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Lietuvių Karo Aeroplanų Katastrofa Kaune
RYGA, Latvija, liepos 20. — Vakar per ma- 

nievrus, viršum Kauno, 1,500 pėdų aukštumoje 
susidūrė du lietuvių aeroplanai.

Du aviacijos oficierai užsimušė, o kiti du su
sižeidė.

Del Obregono nužu
dymo kalta esanti 

katalikų kunigija
.Areštuota dar penk'olika sese

rų vienuolių, kaltinamų kaip 
tos baisios žmogžudy bes są
mokslininkių

MEKSIKOS MIESTAS, lie
pos 20. —* Policijos viršinin
kas Zertuche išleido oficialinj 
pranešimą, kuriame sako, kad 
nors išrink lojo prezidento gen. 
Obregono užmušimo tardymas 
dar nesąs visai pabaigtas, ta
čiau tiek paaiškėję, kad jis bu
vęs nužudytas religiniais mo
tyvais ir kad atsakomybė dėl 
tos piktadarybes krintanti ka
talikų kunigijai.

Jose de Leon Torai, jaunas 
meno studentas, kuris nušovė 
Obregoną, aštriai kvočiamas 
tvirtina, kad jis nužudęs Ob
regoną, idant Meksikoje įsi
stiprintų Kristaus karalystė.

Policija suėmė penkiolikę 
seserų vienuolių, kaltinamų 
kaip gen. Obregono nužudymo 
dalyvės iš šalies. Policija ma
no, kad nužudymas buvęs su
planuotas vienuolyno sienose, 
į kurį dažnai lankydavos ku
nigas Miguel Projuarez, vienas 
keturių asmenų, kurie praei
to lapkričio mėnesį kėsinosi 
nužudyti Obregoną, mesdami j 
jo automobili bombas, ir po 
to tuojau buvo suimti ir su
šaudyti.

Kongresas spręs Meksi
kos prezidento klau

simą
MEKSIKOS MIESTAS, lie

pos 20. — Del išrinktojo pre
zidento Obregono jiužudymo, 
Meksikos kongresas susirinks 
nepaprastai sesijai liepos 30 

dieną klausimui dėl preziden
to vietos išspręsti.

Bendrai manoma, kad pre
zidento vietoje bus paliktas 
esamasis prezidentas Calles.

Jonišky buvę riaušių 
prieš žydus

BERLYNAS, liepos 20. — 
Žydų Telegrafo agentūros gau
tas iš Kauno pranešimas sako, 
kad Jonišky, Šiaulių apskr., 
įvykę riaušių prieš žydus.

Pasak pranešimo, miestelio 
žydus puolus lietuvių fašistų 
grupė, vadinama ‘'Geležinis 
Vilkas”. Riaušėse buvę apie 
trisdešimt žydų sužeista.

Per 7 metus unija nete
ko 332,000 narių

LONDONAS, liepos 20. — 
Metiniame Britų angliakasių 
federacijos suvažiavime jos 
pirmininkas, Ilerbert Smitli, 
pranešė kad |>er pastarus sep
tynerius metus organizacija 

•netekus 332,000 narių.. 1921 
metais federacija turėjus 957,- 
000 narių, dabar gi teturinti 
625,000. Toks narių sumažėji
mas parėjęs nuo nedarbo ir 
iš viso blogos industrijos pa
dėties.

Sovietai pirkosi užsieny 
29,000 tonų grudų

U A AG A, Holandija, liepos 
26. — Sovietų Rusijos vyriau
sybė vėl perkasi grudų Roter
damo, Genujos. Londono ir 
Antverpeno javų biržose.

Del neužderėjimo pačioje 
Rusijoj, sovietai dabar pirko
si Roterdame S.000 tonų gru
dų, o šiaurės Amerikoje 
21,000 tonų. i

Ohio kasyklų savi
ninkai atsisako tar

tis su unija
Esą nutarę jokių reikalų dau

giau nebeturėti su kasyklų 
darbininkų unija

CLEVELAND, Ohio, liepos 
20. — United Mine VVorkers 
of America unijai' leidus kiek
vienai distrikto organizacijai 
minkštosios anglies srityse at
skirai tartis su savo kasyklų 
savininkais dėl algų kontrak
tų, Ohio valstijos unija tuo
jau pasiuntė tos valstijos ka
syklų savininkams pakvietimą 
laikyti konferenciją liepos 26 
dieną tikslu susitarti dėl algų 
normos.

Kokį atsakymą jie duos j 
pakvietimą, nežinia, bet ligi pa
kvietimas dar nebuvo išsiųs
tas, Ohio Anglies Kasyklų Ope
ruotoji; Asociacija buvo parei
škus, kad kasyklų savininkai 
esą nutarę jokių reikalų su 
United Mine AVorkers unija 
daugiau nebeturėti ir savo ka
syklas operuoti “open shop,” 
tai yra kaip nelinijines.

Indianos angliakasių 
uniją nepatenkinta
TERRE 1 TAUTE, Ind., lie

pos 20. — Vienuolikto distrik
to (Indianos valstijos) anglia
kasių unija nepatenkinta Unit
ed Mine AVorkers of America 
“policy” komiteto atsisakymų 
nuo Jacksonvillės sutartimi nu
statytos algų normos ir leidi
mu kiekvienai distrikto unijai 
daryti atskiras algų sutartis 
su savais kasyklų savininkais.

[Jacksortvillės sutartimi al
gų norma buvo $7.50 dienai 
arba $1.08 už iškastos anglies 
toną, t

13 asmenų sužeista au
tobuso kolizijoje

VVI1ITE PIGEON, Mieli., lie
pos 20. — Per smarkų lietų 
susidūrė čia autobusas su sun
kiuoju motoriniu vežimu. Au
tobusu grįžo iš savo konven
cijos Detroite būrys Vyčių 
Templarų (Knights Templar). 
Trylika jų buvo sužeisti.

UŽMIGO GELEŽINKELIO
BĖGIUOSE; UŽMUŠTAS

IIAMMOND, Ind., liepos 20. 
— Kelley Estei, 20 m., Ne\v 
Yorn Central geležinkelio dar
bininkas, užmigo geležinkelio 
bėgiuose, ties Water Valley, 
ir buvo atbėgusio traukinio 
suvažinėtas.

(Atlantic and Pacific Photo)

Kas pasidarė su aeroplanu, kada naujokas paėmė jį valdyti. Charles Robinson aviatorius 
iš Metamora, III., pavedė valdyti aeroplaną savo nepatyrusiam giminaičiui IIoward Robinson. Pa
sėkoje abu liko užmušti, o aeroplanas sudaužytas.

13 valstybių priima 
Kelloggo paktą karų 

atsižadėti
VVASHINGTONAS, liepos 20.

Iš keturiolikos valstybių, 
kurioms Jungtinių Valstybių 
sekretorius Kellogg buvo pa
siūlęs savo karų atsižadėjimo 
sutarties projektą, jad trylika 
valstybių formaliai sutiko su
tartį pasirašyti. Atsakymo kol- 
kas negauta iš Čechoslovaki- 
jes, bet manoma, kad ji taip 
pat prisidės.

Sovietų vyriausybė 
sulaikė grudų kon

fiskavimų
MASKVA, -liepos 20. —

Liaudies komisarų taryba pa
skelbė rezoliuciją grudų tru
kumo klausimu. Rezoliucija už
ginama vartoti bet kurių ne
paprastų priemonių prieš ūki
ninkus, ypačiai įsakoma tuo
jau paliauti šiokios ar tokios 
formos priverstiną konfiskavi
mą grudų ir visokį varžymą 
prekybos tarp miestelių.

Rezoliucijoje numatyta padi
dinti kainas kviečiams, sulig 
sritim, taipjau avižoms ir ki
tiems javams. ‘.

Liaudies prekybos, komisa
riatas instruktuojamas pasirū
pinti reikiamu pramonės pre
kių išteklium valstiečiams, o 
atitinkamos vadybos instruk
tuojamos imtis energingų prie
monių kovai su privatiniais 
degtindariais.

Bedarbių skaičius Itali
joje sumažėjęs

ROMA, liepos 20. — Kraš
to ekonomijos ministeris Mar- 
telli pranešė premjerui Musso- 
lini, kad birželio menesio ga
le Italijoj buvę 247,000 bedar
bių, arba 59,000 mažiau, ne- 
kad buvę gegužės mėnesį.

AUTOMOBILIO KATAS
TROFA

LANCASTER, Wis., liepos 
20. — Jų automobiliui nuvir
tus nuo tilto, Mrs. Wm. Clark 
iš Peoria, III., buvo užmušta, 
o jos vyras skaudžiai, tur būt 
mirtinai, sužeistas.

Požėla laimėjo 
ristynes

Vakar įvyko Požčlos-Meyer- 
so ristynes. Ritosi apie f/2 va
landos. Kuomet Meyers pradė
jo muštis, riceris iškvalifikavo 
Meyerj ir paskelbė Požėlą lai
mėtoju. > 

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

Egipto parlamentas 
karaliaus paleistas 

trejiems metams
KAIRAS, Egiptas, liepos 20.

— Karaliaus Fuado paskelbtu 
dekretu, Egipto parlamentas 
tapo suspenduotas trejiems 
metams, o jei busią reikalo, 
tai ir ilgesniam laikui.

Kraštą valdyti pasiima pats 
karalius su savo ministeriais.

Mergina su literato am
bicijomis* rasta Hud- 

sono vandeny ne
gyva

N1EW YORKAS, liepos 20.
— Iludsono ių>ėje rado plūdu
riuojanti jaunos moteriškės 
kūną. Pasirodė, kad tai butą 
Miss Virginijos l)rew, 24 me
tų amžiaus, kurios buvo pasi
gendama nuo praeito sekma
dienio.

Miss Drew studijavo litera
tūrą ir turėjo ambicijos pati 
tapti literate, bet kol-kas ne
turėjo pasisekimo. Viena jos 
draugė sako, kad Miss Drevv 
kartą buvus jai- prisipažinus 
norinti nusižudyti.

h -t ■ t - -- r ~
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Chicagai Ir apylinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai, 
pranašauja:

Iš dalies debesiuota; kariais 
gali būt lietaus ir griaustinio; 
nedidelė temperatūros atmai
na; vidutinis ir stiprokas mai- 
nąsis vėjas.

Vakar temperaturos buvo 
tarp 80° ir 72° F.

šiandie saulė teka 5:32, lei
džiasi 8:20. Menuo leidžiasi 
11:19 vakaro.

Miesto vyriausybė 
remianti kompaniją 

prieš streikierius
KENOSHA, Wis., liepos 20. 

— Wisconsino Darbo Federa
cijos konvencijai vakar buvo 
pašildytos trys rezoliucijos ry
šy su Allen A kompanijos mez
gėjų streiku. Rezoliucijose pa
smerkiama Kenoshos miesto 
administracija, Allen A kom
panija ir streiklaužiai.

Pirmoje rezoliucijoje sako
ma, kad miesto administraci
ja eina ranka už rankos su 
kompanija, ir reikalaujama, 
kad federacija pasisakytų prieš 
miesto administratoriaus val
džios formą.

William Green, Amerikos 
Darbo Federacijos vadas, savo 
kalboj pareiškė, kad jeigu jis 
butų miesto valdytojas arba 
miesto komisijos narys, jis 
priverstų Allen A kompaniją 
pasiduoti arbitražui, priešingą 
atvejį nebeduotų policijos ap
saugos įmonei ir jos darbinin.- 
kams streiklaužiams.

Automobily sprogo 
bomba, užmušė 

savininką
ROCKFORD, III., liepos 20. 

-r- Kai vietos pilietis Vernon 
Plager, 28 metų, įsisėdo Į sa
vo automobilį, kurį jis buvo 
pasistatęs alėje, užpakaly savo 
namų, ir bandė automobilį pa
leisti, staiga mašinoj įvyko 
sprogimas; Automobilis buvo 
sudraskytas ir Plager mirtinai 
sužeistas.

Del padėjimo bombos auto
mobily policija įtaria vieną 
Paulą Reedą, 30 metų, kuris, 
sako, norėjęs pavilioti Plagero 
žmoną, bet toji išvarius jį lau
kan. Reed buvo policijos su
imtas kitame miestely.

Kautynės tarp komuni
stų ir policijos Koelne

BERLYNAS, liepos 20. — 
Del paleidimo iš kalėjimo tri
jų komunistų, jų tarpe “rau
dono generolo” Max’o Hoelz’o, 
penki tūkstančiai , komunistų 
Koelne ėmė trukšmauti [tur 
būt iš džiaugsmo] ir įsivėlė 
į muštynes asu policija. Kele
tas dešimčių asmenų buvo 
skaudžiai sužeisti.

Lietu vo
* ——————

Lietus ir audros Lietu
voj padarė daug 

nuostolių I
KAUNAS. — Žemės ūkio 

ministerija gauna iš visos Lie
tuvos žinių, kad lietus ir au
dros padarė daug nuostolių. 
Žemaičiuos ir šiaur. Lietuvoje 
beveik visur sugadinti žiem
kenčiai ir vasariniai javai, su
puvę bulves. Dirvos žemesnė
se vietose aptvinusios vande
niu. Šienas beveik sugadintas. 
Ganyti gyvulius retai kur ga
lima, nes ganyklos, labai šla
pios, tik užėjus gyvuliams ga
nyklos lieka numintos, juodos., 
Kas turi pašarų, gyvulius še
ria namie.

Paskutinėmis dienomis siau
tusi audra daugelį vietų su
griovė namų, išlaužė medžių. 
Bendrai šiais metais esą pa

daryta nuostolių, kaip apskait- 
! liuoia žinovai, už kelis milijo
nus litų. Tai dar ne visa. Juk 
blogas derlius duos milžiniš
kus nuostolius.

Biznieriai tuo- naudojasi. 
Kaune ir kitose vietose per 
kelias dienas pakelta kainr 
duonai net 10—15 centų kilo
gramui, kai kur pakelta kai
nos ir kitiems valgomiems 
produktams. Gaunama žinių, 
kad kai kur važinėje kaimuo
se pirkliai supirkinedami ja
vus ir kiek brangiau moka.

Makedoniečiai ėmę 
tarpusavy plautis

I ’ ________
ATĖNAI, Graikija, liepos 

20. — Makedoniečių partija 
kuri nuo karo metų teroriza
vo Jugoslaviją ir Bulgariją 
dabar, po nužudymo andai So
fijoje partijos vado, gen. Alek
sandro Protogerovo, galutinai 
suskilo į dvi partijas.

Manoma, kad gen. Protoge 
rovo nužudymu pasirūpino Iva
nas Michailov, radikaliųjų par 
tijos elementų vadas. Badika-' 
liniai makedoniečių elementai 
reikaląvb visiškos nepriklauso
mybės Makedonijai, tuo tarpu 
kai gen. Protogerov buvo lin
kęs priimti autonomiją po Jib 
goslavijos hegemonija.

Tų dviejų partijos ifakcijų 
partizanai Makedonijoje dabar 
veda tarp savęs atvirą karą 
Nepatvirtinti pranešimai skel 
bia, kad vieni antrų jau išžu- 
dę daugiau kaip šimtą asme
nų.

t

547 Nikaraguos sukilę- 
į liai pasidavė

&

MANAGUA, Nikaragua, lie- 
pos 20. — Jungtinių Valsty
bių jūreivių jėgoms Somotoji 
pasidavė dar 114 Nlkaraguoe 
sukilėlių. Tuo budu per šį mė
nesį pasidavė ' jau 547 sukilė
lių vado, gen. / Sandino, žmo-^ 
nių. Pasidavusieji visi prisiekė 
klausyti esamosios valdžios, ii 
buvo amnestuoti.

Persai nori nuolatinės 
vietos T. Sąjungoj

TEHERANAS, Persija, lic- 
pos 20. — Persų valdžia žada 
prašyti nuolatinės vietos Tau
tų Sąjungos Taryboj. Jei ne
gausianti, nedalyvausianti opiu
mo ^komisijoje.

s Žinios
Grab’ nagrablennoje

Arba įvykis Lietuvos žemės 
f

Ūkio ir Pramonės parodoje
Kaune

“Lietuvos Žinios” praneša, 
kad Lietuvos Žemės Ūkio ir 
Pramonės parodoje, kuri bu
vo atidaryta Kaune birželio 28 
diena, buvęs šitoks atsitiki
mas:

Vienas pilietis žydas SSSR 
pavilijono ilgai žiūrinėjo eks
ponatus. Priėjęs prie skyriaus, 
kur yra išstatyti tabako išdir
biniai, pakėlęs nuo stalo dė
žutę papirosų pasakė, kad tie. 
papirosai yra jo fabriko išdir- 
binys. SSSR pavilijono tarnau
tojas užginčijo sakydamas, 
kad tas netiesa, girdi, galėję 
kada nors būti, tačiau bolše
vikai, paėmę valdžią, tą fab
riką nusavino. Tai kokios, gir
di, dabar gali būti pretenzi
jos. Tą pasakius, buvęs to fa
briko savininkas paėmė dar 
keletą dėžučių papirosų, įsidė
jo į kišenių ir kreipėsi prie 
SSSR pavilijono tarnautojo su 
sekančiais žodžiais:

— šį kartą aš pilnai sutin
ku su jūsų lozungu “grab na- 
grablennoje” (piešk priplėš
tą). Jus savo laiku mane api
plėšėte, dabar aš jus. Manau 
jus savo lozungų neišsižadė
site.

Buvęs savininkas, pasiėmęs 
papirosų, pasišalino. Susirin
kusioji publika manė, kad iš 
to išeis didelis skandalas, ta
čiau labai apsiriko. Pavilijono 
tarnautojai sudarė po to in
cidento tokią nuotaiką, kaip 
kad nieko nebūtų įvykę.

Smarki lietaus ir ledų 
audra Rokiškio ap

skrity
PANDĖLYS. — Birželio 11 

d. per šį valsčių perėjo nepa
prastai smarkus lietus, o pro 
Nartaikius, Aidžioms, Apaščią, 
Naujikus, Apaščialką, Mikph- 
navą, Varnelius, Mikoliškius, 

Aukštadvarį — ledai. Ledai su 
smarkiu liętumi ir vėju krito 
15—26 min.; didumo buvo 
kaip laukiniai obuoliai. Prida
rė daug nuostolių. Kai keno 
išdaužė langus, rugius sukapo
jo, vasarojų su žemėmis su
maišė ar iš dirvos išnešė.

Po audros oras buvo labai 
savotiškas: vėjas nuolat keitė
si — čia šiaurys, čia pietų, čia 
rytų, iš miško ėjo ruko vil
nys — atrodė, jog miškas de
ga; eidamas lauku patinki vie
tomis šaltą oro bangą. Nuo 
kalnelių ir iš miškų grioviais 
kaukė vanduo.

Rytojaus dieną Pandėlyje 
prie agronomo buto susirinko 
ūkininkų su prašymais ir nu
siskundimais. Teko patirti, kad 
agronomas ir valsčiaus viršai
tis apvažiuos nukentėjusius 
ukius ir surašys padarytus 
nuostolius, kad tuojau galima 
butų suteikti pagalbos.

Pritrenkė perkūnas
NAUJADORE. — Panemu

nio vals. Naktį iš 10 į 11 d. 
birželio mėn. perkūnas pil. Bu
lovo uždegdamas gyv. namą 
pritrenkė patį šeimininką su 
žmona. Po kiek laiko nukent, 
liko atgaivinti. Nuostolių 5000 
litų.- Į
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IkorespondencijosĮ
Baltimore, Md

Vedybas mažėja, perskyros 
didėja

ir Bal- 
mažėja, 
persky- 
statisti-

Marylando valstijoje 
timorėje apsi vediniai 
o tuo pat laiku vedusių 
ros didėja. Valdžios 
kos rodo, kad iš : 
Marylando valstija yra lygi su- 
kitoms astuonioms valstijoms,!

skyrų. Užtad visi, kurie ši
tuos dalykus matote ir 
pataisyt, ateinančiuos 
rinkimuos balsuokit ir kitus
raginkit, kad balsuotų už so
cialistų partijos pastatytus kan
didatus.

norit 
šalies

I padirbus porą dienų išėjo sa
vais , keliais, palikdama kūdikį 
turtingiems žmonėms. Randasi 
čia ir daugiau panašių atsitiki
mų, bet kur Čia juos visus su
rašysi.

—K. I

26 valstijų Į Waukegan, III
Dabar čia viskas išrodo gra- 

kur vedybos mažėja, o persky-j žiai, nes miestas pasipuošęs 
ros didėja. I medžiais, kurie pasidabinę ža-

Baltimorčs mieste statistiški, liuojančiais lapais; taipgi 1 iš
daviniai r 
tatus: iki 
mo laisnių 
Per tą 
3,6100. 
laiką yra 
nlėnescius

Kai kurie lietuviai, kuomet 
pagauna net “šaltį”, tai jaus
dami save neva sergančiais ir 
neužsitikėdami vietiniais dakta
rais, važiuoja gydytis į tūlą 
instituciją (Rochester, Minn.). 
Sugryžę sako, kad ten juos 
egzaminavo apie ]>enkiolika 
šokių daktarų ir slaugių.

is-
vi-

Abelnai dabar čia viskas ra
mu ir bedarbių mažai randasi; 
streikų taip pat nėra, žmones 
kruta, dirba, kaip skruzdės.

—Pranašius.

Kenosha, Wis
šis bei tas

Bet 
butų buvęs 

nelaimės,

ir nuo komunistų. Pl-č Micke
vičiūtė priklausė SLA. 212 
kuopai ir Dailės Ratelio chorui.

Linkiu Mickevičiams gero pa
sisekimo naujoj kolonijoj. 

, , ♦ * ♦
Čia randasi Nash Motor kom

panijos automobilių 
Darbai eina visu 
Pradėjo dirbti naujo 
automobilius, 
labai perka.

*
Birželio 16

Bružas su p-le Elena Klimiutc. 
Vestuvės įvyko Šv. Petro baž
nyčioj. Atleiskite, tik šliubas 
ten buvo duotas. Kun. Urbona
vičius užmezgė moterystes maz
gą. Vėliau jaunavedžiai išvy
ko į šiaurinę Wisconsino dalį 
“ifiėdaus mėnesį” praleisti.

Abu jaunavedžiai yra SLA. 
328 jaunuolių kuopos valdybos 
nariai, o taipgi priklauso Dai
lės Rateliui.

Linkėtina jaunavedžiams kuo

“draugą” K. P., kuriam polici
ja trukdo naminėlę važinėti? 
Galėčiau ir daugiau suminėti 
“gerų darbų”, kuriuos atliko 
komunistai. Bet šį kartą to 
nedarysiu. Tačiau jeigu jie 
nesiliaus šmeižti nekaltus žmo
nes, tąsyk viešai paskelbsiu 
“tuvorščių” geruosius darbe
lius.

dirbtuvė, 
smarkumu. 

• modelio 
kuriuos žmonės♦ * *

“Laisvė” nenori užsileisti 
chicagiškiai “Vilniai”. Melavi
mas—tai tų dviejų laikraščių 
amatas. “Laisvė” rašo, jog p. 
J. Marcinkevičius buvęs netei
sėtai išrinktas delegatu į SLA. 
Seimą. Tuo tarpu geg. 6 d. 
212 kuopos susirinkime p. Mar
cinkevičius 
rinktas 26 
vienas 
tas.

Liepos 1 d. Schlitz svetainėj 
įvyko mėnesinis SLA. 212 kuo
pos susirinkimas. Ateinantį 
rudenį nutarta surengti kuopos 
20 metų gyvavimo sukaktuves.

Kadangi oras buvo labai šil
tas, tai narių į susirinkimą ats- 
silankė nedaugiausia. P-as J. 
Marcinkevičius (Martin) išdavė 
raportą iš SLA. Seimo, įvyku
sio Baltimorėj.. Raportas buvo 
priimtas vienbalsiai. Priimtas 
taip pat SLA 10 apskričio de
legatų raportas. ‘ 

* * ♦
Prieš kiek laiko, būtent, geg. 

23 d. American Brass kompa
nijoj dirbtuvėj i įvyko nelaimė: 
užmušė darbininką vardu Ma
cijauską. Nelaimė tai nelaimė. 
Bet “Vilnies” Praeivis daro

jury P-

nelaimė.

piktą spėjimą, kad dėl nelaimės 
esąs kaitas “crane’o” operuo
to jas F. Jankauskas. Labai esą 
galima, kad jisai buvęs girtas.

Kad Jankauskas operavo 
“crane’ą”, kuomet viršminetas 
darbininkas tapo užmuštas, to 
aš nebandysiu užginčyti, 
kad Jankauskas
kaltas dėl įvykusios 
tai “Vilnies” Praeivis meluoja. 
Pirmiausia koronerio 
Jankauską išteisino ir pripaži
no, kad tai buvusi
Antra, juk Jankauskas tik 
“crane’ą” operuoja, o kitas 
apačioje užkabina kablį. Ir jei
gu kablys atsiliuosavo, tai ne 
operuotojo kalte, ale to, kas 
tą kablį užkabino. Jankauskas 
prie to darbo dirba apie 12 me
tų ir tai pirmas atsitikimas, 
kad kablys butų atsiliuosavęs. 
Tiesiog šlykštu, kad “Vilnies” 
Praeivis bando inkriminuoti p. 
Jankauską vien tik dėl to, kad 
pastarasis nešoka pagal komu
nistišką dūdelę.

Kodėl Praeivis neparašo, kad 
prie J. M. stubos rado mirusį 
žmogų? Kodėl neparašo apie

Lietuvis vaistininkas ir che
mikas Pranas šeštokas dabar 
labai yra pririštas prie aptie- 
kos, nes biznį taip išplatino^ 
kad neturi laiko nei pamiegoti 
ir vėlame nakties laike turi pil- 

Man 
kad pa- išrodo, kad jam šią vasarą ne

matyti skirtumą tarp vieno ir. bus progos išvažiuoti kur nors 
kito miesto, nes per visą metą praleisti nors mėnesį laiko ato- 
dirbant reikia ir pasilsėti.

Iš kitų miestų taip pat at- gerą patarnavimą ir teisingus 
važiuoja čia praleisti savo ato- . 
stogas.

;odo sekančius rezul-1 tuvių darželiai pilni prisodinti 
1 d. liepos apsivedi- įvairių gėlių—tai nekurie jnu
yra išduota 3,236.

laiką
Divorsai

padidėję.
1928 m.

1927

Per šešis 
divorsuotą 
per tuos 

mėnesius buvo divorsuota tik 
697. Dabar paimsim metines 
skaitlines, kurios dar aiškiau 
nuims nušvies vedybų ir per
skyrų stovį.

1922 m. buvo apsivedimų 
7,791; 1923 m., 8,239; 1924 m., 
7,768; 1925 m., 7,671; 1926 m., 
7,640, ir 1927 m. 7,236.

Perskyros per tuos 
yra žymiai padidėję: 
1,072; 1923 m. 1,192; 
1,238; 1925 m., 1,174;
l, 381; ir 1927 m., 1,412.

Visos valstijos statistika 
bendrai supuola su miesto sta
tistika: 1923 m., apsivedė 26,- 
050, perskyrų buvo 1,610; 1924
m. , apsivedimų buvo 25,342, 
perskyrų 1,664; 1925 m. apsi
vedimų 25,447, perskyrų 1,614; 
1926 m. apsive 
perskyrų 1,890; 
vedimų 25,018, 
078.

Tai ve kokias 
valdžia pateikia
Bet, deja, valdžios organai, ma
tydami tokius prastus rezul
tatus nesirūpina patirti prie
žasčių, kaip lygiai nesirūpina* 
tam blogumui užbėgti kelią. 
Valdžia žino, kad vyriausios 
priežastys tų netikusių ir ne
malonių statistikos 
gludi ekonominėse
Užtai valdžia tų priežasčių su
vis netyrinėja. Jai kur kas 
smagiau kalbėti apie prezidento 
Coolidge “prosperity” ir Wall 
St. bankierių didelį 
kad tyrinėt žmonių

6 metus
1922 m.*

1921 m.,
1926 m.,

iimų 25,831,
1927 m. apsi-

perskyrų 2,-

skaitlines pati 
apie vedybas.

sąlygose.

biznį, negu 
ekonomines 

nors kiek 
kad mažė-pagerint. Nesakau, 

jimas vedybų ir didėjimas per
skyrų paeina vien tik nuo eko
nominių priežasčių. Butų klai
da taip manyti. Bet kad didelė 
dalis yra surišta su ekonomi- 
nė mis priežastimis, tai aišku 
kiekvienam.

Kad pagerinus tą nemalonią 
padėtį, reikia keisti šalies admi
nistraciją. Senųjų partijų — 
republikonų ir demokratų—pa
statyti žmonės tuo nesirūpino 
ir 'nesirūpins. Jų uždavinys 
yra tarnaut kapitalizmui, kuris 
ardo šeimynas ir veda prie per-

SAVO DANTIS
Sutaupyki! 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 
r*leito« pataikomos už $1.50 

Ga rantuotas be skausmo
Ištraukimas dantų $1 

Duosime jums rašytą garantiją 
už kožną atliktą darbą 

Gas X-Ray
Kogtiii - System - 

Dentists
1105 West Chicago Avė.

Kampas Milwaukee Avenue 
Antras aukštas 

Tol. Monrue 4484
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 

nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 
po pietų

čiasi kaip Kalifornijoj.
Kai kurie lietuviai pradėjo------ ----- --------  -----

išvažiuoti į kitus miestus pra- dyti receptus ligoniams, 
leisti savo vakacijas,

stogoms. čia jį visi myli už

patarimus. Net ir vietiniai Į 
svetimtaučiai daktarai jį gerbia 
už gerą sumaišymą • vaistų jų

Varg-Nekurios moterys šiame užrašytiems receptams. _ o
mieste nenori garnio atsilan- šas tas Pranas; dirbk ir dirbk, 
kymo, bet tas šelmis garnys’-----------
nepaiso to ir atneša gražią 
dukrelę arba sūnų. Moterys, j viai pradėjo rengti 
negalėdamos užprotestuoti gar 
niui ir nenorėdamos auginti daug pakenkė ir dėlto kelios 
kūdikius, sumanė kitokį triksą J draugijos savo parengimus tu- 
Viena moteris nunešė savo 
kūdikį ant gelžkelio stoties ir 
palikus prasišalino; antra nu
nešė savo gražią dukrelę ir pa
dėjo ant pavieto šerifo laiptų. 
Šerifas radęs kūdikį ant laiptų, 
turėjo su rp raižą, 
manė dar gudriau padaryti: 
nuėjo su kūdikiu pas turtingus 
žmones ir prašė kad jai duotų 
namų darbą, nes su kūdikiu ne
galinti išsimaitinti. Žmonės, 
patikėję jau davė darbą ir su
teikė kambarį Bet ta “leidę”

Sušilus orui, vietiniai betu
pi knikus. 

Tiktai gaila,' kad lietus jiems

rėjo atidėti iki sekančiai neda
liai.

Dr. A. P. Gurskis rengiasi 
vežti savo šeimyną ant vakaci- 
jų į Wisconsin valstiją; ten, 

Coolidge at-Trečia su-* kur prezidentas
stogauja.

Nekurie šneka, kad kunigas 
Kloris išvažiavo į Mexico su
laikyti revoliuciją; well, jeigu 
jam tas pasisektų padaryti, tai 
butų galima jį pavadinti genijų.

Pasitraukiu iš Biznio!
DIDELIS IŠPARDAVIMAS VYRIŠKŲ, 
MOTERIŠKŲ IR VAIKŲ APREDALŲ

Prasidės pėtnyčioj, July 20 dieną 
ir tęsis iki viskas bus išparduota.

Iš priežasties pasitraukimo iš 
biznio, šiuomi pranešu savo drau
gams ir koštumeriams, kad aš i 
trumpą laiką išeinu iš biznio, to
dėl visus užkviečiu pasinaudoti 
šio išpardavimo proga, nes par
duosiu viską žemiaus negu man 
pačiam kainavo. Nepraleiskit šios 
progos, nes tokios progos ne visa
da pasitaiko! Kiekvienas gaus sau 
tinkamų daiktų už labai pigią kai
ną. ,

Visiems savo kostumeriams 
dekavoju už rėmimą manęs per 14 
metų;

A. J. MOSGERS
3108 So. Halsted St., Chicago, III.

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

Pagal nutarimu susirinkime laikytame 
Birželio 17-tą, 1928, nutarta šaukti antrą. 
šėrininkŲ susirinkimu Rugpjūčio pabaigoj, 
dėl galutino nubalsavimo pardavimo Mildos 
Teatro Bendrovės nuosavybės ir likvidaimo 
Korporacijos.

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

tik

delegatu buvo iš- 
balsais prieš 4. Jis 
ir tebuvo kandida-

Kenoshos gyventojai
Mickevičius su šeima

Savo

Seni
Karolis _______
išvykoj Cicero. Savo laiku'laimingiausio sugyvenimo.
Mickevičiai daug veikė socialis
tų judėjime. Vėliau buvo pri- . Užteks šiam kartui.
sidėję prie komunistų. Tačiau šiltas, ranka jau dreba, 
pastaruoju laiku buvo atsimetę, —Jūsų Kaimynas.

Oras

© 1928. The American Tobacco Co., Manufacturerg

Betty Compson, 
Paakilbusi Judamųjų 
Paveikslų Žvaigždė

“Abelnai 
tariant—ji 
suramina/

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

M,264 daktarai birželyje 1927 m. rašė, kad Lucky
Strikas in&zi«x.u crz.iiiu jį«%ut.K*ičxs Sdrklcs, Icolcie kiti
cigaretei.



šeštadienis, liepos 21, 1928 NAUJIENOS. Chicago, lū.

PULLMANO VAGO-i kitu, kad tik už kitą greičiau

NŲ DIRBTUVĖSE
darbą užbaigus.

Dirba su visokiais įrankiais, 
vieni kūjais muša, kiti sky

les gręžia, sunkias geležis ka
la, šriubuoja. Ir jei kam nuo 
viršaus iš rankų kas iškrito,

MŪRINIS arba MEDINIS
CfO — kiti lengvais Ii-
4^ I U mokėjimais į 24 mėnesius 
Musų special iškurnąs yra budavoji- 
ina.i mūrinių ir medinių garadžių vi- 
šokių stylių ir rų&ių.

Pakeliamo namus, padedame konk- 
r/t pamatus. Visoks cementinis dar
bas, perdirbame purčius ir sunpar- 
lorius. Mielu noru priduosime ap- 
skaitliavimą ant pareikalavimo—be 
užmokesties. Mes einame visur, ChL 
cagoje ir i priemiesčius. Prisiųskite 
savo varda. adresą jeigu norite i n 
formacijų. Lentos ir “Milhvorks”.
Vardas ---- ---------------------
A d rcsaa

Quality Construction Co.
North Shoro ofisas ir Yardai 

4538 W. AdtĮison St.
Telephone Avenue 4718

Roselando apielinkėj randasi 
didele Pullmano pasažierinių 
vagonų dirbtuvė, kurioj išdirba tai apatiniai piliečiai gauna pa- 
puikiausius visam pasauly va-| jausti. Bet jei dar gali, ir aky
vomis. Taipgi yra skyrius ir( se “žvaigždės” nesirodo, tai nė- 
del tavorinių vagonų, bet šie- ra laiko rangytis—dirba darbo 
met visai jų nedirbo ir turbut ne|>ertraukdamas. Toliau rivi- 
nė nepradės, 
dino ir 
darbių 
je apielinkėje 
vagonus pradėjo

šildytojai replėmis

karštas geležies

Dykai Patarimas
Teikiamas Sergantiems Žmonėms 

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

Dr. B. M.
35 So. Dearborn Street

Kampas Monroe Street, Chicago 
Crilly Building

Tai žymiai *padi- tus šildo.
be to didefį be- paėmę karštą rivitą metą toli 
skaičių. šio-' per kitų galvas. Ant viršaus 

pasažierihius* gi rivicierius su “mašingonom” 
dirbti biskį1 varo rivitus, kitiems už kaklo

smarkiau nuo balandžio mėne- krėsdamas
šio š. m., bet matytis, kad dzindras. čia vėl Mtogą inspek- 
greit vėl pritruks, nes kol kas tuodami pila vandenį, o dirban- 
naujų orderių nesirandą. Aš ir tieji apačioj gauna “shower 
norėčiau aprašyti kaip Pullma- bath”. Nematysi nei vieno 
no vagonų dirbtuvėse darbiniu- žmogaus, kad nebūtų supykęs, 
kai yra išnaudojami. Gal kiek
vienam iš darbininkų teko va
žiuoti prastesniuose vagonuose, 
bet ne tuose, kurie yra puikiai 
išpuošti, kaip miegamieji, taip 
ir valgomieji, nes tokiuose pa
lotinose, delei augštų kainų, 
retas darbininkas tegauna pro
gą juose važiuoti. Bet vistiek 
gal esate pastebėję stotyse tuos 
puikius palocius, kuriais važi
nėjas tik tie, kurie darbinin
kus išnaudoja. Todėl, be abejo,' 
jus tuos visus vagonus žinote.* 
Tečiaus žinokite, kad tie vago- daroma tai dėl to, 
nai yra tūkstančius gyvasčių tarpas nerūdytų.
atėmę iš tų darbininkų, kurie | geležį ant žemės, paskiau turi 
juos buaavojo, kitus tukstan-( imti au rankom į glėbį ir kelti, 
čius yra padarę invalidais, ran-^jgj drabužiai nusidažo nuo tos 
kas, kojas nutraukę. O kiek pentuotos geležies; tas pentas 
yra tokių, kuriems ištraukė pas-( persėda kiaurai ir per drabu- 
kutinius sveikatos syvus, ir gius> taip kad ir kūnas pasida- 
šiandien tie vergai yra išmesti ro raudonas, 
iš dirbtuvės už vartų.
sakant, tie vagonai, kuriais va
žiuojate, ne gana kad yra dar
bininkų kruvinu prakaitu per- užtektinai pento ir į vidurius,

su kiekvienu.
su

galvos 
kaip

raudonu 
iki 

piešiami

gatavas 
Apsi- 
pentu 

kojų, at- 
ame- 

Bet

nervuotas, išblyškęs, 
muštis 
taškęs 
nuo 
rodo
rikoniški raudoni velniai, 
šios vietos ir negali kitaip pa
vadinti, kaip tikras pragaras. •

Didžiausis pavojus dėl svei
katos .yra pentas, kurį vadina 
“Red I^ead” (raudona maliava 
su švinu). Su ta maliava tepa 
geležį pirm negu vieną su kita 
sudeda delei sušriubavimo; o 

kad tas 
Nupentavęs

Irrklte elevatorių iki penkto aukito. VyrM 
priėmimo kambarys 600.—Moterų 508. Of. 
ro valandos kaadien nuo 10 ryto 4ki 5 va 
kare.- Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 po 
piet. Panedėlyj. SeredoJ ir SubatoJ nuo 10 
ryto iki *8 valandai vakare.
Dvidešimtis penki metai tame name

RADIO PARODA
Nauji vėliausi modeliai Elek

trinių Radijų 1928 geriausiu pa
saulyje išdirbisčių:

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

Nauji Gulbrąnsen Registering 
Pianai.

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

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

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

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

Chicago, III.
Tel. Boulevard 4705

J. V. Barkauskas
Fotografas

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

me atsilankyt.
4090'/z Archer Avė.

Tel. Lafayette 0265

Kada jis madą palaikodenį padažyt, bet per pietus priduota. Kada darbininkas 
valgo irgi taip pat. Maistą'liekasi labdi nuskriaustas dėl 
pasiėmęs j rankas taip jį pen-1 mokesties, tai jau boso-nemal- 
tuotomis' rankomis nudažo, jog’dauk, kad dolerį kitą duotų, bet 
atrodo, kad jis raudoną kečia- 
pą užsipylęs valgo.

Iš kur nežiūrėsi, visur viso
kis gresiantis pavojus matosi. 
O bosai ir boseliai, tai kasdien 
į ragus auga. Mažųjų forma- 
nėlių nėra ką daug kaltinti, 
nes didieji bosai juos daugiau 
ėda kaip darbininkus. Bet kurie 
stovi nuo apačios jau trečioje 
eilėje, tai galima drąsiai saky
ti, kad jie didelę dalį blogumų 
darbininkams yra pridarę. Kiek
vienas iš jų stengiasi padaryti 
vagoną pigiau, priverčiant dar
bininkus smarkiau dirbti, o 
mokestį sumažinant. Tai daro
ma dėl to, kad tiems bosams 
dasivarius į augštesnę vietą su 
didesne alga. Be abejo, kai 
kuriems ir pasiseka tai pa
siekti, nes savo sumanimams 
vykinti jie turi pakankamai 
laisvės, kadangi darbininkai yra 
neorganizuoti ir apie organiza
ciją nė šnekėti nenori. Todėl 
tokius darbininkus boseliai 
kaip nori, taip gali valdyti ir 
nesigėdina vykinti kad ir kvai
liausias reformas kokių jau už
tektinai turime. O kiek dar 
susilauksime, tai sunku pasa
kyti. H

Bus jau keli metai atgal, kai 
bosai verstinai privertė darbi- vuno-
ninkus išsirinkti “shop commi- tančiai darbininkų yra neorga- 
ttee”, kuris, anot jų pasakos, [ nizuoti ir tyli kaip oisteriai. O 
rūpinsis mokestį iš kompanijos antra, kompanija tokio ir ne- 
iškovot. Butų puikus sumany- Į laikytų. Tas komitetas dirba 
mas, jeigu taip butų. Bet čia sykiu su darbininkais, tik geres- 
jis reiškia visai ką kitą.. Tą va-[nį darbą gaudamas ir $1.00 j 
dinamą “shop committee’ ren
ka ant mėtų, nominuoja kokius 
6 kandidatus. Nominavimo 
darbą atlieka tie, kurie yra ar
timesni bosams. Tokius pat 
bosų pataikūnus jie ir nomi
nuoja. Kada eina balsavimas, 
po šapą vaikščioja keletas ofi
so žmonių su knygomis, če- 
kiuodami visų darbininkų čekių 
numerius, kad neliktų nė vieno, 
kuris nebūtų balsavęs. Atsisa
kyti nuo balavimO negali —po 
prievarta turi balsuoti. Išrenka 
tris žmones į tą “shop commi- 
ttee”. Reiškia jau yra trys 
“darbininkų atstovai” dėl “iš- 
faitavimo” mokesties. Tie “at
stovai” laiko susirinkimus su 
bosais sykį į mėnesį ir patvir
tina viską kas buvo iš augščiau

prašyk “savo” atstovo, kad “iš- 
faituotų”. Atstovas apžiūrėjęs 
darbą, traukia “į mūšį” su bo
sais ir kur reikia gauti kokius 
15 ar 20 dolerių, tai atstovas 
gauna 2—3 dolerius, arba ir 
visai nieko negauna, pasako, 
kad pinigų ofise nebėra.

Yra aišku visiems, kad tas 
atstovas yra ištikimas kapita
listų tarnas ir tik padeda kom
panijai darbininkus mulkinti, 
jeigu kompanija ir numetė po
rą dolerių, tai dėl svieto akių, 
kad pašiepti darbininką: jei 
ve, ne jūsų išrinktas atstovas, 
tai jus nė to nebutumete gavę. 
O jeigu nieko neduoda, taigi 
čia vėl tikėk, kad čia jūsų at
stovas viską “apžiurėjo” ir 
“surado”, kad jau pinigų nėra 
ir negalima mokėti. Puikus 
skymas, ar ne? Ar galima ti
kėti, kad kompanija pastačius 
savo žmogų, kurį darbininkai 
prievarta “išbalsuoja”, kad jo 
bijotų, arba kad dėl darbininkų 
jis dirbtų? Niekados! Gali tik 
tas tikėti, kuris turi mažo vai
ko protą.

Net jei tas atstovas ir butų 
palankesnis dėl darbininkų, tai 
jis vistiek jokių pagerinimų 
negalėtų iškovoti, jeigu tuks-

Juk toks 
eiti, kas tą 
Reiškia, dėl

vai. Jeigu darbo norą, tai vis
tiek dirbtuvėj būna ir gauna 
tą pačią mokestį, 
namo “negali” 
“tvarką” dabos?
darbininkų jie yra naujos rų- 
šies parazitai, kuriems turi 
gas uždirbti. Tai ir viskas, 
turime “gero” iš jų.

(Bus daugiau )

ai-

—Norėčiau, vyreli, pasisiudint 
vasarinę suknelę, bet kad mad- 
ną ir kad tik pigiau... juk vis 
tai iš tavo kišeniaus.

—žinai, brangioji, sutrum
pink savo senąją suknią dar ke
liais santimetrais: bus madniau- 
sia ir pigiausia.

DABAR GERIAUSIAS LAIKAS
Pamąstyti ir nuspręsti, kaip ir kur sutaupyti 

pinigus. Neteriojant laiką, tikrai taupysite savo 
pinigus. Atsineškite savo knygutę, kurios bankos 
ji ten nebūtų, o mes perkelsime jūsų pinigus su vi
sais nuošimčiais j DIDŽIAUSI, STIPRIAUSI ir 
SENIAUSI lietuvių Banką, būtent, METROPOLI
TAN STATE BANK.

Už ant laiko padėtus pinigus išmokame 3% į 
metus; ant aukštos vertės pirmų mortgičių moka
me šeštą (67) nuošimtį. Norėdami platesnių žinių, 
kreipkitės ypatiškai arba laišku į valdybą, nes 
mandagumas ir patarnavimas yra musų pamatas.

Kapitalas ir perviršis 
$400,000.00. Turtas virš 

Po Illinois 
ir Chicago

$3,500,000.
valdžios
Clearing House prie
žiūra.

daugiausia kada valgo. Viena 
kad yra sunku tas pentas nuva-

Metropolitan State Bank
2201 West 22nd St., kampas S. Leavitt

Valandos kas dieną nuo 9:00 A. M. iki 4:00 P. M. 
Antradieniais ir šeštadieniais iki 8:30 P. M.

Nei Pusės
Apie

Hudson Motor Company of Illinois
2220 South Michigan Avė., Pitone: Caluinet 6900. Atdara vakarais

H25O
AND UP
119-inch chossls 

Roadster - - - $1295 
Coupe - - - - 1265 

Jtamtfe Seat 930 a*tra)
Sedan • - • -$1325 
Coach • • • - 125$

127-focft duutU 
Standard Sėdau • $145$ 
Custom Landau Sedan 

$1659
Custom Victoria $1659 
Custom 7-pass. Sedan 

$1950
Ali prices f. o.'b. Dttroit 

Buyers can pay for carj aut 
oflnconte atlouettovailablt 
cnarge forinterest, handUng 

and Insurance

O jau rankos — 
žodžiu j įaj nėra ką ir’ kalbėti. Su pen- 

| tuotomis rankomis nusimalia- 
voja burną ir lupas ir gauna

mirkyti, bet dar yra prariję 
tūkstančius gyvasčių. Ir kuo
tolyn, išnaudojimas auga didyn, jyti nuo rankų, ima daug laiko, 

numeruotą 0 tik čia jo mažai; antra, 
tai drąsiai galima sakyti, kad 
darbininkai mažai apie to pen
to kenksmingumą supranta. 
Reikia pažiūrėt per pietus į 
valgančius, o ypač kaip pas 
mus yra paprotis apie 10 vai. 
dirbant kokį kąsnį porčiapo su 
duona nuryt. Pagriebęs pen- 
tuotomis rankomis pašmurkšt 
į burną su “red lead” ir nu
ryja čielą, nekramtęs. Djrbant, 
žinoma, nėra kada rankų į Van-

Kompanija turi 
godumą ant pelno, kad tik kaip 
daugiaus prisiplėšus. O tai, ži
noma, atsiliepia ant darbinin
kų. Darbas yra taip sutaisy
tas, kad nereikalauja jokių me
chanikų, apart kietų muskulų. 
O mokestis gi už darbą kiek
vieną kartą, metai po metų 
puola žemyn ir dabar ant tiek 
yra nupuolusi, kad ir prityrę 
darbininkai, dirbdami sunkiau
siai, besiskubindami kaip padū
kę, tegali uždirbti vos $5.00 į 
9 vai. Bet to darbo kasdien 
nėra, net ir pačioj darbymetėj. 
Labai gerai, jei per metus lai
ko dirbant, kada jau yra ge
rai dirbama, gauna bent pusę 
pilno laiko išdirbti, žmonės! 
pasamdyti, iš lauko, atėję kas 
rytą j dirbtuvę vėl turi ieško
tis darbo. Gal kam atrodys, 
kad aš čia “fones” krečiu, bet 
taip ištikrųjų yra. Darbinin
kai suėję j dirbtuvę, kas rytą 
turi stovėti prie ofiso ir lauk
ti kol formanas suras kokį 
darbą. Tankiai pasitaiko iš
laukti apie porą valandų, o dar
bo vis nesuranda ir, pagalios, 
turi eiti namo, 
kur kokį darbą
pulk visomis keturiomis dirbti. 
Mokesties nepasako; dirbi nuo 
itukų ir nežinai kiek mokės už 
ą darbą. Pabaigęs nueini prie 

kito, o tik už 4—5 dienų gauni 
įuo bosų “susimylėjimą” ir 
rnžinai kiek jie už tą senąjį 
larbą paskyrė mokesties. Jei- 
ju pabandai prašyti daugiau 
nokesties, tai nuo bosų gauni 
itsakymą, kad pinigų nėra, o 
jeigu tau netinka, tai gali eit 
aukan.

Darbai yra pavojingi kiek
viename dirbtuvės skyriuje. 
Lengva susižeisti ar ir visai 
gyvastį prarasti. Taipgi pavo
jinga ir dėl sveikatos, — nuo 
visokių durnų, gasų, 
smarvės ir sunkaus
Žmonės susikimšę kaip skruz
dės apie vagoną dirba, 
dirba prie apačių, kiti prie šo
nų susikarstę ant visokių ske- 
palų (ra^ta vonių), treti ant sto
go, kaip išlauko, taip iš vidaus. 
Kiekvienas savo darbą 
pirmyn konkuruodamas su

Pasitaiko gi 
gauti,— tai

pento 
darlio.

Vieni

varo 
kits

Aguitania Mauretania
New Yorko į Kauną $203 ir 
brangiau. Atskiri kambariai, 
erdvi vieta, geras naminis val
gis, mandagus patarnavimas. 
Del kitų infirmacijų klauskite 
bile Cunard agento, arba ra

šykite tiesiai pas:
346 N. Michigan Avė., Chicago

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

i Southampton kas Sereda vienu ir milžinų ekspresinių laivų
Berengaria

o paskui saužemiu j Kau
ną. Pamatykite Londoną 
pakely. Taipgi tiesiai j 
Izmdoną kas Pėtnyčią 
nauji, aliejų varomi lai
vai. Trečios klesos laiva
kortės j abu galų iš

CUNARD LINE'

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

negalėjo jumis išgydyti, atsilankyki t pas mane. Mano pilnas ifieg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrą ligų ir jei aš apsiiinsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugrys. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzamina- 
vimo — kas jums yra.

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

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

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

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

Jus Nežinot
Ši HUDSON

(Vardas rašytojo reikalaujantiems suteikiamas)
“Aš važinėjaus su lludsonu pirmiau, ir taipgi branges
niais karais, bet kol jus nevažinejot su šiuo Hudson, jus 
nežinote nei pusės apie jį! Niekas negali susilyginti su 
juo vienodumu, veikimu ir lengviu važiavimu.” —L. J.
“Jis nustebino visą mano pasitikėjimą savo veiklumu, nors 
aš visuomet laikiau Hudsoną kaipo gerai veikiantį karą. 
Jis greitai bėga iš vietos ir pasivažinėjimo rųšis yra daug 
geresnė negu karuose du syk brangesniuose kuriuose esu 
važinėjęs. Gasolino vartoja irgi stebėtinai mažai.”—II.S.W.
“Aš važinėjau su brangesniais karais per eilę metų, bet 
yra tikras smagumas atsisėsti prie valdymo rato taip 
vienodai bėgančio karo, kaip Hudson. Dabar aš žinau, 
kiek aš esu nustojęs karų veikime.” —S. R. W.
Yra tikras džiaugsmas sukrautas dėl jūsų taipgi 

kuomet tik jus pirmu sykiu pasivažinesit 
su nauju Hudson Super-Six.

departamentą, K. uomet jus atsilankysite j pardavimo, kambarj 
reikalaukite lietuvio pardavėjo.

Klauskite Mr. Montvid

Hudson-Super Six turi lietuvių
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Suhscription Kates f
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“DIDŽIAUSIA ŠVENTENYBE”

KAIP KLERIKALAI APIE MEKSIKĄ X %
Kaip klerikalų laikraščiai begėdiškai meluoja apie 

Meksiką, taip komunistų spauda šmeižia ir juodina 
Austrijos sostinę Vieną. Brooklyno “Laisvė”, . pavyz
džiui, minėdama metines sukaktuves kruvinų riaušių, 
įvykusių Vienoje, sako, kad socialdemokratinė to mies
to valdžia “su savo socialdemokratine policija kardu ir 
ugnim malšino demonstraciją darbininkų, kurie susi
būrė protestuoti prieš fašistinį valstybės teismą.”

Dabar, girdi, Vienos darbininkai paminėjo metines 
tų kruvinų skerdynių sukaktuves, suruošdami milžiniš
ką demonstraciją, kurioje dalyvavo 50,000 žmonių, — 
nežiūrint to, kad “Vienos policija” buvo uždraudusi 
demonstraciją. Ir Brooklyno komunistų organas bai
gia savo straipsnį taip:

“Tas kruvinas sukaktuves Austrijos darbinin
kai minės kas metai. Nuo vienų sukaktuvių iki kitų 
augs revoliucinės darbo žmonių jėgos, besimobili- 
zuojant į galutiną kovą, per, kurią bus ištaškyti ir 
į atmatas išdrėbti fašistiniai-kapitalistiniai ir so
cialdemokratiniai tironai Austrijos darbo liaudies.”
Pasak “Laisvės”, vadinasi, Austrijos darbininkai, 

rengdami tų liūdnų sukaktuvių paminėjimus, kovoja 
prieš “socialdemokratinius tironus”, — o tuo tarpu kaip 
tik socialdemokratai ir rengė šitą paminėjimą!

Nesenai įvykusi milžiniška darbininkų demonstra
cija Vienoje buvo surengta socialdemokratų partijos ir 
socialistinių profesinių sąjungų.

“Laisvė” meluoja, sakydama, kad tos demonstra
cijos įvykimą norėjusi sulaikyti “Vienos policija”. Ne 
Vienos policija tai darė, bet federalė Austrijos policija, 
kurią kontroliuoja Austrijos vidaus reikalų ministeris. 
Vienos miestas savo policijos visai neturi.

Taip pat ji meluoja, sakydama, kad Vienos sočiai- 
demokratinė valdžia “malšino” pernai metais protesto 
demonstraciją, įvykusią dėl teismo nuosprendžio, ku
riuo buvo išteisinti fašistiniai žmogžudžiai, ir kad, be- 
malšindama tą demonstraciją, Vienos valdžia “su savo 
socialdemokratine policija” išžudžius! daugybes darbi
ninkų. Tą kruviną “malšinimo” darbą atliko ne Vienos 
miesto administracija, bet vidaus reikalų ministerio ži
nioje esanti policija, kitaip sakant, kun. Seipelio vado
vaujama Austrijos valdžia.

“Draugas”, pamelavęs, kad Meksikos prezidentas 
Calles, leisdamas gen. Obregonui antru kartu statyti 
savo kandidatūrą į prezidentus, ir pats Obregonas, kan
didatuodamas į prezidentus, “sulaužė labai svarbų kon
stitucijos dėsnį”, — sako:

“Kas laužo šalies konstituciją, kuri turi būti 
didžiausia šventenybė (ar girdite! “N.” Red'.), kas 
prasilenkia su teisėtumu, tas yra didelis valstybės 
nenaudėlis.”
Tikra tiesa, kad nenaudėlis! Bet kur buvo šitas 

Draugo” įsitikinimas, kad šalies konstitucija turi būt 
“didžiausia šventenybė”, — kuomet ąmetoninkų vado
vaujamieji smurtininkai nuvertė teisėtąją Lietuvos val
džią? ♦

Tada Chicagos Marijonų organas kėlė perversmi 
ninkus j padanges ir įrodinėjo, kad Lietuvos konstitu
cijos sutrempimas buvęs reikalingas “tautos išgelbėji
mui”.

O gal “Draugas” laiko didžiausia šventenybe tiktai 
Meksikos konstituciją, bet ne Lietuvos. Jeigu taip tai 
kodėl?

a

Apžvalga
“GARSAS” SKUNDŽIASI

jau buvo pastebėta, kad kle
rikalų laikraščiai dėl kilusių 
vaidų R.-katalikų susivienijime 
kaltina daugiau to susivienymo 
viršininkus, negu skundikus, 
užvedusius bylą prieš organiza
ciją. So. Bostono “Darbinin
kas” pasakė, kad katalikų susi
vienymo vadai norį tą organi
zaciją “supennsylvaniriti”, o 
Chicagos “Draugas” ] 
viršininkams sauvaliavimą ir 
konstitucijos laužymą.

Todėl susivienymo organas, 
“Garsas”, rašo:

“Keista, kad musų katali
kiškoji spauda vieton griau
nančius elementus papeikt, 
sudraust, juos da padrąsina. 
Vieton paraginimo sekt kul
tūringų žmonių pavyzdį — 
remt daugumos pastatytą or
ganizacijos vadovybę, siundo 
prieš ją ir pati puola.”
Katalikų susivienijimui “Dar

bininkas” ir “Draugas”, matyt, 
nori pasitarnaut tokiu pat bu- 
du, kaip “Laisvė” su “Vilnim” 
—tautiškam susivienijimui.

DRAUGO” MELAI
MEKSIKĄ
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Amerikos skoli 
ninkai

Kaip Amerika iš skolininko 
virto skolintoju. — Karo pa
skolas. — Padidėjimas 
dukcijos. — Pardavimas 
dūktų perviršio, —r Kaip 
timoms valstybėms yra 
linami pinigai. — 
metinės pajamos ir 
vertė. — i Kas 
jei paskolos žūtų? 
likos skolininkai.

pro- 
pro- 
sve- 
sko-

Amefikos 
jos turto 
atitiktų, 

— Ame-

* ruoti su Amerika, kaip kad 
i Anglija dabar daro.

Tokių tai žinių H. K. Nor
ton paduoda apie Amerikos 
skolininkus. —K. A.

Vienos miesto burmistras, socialdemokratas, prieš 
tą valdžios žygį kėlė griežčiausius protestus, bet jisai 
negalėjo ją sustabdyti, kadangi Vienos miestas neturi 
jokios ginkluotos jėgos. Kada socialdemokratų vadovau
jami Vienos darbininkai grūmojo valdžiai nuginkluoti 
policiją, žudančią nekaltus žmones, tai kancleris Seipe- 
lis ėmė visoje šalyje mobilizuoti kariuomenę ir traukt 
ją į Vieną. -

Suidiotėję “Laisvės” plunksnabraižos tauzija apie 
kokią ten “socialdemokratinę policiją”, kurios Austri
joje niekuomet nebuvo ir nėra.

Po kruvinų Vienos įvykių sostinės vyriausybė ir 
Austrijos socialdemokratų partija statė Seipelio val
džiai reikalavimą, kad Vienai butų leista turėt savo 
municipalinę (miesto) policiją bent iš 1,000 ginkluotų 
vyrų. Seipelis nedrįso tam reikalavimui priešintis ir 
miesto (o ne partijos!) policija tapo sudaryta. Bet tuo
met Austrijos valdžiai atsiuntė protestą Santarvės val
stybių atstovai, sakydami, kad ginkluotos miesto polici
jos laikymas Vienoje “prieštaraująs” taikos sutarčiai. 
Klerikališkai Austrijos valdžiai to tiktai ir tereikėjo: 
Vienos municipalinė policija buvo vėl nuginkluota.

“Laisvė” begėdiškai spekuliuoja savo skaitytojų 
nežinojimu ir praloto Seipelio valdžios darbus verčia 
ant galvos Vienos socialdemokratinei administracijai. 
Visi, kas skaito laikraščius, žino- tą faktą, kad Austri
jos sostinėje policijos galią turi savo rankose centralinė 
valdžia, o ne miesto administracija. Bet Brooklyno ko
munistiški humbugieriai apverčia faktus aukštyn ko
jom, kad tik apjuodinus Austrijos socialdemokratus. 
Lygiai taip elgiasi Chicagos Marijonų organas, kuomet 
rašo apie Meksiką.

Anglijoj Amerikoj banknotas 
neturi perkamosios jėgos.

Tačiau su paskolintais .pini
gais Anglija gali nusipirkti A- 
merikoj įvairių produktų ir 
juos išsiųsti į Angliją. Taip 
tikrumoj ir atsitinka./Taip da
ro Ąnglija, taip daro ir kitos 
valstybės. Vadinasi, faktinai 
skolinama ne pinigai, bet Ame- 

l X XX r M r\ X« XXzA XX « • « « ** ** 2 —. * . !

kų pagaminti produktai.
Svetimos valstybės nori gau

ti tų produktų, bet jos neturi 
pinigų. Jeigu paskolos nebūtų 
daromos, tai Amerika nežinotų 
nei kur dėti savo produktus. 
Pramonė turėtų smukti, o far- 
meriai susilauktų dar sunkes
nių laikų, negu dabar. Tatai 
paliestų ir darbininkus, kadan
gi nedarbas žymiai padidėtų.

kuomet bankininkai skolina

TRINERIO
KARTUSIS VYNAS

apsaugoja ir prašalina skilvio trube- 
lius. Suteikia gerą apetitą ir susti
prina visą sistemą. “Delano, Cali- 
fornia, birželio 5. Aš esu labai už
ganėdintas jų pasekmėmis ir reko
menduoju jas savo draugams, Cristi- 
na P. Montano.” Visose vaistinėse.

rikos farmerių ir pramoninių- hxxxxxxxxxxxxxxxxxxkxxxxx>
Iru ntifruminj i i-i i " fel *Reumatizmas

. Sausgėlė
Nesikankykite savęs skaus

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

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

Dukart tvirtesnė 75c.
Knyga: “ŠALTINIS SVEI

KATOS,” augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

JUST1N KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Iki devyniolikto šimtmečio 
pabaigos, sako Henry K. Nor
ton, Amerikos žmonės mažiau
sia tesirūpino teikimu paskolų 
kitoms valstybėms. Priešingai, 
— jie stengėsi kiek galima 
daugiau gauti pinigų iš užsie
nio. Ir jie skolinosi šimtus mi- 
lionų dolerių.

Devynioliktam šimtmečiui be
sibaigiant, amerikiečiai vis dar 
skolinosi iš užsienio xpinigų, 
nors ir Amerikos kapitalas pa
mažėl pradėjo skverbtis į sve
timas valstybes. Prieš pat ka
rą Amerika užsieniui buvo pa
skolinusi apie $2,500,000,000, 
bet pati kitoms valstybėms bu
vo skolinga daugiau nei du kar
tu tiek. Karas uždėjo Europai 
neįmanomai sunkią naštą. Ka
riaujančios valstybės ne tik bu
vo priverstos visą savo kapita
lą sumobilizuoti, bet ir užtrauk
ti stambias paskolas Amerikoj. 
Kuomet išsiblaškė mūšių du
rnai ir atėjo laikas padaryti 
sąskaitą, tai pasirodė, jog Ame
rika atmokėjo užsieniui beveik

kuomet bankininkai 
pinigus, jie tuo pačiu duoda 
galimybės svetimoms valsty-1 
bėms pirkti Amerikoj pagamin
tus produktus, žinoma, banki-' 
ninkai tai daro ne dėl artimo 
meilės: tos paskolos jiems at
neša gerą pelną.

Akyvaizdoj tų faktų negali
ma sakyti, kad Amerika skoli- § 
na per daug pinigų. Ji tik siunti 
čia j užsienius savo produktų 
perviršį. Jei svetimos valstybės £ 
neįstengtų skolas atmokėti, tai 
ir tame atvėjyj Amerika pra- J 
rastų tik dalį savo produktų, o 
ne pinigus.

Kaip ten nebūtų, bet skai- įį 
čiai yra tinkamiausias būdas'0 
dalykų padėčiai nušviesti. Kiek X 
pinigų — tiksliau sakant, tur
to — Amerika išsiunčia į už
sienius ? •

Apskaičiuojama, kad per me
tus Amerika turi pajamų nuo 
75,000,000,00 iki 90,000,000,000 
dolerių. Didesne tos sumos da
lis yra išleidžiama. Bet šalis, 
kaipo tokia, visgi įstengia per 
metus sutaupyti apie $9,000,- 
000,000. Tai sudaro 10 ar dau-' 
giau nuošimčių 
Sutaupyti 10% 
blogas dalykas.

Iš sutaupytos 
kos kapitalas sunaudoja apie’ 
$7,500,000,00. Tokiu budu liuo- 
sų pinigų lieka dar apie $1,500,- 
000,000. Tai sudaro tik 2% visų 
pajamų. Skolinimas dviejų nuo-1 
šimčių svetimoms valstybėms 
nėra taip jau baisus dalykas. |

Bet prileiskime sau, kad 
svetimose valstybėse Amerikos 
investuotas kapitalas žūtų. Kas 
tada? Ar dėliai tos nelaimės 
Amerika turėtų bankrotą pa- į 
skelbti? Tokio pavojaus visai 
nebūtų. Tiesa, amerikiečiai, ku
rie yra pirkę svetimų valstybių 
bonus, gan skaudžiai nukentė-1 
tų. Bet visa šalis, kaipo tokia, 
nuo to smūgio lengvai galėtų 
atsipeikėti. Ir štai kodėl: Ame
rikai svetimos valstybės yra 
skolingos $20,000,000,000. Tuo 
tarpu, kaip apskaičiuojama, 
Amerikos visas turtas išneša 
$400,000,000,000. Vadinasi, jei
gu Amerika nebegalėtų atgauti 
paskolintų pinigų, tai ji pražu
dytų tik 5% savo turto. Aišku, 1 
kad pražudymas penkių nuo
šimčių neprivestų Ameriką prie 
bankroto.

Kitas įdomus klausimas yra 
tas, kur Amerikos pinigai plau
kia? Paprastai manoma, jog 
didžiausias Amerikos skolinin
kas yra Europa. Įskaitant karo 
paskolas, taip iš tiesų ir yra. 
Bet grynai komercijos sųskai- 
ton Europa yra įsiskolinusi ma
žiau, negu lotynų Amerika. Pie
tų arba lotynų Amerika iš Jung
tinių Valstijų turi pasiskolinu
si $5,000,000,000, o Europa — 
truputį daugiau nei $4,000,000,- 
000. Kiti Amerikos pinigai yra 
investuoti Tolimuose Rytuose 
ir kituose kraštuose.

Kai Eutopa atsipeikės nuo 
karo pasėkų, tai ji nebebus 
reikalinga Amerikos paskolų. 
Daugiau to, ji gal net pajėgs 
skolinimo pinigų rinkoj konku-

tumu, tas yra didelis valsty
bės nenaudėlis.

“Calles’as ir Obregon’as 
jau senai plukdo Meksiką 
kraujuose. Kas drįso parei
kalauti sau, kad ir menkiau
sių pilietinių teisių, tas be jo
kių tardymų ir teismų būda
vo sušaudomas. Ne šimtais, 
bet taukstančiais žmonių 
buvo aukomis neteisėto, dik
tatoriško liberalų šalies val
dymo...” Ir taip toliau.

Jeigu šitaip rašytų apie Mek
siką kokia tamsi davatkėlė, ku
ri nežino, kas sviete dedasi, tai 

, Bet kuomet 
šitokius biaurius prasimany
mus laikraštis deda į savo re
dakcinį straipsnį, tai reikia pa
sakyt, jog tam laikraščiui yra 
visai

Iš kur “Draugas” paėmė, kad 
Obregon ir Calles valdą Meksi
ką “diktatūros pagalba”? Juk 
Meksika turi kongresą, kurį 
renka visi piliečiai. Prezidentas 
taip pat yra renkamas visų pi
liečių.

Kas “Draugui” sakė, kad Ob
regon su Calles’u norį “išnai
kinti visus tikinčiuosius žmo
nes” Meksikoje? Tikinčiųjų 
žmonių Meksikoje yra tiek ir 
tiek, ir niekas jų neliečia, kol 
jie su ginklais rankose nepasi
priešina valdžiai arba neatlieka 
kokio kito nusidėjimo.

Draugas” sąmoningai me
luoja, sakydamas, kad Calles su 
Obregonu jau išžudę tūkstan
čius nekaltų žmonių, reikalavu
sių sau vien tik “menkiausių 
pilietinių teisių”. Nebuvo girr 
dėt nė vieno atsitikimo, kur 
Meksikos valdžia butų žudžiusi 
nekaltus žmones; bet Amerikos 
laikraščiuose buvo daugybė 
pranešimų apie kunigų sukurs
tytus ginkluotus sukilimus

XXXXXXTXXYXXXXXXXXXXIXXXX

Fotografuokitės
Mano naujai, artistiš
kai ištaisytoje studijoje
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prikišOj butų nenuostabu.

Mano ilgų me
tų patyrimas 
ir nuolatin i s 
sekimas nau
jų iirad imu 

pa V e i k s 1 ų 
traukime užti
krina jums ge
rą darbų.
Be «xtra pri- 
mokėjimo va
žiuoju nufoto
grafuoti namus 
kilius ir tam

APIE

Del Meksikos išrinktojo pre
zidento gen. Obregano nužudy
mo, čikagiškis kunigų Marijonų 
laikraštis daro šitokį “krikščio
nišką” pastebėjimą: “Koks gy
venimas, tokia ir mirtis”. Gir
di, Obreganas “lengva širdimi 
kitus žudė”, tai ir pats tapo 
nužudytas.

Skaudi nelaimė, ištikusi Mek
siką, duoda progos “Draugui” 
išlieti ant jos valdžios visą sa
vo “! 
rašo:

“Obregon’as ir Calles, da
bartinis prezidentas, buvo su
tarę šalį valdyti diktatūros 
pagalba, viens kitą pava
duodami. Jų planai buvo iš
naikinti visus Meksikoje gy
venančius tikinčiuosius žmo
nes.

“Prieš keletą mėnesių, 
Calles ir Obregon išžudė savo 
oponentus, kurie drįso staty
ti savo 
dentus.
vienas
didatu, 
nedrįso 
visvien

44

i svetimas sąžiningumas. visas , savo skolas ir dar pasko- 
naSma Iznrl ’ .. «• • • o zx

krikščionišką” tulžį. Jisai >rieš vajdžią, kuriuose,_ žinoma,

kandidatūras į prezi- 
Tai padarius, tik 

Obregon beliko kali
nes daugiau niekas 

kandidatuoti, neš 
ir juos butų sušaudę. 

Žinoma, Obregon’as buvo 
išrinktas jau antru kartu 
prezidentu, nors šalies kons
titucijoj aiškiai yra pabrėžta, 
kad asmuo, vieną terminą iš
buvęs prezidentu, kitu kartu 
jau negali būti daugiau ren
kamas.

“Nė Obregon’as, nei Calles 
to nepaisė. Jie sulaužė labai 
svarbų konstitucijos dėsnį. 
Kas laužo konstituciją, kuri 
turi būti didžiausia šventeny
be, kas prasilenkia su teisė

lino pasauliui apie $12,000,000,- 
000.

Karas taip pat neįmanomai 
padidino Amerikos/ produkciją. 
Visų dirbinių Amerikon žmo
nės jokiu budu negalėjo sunau
doti. Tuo tarpu užsieniui dirbi
nių labai truko, žinoma, buvo 
naturališkas dalykas produktų 
perviršį parduoti Europai. Ta
čiau Europos valstybės neturė
jo pinigų, todėl Amerikos ban
kininkai suteikė joms pasko
las, kad davus galimybės pirk
ti Amerikoj pagamintus pro
duktus.

Tas skolinimo procesas ne
sustojo ir dabar. Ekonomistai 
apskaičiuoja, jog kas metą 
Amerika paskolina užsieniams 
apie $1,500,000,000.
miai sumažinus karo paskolas, 
svetimos valstybės Amerikai 
yra skolingos daugiau per $20,- 
000,000,000.

Skolinimas pinigų vis dar ne
sustoja. Sumos darosi vis di
desnės ir didesnės. Kai kurie 
net pradeda bijotis, kad vieną 
gražią dieną Amerika pasijus 
nebeturinti pinigų, nes sveti- 

imos šalys pasiims juos.
Pirm negu kalbėti apie tai, 

ar teikimas didelių paskolų už
sieniams yra geras dalykas, 
bus ne pro šalį susipažinti su 
skolinimo procesu.Kuomet biz
nierius užtraukia paskolą iš 
banko, tai jis gali paskolintus 
pinigus įtraukti banke savo 
sąskaiton arba juos išsiimti ir 
praleisti savo reikalams.

Paskolos svetimoms valsty
bėms nedaroma tokiu budu. 
Prileiskime, kad Anglija nori 
pasiskolinti iš vieno New Yor- 
ko bankų porą milionų dolerių. 
Tą sumą ji nori gauti Ameri
kos baknotais. Vienintelė vie
ta, kur Anglija gali išleisti 

vietą, tik ji tuos pinigUS> yra Amerika-

žmonės žuvo taip sukilėlių, kaip 
ir valdžios pusėje, 
pasaulyje bent 
kuri nevartotų 
tuos, kurie ginklais 
nuversti ?

“Draugas” gerai 
buvusieji Obregano 
stačiusieji savo kandidatūras į 
prezidentus, žuvo ne dėlto, kad 
juodu kandidatavo į prezidentus, 
bet dėlto, kad juodu padare 
ginkluotą maištą prieš valdžią.

Jisai žino, pagaliau, kad 
Meksikos kongresas pakeitė tą 
konstitucijos patvarkymą, kuris 
pirma neleisdavo buvusiam 
prezidentui vėl eiti j preziden
tus. Dabartinė Meksikos kon
stitucija nedrudžia tam pačiam 
žmogui kad ir keletą kartų už
imti prezidento ‘ 
reikalauja, kad tas pats asmuo 
nebūtų du terminu paeiliui.

Taigi yra begėdiškas šmeiž
tas sakyti, kad Obregono iš
rinkimu į p^ęzideritus buvusi 
sulaužyta konstitucija.

Nors “Draugas” giriasi savo 
katalikiška “dorove”, bet šitais 
savo šlykščiais melais apie 
Meksikos valdžią jisai užsire- drapstyti kriminalės 
komendavo, kaipo šlamštas, ku-j dybės auką!

Bet ar yra 
viena valdžia, 
ginklo prieš 

mėgina ją

žino, kad 
oponentai,

Net žy-

riam teisingumas ir moralybė 
visai nerupi. Jisai yra aklas 
klerikališkos partijos gynėjas, 
ir kada šios partijos biznis yra 
paliestas (vistiek, ar tai Mek
sikoje, ar Lietuvoje, ar kur ki
tur), tai jisai spiauja ant vis
ko ir net nesidrovi purvais ap- 

žmogžu-

visų pajamų, 
yra visai ne

sumos Ameri-

W. J. Stankūno
Studija I

3315 So. Halsted Street |
Telefonas Yards 1546 $

Chicago, III.

Klozeto outfitas įrem
tas. $13.60. Pirkit nuo 
musų olselio kainomis. 
Namų apAUdymo Įren
gimai parduodami leng-, 
vale itmokčjlmais.
Peoples Plumbing & 
Heating Sunply Co. 
400 Motwaukae Avė., 

401 N. HalHted St.
Haytuarkel 0076—0070

1 ........ .

Tel. Boulevard 0214
Plumbins, Ueating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. YUŠKA & CO.
4604 So. Paulina 8t, Chieago, IH.V 1

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 biznį per dideles, tvirtas 
ir teisingas kompanijos.

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

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St. 
Tel. Roosevtlt 8500

P h o n e Virtiniu 2054

JOSEPH VILIMAS
N <i m u S t a t \ m o
KONTRAKTORIUS

45SH S. ’vVanhtrra^ Avė III

GYVENIMAS
Minedlnii Žurnalai 

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

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

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



NAUJIENOS, Chicago, III.

SveiKatos Dalykai
Mąstantis Jonukas

Nulaužimas

Tarp vasarotojų

MALT TONIC’O

groseminko erba aptiekoriaus, jeigu jie negali

yra

CompanyM. Levy

dalis miesto. Musų įstaiga at

svar- 
švariai

Išsirinkite Sau 
Tinkamą Nosį Jei neturite pinigų nusipirkimui, mes maloniai jums pagelbėsim ir su

teiksime jums užtektinai laiko dėl išmokėjimo.
Atsilankykit į musų ofisų arba telefonuokit, musų inžinierius atsilan
kys pas jus ir išaiškins, kaip jus galit įsivesti namų apšildymų sekamai 
žiemai, be jokių trukumų jūsų kasdieninių išlaidų. Jus galit tik biskį 
įmokėti ir mokėti po biskį kožnų mėnesį. Neatidėliokit ilgiau.

Mes pristatome į 
dara kasdie iki 5:30

—Jonuką išvežė J kaimą atos
togų. Vakarop jis pamate šei- 
myninkę vištą bepešant. Susido
mėjęs ir klausia:

Sakyk, teta, ar tamsta kas va
karą taip nurengi vištas?

—Nu, kaip, gerą vasarnamį 
nusisamdei? Su saule?

—Taip, su saule: vieną dieną 
savaitėje.

Musą motto: PATAR- 
oterims geredoj iki vi-

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbfir 1627

netikėtas pameti
kuomet elektriš

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

neštuvų arba vienam, dviem 
trims arba daugiau vyrų ne
šant, [FLIS].

priežiūroj per 80 mel 
ienomis ir vakarais.

Apžiūrėjimas paprasto nu
laužimo yra neleisti sužeistam 
judintis, kad kaulo galai j j 
dar labiau nežeistų. Jeigu lau
ki gydytojo, nieko nereikia da-

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

Jis T yra ’ rekomen 
duojamas per

čiai ligonį paguldyti. Jei ma
noma, kad tą darant galima 
kaulus sujudinti, tad yra gerai 
tą vietą prilaikyt rankomis, 
apimant iš abiejų šonų. Kaulą 
reikia nedaleisti sulenkti, kuo
met kartais ligonis nori apsi
versti. Paskui sulaužytų vietą 
reikia atsakančiai įdėti tarp 
priegalvių. Tą atlikus, reikia 
saugoti, kad \ nesulenktų arba 
nepasitęstų per sulaužytą vie-

Mes taipgi užlaikome tankas, heaterius, g asinius boilerius, paipas, f i tingus, valves 
visk^ toje šakoje.
Tikrai nuspręskite atsilankyti pas mus, tik žiu- , 
rėkit, kad patektumėt į tikrą vietą. Musų krau-1 
tuvė randasi prie State St., netoli 22 St., rytinėj 
pusėj gatvės, su didele iškaba ant viršaus musų 
naujo namo. i

“Plaster board” pirmos 
rųšies, kvadratinė pėda 
3Vį cento.

Geros durys, $3.
Stogų dengimo materiolas, 

roleliui, $1.50.

AR JUS MANOTE ĮSIVESTI APŠILDYMU I SAVO NAMUS SEKAMAI ŽIEMAI? 
ATLIKIT TAI DABAR!

arba

Extra Pale Alaus

MALT iTONIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

visas 
vai. vakaro

ŽIŪRĖKITE.—Garažas dėl 
2 automobilių už $125. 
Materiolas pirmos kle- 
sos, užbaigimas geriau
sia, stogas, vinys, vis
kas kas reikalinga ga
ražui.

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko
JiAVIMAS. Atdara_________ _______ „ _ _
durnakčiui. Lietaus Jalai, vanos ir pradas vi».uia.

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

Jei sužeista ypata apsiren
gus plonais vasariniais drabu
žiais, tai nėra reikalo ją nu
rengti dėl to, kad apžiūrėti 
nulaužtą vietą. Faktiškai yra 
geriau nieko nedaryti, kadangi 
taip elgiantis, t. y. nurengiant, 
galima apjudinti briaunas nu
laužto kaulo ir tuomi padidin
ti sužeidimą, kuomet gi palie
kant ant jo drabužius yra 
daug geriau uždėti luobus ant 
sužeistos vietos, nes drabužiai 
tuo syk yra kaip ir paduška 
(priegalvis), minkštai prilai
kanti sąnarį. Jeigu stori dra
bužiai, tai irgi nereikia juos 
puvilkti, bet su aštriu peiliu 
ar žinklėmis prarėžti, kad su
žeista vieta butų matoma.

Sujungto nulaužimo atsitiki
me, atskleisk nulaužtą vietų 
prieš orą, perpjaunant drabu
žius. Laikykis atsargiai, kąip 
ir prie paprasto nulaužimo, ne- 
daleisk ligoniui judintis, kad 
tuomi sulaužytas kaulas ne- 
durtų j šalis. Nečiupinūk žaiz
dos su pirštais ar kuo kitu. 
Kaip greit galima, pagamink 
antiseptišką arba chirurgiškų 
čystą kompresą ir uždėk ant 
žaizdos. Jeigu kaulas kiaurai 
išlinkęs, kas tankiai atsitin-

Atdara vakarais iki 8 vai. Nedėliomis iki 1 vai. po pietų

Musų So. Chicagos Skyrius randasi, 9300 Commercial Avė 
Telefonas Saginaw 4847

MES KALBAM LIETUVIŠKAI

Jei norite patys įsivesti namų apšildymą, mes paskolinsim jums įrankius ir planą 
dykai. — Mes užlaikome didelį pasirinkimą garantuoto plumbingo labai pigiomis 

Musų motto biznyje yra, teisingas ir geras patarnavimas visiems.

karštas plytas, arba panašius 
daiktus. Reikia pagelbėti krau
jo cirkuliacijai trinant sąna
rius apie širdį, bet no nuo šir
dies. Galima vartoti paprastus 
atgaivintojus, kaip karštos ka
vos arba “aromatic spiritą of 
ammonia”.
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motinicH

dykai. —
kainomis.
Bile koks tavoras pirktas nuo musų, jei nepatiktų, tai mes’atmainysim arba grą
žinsim pinigus į 5 metus laiko.
Tokiu budu mes iš mažo biznio išauginome į didžiau sį plumbingo ir apšildymo reikmenų krautuvę Chica-
goj. Todėl pabandykit pas mus.
Mes jums parodysim, kad ką mes sakome yra tikra tiesa. Pabandykit pas mus jus patys persitikrinsit, 
kad kuomet pirksite nuo musų vieną sykį, pirksite visada.

Budavokit sau porČių 
ar garažą

Budavokit dabar, sutaupyklt daug 
piiiiaų.
Galit užmokėti visus pinirus arba 
mokėti po biaki kas mėnesi nia- 
žaia lAmokėjimafa,
Mes taipgi biidavojame vasarna
mius ir daromo visokius pertai
symus.

Star Construction Co.

CENTRAL 1'S?‘

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

Lentos dėl grindų, po $18 
už 1000 pėdų.

Lentos po $20 už 1000 p.
Laths už pundelį 15c.
Durys, $1 ir daugiau.
Rėmai į langus po 25c ir 

daugiau.
50 vanų, toiletų, radiato

rių ir tt. pigiomis kai
nomis.

žaizdos
Jei žaizdos gilios arba to

kios, kurios apima didelę vie
tą, tuojaus reikia pašaukti gy
dytoją. Yra visuomet geriau 
jiašaukti gydytoją.

Perrėžk arba atsek drabu
žius taip, kad žaizdą butų ga
lima matyti. Atraitok drabu
žius, kad jie nesiektų žaizdos. 
Neliesk žaizdos ir neleisk li
goniui pačiam paliesti. Nuo 
bent kokių žaizdų, nuimant 
drabužius, buk atsargus. Jei 
drabužiai prilipę prie žaizdos, 
nenuplėšk juos, bet atraitojęs 
aplink, užpilk aliejaus.

Atgaivinimas žmogaus po 
elektriško sutrenkimo

ka, nebandyk atstumti jį at
gal, liet uždedamas skeveldą 
laikyk taip, kaip yra. Visuo
met apžiūrėk žaizdą pirmiau, 
o paskui nulaužtą vietą. Apžiū
rėk sutrenkimą. Niekuomet 
nebandyk pernešti ligonį, kuo
met jo sąnariai bent kurie nu
laužti, pirm kol neįdėsi nu
laužtos vietos atsakančiai luo
bus arba skeveldas.

Reikia atsargiai nešti su
žeistą žmogų į saugią vietą 
arba nors ramiai paguldyti, 
arba nugabenti ligonbutin ar
ba pas gydytoją.

Pergabenimo budai mainosi, 
bet vis tiek reikia parinkti tą 
būdą, sulig kurio ligonis ma
žiausia kentės, arba vartojant

Dabar yra tinkamas laikas tai atlikti. Jus galit sutaupyi pinigų ir bereikalingo rūpesčio ir 
turėsit apšildomą savo namą kol žiema prisiartins.

Prašykite savo 
suteikti, tuomet pašaukite

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

Pasitarimas bu musų Medicinos 
Daktarais dykai.

Valandos nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Jvi atsiusite savo 111HŽ4 t otograf I Ji, urbi, 
fotografijos pruof. | tai bus atkreiptu 
specialė utydu. Visi litiAkal greit atsakomi. 

American Institute 
of Plastic and Pociai Rejuvenation 
Suite 720 State-Lake Bldg, 190 N. State St.

Telephone State 5156 Chicago, UI.

TRUSTINE KOMPANIJA

1110 West 35th Street, Chicago, III.
/ •

Valstijinis Bankas Biržos Bankas

PIRK BONUS
ANT

IŠMOKESCIV

Pirmos pagelbos 
budai

Atsilankykit, telefonuokit arba 
rašykit munu,

2845 N. Crawford Avė.
PAEINA DK 

Mes esam abelnl kontrak toriai.

Pirkimas bonų išmokesčių budu yra 
lengvas kiekvienam, dėlto, kad taupytojui 
duoda progą gauti bonų nuošimčius už lai
ką, kuriame jis taupo užtektiną sumą bo- 
nui pirkti.

Viskas kas reikia daryti yra tai pra
dėjimas bonų sąskaitos ir dėjimas depozi
tų lygiai taip, kaip taupymo sąskaitoj. Tie 
depozitai tuoj pradeda pelnyti 6%.

Kuomet depozitai ir nuošimčiai susi
lygina su bonu, tai jūsų Bonas jums įtei
kiamas ir po to jus pradedate taupyti se
kančiam bonui. Pienas yra paprastas — 
rezultatai tikri.

įsigyk bonų pirkimo paprotį—tas yra 
smagu.

Reikia mėginti artificiališką 
kvėpavimą.

Reikalinga atkreipti atydą į 
tą faktą, kad paprasti palieti
mai elektriškos sroves yra nu
deginimai. Tas nudeginimas 
gali būti paviršutinis ar gilus. 
Tai priklauso nuo srovės tvir
tumo ir susidūrimo su ja. Tan
kiai tokie apdegimai esti gilus. 
Apžiūrėjimas elektriškų apde- 
ginimų turi būt tas pats, ką ir 
prie kitokių apdeginimų.

Dauginantis elektros varto
jimui, dauginasi ir nelaimingi 
atsitikimai prie jo. Net ir da
bar trečioji šėnis (third rail) 
ir vielos yra jau priežastimi 
daugelio sužeidimų ir mirčių.

Paprastai vagonus stumianti 
viela išneša bėjrį apie 500 ap
sisukimų (volts), o žibinamų
jų ir skliautinių lempų srovėse 
jau nuo 2,500 iki 3.000 apsisu
kimų. Palytėjimai šių didelių 
pajėgų yra priežastis nelaimių, 
o kartais ir mirties.

Trečioji šėnis visuomet pa
vojinga, todėl reikia jos veng
ti. Nusidraikiusių vielų (gal 
būt vienas galas siekia elekt
rišką vielą) nereikia liesti.

Elektriškų vielų / visuomet 
reikia rūpestingai saugotis.

Apsireiškimai elektriško su
krėtimo 
mas sąmonės
ka srovė pereina per kūną. Ne
pilnas atsikvėpimas ir silpnas 
pulsas. Kuomet rankos susidu
ria su gyva viela, ypata nega
li jas tuojaus atitraukti.

Ajideginimai rankų ir kitų 
kūno dalių yra paprasta. Tru
putį reikia pasimokinti, kad 
suprasti priežastis sužeidimo. 
Pirmiau' išgelbėk sukrėtusį ir 
paskui apžiūrėk.

Tūluose atvejuose galima 
elektros liėgį arba srovę užda
ryti ir tas visuomet reikia pa
daryti, jei greit galima. Per 
ligoni, papuolusį ant vielos, 
visuomet eina elektros srovė 
ir jei gelbėtojas papuls ant to
kios sroves, elektra pagaus ir 
jį patį. Todėl jis neprivalo pa
leisti ypatus kūną, jei tas kū
nas dar siekia vielą ir trečią
ją šėnį, išskyrus, jei gelbėto
jas labai atokiai stovi. Prie to, 
gelbėdamas ligonį, privalo sau
gotis, kad jis pats neprileistų 
savo bent kuri sąnarį prie 
elektros srovės.

Dar daugiau, reikia imties 
aktyviškai, ries kuo ligonis il
ginus bus ant elektriškos sro
vūs, tuo labiau elektra pereis 
jo. kūną ir pavojus jo gyvastei

Ruel Lumber Co
• 7337 Stoney Island Avė. z

Bargenai Materiolų Namams
Antrarankis namams materiolas, plumbingas ir 1.1.

Atsilankykit arba telefonuokit Įlydė Park 1726, 
s mes sutaupysim jums pinigų.

bus didesnis. Jei galima, gel
bėtojas privalo apsirišti ran
kas neperšlapiamais skudurais, 
gumomis, tankiu šilko audeklu 
arba nors sausa pala. A|>art 
visko, dar, jei galima, reikia 
atsistoti ant sausos lentos ar
ba sklypo sausos storos popie- 
ros arba nors sauso žipono. 
Guminės pirštinės ir čebatai 
yra kur kas daugiau apsaugo-Į ryti, išskyrus to, kad atsakan 
janti, bet jų ne visuomet gali
ma turėti. Jei viela yra apa
čioj ligonio ir žemė aplink sau
sa, tai visai saugiau gali šalyj 
atsistojęs ištraukti ligonį, kad 
galėtum ir grynom rankom su
imti, tik reikia imti vien už jo 
drabužių ir žiūrėti, kad jie ne
būtų šlapi. Vielą, užpuolusią 
ant viršaus ligonio, galima nu
nešti paėmus sausą lentą arba 
lazdelę.

Nuimant nuo viršaus ar iš
imant iš po vielos ligonį, rei
kia tai padaryti su vienu pa
sistengimu, nes jei ligonį var
tysi, tai elektra jį dar labiau 
pakrės ir gali ai>deginti.

Gyvą vielą pasekmingai ga
lima nukirsti su kirviu ar kir
veliu, jei tik rankena yra sau- 
sa; tik reikia tai daryti iš to 
šono, iš kurio elektros srove’ 
ateina ir niekuomet iš antro
jo, nes elektra nepaliauja kre- 
tus, pakol ji nepereina per, 
žmogaus kūną. Jei buvo pavar-l 
totą štangelė, uždedant ją 
skersai vielos dėl pamažinimo 
elektros perėjimo, tai reikia 
ją paskui numesti; kad pats 
neužsistotum ir nepapultum į 
tą pačią srovę.

{deginimai

Visų pirmiausia reikia nuim
ti drabužius, tuoj apraišyti 
“sterile” arba “sterile picric . 
acid” gaza, kad neįleidus orą. 
Neįleidimas oro yra labai 
bu. Ir reikia ypatingai 
su ligoniu pasielgti.

Išgąstis
Keikia ligonį paguldyti 

šiltai užkloti; geriausia 
vartoti karšto vandens bonkas

____
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Dar pinigą reikalauja

už kiek- 
šiol, mat, (

miestas, 
advokato Ettelso-
priešingumb

reikalavimui.

palaria-

šiam
Mie-

advo-
prieš

Jau gerokas laikas atgal 
Chicagos < levatorių kompani
jos pareikalavo, idant joms 
butų leista pakelti mokestis 
važiuojantiems elevatoriais — 
iki 10 centų ypatai 
vieną važiavimą. Iki 

buvo važiuoti 
tus už 25 centus.

Chicagos 
mas miesto 
no, išreiškė 
kampanijų
sto taryba įgaliavo savo 
katą, Ettelsoną, kovoti 
kompanijų reikalavimą.

Byla tęsėsi keletą mėnesių. 
Galų gale kompanijos, teismo 
keliu, laimėjo reikalavimą, Izet 
laikinai. Miestui ir kompani
joms duota laiko ir progos pa
tiekti daugiau faktų, kurie lie
čia šį ginčą.

Taigi dabar Ettelson reika
lauja, kad miestas paskirtų 
$250,000 nusamdymui patyru
sių advokatų ir ekspertų klau
simais, kurie liečia elevatorius, 
idant atrčmus kompanijų rei
kalavimus. Reikalaujami pini
gai veikiausia bus paskirti. Bet 
žmonės, pažįstantys tokių “im
tynių” eigą arčiau, mano, jog 
miestas bylą prakiš nežiūrint 
to, ar bus reikalaujami pini
gai paskirti, ar ne. Perdaug 
įtakingos yra politikierių tar
pe Chicagos elevatorių kompa
nijos, kad jos pralaimėtų.

, po* onasnvj

Pustrečių metų Elizabeth Hoschen, kuri viena atvyko iš Vo
kietijos pas savo tėvus Chicagoj.

(bath” imti. Liuosybės, ma
žiau suvaržymo bent porai sa- 

! vaičių! Štai kas, rodosi, ato
stogų planavime turi svarbiau- 

■ sios reikšmės.
šitokiems reikalavimams gal 

būt geriausia tinka Rhinelan- 
derio apielinkė, Wisconsin vals
tijoj, ypač lietuvių farmos, 
kurių ten randasi keletas de- 
sėtkų.

Padarykim trumpą finansinę 
i kalbomoje 

apielinkėje. Važiuojame gelžke- 
, “Bound trip” biletas m ė- 

jauktu. Kova bus atkakli, nes1 ,lesiui lajko iki Rhinelanderio 
■stariečiai yru pasirengę truks- dolerių, gal su keletą cen- 

. tų Apie Woodlx>ro 10 mylių 
. nuo Rhinelanclerio) mokate jus 

(McNaughton) 
nuo 

manęs

Tarp Chicagos 
Lietuvių
Roseland

Golden stadėčiai grumsis 
lenkais

SU

Sekmadienį, liepos 22 d. čol- atskaitą atostogų 
den Star besbolo jauktas susi- \- 
rems su lenkais—S. S. Eagles ^1U’

I>lyS, bet lenkus nugalėti. F’i-a- 
džia lošimo 1 vai. po piet.

Nugalėję lenkus, Golden sta- 
riečiai loš dar su lietuviais — t 
su SLA. jauktu iš Melrose 
Park. Pradžia 8 vai. po piet.

Vieta lošimo—aikštė prie 
gt. ir Michigan Avė.—Rt.

nJ Maknauton
_ I (12 mylių 

iš

Paspringo
P-nia Amelia Xewbert, 

Warwick avė., paspringo žu
vies ašaka. Ji pradėjo kosėti. 
Tuo laiku ją užgavo širdies 
ataka. Moteris mirė.

4615

Ir čia diktatoriai

Frank J. Loesch, kuris šiuo 
laiku vadovauja tyrinėjimui 
politinių suktybių ir politinio 
terorizmo gavo laišką iš p- 
nios M. Oberlander. Laiške 
moteriškė sakosi, kad per 30 
metų su viršum ji laikiusi žil
vių krautuvėlę. Dabar suma
niusi perkelti krautuvėlę kiton 
vieton. Bet' tūlas M. Eisen ir 
S. Soloman reikalaujantys iš 
jos $3,000 už leidimą jai ati
daryti krautuvėlę. Mat, jie 
“kontroliuojantys” tą apiclin- 
kę, kurioj moteriškė norinti 
atidaryti krautuvėlę. Moteriš
kė prašo Loesch’o pagalbos. 
Sulyg tuo skundu Loeschui 
miesto viršininkai pradėjo ty
rinėjimą. Well, ir žuvių ped- 
liavojimo mankete, pasirodo, 
norima įvesti diktatūrą. Jei 
minėti aukščiau du žydeliai. 
paeina iš Lietuvos, tai veikiau
sia diktatoriškas ambicijas jie 
įgijo iš Voldemaro duoto pa
vyzdžio.

ŠVARUS DASTATYMAS!
Jus galit sutaupyti gana daug pinigų da- 
leidžiant mums pripilti jūsų anglinyčią 
badar—
Bet dar yra ir kita gera priežastis: Da- 
statymas yra švarus šiame metų laike. 
Nėra didelio skubėjimo, užtat galima at
likti labai gerai ir tinkamai darbą.

PIRKIT SAU ANGLIŲ PERSITIKRINIMUI

_ (ompany
(čJeLephone
WFRANKUN

I64OO
COAL-COKE- ICEJbuilding material

Į Hudsono karų pistonus ranka įtelpa
PAGERINTAS MOTOJO VEIKIMAS IR STIPRUMAS

Dabar Hudson Motor Car Kompanija labai atsargiai išmieruoja 
Johnsson gauges pistonus naujų motorų. Neužtenka dar ir to, — mie- 
ruoja dar ir su ranka. Toks* rankomis mieravimas yra daromas tik bran
gesnių karų. Todėl Hudson karų motoras dabar yra vienas geriausių
motorų kokius tik galima padaryti.v Užtat ir pats karas laikosi daug 
ilgiau ir važinėjimas jame yra kur kas geresnis.

su

TĖVIŠKAS PAMOKYMAS

prisiruoškite
ant “bull-

“Klausykit mergaitės”,—kiek 
jkaušęs tėvas sako savo dukte
rims: “jau laikas rūpintis išeiti 
už vyro. Bet jus, berniukai”, 
— kreipiasi tėvas į sūnūs: “tik 
pabandykit atvesti ant kaklo 
moteris, aš jums parodysiu”.

PRANEŠIMAI
Ražančavos Panų ir Moterų drau

gyste duoda rojišką išvažiavimą Fo- 
rest Preserves miškuose, prieš I^eoty 
Grove, liepos 22 d.. Visas pasilinks
minimas veltui. Uzkviečia jaunus ir 
senus.

Draugy«te« šv. i A Pa<lvoM
pusmetinis susirinkimas jvvks sek- 
madienyj, 1 vai. po piety, liepos 22 
d., 1928 m., Dievo Apveizdos parapi
jos svetainėj, prie So. Union Avė. ir 
18-tos gatvės, Chicago, III. Visi na
riai susirinkite ant paskirto laiko, 
nes daug dalykų yra ant apsvarsty
mo. Valdyba.

Rhinelan- 
ir kitų 

l paėmė po pusantro dolerio die
noj, t. y. $10.50 savaitėj. Svei- 

v i etos kišenini atstogų 
Aiesurasime nė

noj, t. 
kesnės 
laiku tur būt 
Illinois, nė Michigan valstijoj. 
Jei kas turi autą arba šiaip ko
kį džionką keturiais ratais, va
romą gasolino, tai kalbamas 
vietas pasieks už 5 ar 6 dole- 

1 rius; keliai (išskyrus kejetą 
(desėtkų mylių žviro. vieškelio) 
‘cementuoti; iš Chicagos išva
žiavus ankščiau ryte, Rhinelan- 
derį galima pasiekti j 
valandų.

Valgiu pas lietuvius 
rius * dejuoti nereikia, 
valgyti tiek, . kiek turite jam 
jam vietos sutalpinti. O ir 
maistas grynas, šviežias. Pieno 
gerkit kiek nArit. Sviestas švie- 

Ižias; kiaušiniai —taip pat; far- 
meriški lašiniai skanesni už 
išgarsintą miestuose “caviar”. 
Be tę, tur būt kiekvienas lietu
vis farmeris turi “mašiną”, 

į taigi toks maistas, kaip svie
džiąs steikas ir jam panašus, 

' atgabenama kuone kasdien dš 
i miestelio. Ką reiškia nudar- 
| dėti miestelin ir sugrįžti atgal 

’ j pusę valandos ar40 minučių?
Stapčioti kely nereikia, raudo- 

I nų ir žalių šviesų nėra.
| O kaip su gyvenimo patogu- 
j mais—“rocking chairs” ir pana- 
i šiais dalykais? Galima ir jais 
i naudotis, ba ir jų turi farme- 
riai. Vienok ne labai paisoma 
čia tokių patogumų. Pernak
voti farmeriai vietos turi. Kai 
kurie jų yra pastatę specialius 
vasarai namukus (Kaip pav. 
Jonas Varekojis, prie Maknau- 
tono). Yra kvepiančio šieno, 
jei mėgia jį kurie. Ir lovos čia 
plačios. .

Svarbu tečiaus tai, kad (kai 
kei galvą, skymavai, kai kada ryt© pasotini pilvą) jauti, jo^ 
bliofavai, sukinėjai kaip vijur-’visa farma jūsų šeimyninko, I r» • i • • v
kas. ‘ ‘ ----------- -------------
nių gyvenimas'mieste.

Bet štai prisiartina atosto-( Maknatoną) 
gos. Laiko joms gausi mažai— jums, 
porą savaičių; gerai, kad tris pilna, žuvies juose knibžda. No- 

t ar keturias. O ir metų bėgioji- ti—pasiimi valtį ir irkluoji, ne- 
Iroducts Co. statomos dirbtu- mo ir gaiVos sukimo pasekmės'patinka irkluoti— eik žvejoti;

yra dažnai , tokios, kad reikia1 nevalgo žuvis geležies (anot 
atsižvelgti į tai, kiek kišenių jo Jono Varekojo), tai gali suki

nėtis po farmą—grėbti šieną,
. . Taige ve problema: kaip ir! skaityti kiek kelmų bulvių vie-

elektros vielą, apu? kurią žaidė kur praktiškiausia butų praleis-! noj vagoj, padėti vištai vištu- 
vaikai. Jis pasiėmęs pagah ban- ti atostogas> kad gautUmei iš kus vadžioti, o jei ne—tai at- 
dė vielą nustumti į nuošalesnę 
vietą, bet pats liko elektros už- .Vn^au^ios'u"žgaUi;kišenių' »elio, 
mustas.

Chicagoj žaibas trenkė į de- 
vynius namus, bet mažai nuo
stolių padarė. Tečiaus vanduo 
nuostolių padarė nemažai. Tūk
stančiai rusių liko užlieta, gat
vės patvino ir vietomis sustab
dė judėjimą. Daug vielų nu
traukta, daug medžių išrauta.

Prieš patį lietų buvo didelis 
karštis, delei kurio mirė keturi 
žmonės.

Kalba apie krikštynas
šiuo laiku Chicagoje vieši 

p-lė Amelia Earhart, kuri šie
met kartu su VVilmer Stultzu 
ir Louis Gordonu perlėkė aero
planu Atlantiką. Vakarienėj, 
paruoštoj lakūnų priėmimui, 
žymus vietos politikieriai pa
reiškė, kad jie kreipsis j me
rą Thompsoną prašymu, idant 

aeropla- 
butų 
Ear-

nams stotis 
“pakrikštyta 
hart vardu

statyti 
prie ežero

p. Amelia

Išsprogdinta kompani
jos buveinė

Eksplodavusi bomba apardė 
Lu-Mi-Nus Sign kompanijos 
trobesį, 2732 VVentvvorth avė. 
Nuostolių padaryta apie .$2500. 

(Nukentėjo ir artimi kiti tro-, 
bėsiai. Jiems nuostolių pada
ryta už $1,(XM).

Žaibas užmušė dar 
vieną žmogų

Keturi žmonės žuvo užvakar 
lietaus audroj

95

Marųuette Park
So. West Lithuanian Political 

Club tarybos nariai buvo atsi
lankę pas Board of Revievv pre
zidentą Litsingerį pasitarti dėl 
taksų šioj' apielinkėj. Pasikal
bėjime kliubo tarybos nariai 
gavo prielankų pažadėjimą, kad
jis, Litsinger, darysiąs ką ga-| 
lėsiąs ir jei rasiąs klaidų, tai 
stengsis jas pataisyti.

Šie kliubo tarybos nariai da
lyvavo pasikalbėjime su Board 
of Revivv prezidentu: sekr. D. 
Pratapas, ižd. J. J. Mežlaiškis 
ir vice- pirm. K. Valiukas. Pa-Į 
sikalbėjimą su Board of Revievv 
prezidentu tarybos nariai turė
jo pereitą pirmadienį.

5 dieną liepos įvyko 'So. West 
Lithuanian Political Club ta- 
tarybos susirinkimas. Tartasi 
klausimais ryšy su pasiulymu 
Marųuette Lieuvių Kliubo su-j 
jungti daiktan šiuo du kliubuJ 
Taryba diskusavo šį pasiūlymą 
prielankiai.

Neturėdami, tečiaus galios pa-( 
daryti galutiną sprendimą tais 

! klausimais, taryba nutarė šauk- 
! ti artimoj ateity L. West Lith
uanian Political Club narių vi
suotiną susirinkimą, kai 
oras leis. Susirinkirfias 

i šaukiamas atvirutėmis—R.

tik 
bus

rašyta, kad už- AtOStOgOS paS W1S- 
Uetaus audroj COnsinO farmeriUS

Chicagoj išdirbai visus mo- 
i tus. Bėgiojai ar važinėjai, su-

Vakar buvo 
vakarykščioj 
žaibas užmušė Mrs. Elizabeth 
Hovey, stovėjusią po medžiu 
Oak Park golfo lauke.

Pasirodo, kad žaibas taipjau 
Užmušė Iterman Struebig, 30 
m., iš Gary, kuris irgi buvo pa
sislėpęs nuo lietaus po medžiu 
Wicker parke, ties Hammondu.1

Be minėtų dviejų, audroj žu-1 
vo dar du žmones. R. Mador li
ko nupūstas nuo stogo Corn

12

farme- 
Dūoda

Toks yra daugelio žmo- farmos jo kaimynų, pievos, eže
rai ir Wisconsin upė (pagal 

i pilnai priklauso 
Kalnuotos vietos, ežerų

vės, Argo.
Peter Chimino, 46 m., 7752

Greenwood Avė patėmijo nu- esama skambiųjų. 
trukusią ir nukritusią gatvėn

jų daugiausia naudos ir kad juo' sigulti sausoj pievoj, ant kal- 
, ir lėkti akimis dangaus 

vilkas butų sotus ir mėlyne kartu su palšais debe- 
, j šiai s.

taip ir daugeliui Atėjo vakaras. Esi patingęs,

| —kad ir
; oška sveika”?
i Kaip man, 
kitų, manau, įgrįsta nepaliau- ’jiauties pavargęs —gulk ir

i j amas miesto
| mas. '
, kus, kur mažiau žmonių!

...„„j judėjimas, viri-1 “knark”. 'Gi jei ne—tai šį va- 
Toliau nuo minių; į lau-1 karą netoliese “barn dance”.

Su-! Čia visi pageidaujami, visiems 
rasti vietą, kur galima butų vietos ištenka. Rytoj —“vaka- 
numesti pavalkai ir šlajai-kal- ruška” pas kaimynus.

Aukštesnės taksos au
tomobilininkams

komisionie-
Wolfe, sa

ga tvos ge ii- 
jas pajė-

Idant turėjus

Viešųjų darbų 
rius, Hichard W. 
ko, kad Chicagos 
da greičiau, negu 
giama taisyti,
reikalingų fondų gatvių taisy
mui, komisionieriaus manymu, 
turėtų būti uždėtos aukštesnes 
taksos už autų laisnius. Tatai 
padidintų vieną reikalingų pa
jamų šaltinių.

lie- 
ša- 
de- 
etc.

North Side. Morning Star Kliubas 
rengia smagų išvažiavimą j Jeffer- 
son girias, nedėlioj, liepos 22 d. 
Širdingai kviečiame skaitlingai atsi
lankyti. Bus gera muzika, galėsime 
smagiai pasišokti ir šiaip pažaisti 
praleisdami laiką tyrame ore.

Komitetas.

Ir jus 
nieriai, apykakles; kur niekas' esate “welcome”. Poryt—šokis 
nedaboja, ar žyba tavo batai; Rhinelandery ar kur kitur, 
ar senai suprosytos kelnės, ar Draugų surasite, bus ir kas 
nesuraukšlėjusi kakląraištė; nuvež.
kur gali pasiraityti rankoves ir j Jei esate svetingas, megiate 
kelines, o kad ką—tai ir “šunį“fcompany”, tai nebusite vienas;

TAUTIŠKOS PARAPIJOS PIKNIKAS
Nedėlioj, Liepos (July) 22 dieną, 1928 
Prie Tautiškų Kapinių, Kučinsko Darže 

ryte
Bus šaltų gėrimų, saldainių, 

važiuoti meldžiame būt prie

Pradžia 11 valandą
Gros geri muzikantai visokius šokius, 

užkandžių ir visokių juokų.
Trokas bus prie bažnyčios ir kas norės 

bažnyčios kaip 9:30 vai. ryte.
Užprašome tautiečius skaitlingai dalyvauti

KLEBONAS IR KOMITETAS,
■»■■■■■■■■■■■■•■■■■■*■

I________________________

jei norite ramumo —jis leng
viau Čia rasti, ne kad kurioj ki
toj vietoj. Jei megiate žvejo
ti, tai gaunate laisnį už 3 dole
riu, na ir trauky k itės upės ar 
ežerų pakrančiais arba upe ir 
ežerais-valty; jei trokštate “ad
ventu re” — tai 
nakties žvejonei
heads”; žuvis kibs, uodai jus 
kamuos per mielą naktelę; ryte 
vos kojas pavilkdami pasieksi
te farmą ir krisite lovon, visai 
užmiršę, kad sviete žmonės pus
ryčius valgo; ne pusryčiai, bet 
patalinė bus didžiausias jūsų 
troškimas tokį rytmetį.

Nuvykstate pas lietuvius far- 
merius Rhinelanderio apielin- 

kėn (į Maknauton arba į Wood- 
boro). Jus nesate turistai, kaip 
kad kitose vasarvietėse. Vietos 
lietuviai žiuri į jus ne1 kaip į 
“paukčius”, kurių “plunksnas” 
galima apipešti, bet greičiau 
kaip į svečius. Nes kuone vi
si jie yra gyvenę ir dirbę Chi
cagoj, turi joje draugų, įdo
mauja jų gyvenimu, skaito 
tuvių laikraščius ir ne pro 
lį išgirsti apie tai, kas ten 
dasi, kas dedasi Lietuvoj
Parengia pas save baliuką—jus 
esate vienas šeimininkų; va
žiuoja patys svečiuosna— jus 
kartu važiuojate, jei norite.

Ir taip nepamatot, kad jau 
jūsų pora savaičių sutirpo lig 
ledas ant saulė karštą vasaros 
dieną.

Maknautono apielinkėj, pas 
i Joną Varekojį (turi farmas ar

ti dar jo broliai Martynas ir Mi
kas) atostogavo p-nia Stogienė- 
aptiekorius, chicagiečių lietuvių 
žinomo dainininko žmona. Vė
liau atvyko pats Stogis. Be jų 
buvo Čeponis ir jūsų tarnas, 
rašantis šią korespondenciją. 
Jonas Varekojis turi pastatęs 
atostogininkams “log cabin”. 
Kadangi didesnis skaičius žmo
nių sutilpti jame negali, tai 
Varekojis mano ateinantį pava
sarį pastatyti kitą trobesį ant 
pat Wisconsin upės kranto; mat, 
jo farma vienu Šonu “atsirėmu
si”, jei taip galima pasakyti, j 
tą upę.—V. P.

Joniškiečių L. K. Kliuho šeimyniš
kas išvažiavimas, Įvyks 22 <1. liepos, 
už Tautiškų kapinių, Willow Springs 
miškuose, 95 gatv., šalę Birutės kal
nelio, prie ežero vieta, puiki-rami, 
linksma bus tenai. Kurie atsilankys 
klaidos nepadarys. Nuoširdžiai užpra
šo visus Komitetas.

Lietuviška Teatrališka draugystė 
Šv. Martino laikys pusmetinį susi
rinkimą, šeštadienyj, liepos 21 d., 
šių metų, 7:30 vai. vak., šv. Jurgio 
parapijos svetainėj, 32 PI. ir Au- 
burn Avė. šiuomi visi nariai kvie
čiami būtinai atsilankyt. P. K. rašt.

VALERIJA GRINIUS
Atsiskyrė su šiuo pasauliu sulau

kusi 16 metų amžiaus. Paliko dide
liame nubudime motiną, tėvą, vieną 
seserį, Bronisę, gyvena Chicagoje ir 
du dėdes: J. J. Bagdoną, Stanley 
Bagdoną ir Emiliją Bagdonaitę, ku
ri gyvena Floridoj.

Kviečiame gimines ir pažįstamus 
ant laidotuvių subatoj iš ryto July 
21 dieną.

FLORIJAN GRINIUS, .
Road 1, Box 38, 

Pleasant Prairie, Wisconsin.

Lietuvių bylos 
teismuose FRANCIŠKUS DEVEIKIS

Bose Adamaitis prieš Alex- 
ander Adamaitis, bylos nume
ris 480587, Superior crt., di- 
vorsas.

Joseph Jz Tomaszewski pra
šo teismą leisti j>ermainyti pa
vardę ant Thompson, bylos nu
meris B165658, Circuit crt.

Bronislawa Barthus prieš 
Zigmund ir Anna Rutkauskas, 
bylos numeris B165718, Cir
cuit crt., byla dėl notos

John Jokantas prieš Magda- 
lene Wolk ir Violet Roęh, by
los numeris BĮ65754, Circuit 
crt., byla dėl $450.

Anton Bezckleba prieš James 
F. Bambas, bylos numeris 
BĮ65769, Circuit crt., byla dėl 
$25,000.

EDVARDAS NIKELIS 
Liko užmuštas tunelyj.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 18 dieną, 10:00 valandą 
vakaro, 1928 m., sulaukęs 31 
metų amžiaus, gimęs Nevočių 
kaime, Šilalės parapijoj, Rasei
nių apskričio, 
veno 17 metų.

> me nuliudime
sūnų Albertą, 3 dukteris: Ėlla, 
Oną, Mortą, 2 brblius: Rober
tą ir Vincą, seserį Kristiną. O 
Lietuvoj tėvą. Kūnas pašar
votas, randasi 7134 S. Camp
bell Avė.

Laidotuvės įvyks panedėly, 
liepos 23 dieną, 1:00 vai. po 
pietų iš namų bus nulydėtas į 
Concordia kapines.

Visi A. A. Ed. Nikelio gimi
nes, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Vaikai, Broliai, 
Sesuo ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. Krausa.

Amerikoj išgy- 
Paliko didelia- 
moterį Oną, 1

Mirė liepos 19 d., 1928 m. 
44 metų amžiaus. Kilo iš Vil
niaus r e d., Švenčionių apskri
čio, Labanoro parapijos, žičkų 
kaimo, Amerikoje išgyveno 16 
metų.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Marijoną ir sūnų Alfon
są 6 metų, 3 seseris Lietuvoje: 
Uršulį, Jievą ir Veroniką, 1 
brolį Vincentą Lietuvoje ir 1 
seserį Amerikoje Oną.

Kūnas pašarvotas 109 N. 20 
Avė., Melrose Park, III.

Laidotuvės įvyks liepos 23 d., 
1928 m. iš namų 9 vai. bus at
lydėtas į Mt. Carmel bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų, bus nulydėtas į Mt. Car
mel kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę liekame
M. iJeveikienč ir Sūnūs.

Laidotuvėse patarnnuja gra- 
borius A. Prabish, Tel. Melrose 
Park 797.

ONA GASPARAITIENfe 
po tėvais Rakauskaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 20 dieną, 3 vaalndą ry
te,1928 m., sulaukus 46 metus, 
amžiaus, gimus Šiaulių apskr., 
Žegarių parap., Minkių kaime, 
Amerikoj išgyveno 19 metų. 
Paliko dideliame nubudime vy
rą Mikolą ir gimines, o Lietu
voj, brolį Aleksandrą. Kūnas 
pašarvotas, randasi koplyčioj, 
3201 S. Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks panedėlyj 
liepos 23 dieną, 2 vai. no pietų 
iš Eudeikio koplyčios bus nu
lydėta į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Onos Gasparaitie- 
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Vyras ir Giminės.

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



šeštadienis, liepos 21, 1928

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Town of Lake
Žinios tokios ir kitokios

Jau keletas dienų praslinko, 
kai Ūpo išgabentas ligoninėn 
p. Rakštys, kuris turėjo dra
bužiams siūti dirbtuvėlę. Su
sirgo jis nervų liga. Dirbtuvėlė 
palikta viena.

Užsukau pirm poros dienų 
pas draugą, kuris gyvena 45-toj 
gatvėj, tarp Honore ir Wood 
gatvių. Jo akys paraudusios. 
Klausiu: “Ką, latravai per nak
tį ?”

“No, ne”, sako jis, “tik mie
goti negalėjau.”

“Karšta buvo? Well, važiuok 
Wisconsinan, pas lietuvius far- 
merius, kurie turi Rhinelande- 
rio apielinkėje puikių ūkių. 
Ten miegosi, šiuri Važiuok ato
stogoms.”

“Ir ne karštis”, aiškina drau
gas. “Bet kaimynai. Susilau
kiau kaimynystėj naujų bur- 
dingierių — dėdę su brolio sū
numi. Vakar vakare jie suren
gė įkurtuves. Atėjo svečių, at
sirado ir naminės — kur jos 
šiandie nėra! Ėmė baliavoti. 
žinai, kai ištrauki, tai pasida
rai ir turtingas, ir galingas, o 
ypatingai — tai mandrus. Na, 
tai svečių tarpe buvo ir bur- 
dingbosis su burdingeriu. Kol 
dar nebuvo išsigėrę, tai bosas 
burdingieriui buvo “šeiminin
kas”. O kai išsigėrė, tai burdin- 
gierius pašiaušė plaukus. Esą, 
koks tu man šeimininkas, jei 
aš turiu tavo namuose didesnės 
teisės ir prie svečio ir prie pe
čio? Šeimininkas už tokią kal
bą burdingieriui per marmūzę, 
burdingierius atgal. Perbloškė 
burdingierius šeimininką ant 
grindžių. Bet šeimininkas atsi
kėlė, parito burdingierių. Ir da- 
vai, ir davai, ir “pošla batali
ja”, kaip rusai sako. Sukilo iš 
miego kaimynai, sukilo visas 
blokas. Ėmė šunys staugti ir 
katės miaukti. Tik auštant auš
relei viskas nutilo.... Tai matai
kodėl akys neišmiegotos.”

* * ♦
O štai įvykis, turįs kaipir 

|M)litinės reikšmės. Pasiturinti 
vietos gyventoja, p-ia Greičie- 
nė, važiavo su dukterimis au
tu pereitą sekmadieni, regis, 
per Wards, III., miestelį. Autą 
valdė p. Greičienės duktė. Be- 
važiuodamos leidės prasuko į)o- 
rą mašinų ir vėl įvažiavo au
tomobilininkų eilėn.

Bet ar nesustabdys jų poli
cininkas? Kur, girdi, skubina- 
tės? Sustabdė jis musų leides; 
reikalauja paaiškinimų. Tik štai 
jos iš paskos girdi balsą:

“Važiuokit!”
“O tu — kas tu tokis, kad 

duodi įsakymus?”, atsiliepia 
policininkas.

“Prieik arčiau, tai sužinosi”, 
pataria tas pats balsas, kuris 
liepė leidėms važiuoti.

Valandėlei praslinkus polici
ninkas moja ranka moteriš
kėms važiuoti. Jos nebelaukia 
antro ženklo. Važiuoja. Kiek 
toliau pavažiavus jas pralenkia 
autas, iš kurio buvo liepta joms 
važiuoti. Moteriškė girdi balsą:

“Don’t forget John Oberta!” 
Pasirodo, • kad naujasis 13 

tvardo komitimenas išgelbėjo

UŽSISAKYKITE 
MADŲ KNYGĄ

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. Halsted St. Chicaąo, III.

Petternų Skyrius

savo wardos pilietes nuo ne
smagumo. Obertos' patarnavi
mas buvo ne taip jau didelis, 
bet townofleikiečiai įvertina ir 
tokį patarnavimą. —kep.

Įkando šuva
Arthurą Karpų, 12 metų 

bernaitį, 3210 So. Emerakl 
avė., įkando šuva ėloj ties na
mais 3221) So. Emtrald avė.

Išgabentas psichiatri- 
nėn ligoninėn

Teddy Edikawskas, 831 W. 
34 plaee, 37 m., susirgo pro
to liga. Išgabentas ’ psichiatri- 
nėn ligoninėn 19 d. liepos.

Graboriai

S. D. L ACHA VICZ
Lietuvis Graborias ir 

Balzamuotoj**

2314 W. 23rd PI.
Chicago, IU.

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

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningaa ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių-

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. IL^.

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

J. F. Eudeikis Komp 
l’AGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Hermitage Avė, 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
- 1410 So. 49 CL, Cicero

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. TeL Blvd. 3201

Tel. Roosevelt 7532

S. M. SKUDAS
GRABORIUS

IR BALSAMUOTOJAS
Nubudimo valandoje 
suteikiam geriausį pa
tarnavimą. Palaidoj’- 
ma atliekame rūpes
tingai ir gražiai; bu
site pUnai patenkinti.

1911 Canalport 
Avė., Chicago.

Lietuvės Akušerės

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

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

Phonu Vfctory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSH1LLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Viršui Universal 
State Bank

Moterys ir mergi
no* kreipkitės su 

reikalais nuo 12 
iki 8 vakaro. Ki

tu laiku pagal su
tartį.

Autas sužeidė lietuvę
^■..1 ■ < ....

Ties 55-ttt gatve ir Ashland 
avė. auto nelaimėj lapo sužei
sta p. Konstancija Zaremba, 
3903 Dauphin st., 67 metų mo
teris. Sudaužyta galva, užgau
ta dešinė ranka, e

Dar vieną sužeidė autas

Autas sužeidė William’ą 
Burke, 3818 So. Wallace st. 
Nelaime pasitaikė Halsted gat
vėj ties 38-ta gatve. Auto šo
feris buvo Joseph Paulauski, 
738 W. 31 st.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa-

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių {tempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNEJR

Lietuvis Akių Specialistas

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

Nedėiioj nuo 10 iki 1

Jei abejoji apie savo ūkis, cik pas 

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenue 

ir 805 Eaat 47th Street 
Phone Kenwood 1752 
Praktikuoja 20 metą

25 Metų Patylimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

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

Pastcbekit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va
karo. Nedėliomis nėra skirtų va

landų. Room. 8.
Phune Canal 0523

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 2161 

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—8 ir 7—8; Ned, 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplevood Avė. 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res., 6641 South Albany Avenue 
TeL Frospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėiioj 10-12 d.

Ofiso ir Ke*. Tel. Boulevara 5913
DR. A. J. BERTASH

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

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

t JNAUJIENUS, UHopJ, IU 1 ________ ___ _______________ ____ ' t '
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Lietuviai Daktarai

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Res. 2359 S. Leavitt St., Canal 2830 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedalioj pagal sutarti

Re*. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 9257 
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicaro. IU.

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

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. Brunavrick 4983

Namų telefonas Brun*wick 9597
Ultraviolėtini šviesa ir diathermia

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO. ILL.

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

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

Ofiso Tel. Victory 7188
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South Western Arenu* 

Tel. Lafayette 4146 
Valandos ,

nuo 9 iki 11 v. ryto
n vi o 6 iki 9 vai. vak.

Dr. C. Kasputis
Dantų Gydytojas

Perkėlė aavo dantų gydymo 
kabinetą į naują vietą 

antrašu:

3335 So. Halsted St.
Pacijantai priimami kasdien 
nuo lotos vai. ryto iki 8tos 
vai., išskyrus ketvirtadienius ir 

sekmadienius.
Telefonas Boulevard 9199

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėiioj pagal sutarti

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectaJ 

Dr. J. W. Beaudette 
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

TELEFONAS CANAL 0464

Re*. Telephone Plaza 8200
DR. M. J. SHERMAN^ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 So. Loomia Street 

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

Telefonas Canal 1912 
Reaidence Tel. Fairfax 6353

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandoš:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų
7 iki 9 vak. Nedėk nuo 10 iki 12 diėn.

Res. Telephone Plaza 3200

DR. HERZMAN
- Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 21 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur 
gas ir akušeris.

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

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

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

Naktį So. Shore 2238, Crawford8283

Ofiso Tel. Victory 68113 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
Kukus Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted St„ Chicago 
arti Slst Street

Valandos: 1- -8 po piet, 7--8 vakare 
Nedėliomis ir ivenlad. 10—12 dieną

DR. G. L. MADGE
ČLASSIFIED APS.

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 labo* 

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 8:80 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 Iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880

Tel. Boulevard 0587 .
DR. MARYA 

D0WIAT—SASS
1707 V/. 47th St.

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

8 iki 2 vai. po pietų

DR. ELLEN L. COLLEk
OPTOMETRISTAS

Egzaminuoju akis. Pritaikau aki
nius,. išrašau receptus 

11055 Michigan Avė.
2 aukštas Parkway Bldg. sekamos 

durys nuo Parkvvay teatro 
OFISO VALANDOS:

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

Uždaryta utarninko ir ketvergo vak. 
Tel. Pullman 0463

Advokatai

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
8241 South Halsted St. t

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

Pėtnyčios

JOHN B. BORDEN
(John Ragdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St. Room 2117 
Telephone Randolph 6727

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

Namų Telefonas Republic 9660

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

Nedėiioj nuo 11 rvto i Vi 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 Si. ’ 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Park 8895

R WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullinan 5950 

Namų Tel. Pullman' 6377

Educational ■
Mokyklos

GREITAI IK PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą į devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tuksiančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsimo įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo šakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

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

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

PARDAVIMUI “Police Dogs” — 
kalė 2 metų, šunukas 7 mėnesių. 
Parduosiu nebrangiai. 11125 South 
Troy St.

Business Service
Biznio Patarnavimas

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Malevojam ir poplaruojam. Uilai- 
kom malevą, popferą, stiklus Ir t. t

3149 So. Halsted St
Phone Victory 7261

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

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

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė. 

Bershire 1821 
MR. PARIS

10% PIGIAU UŽ VISA DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

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

5% MAŽIAU Už CASH
NIEKO NEREIK ĮMOKĖTI — 24 

MĖNESIAI IŠMOKĖJIMUI
Suvedam plumbingą ir namų ap

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

& HEATING CO.
2701 Fletcher St, 
Independence 2905

SKOLŲ 1 IŠKOLEKTAVIMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL CLAIMS 
SERVICE BUREAU

Room 301 
163 W. Washington

Main 4020 Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jum* $100, $2007

PLUMBING & HEATING arba $800, imame legali nuoHm- 
ti. Pinigus gausite Į 12 valandų.

Geriausias Materiolas — Pigiausios 
Kainos. Greitas patarnavimas — Industrial Loan Service

Kreditas Visiems 1726 W. Chicago Avė., 
Kampa* Hermitage Av*.SOL ELLIS & SONS, Ine.

2118-20 S. State St. Victory 2454
4606-08 W. 22nd St. Cicero 130 Mes dirbame ir perka

me 1 ir 2 MorgičiusJOS. PAWLOWICZ &
SYRTOWT CO. į 2 dienas

LIETUVIAI 
HOT WATER AND PLUMBING PETRZILEK BROS.

Darbas garantuotas. 1647 W. 47 St.Geriausias patarnavimas
2032 W. 18 St. Tel. Canal 1269

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES darome 2 morgičius ant 

South Improvet Real Estate. $500
Mes atgausime juos per 
“garnishinent” teismą. Įsteig-

iki $5000. Lengvais išmokėjimais.
WINTON AND NARTEN

ta 1912 — 16 metų patyrimo. 
Kolektavimas, b* mokesčio. 
Patarimas dykai.

6820 S. Halsted St.
_____

MES darome 1, 2 ir B morgičius.
UNITED STATES NATIONAL 

ADJUSTMENT CO. 
8408 S. Michigan Avė. 

Viziry 4126

Eighteenth Bond & Mortgage Co. 
1618 W. 18th St.

I. F. Dankovvski, pres.
C. T. Dankovvski, ižd.

KONTRAKTORIUS PASKOLOS 1 IR 2
MORGIČIAMS

BUDAVOJU NAMUS 
GARADŽIUS, PORČIUS 5^ iki 6 nuošimčių. Mažas komisas 

Atdaras nuo 9 rylo iki 9 vakaro
ir pataisau senus, taipgi atlieku 

cemntinj darbą
Capitol Realty & Inv.Co.

3039 Lavvrance Avė.
S. A. ZOLP, Phone Independence 0440

834 W. 33rd St. Personai
Tel. Boulevard 0527 Asmenų Ieško

PAJĖŠKAU savo brolio Izidoriaus
Financial Masiulio, paeina iš Nemakščių. Chi-

Finansai-Paskolo* cagoj išgyveno 4 metus. Labai 
svarbus reikalas iš Lietuvos. Kas

PASKOLA namų savininkams nuo $100 
iki $500, be užtraukimo morgičių arba ki-

žinote apie ji praneškit.
JUOZAPAS MASIULIS,tokio užtikrinimo paskola pataisymams, ap- 

mokčjtmui taksų, assesmentų arba kitokių 203 W. Short Court
skolų. Greita pagalba. Prieinamos sųlygos. 

CENTRAL FINANCE CO. 
Room 514, 

City State Bank Building 
128-130 N. Wolls St.

Westville, III.

REIKALINGAS adresas arba in
formacijų apie Joną Bagdoną, kuris 
pereitą vasarą dirbo ant farmos ne-

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi | 24 

valandas.

toli Hinsdale, Illinois. Charles J. 
Michal, advokatas, 139 N. Clark St, 
Chicago, III.

Musų išlygos bus jums naudingos.
KreipkiUs pas 

M. J. KIRAS,
Aš MILIAUSKAS PRANAS paei

nantis nuo Alytaus apskr., Krokelau- 
kio valsč., Peršekininkų sodžiaus, pa-

8885 So. Halsted St jėškau savo giminių po motinos pu
ses būtent: Mr. Antano Nieciunsko, 
kuris jau daugel metų gyvena Ame-
rikoj ir tam atgal 1 metui įo antra
šas buvo toks: Mr. Thony Nieciunski,
Cambridge, Mušt?., U. S. of America

Ar Jum Reikalingi
North America, ir Vinco Skužinsko,
kuris taipat pirmiaus gyveno po šiuo 
antrašu: Vincas Skuržinskas, 53-4!)

Pinigai? 69th Lane (Woodill PI.) Maspeth, 
N. Y. U. S. of America. Kas žino

Mes turime užtektinai pi- apie juosius arba jųjų pačių prašau

nigų paskoloms, pirmiems atsišaukti — pranešti man už ką la
bai busiu dėkingas. Su pagarba,

ir antriems morgičiams. Pi
gios kainos. Nėra ured

Sr. Miliauskas Pranas — 650 — a/c. 
The First National Bank of Boston, 
Fliorida 99 — Buenos Aires, Argen-

tapė”. tina.

HELBERG BROS. I. EJSU našlė, gerai atrodanĮi,
jėškau apšivediniui vyro nuo

Room 607
192 N. Clark St.

35 iki 40 metų amžiaus. Malo
nėkite rašyti laišką sekamu ad- 
resu. P. 0. Box 132, South

1 ,
Haven, Mich.

(Continued on page S). .... r--, 
A* •

Financial
_____FinanHai-PaskoliMį______

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

Talephone Victory 0562
Daro paskolas ant 

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

vakaras

BE KOMISO
Mažos Paskolos 

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

Petrzilek Bros.
1647 W. 47 St.

Paskolos suteikiama
• j vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate » 

kontraktus

INTERNATIONAL
INVESTMENT
CORPORATION

Kapitalas $500,000.00 

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

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi- 
čius.

JUSTIN MACKIEWICH 
2342 So. I^eavitt St~ 

Phone Canal 1678
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Personai 
__________ Asmenų Ieško__________

VELTUI
Patęstai, Vaizboženkllal, Copy- 

wrighta Rašyk šiandie. Patentų 
reikalai! kreipkite prie manąs au 
pilnu ušaitikėjimu. Teisingas ir 
Greitai patarnavimas.

B. Pelechovvicz
Ragiitered Patent Attorney, 

2810 W. Chicago Avė. 
Dept. 7 

Chicago, III.

Partners Wanted
» Pusininkų Reikia _____
JĖŠKAU partnerio, pageidaujama 

moteris, (| rooming house ir soft 
drink parlor biznį. Tel. Lafayette 
8916.

Help VVanted—Malė 
_________DarbininkŲ Reikia
REIKIA LIETUVIU AUTOMOBI
LIU PARDAVINĖTOJŲ — PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus paidavinėjot au

tomobilius pirmiau, ar ne, dabar yra 
puiki proga išsimokinti kaip parda
vinėti automobilius ir uždirbti gerą 
algų. Jus mokinsitės 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 SL, Chicago, III.

REIKIA salesmenų ir kolektorių. 
Alga ir komisas. 357 W. 63rd St. 
Room 301-303. Klauskit M r. Schopp.

PAJĖŠKAU gero janitoriaus ir 
geros vietos ant išmainymo. Aš tu
riu daug dąrbo ir gerą vietą. Prie
žastis su savininkais nesutinku. Ant
rašas, Naujienos, 1739 So. Halsted 
St., Box 1097.

REIKALINGAS flat janitorio pa- 
gelbininkas .Nevedęs. Turi būti uni- 
jistas arba prisirašyti prie pnijos. 
1635 So. Mobile St.

REIKIA agentų dėl Life Insurance 
patyrimas nereikalingas, mokam al
gą ir komišiną. 4650 So. Ashland 
Avė. Room 203.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKIA merginos 16 arba 17 me
tų amžiaus, pagelbėti senai moterei 
kas pusdienį. Turi švariai atrodyti. 
Atsišaukit Širs. Ruskin, 3916 W. 19 
St. Phone Cravvford 8196.

Furnished Rooms
RENDON kambarys dėl vedusios 

poros arba dei pavienių. Kamba
rys gražus, su visais parankamais; 
gražioj apielinkėj Portage Park. 
Kam reikalingas, atsišaukit, Telefo
nas Palisade 5088, 5322 Pensacola
Avenue.

RENDAP kambarys dėl vieno ar 
dviejų vaikinų su valgiu arba be val
gio. 3031 So. Union Avė.

LIETUVIŲ KOTELIS
Pigiausias gyvenimas dėl darbinin

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

P. GADE1KO, sav. 
1606 South Halsted Streeet, 

CHICAGO. ILL.

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

RENDAI kambarys vienam vaiki
nui su visais parankamais, gražiame 
name, 2 lubos. Victory 3187, 3002 So. 
Emerald Avė.

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

RENDAI kambarys, vyrams ant 
mėnesio $7,00, vedusiai porai $10,00. 
O. S., 1921 Canalport Avė. Ist floor 
i n front.

RENDON kambarys dėl vaikino, 
blaivo ir švaraus apsiėjimo, prie 
blaivios šeimynos, Marųuette Manor 
apielinkėj. 6723 So. Maplevvood Avė. 
Tel. Republic 7129, 2 lubos.

KAMBARYS ant rendos gražiam 
name, karštu vandeniu šildomas, su 
valgiu ar be, 7030 S. Campbell Avė. 
Imos lubos. Hemlock 0612.

RENDON apšildytas kambarys 
mažoj šeimynoj, su ar be valgio. 
3316 W. 55 St. Tel. Republic 8214.

RENDAI kambarys 1 vaikinui ar 
merginai, be valgio, kambarys švie
sus ir su visais parankamais, 2 lu
bos. 3362 S. Auburn Avė.

For Rent
RENDAI Storas su . 5 pagyveni

mui kambariais, geras bile kokiam 
bizniui, galima užsidėti soft drink 
parlor, randasi 4213 So. Campbell 
Avė. Atsišaukit prie savininko po 5 
vai. vak. 4217 S. Campbell Avė.

RENDON 4 dideli ir šviesus kam
bariai, su maudyne, 1 lubos, 933 W. 
34 PI. Savininkas, 3237 S. Auburn 
Avė.

Musical Instrumento
Muzikos Instrumentai

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

S. CAMPBELL 
6512 S. Halsted St.1 n.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-.. _ - -

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

Lengvais išmokėjimais pagal
• jūsų norą

Atdara vakarais utarninke, ketverge 
ir subatoj

Kessel Bros. Furn. Co.
4312 Cottage Grove Avė. *

4 KAMBARIŲ nauji rakandai, 
$180. 4 kambarių neatsišaukusių ra
kandai, $80. Jūsų kreditas/yra ge
ras. Lengvais išmokėjimais, jūsų 
Easiulyta kaina. Atdara vakarais, 
•astatymas bile kur dykai. Ajax 

Furniture Co. 1434 W. Madison St.

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

BISKĮ VARTOTI
pulkus mohair aeklydioa setas SH3.S0 

MOO Frieze seklyčios setas ...........  $87.80
■j&OO 4 Arnotų walnut miegruimio

setas .................................-..............., $88.80
>150 Uratus valnus vairumo kamba-

barto setas ___________ —.________ 868.80
876. 9x12 VVilton kaurai.......... $22.80
$28. 6 Arnotų pusryčiams setas____ $8.60

Available Fireproof Storage
7728-32 Stony Island Avė 

Atdara kasdie iki 10 vai. vakare. 
Nedalioj Iki 0.

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

SCHVVARTZ BROS. STORAGE 
640 E. 61st Street

Automobiles
Durant sport touring, kaip nau

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

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

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

McDERMOTT MOTOR SALES 
7136 S. Halsted Triangle 9330

NAUJI MODELIAI
Nuo 8 dienos Liepos, jau Studeba- 

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

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

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

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

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

D. KURAITIS ir A. KASULIS 
Savininkai

M & K Motor Sales
Chicagos seniausi ir atsakanMaust vartotų 

karų pardavinėtojai. 100 garantuotų vartotų 
karų, pi Iii ai įrengti, gerame niechanifikame 
stovyje, karai parduodami nuo #180 iki 
$2000. Mes turimo karą kuris tinka vi
sokiems reikalams. Cash, išmokėjimais, 
mainais.

0811-13 So. Halsted Sv.

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 įrengti, naujų ka

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

HALSTED AUTO SALES 
2560 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 7 pasažierių sadan, 
arba mainysiu ant mažesnio. Bar
genas. 2126 S. Halsted St. 2 fl. • .

PUIKI PROGA. Priverstas par
duoti savo vėliausio modelio Buick 
“Master Six” sedan, pats vartojau 
tik kelis mėnesius, jis yra visai kaip 
naujas. Turi originalius baloon ta- 
jerus, 4 ratų brekius, nėra nei vieno 
jrėžimo, taip kaip naujas karas. Rei
kia pinigų, parduosiu už $475, man 
jis kainavo $2300, tik keli mėnesiai 
atgal.

Atsišaukit nedėlioj,
2231 North Kedzie Avė.,

1 apt.

PARDAVIMUI Essex sedan, 1926, 
karas geram stovyj ir atrodo kaip 
naujas, kaina, $225. 2 lubos. 3362 S. 
Auburn Avė.

Automobiles
SAVININKAS parduoda Buick se

dan, *8 model, kaip naujas, pats var
tojau tik biskį, jis yra 1 klesos sto
vyje, parduosiu už $250. Pardavi
mo priežastis, man reikia pinigų dėl 
biznio. Man jis kainavo $1400 visai 
nesenai. Galit matyti nedėlioj.

3645 W. Polk St.
1 fl.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA labai pigiai Lunch 
Ruimis. Renda labai pigi, kamba
riai užpakalyj. pragyvenimui, apgy- 
ventoj apielinkė ir prie didelių dirb
tuvių. Priežastis pardavimo, turiu 
2 biznius.

JOHN ZILEWICH, 
12215 So. Halsted St. 

Pullman 0295

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

J. BUDRIK, 
3254 So. Morgan St.

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

PARDAVIMUI groseriukas ir sal
dainių krautuvė. Pardavimo prie
žastį, patirsit ant vietos. 4240 So. 
Artosian St.

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

Kreipkitės
3352 So. Halsted St.

, Tel. Yards 6751

VALGYKLA kampas 35 gatves, 
dėl mirties šeimynoj, parduodu pi
giai. Tel. Victory 1148.

PARDAVIMUI grosernė 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

PARDAVIMUI soft drink parlor.
3955 Archer Avė.

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

Kreipkitės pas
C. P. SUROMSKIS AND CO. 

3352 S. Halsted St.
Tel. Yards 6751

PARDUODU grosemę ir bučemę, 
dėl svarbios priežastiss. Box 1098, 
Naujienos, 1739 S. Halsted St.

PARDAVIMUI soft drink parlor 
arba rendon. Paul Tischler, 5528 
So. Robey St.

PARDAIVIMUI saliunas 3152 So. 
Wallace St. ir Malt & Hop Storas. 
1009 W. 59 St. Priežastis, turiu 2 
bizniu.

PARDAVIMUI 3 krėslų barbernė, 
registeris, elektriniai kliperiai, mii- 
sage mašina. Gali pasilikti ant vie
tos arba kraustytis kitur. 1222 No. 
Lincoln St.

PARSIDUODA 2 čeverykų taisy
mo krautuvės, pigioms kainomis. 
Elektrikinės mašinos, priverstas par
duodi, vienas negaliu užlaikyti. Atsi
šaukit greitai. 751 W. 32nd St. ant
ras, 3451 So. Wallace St. Klauskit 
Ant. Stanevich.

PARDUODU Soft Drink Padorių 
su Rooming House. Geras išdirbtas, 
pelningas biznis. Viena našlė, nega
liu apsidirbti. 2122 W. 18th St.

PA RIMAVIMUI bučernė ir groser
nė arba mainysiu ant bile ko. Par
davimo priežastis patirsit ant vietos. 
Box 1099.

PARDAVIMUI labai pigiai kepyk
la. Priežastis pardavimo — tūrių ki
tą biznį. A. Vertelka, 3339 So. Au
burn Avė.

GAZOLINO STOTIS GEROJ 
VIETOJ

Parduosiu arba išranduosiu, turiu 
trumpu laiku išleisti, nes turiu du 
bizniu. Išranduosiu labai pigiai.

Atsišaukit į Stora.
3356 So. Halsted St.

Telefonas Boulevard 2781

PARSIDUODA grosernė su namu, 
2 augštai po 4 kambarius. Ne
brangiai greitam pardavimui arba 
mainysiu į namą, Cicero apielinkėj. 
717 W. 21st PI. 
___ 1________________,_________________ '

PARDAVIMUI kriaučių šapa, lie
tuvių apgyvento] apielinkėj. Valymo 
ir prasminio, nebrangiai. 2353 So. 
Oakley Avė.

PARSIDUODA soft drink parlor, 
3 kambariai užpakaly, 6 kambariai 
viršuj. Lysas. Pigiai. Randos 
$40.00. 540 W. 18 St.

PARDAVIMUI maža grosernė ir 
cigarų krautuvė, pigiai. Priežastį 
(►ardavimo, patirsit ant vietos. Ga- 
ima matyti nedėlioms. 3551 South 

Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas su namu 
ar be namo, pigiai. Priežastis — 
išvažiuoju į Lietuvą, 1942 Canal
port Avė.

Business Service
Biznio Patarnaviinas

PARDUODU minkštų gėrimų už
eigą. 4935 S. Halsted St.

PARSIDUODA saliunas, ilgas ly
sas, renda nebrangi, 4 rūmai pagyve
nimui. 5187 Wentworth Avė.

PARDAVIMUI restaurantas, biz
nis senas ir geras, visokių tautų 
kolonijoj. 669 w. 14 St.

Exchaftge-—Mainai
KĄ TURITE MAINYMUI?

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

A. GRIGAS
8114 So. Halsted Street

Tel. Victory 4898

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

Sawyer Avė.
• 4 apt. mūrinis, pečium ir furnas 

šildomas, geroj vietoj, mainysiu j 
bungalovv arba lotą.

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

Cash nereikia turėti mainant į 
šiuos namus.

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

MR. L1NDMAN, 
Verną Real Estate Co. 

5007’/i) Irving Park Blvd.

MAINYSIU NAMUS MAINYSIU
7 ruimų ir maudynė, pilnai įreng

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 Michigan ežero 
kranto. Kas norite gyventi ant tyro 
oro, ir gauti sveikatos, kreipkitės 
pas mus.

Taipgi, jeigu norite pirkti “Road 
House”,. Kotelį, Farmą, mes turime 
ant pardafimo.

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

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

Kenosha, VVisconsin

Farms iFor Sale
_________ Ūkiai Pardavimui_________

MODERNIŠKA 210 AKRŲ PIE
NININKYSTĖS FARMA

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

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

Phone 364

Extra, Extra, Pranešu
Visiems gerai žinomas teisingiau- 

sis ūkių pardavėjas P. D. Andrekus 
iš Pentwater, Mich., aš busiu Chica
go, July 20-21 ir grįšiu atgal 22, po 
pietų, galėsite važiuoti sykiu. Aš 
turiu kėlės ukes labai puikes ir la
bai žema kaina; taipgi turiu ir ant 
mainymo, o sučėdysi $2000 ir dau
giau.
6943 So. Talman Avė.

CHICAGO, ILL.

90 AKRŲ vištų ir javų auginimo 
farma. Taipgi turime ir kitų labai 
gerų farmų. Atsišaukit ir reikalau
kit pilno surašo.
F. H. MAYNE FARM AGENCY 

749 Broadway, 
GAHY, INDIANA

DIDELIS FARMŲ BARGENAS
40 akrų farma.
68 akrų farma.
83 akrų farma.
80 akrų fauna.
160 akrų farma. '

Gyvuliai ir mąšinos. Geri bu
dinkai, žemė lygi. 50 mylių nuo 
Chicagos. Mainysiu ant nuosavybės 
mieste.

FARM AGENCY . \
5183 S. Halsted St.

Tel. Yards 6657 arba 
Boulevard 2057

Real Estate ^or Sale
Namai-žeml Pardavimai

PARDAVIMUI 6 kambarių bunga- 
low, karštu vandeniu šildoma, 2 ka
rų Ramdžius. Basemente yra Sto
ras. 4437 S, Rockvvell St.

PARDAVIMUI 3-4 kambarių na
mas, $4500, cash $500, kitus kaip 
rendą. Rendos $16 ir $18. Jūsų 
proga visam gyvenimui. 1445 S. 49 
Avė., Cicero, III.

PARDAVIMUI medinis namas, 2 
pagyvenimų, 5-6 kambariai, muro 
beismantas, karštu vandeniu šildo
mas pirmas aukštas. Kaina $7,500, 
arba mainysiu ant lotų, cottage, arba 
biznio namo.

2837 W. 38 PI.
Lafayette 5818

2 AUKŠTŲ medinis namas, 5-4 
kambarių flatai, su mažu cementiniu 
skiepu, 47 St. ir Talmnn Avė., mai
nysiu J grosemę arba bučernę. Piet- 
kevvicz & Co., 2608 W. 47 St.

PARDUODU 2 flatų bizniavą na
mą su štoru, 2 karų garažas. Savi
ninkas, 5840 S. Kedzie Avė., 2 augš- 
tas. Tel. Prospect 7196.

PARDAVIMUI 5 kambarių cot
tage, 2 kambariai ant viškų, furnas 
šildomas, naujai maleyotas, parduo
siu pigiai. 6629 S. Oakley Avė.

Real Estate For Sale
Namai-2emė Pardavimui

PARDAVIMUI 1 akras žemės, 
mūrinis bungalovv 6 kambarių, yra 
elektra, vanouo, barnė ir garažas. 
Yra ančių, vištų ir daržovių. Kaina 
$13,000. 10620 S. Hamlin Avė;

SAVININKAS parduoda muro na
mą su bučernę ir grosemę, cesh biz
nis švedų ir vokiečių apgyvento vie
ta. Priimsiu 2 flatų namą arba fnr- 
mą 160 akrų geros žemės, su budin- 
kais. Arba mainysiu į 2 flatų na
mą.

6001 S. Carpenter St. 
Tel. Englevvood 2116 

$500.00
Kodėl negyvent savo locname na

me? Mokėti į savo kišenių tuos 
pačius pinigus kuriuos mokate už 
rendą. Mes turime likusių keletą 
mūrinių bungalow kuruios galit pirk
ti $500 įmokėjus, kitus išmokėjimais. 
Randasi gražioje vietoje. Atsišaukit 
šianrie dėl pasikalbėjimo. O jei tu
rit lotą, mes jums pralim pastatyti 
bile kokj namą, lengvais iftmokSjimais. 
Tik veikit greit. Mutykit Mr. Traut.
B. CIMAGLIO & CO. Home Builders 

7168 and 7039 W. Grand Avė.

PARSIDUODA du namai ant vie
no loto: 1-mas 2 flatai po 5 kamba
rius, karštu vandeniu šildomi; 2-tras 
7 kambarių “Cottage”, furnasu šil
domas. Viskas labai gražiai įtaisy
ta. Parduosiu pigiai nepraleiskit to 
bargeno!

7230 So. Talman Avė., 
Tel. Republic 8935

NORIU mainyti namą į biznį. Na
mas medinis 4 gyvenimų, 2 po 4 ir 
2 po 5 kamb. 635 W. 46 PI.

2 FLATŲ mūrinis namas, 5-5-7, 
garu šildomas, 2 karų karažas $9,700 
$500 įmokėti. Mainau j mažesni 
namą, priimsiu lotą arba automobi
lių. Rašykit savininkui. 4726 W. 13 
St. Cicero, III.

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

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

DIDELIS BARGENAS
$4950, 1931 So. 17th Avė., May- 

wood, 4 kambarių kelastone bunga- 
low, maudynė furnace ir pečium šil
doma, karštas ir šaltasf vanduo, stik
linis porčius, beismantas po visu, 2 
karų garažas, valstijos gatvė, šali
gatvis išmokėta, išrenduota už $40 
j menesį. Priimsiu automobilį, na
melį ar lotą. South arba South West 
Matykite arba rašykit.

H. CHAPULIS, 
4601 So. California Avė.

2 lubos

BARGENAS
Pardavimui 2 aukštų medinis- na

mas, 4 flatai po 4 kambarius kiek
vienas, kaina, $5000, išmokėjimais, 
randasi 37(74 S. Emerald Avė.

Taipgi 4 kambarių cottage, ak
ro žemės, yra karvė ir vištų ir vi
sokių krūmų, randasi prie 5222 So. 
Nottingham, 1% bloko j šiaurę nuo 
Archer, kaina, $4200, išmokėjimais.

Del tolimesnių informacijų pasi- 
matykit su

J. N. Zewert & Co.
4377 Archer Avenue 

lafayette 5313

NEPRALEISK NEPAMATĘS
5- 5 kambarių naujas muro namas, 

Storas baismante, vandeniu šildo
mas. Kaina pigi, įmokėt tik $3000.

6- 6 kambarių, 2 karų garažas, su 
baismentu, kaina pigi, įmokėt tik 
$1000.

5-5 kambarių su baismentu, 2 ka
rų garažas. Kaina pigi, įmokėt tik 
$1000, lotas 36x125.

Visi tie namai randasi geroj vie- 
toi Brighton Parke. • .

Taipgi turiu 3 akrus žemės (labai 
grežioj vietoj 79 Archer, Justice 
Park. Kaina pigi, arba mainysiu ant 
miesto prapertės. Savininkas

JUOZAS VILIMAS
4558 S. Washtenaw Avė.

Phone Virginia 2054

BRIGHTON PARK 
BARGENAI

2 AUĘŠTŲ medinis na
mas, 1—4 ir 1—5 kambarių 
flatų, cementiniu pamatu, 
kampinis lotas, netoli lietu
vių bažnyčios ir mokyklos, 
$1000 cash, kitus lengvais 
išmokėjimais, 44 Str. ir 
Maplewood Avė.

2 AUKŠTŲ mūrinis na
mas. 6—6 kambarių, yra 
skl®as ir viškai, karstu 
vandeniu šildomas apt., 2 
karų garažas, 33 pėdų lo
tas, $2500 cash, kitus leng
vais išmokėjimais.

Turime ir kitų daug bar- 
genų pasirinkimui.

RUBIN BROS.
Namų Statytojai 

4155 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 8705

......................................................................................................-R

Real Estate For Sale
Namai-ženiė, Paj.įayi"1“! ,  

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 Avė.
TURIU PARDUOTI savo 4 lotus 

už “Cash” arba mainysiu j bunga- 
low bei j nebrangu dviejų flatų na
muką, 2 latai randasi prie 58-tos 
gatvės prie pat So. įtariem Avė. 
Visi įrengimai; kiti 2 lotai prie 69 
Place, tarp Central Park Avė. ir 
Crawford Avė. — vienas blokas nuo 
Marųuette Parko — čia tiktai yra 
šalygatviai ir vanduo. Visi lotai po 
30 pėdų. Kreipkitės tiesiai prie lotų 
savininko

MICKEVIČIUS 
1739 So. HalRted St.

Dešimts Stanko & Co.
Mainų

1. Gasolino Stotis su garadžiumi ir
salesrumiu. z

2. Šešių flatų muro namas Marųuet- 
te Park.

3. šešių kambarių medinis vasarna
mis su nedideliu plotu Žemės, 
prie gražios leikos, visiems lietu
viams žinomam Woodboro, Wis. 
miestelyj.

4. Trys muro krautuvės ant Kedzie 
prie pat dirbtuvių, dvi krautuvės 
išnuomuotos, o trečioje yra gro- 
sernės rakandai. Kas nori vie
ną biznį atskirai, taipgi galima 
parduoti ar išnomuoti.

5. Dviejų flatų muro namas po 4 
kambarius ant Bridgeporto.

6. Keturių flatų muro namas po 6 
kambarius su pečiais šildomas, 
Southsidėj.

7. Trijų flatų naujas muro namas, 
Cicero].

8. 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.

STANKO CO.
5076 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6036
SPECIALIAI. 5 kamb. bungalow 

su octagon frontu^ Vienas gražiau
sių namų Marųuette Manor. Savi
ninkas turi parduoti ir numažins 
kainą nuo $9700 iki $8500. Tiktai 
$1000 cash reikia.

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 į mainus. Atsišaukit. 2521 W. 
63rd St. Telephone Prospect 8760.

~ EXTRA MAINAI “
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 
BARMENAS

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

EXTRA BARGENAS
l ■ , * ■

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 bungalow.

Ant maino naujas muro namas 2 
po 6 kambarius ir 2 karų garažas, 
naujai auganti apielinke. Mainys ant 
bučernes ir grosernes.

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'1 
namas, gera apielinkė, 56 Wood St. 
ir Garfield Blv., mainys apie 111 St. 
apielinkėj.

Jei kas norite parduoti bile kokį 
biznį už cash, tai meldžiu pranešti, 
aš turiu kelis žmones su pinigais, 
katrie Ieškosi 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 properčių.

PAUL M. SMITH
Real Estate, Loans and 

Insurance 
Notary Public

4457 So. Talman Avė. 
Phone Lafayette 0455 

Chicago
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Real Estate For Sale
Namaj-Žeinči Pardavimui

KAMPINIS 7 kambarių mūrinis 
bungalovv, stikliniai porčiai, įmūryta 
vana, aplinkui krūmai, 2 karų mū
rinis garažas, tinka trokams ar ka
rams, iš fronto įvažiavimas, kaina 
$11,000.

Atsišaukite
5358 S. California Avė.

BARGENAS
e flatai po 5 kambarius, karštu 

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

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

BUNGALOW BARGENAI — Mo
derniški nauji muro bungaloW, karš
tu vandeniu šildomi, .tile vana ir 
stikliniai porčiai, tiktai $2,000 įmo
kėti, kitus kaip rendą po $70 j me
nes}. Mes taipgi «alim pastatyti 
ant jūsų loto kok| tik norit bunga- 
low. O. Vandenvars, Bev. 6540.

$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
pakaliniai porčiai, plieninis Quaker 
furnas. Elė cementuota ir apmokėta, 
gatvė irgi. Kaina $8700. 1 blokas nuo 
karų, netoli mokyklų ir bažnyčių.

AR JUS TTJRIT LOTĄ?
Mes pabudavosim namą ant jūsų 

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

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

Central 5901-2-3

CERTIFIED NAMAI 
Statomi per Carpenter

Puikios rezidencijos, 2 flatų, 6 
kambariai apačioj, 5 viršui, $11,000 
$750 įmokėti, po $80 į mėnesį. Yra 
visi reikalingi įrengimai. Lai vienas 
flatas užmoka jūsų rendą. Kamba
riai dideli ir šviesus, puikiai deko
ruoti, aržuolinės grii.dys, porčiai, 
puikiausi virtuvė, Grane plumbingas 
įmūryta vana, cementinis skiepas, 
skalbykla, 37^ lotas, netoli gražiai 
medžiais apsodintos Wilcox ir Maple 
Avė., prie valstijos kelio, vienas blo
kas nuo biznio sekcijos, 45 minučių 
važiavimo nuo vidurmiesčio.

L. S. Carpenter & Co. 
Statytojai 

Garfield State Bank Bldg., 
Madison and Cravvford.

Room 812.
Phone Van Buren 1600 

Arba šaukit 
Downers Grove 491

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

LIETUVIŲ ATYDAI. Mes pa
statysim ant jūsų loto bile kokį 
bungalovv kokį nornt. Plieno kons
trukcijos, mūrinį, įrengtą moderniš
kai ir įvesim plumbingą. Atsišaukit 
šiandie dėl apskaitliavimo ir planų.

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

PARDAVIMUI 6 kambarių bun
galovv, karštu vandeniu šildomas, ar
žuolo trimas, stikliniai porčiai, lotas 
30x125, labai pigiai. šaukit Pros
pect 4388.

TIKRI BARGENAI
5 kambarių naujas mūrinis bun

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

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

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

Tel. Yards 6751

GERA PROGA, JEIGU SU 
MAŽU PINIGU

Parduosiu 5 flatų namą su štoru. 
Galite pirkti su bizniu, arba vieną 
namą. Greitam pirkėjui $2000.00 
cash, $10,000 morgičio.

šaukit savininka,
J. JANULIS, 

3218 Maypole Avė. 
Tel. Kedzie 0708

PARDAVIMUI labai pigiai du 
namai arba vienas, arba mainysiu. 
Kas ką turit. Savininkas, 2 fl. 929 
W. 35 PI.

PARDAVIMUI pigiai 9 kambarių 
moderniška medinė rezidencija, 2 
karų garažas, žemė 132x125, yra vi
si įtaisymai. Pagal reikalą, pada
linsiu žemę. Jei norit, išmokėji
mais.

A. J. BUSSCHER, 
1014 — 17th Avenue, 

Melrose Park, III.

NAUJA BUNGALOW į Stickney 
— $5500, lengvais išmokėjimais — 
44 ir Wenonah. Atstovas ant vie
tos. Tel. Englevvood 3716.

DIDELIS BARGENAS. Pardavi
mui mūrinis namas, 2 flatai po 4 
kambarius, 2 karų garažas. Parduo
siu už $4900. 3619 So. l>ovve Avė.
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