

2.

3.

4.

7.

8.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

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

Pabudavosiin 2 flatų 
arba bungalow ant 

jūsų loto
pastatysime jums Chicagoj

arba priemiestyj ant jūsų loto bile 
kokios rųšies bungalovv arba flati- 
nj namą.
ĮMOKĖTI, 
bungalovv 
kambarių, 
kate bus užtektina dėl išmokėjimu 
kiekvieną ftiėnesj. “Multi-celled 
insullation.” Atsišaukite bilo kada 
dėl dykai apskaitliavimų ir planų.

Ofisai Chicagoj ir priemiesčiuose, 
atdari vakarais ir nedėliomis.

TRIANGLE 3299

NIEKO 
kambarių

NEREIKIA 
5 arba 6 

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

4 KAMBARIAMS, PILNAI, $185 
Tik $15 cash reikia 

Lengvais išmokėjimais pagal 
jūsų norą 

Atdara vakarais utarninke, ketverge 
ir su bato j

Kessel Bros. Furn. Co.
4312 Cottage Grove Ave.

PARDAVIMUI Bučernė ir Groser- 
nė. Išdirbtas cash biznis. Labai 
pigiai greitam pardavimui, išvažiuo
ju Lietuvon. 3729 Pamell Avė.

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

lovv, musų restrieted subdivizijoj. 
Seeley Avė., tarpe 77 ir 78 St. Gra
žiai dekoruoti, grįsti viškai, dideli už- 
?akaliniai porčiai, plieninis Quaker 
urnas. Elė cementuota ir apmokėta, 

gatvė irgi. Kaina $8700. 1 blokas nuo 
karų, netoli mokyklų ir bažnyčių.

AK JUS TUBIT LOTĄ?
Mes pabudavosim namą ant jūsų 

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

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

Central 5901-2-3

, STANKO CO.
5076 Archer Ave.

Tel. Lafayette 6036
L .ll__IJ-IJJ.IL . . ■ _l L ■ IJ ■----------------- --------------------------------------- ------------------- ------ --

SPECIALIAI. 5 kamb. bungalovv 
su octagon frontu. Vienas gražiau
sių namų Marųuette Manor. Savi
ninkas turi parduoti ir numažins 
kaina nuo $9700 iki $8500. Tiktai 
$1000 cash reikia.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė. Biznis 3 metų senas ir geras; 
apgyventa vieta visokių tautų. Prie
žastis — senatvė. 6137 S. Wentworth 
Avenue.

PASKOLOS 1 IR 2 
MORGIČIAMS

5% iki 6 nuošimčių. Mažas komisas 
Atdaras nuo 9 ryto iki 9 vakaro

Capitol Realty & Inv.Co.
3039 Lavvrance Avė.

Phone Independence 0440

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

4 flatų mūrinis, visi po 5 kamb. 
apt. aržuolo trimas, garu šildomas, 
netoli Marųuette Parko, savininkui 
kainavo $32,000, parduosiu už $27,000. 
Tik ne j mainus. Atsišaukit. 2521 W. 
63rd St. Telephone Prospect 8760.

PARDAVIMUI groseriukas ir sal
dainių krautuvė. Pardavimo prie- 
žastj, patirsit ant vietos. 4240 So. 
Artesian St.*AR JUMS KAS NORS 

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

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO. 

3408 S. Michigan Avė.
Victory 4126

Chicagos Lietuvių Auditori-( 
jos b-vės piknikas pereitą sek
madienį Justice ] 
sėkmingas. Diena 
graži, tai ir žmonių 
į pikniką nemažai, 
n i kas buvo linksmas, 
ir įvairus. Buvo žaismių, ris-, 
tynių, rugtynių ir kitokių pa-j 
marginimų. Auditorijai liks' 
pelno, kuris eis atmokėjimui! 
skolų.

Nors piknikas buvo skaitlin-’ 
gas, bet galėjo būti dar skait- 
lingesnis, jei visi Auditorijos 
šėrininkai butų suvažiavę, šė- ..........

• •i i i • . ~ tokio užtikrinimo pankola pataisymamB, ap-ri n inkams reikia labiau remti mokėjimui taksų. aMeament^ arba kitokių 

savo Auditoriją, nes kuo grei
čiau Auditorija pasiliuosuos 
nuo skolų, tuo patiems šėrinin-1 
kams bus geriau.—T.

VALGYKLA kampas 35 gatvės, 
dėl mirties šeimynoj, parduodu pi
giai. Tel. Victory 1148. EXTRA MAINAI

parke buvo 
pasitaikė 

suvažiavo 
Pats pik-' 

tvarkus Financial
Finansai-Paskolos

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

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant 

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

vakaras
X

PASKOLA namų savininkams nuo $100 
iki $600. be užtraukimo morKičhj arba ki- 

nmentu arba kitokių 
skolų' Greita parelba. Prieinamos sųlygoi. 

CENTRAL F1NANCE CO. 
Room 614.

City State Bank Buildinff 
128-130 N. VVelli St.

Brolybės Kliubo išvažiavimas

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

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

Lietuvių Piliečių Brolybės 
Kliubas 15 d. turėjo savo me-! 
tinj išvažiavimą S. Svalainio' 
farmoje, Justice Park. Išvažia- Į 
v imas pilnai nusisekė. Suvažia-

w. • • • , • , • • • INTERNATIONALsvečių ir visi linksminosi prie. w ~
geros muzikos. Turbut nė vie- ‘ I N V ttį E NTT

v —j., ’V V- • TV I CORPORATION užganėdintas išvažiavimu. Is- 
važiavimas davė kliubui nema- Kapitalas $500,000.00. 
žuiir pelno. ' Ke(jzie Ave.

sparčiai auga kaip nariais, taip ' ^1. Lafayette 6738-0716 
ir finansais. Kliubas taipjau 
pagelbsti nariams išsiimti pi
lietiškas popisras. Kliubas turi 
darbščių narių, kurie gerai 
tvarko kliubo reikalus ir dirba 
kliubo labui. Štai kad ir šia-' 
me išvažiavime kliubo pirmi-*
ninkas ir užrašų raštininkas .v. . . • , . .

. nemažai naujų narių prirašė.' MorglČiai pirmi ir antri 
Tik negerai, kad neturime ko-j 8 ‘ *

respondento, kuris plačiau apie Mu«< iilygoa bus jums naudingos.
kliub, parašytų. | M J KI^AS-KUubo Narys. "į. KIKAb,

BE KOMISO
Mažos Paskolos 

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

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47 St.

Personai
__________ Asmenų Ieško _* ____

VELTUI
Patentai, Vaizboženklial, Copy- 

vrrighU. Rašyk šiandie. Patentų 
reikalai* kreipkiti* prie maną* 
pilnu užsitikėjimu. Teisingai 
Greitas patarnavimas

B. Pelechowicz
Ragistered Patent Attorney, 

2810 W. Chicago Ave. 
Dept 7 

Chicago, I1L

su 
ir

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 grosemė ir bučer
nė, cash business išdirbtas per ilgus 
metus. Parduosiu su namu. Taip
gi parsiduoda Hupmobile sedan 4 
cylinderių — 1925 metų. Parduosiu 
pigiai.

3225 Auburn Avė.
Yards 6466

BISKI VARTOTI 
pulkui mohair seklyčios Betai 
Frlezo seklyčios Betai 
4 Šmotų walnut miegruimio

$63.50
$87.60
$88.60
$68.50
$22.60

PAJIEŠKAU Magdelenos Kaula
kienės (Kavlak), septyni metai at
gal gyveno Roseland, III. Žinantieji 
malonės pranešti jos antrašą, už 
busiu labai dėkinga.

MRS. MARIE D. BAGOČIUS 
253 Broadvvay 

So. Boston, Mass.

$.160
$400
$600

lotai —---------- --------------------------- !
$160 Grąžui valnui valgomo kamba-

barlo setai I
$76, 9x12 Wilton kaurai —....... - !_____
$26, 6 Arnotų pusryčiam! setas------ $8.50

Available Fireproof Storage 
7728-32 Stony Island Avė 

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

PARSIDUODA 2 čeverykų taisy
mo krautuvės, pigioms kainomis. 
Slektrikinės mašinos, priverstas par

duoti, vienas negaliu užlaikyti. Atsi
šaukit greitai. 751 W. 32nd St. ant
ras, 3451 So. Wallace St. Klauskit 
Ant. Stanevich.

ką

Tu-
Girdėjau gyvena 

” , pir-

PAJĖŠKAU Mike Gedraitj. 
riu svarbu reikalą. C* 
Melrose Parke. Už pranešimą, 
mutinis gaus dešimtį dolerių.

Atsišaukite:
WILLIAM SABOCKIS, 

6940 So. Maplevvood Avė., 
Chicago.

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

SCHWARTZ BROS. STORAGE 
640 E. 61st Street

Exchange—Mainai
KĄ TURITE MAINYMUI?

Mes mainom namus visokiu 
nų. Lotus, farmas, biznius, eonus, 
morgičius, automobilius. Kas Jums 
atsibodo, mes parduosime arba 
mainysime.

A. GRIGAS
8114 So. Halsted Street

Tel. Victory 4898

Ant išmainymo bizniavas namas 
su bizniu, parduosiu arba mainysiu 
ant privatiško namo, nepaisant apie- 
linkės.

Taipat išsimaino 3 flatų mūrinis 
namas, 2-5 ir 1-3, parduosiu už 
$6,700, arba mainysiu ant lotų, bu
černės arba ant nedidelios farmos.

Išsimaino 4 flatų puikus namas, 
mainysiu ant farmos nepaisant val
stijos, arba bizniavo namo.

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Lafayette 5107
BARGENAS

kai

li-

RAKANDAI — mažai vartoti 4 
kambarių pilnas {rengimas, nebran
giai, greitam pardavimui. Išvažiuo
ju kitan miestan. 717 W. 21 St.

PAJĖŠKAU savo brolio Izidoriaus 
Masiulio, paeina iš Nemakščių. Chi- 
cagoj išgyveno 4 metus, 
svarbus reikalas iš Lietuvos, 
žinote apie jį praneškit.

JUOZAPAS MASIULIS, 
203 W. Short Court 

Westville, III.

Labai
Kas

Automobiles

REIKALINGAS adresas arba in
formacijų apie Joną Bagdoną, kuris 
pereitą vasarą dirbo ant farmos 
toli Hinsdale, Illinois. Charles 
Michal, advokatas, 139 N. Clark 
Chicago, III.

ne-
J.

St.,

Help Wanted—Malė
Darbini^ 

REIKIA LIETUVIŲ AUTOMOBI
LIŲ PARDAVINĖTOJŲ — PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus pardavinėjot au

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

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

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

NAUJI MODELIAI
Nuo 8 dienos Liepos, jau Studeba- 

ker Co. išleido naujus modelius, 
1929 metų, yra daug daugiau {rengti, 
nereikia tepti “gryzuoti”, kas 20 
tūkstančių mylių. Dictator Sedan 
pilnai {rengtas 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 {rengtas 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 patarpavimą.

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

D. KURAITIS ir A. KASULIS 
Savininkai

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

Savvyer Avė.
4 apt. mūrinis, pečium ir fumas 

šildomas, geroj vietoj, mainysiu j 
jungalovv arba lotą.

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

Cash nereikia turėti 
šiuos namus.

Taipgi 2 nepaprastai 
North West Side, 8 ir 10 kambarių 
namai. Tinkamas dėl rooming house.

MR. LINDMAN, 
Verną Real Estate Co. 

5007% Irving Park Blvd.

kiekvienas, 
mainant į

bargenai,

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

40 AKRŲ, 8 mylios { pietus nuo 
Vlichigan 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

M & K Motor Sales
Ohicatroi Boniauni ir atsakančiai™! vartotų 

karų pardavinėtojai. 100 garantuotų vartotų 
karų, pilnai (ronKtl. roratno nieehanlAkiuno 
Htovyjo, 
$!3OOO. 
šokiems 
mainais.

kurni parduodami 
Mes turimo 
reikalams.

nuo $180 iki 
kari} kurti tinka vi- 

Cash, iAtnokčJimaii.

6811-13 So. Halited Sv.

MODERNIŠKA 210 AKRŲ PIE- 
. NININKYSTĖS FARMA

Puikus budinkai ir padargai, 
moderniška 10 kambarių stuba, 
gasas, elektra ir vanduo, certi- 
ikuotos karvės, bargenas už 

$75,000.
J. H. SCHAEFER & CO.

803 Ridge Avė., Wilmette 
Phone 364

Brighton Parke, gražus biznio na
mas, 3 flatai ir Storas, 2 karų gara
žas, parsiduos už prieinamą kainą, 
arba išsimainys ant mažesnės pra- 
pertės, arba ant vieno biznio. Kas 
indomaujate, tai nepraleiskit los auk
sinės progos, nes tokia proga mažai 
kada pasitaiko.

EXTRA BARGENAS
Netoli Vienuolyno, 4 po 5 kamb. ir 

2 karų garažas, muro namas, kam
pinis namas, pigiau 5 tūkstančiais 
parsiduos kiek kaštavo pabudavot sa
vininkui. Priežastis pardavimo, mir
tis šeimynoj. Kaina $27,000 arba 
mainys ant bungalovv.

Ant maino naujas muro namas 2 
po 6 kambarius ir 2 karų garažas, 
naujai auganti apielinkė. Mainys ant 
bučernės ir grosernės.

2 po 5 kamb. naujas muro namas 
mainysim ant propertės toliau nuo 
miesto.

2 po 4 kamb. muro namas, mainys 
ant medinio nedidelio namo.

2 po 5 kamb., gražus moderniškas 
namas, gera apielinkė, 56 Wood St. 
ir Garfield Blv., mainys apie 111 St. 
apielinkėj.

Jei kas norite parduoti bile kokj 
biznį už cash, tai meldžiu pranešti, 
aš turiu kelis žmones su pinigais, 
katrie jėškosi biznio pirkti už cash, 
kaip tai? Bučernių, Grosernių, Saliu- 
nų arba garadžų, ir kad kas iš ger
biamų skaitytojų turėtų kur netoli 
Chicagos Farmų, tai ir dėl farmų tu
riu porą pirkėjų su pinigais arba ant 
gerų prpperčių.

PAUL M. SMITH

CERTIFIED NAMAI 
Statomi per Carpenter

Puikios rezidencijos, 2 flatų, 6 
kambariai apačioj, 5 viršui, $11,000 
$750 {mokėti, po $80 j mėnesį. Yra 
visi reikalingi {rengimai. Lai vienas 
flatas užmoka jūsų rendą. Kamba
riai dideli ir šviesus, puikiai deko
ruoti, aržuolinės grindys, porčiai, 
puikiausi virtuvė, Crane pltrmbingas 
įmūryta vana, cementinis skiepas, 
skalbykla, 37^ lotas, netoli gražiai 
medžiais apsodintos Wilcox ir Manle 
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 
Dovvners Grove 491

$250 CASH, PO $35 J MĖNESI IR 
daugiau, nauji 4-5-6 kambarių bun
galovv, mediniai ir mūriniai, porčiai, 
tile vanos, skiepai, fumas šildomi, 
netoli mokyklos ir transportacijos, 
kaina $3600 iki $6500, matykit vaka
rais ir dienomis. Pirkit tiesiai nuo 
budavotojo. CONRAD P. SAWIAK, 
7181 W. Grand Avė. Merrimac 9552.

LIETUVIŲ ATYDAI. Mes pa
statysim ant jūsų loto bile kokį 
bungalovv kokj nornt. Plieno kons
trukcijos, murinj, {rengtą moderniš
kai ir {vesim plumbingą. Atsišaukit 
šiandie dėl apskaitliavimo ir planų.

F. P. FURLOTT
2300 N. Sayer Avė., Merrimac 9076

Real Estate, Loans and 
Insurance 

Notary Public 
4457 So. Talman Avė. 
Phone Lafayette 0455 

Chicago

MAINYSIU NAMUS MAINYSIU
7 ruimų ir maudynė, pilnai {reng

tas namas, ant loto 43x153, randas 
ant Sheridan Road Kenosha, Wis. 
Mainysiu ant namo Chicago, III., kad 
nebūtų brangesnis per $10,000. Ke
nosha, Wis. randasi 50 mylių North 
nuo Chicagos ir randasi labai gra
žioje vietoje ant Mięhigan ežero 
kranto. Kas norite gyventi ant tyro 
oro, ir gauti sveikatos, kreipkitės 
pas mus.

Taipgi, jeigu norite pirkti “Road 
House”, Hotelj, Farmą, mes turime 
ant pardavimo.

Farmerių atidai. — Jeigu norite 
parduoti farmą, kreipkitės prie mu
sų. Vedėjas J. Marcinkevičius, 

MARTIN’S REALTY CO., 
4604 — 7th Avė., 

Kenosha, Wisconsin

PARDAVIMUI 6 kambarių bun- 
galow, karštu vandeniu šildomas, ar
žuolo trimas, stikliniai porčiai, lotas 
30x125, labai pigiai. Šaukit Pros
pect 4333.


