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Pilsudskis Manąs Pasiskelbti Ltilp5Ži?
pagalbosLietuvos Karaliumi

Vilnius — busianti jo sostinė. Vokiečiai ir 
rusai daboja Lenkijos žygius. Bolševi
kų militaris atstovas Kaune

Jie nori atnaujinti eksploataci
ją Liepojaus-Romnų gele
žinkelio

Vil-

pra-
Bal-

cago Tribūne” pranešimu, 
“Lietuvos Aidas“, oficialia 

Lietuvos valdžios laikraštis, 
paduodąs sensacinę žinią, kad 
Pilsudskis savo kalboj, kurią 
jis pasakys Vilniuj rugpiučio 
12 d., manąs pasiskelbti kara
liumi Lietuvos sostine 
niuje.

Tuo patim “Tribūne“ 
nešimu, laikraštis “Žydų
sas” paduodąs žinių iš Vokie
tijos, kad Pilsudskis davęs 
Voldemarui tokį pasiūlymą: 
Lietuva tegul išsižada Vil
niaus; atlyginimo už Vilnių ji 
tegul ima tris mažus mieste
lius prie Lenkijos-Lietuvos sie
nos. Be to, Pilsudskis priža
dąs Lietuvai, kaip atlyginimą 
už Vilnių, dalį rytų Prūsijos 
ateity. Lenkija gi pasilaiky-

sijos militaris atašė Subakov. 
Jis turėjęs visą rytmetį pasi
kalbėjimą su Lietuvos karo 
ministeriu Daukantu. Po to 
buvo išvykęs aplankyti lietu
vių kariuomenę Lenkijos pa
sienyj.

Sovietų spauda vėl perspėja 
Lenkiją, kad Rusija eisianti 
Lietuvai pagalbon, jei Lenki
ja ją pultų.

Vokietija taipgi bijanti len
kų ambicijų. Ir ji, kaip Rusi
ja, linksta lietuvių pusėn prieš 
Lenkiją.

RYGA, Latvija, liepos 27. 
— Latvijos valdžia rengiasi 
kreiptis j Tautų Lygos rudens 
posėdį prašymu padėti jiems 
atnaujinti operavimą vadinto 
caro laikais Liopojaus-Romnų 
geležinkelio. Tas geležinkelis 
eina per Latviją, Lietuvą, Len
kiją j sovietų Rusiją.

Delei 'nesusipratimų tarp 
Lietuvos ir Lenkijos Liepojos 
tapęs atkirstas nuo susisieki
mo su Lenkija ir 
sija ' patogiausiu 
Miestas delei to

pietine Kū
jam keliu, 

kenčiąs ir

Kad atrtaujinus
j tuo geležinkeliu, Latvija pra-1
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Virginia l)rew, kuri nusiskandino New Yorke Hudson 
upėj, kuomet rašytojas Maxwell Bodenheim, buvusis chicagie- 

susisiekimą .. ....... . ... ... . . . ...1 tis, pareiškė jai, jog jos eilėraščiai yra niekam tikę.
Lietuvoj jausmą susiriipi- J Sv8ial)ti Tautų Lygą paskirti ................. - =—..............-
— — įvykusio su- komisija tvarkyti šio geležio-1 j ■ < .

-. irJf‘nkU Pa“ kelio liniją tarp Lietuvos ir, Lokautas grūmoja
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nimo dėl nesenai ] 
sikirtimo lietuvių ir 
sienio sargybų, kuriame kele
tas lenkų kareivių 
šauti.

Kauno teismas 
metams kalėjimo

buvo pa-

nuteisė 8
___ _ ____ ______________ ______ ___u__  komunistą 
sianti Karaliaučių. Tokį planą1 Izaką Lifšitcą, areštuotą, kai 
siulijąs taipgi dabartiniu laiku jis grįžo iš trečiojo internacio-

Lcnkijos pasiunti- nalo kongreso. Lifšitc, esą, ko
munistų suvažiavime pasakęs

nepraktiška, 
sianti Lietuvę 
statyti savo 
kur gelžkt lio 
niaus kraštan.

Latvija x»rašy-j 
leisti jai pasi-

linija įeina Vii-

500,000 Anglijos 
darbininkų

Suvienytos Valsitjos 
ir Chinija pasirašė 

sutartį

Lietuvos Žinios
Pirmieji Klaipėdos lie
tuvių gimnazijos abitu- 

rijentai

KLAIPĖDA, liepos 7. — šie
met Klaipėdos lietuvių Gimna
zija išleido pirmąją savo abi- 
turijentų laidą. Gimnaziją bai
gė 15 abiturijentų; 8 berniu
kai ir 7 mergaitės.

Nikaragua konser
vatoriai susivienijo 

rinkimams

Vilnijos Gervėčių para
pijos lietuviai pasitiko 
arkivyskupą juodomis 

vėliavomis

M. Zaleski, i 
uis Londone.

Žinios tikrai sensacingos ir Į kalbą, kad revoliucija Lietuvoj 
išrodo “persūdytos”.

“Tribūne” taipgi praneša, 
kad Kaune lankėsi Sovietų Bu- mę.

daranti spartų progresą, ir 
pranašavęs diktatūros puoli-

MANCHESTER, Anglija, lie-

Indijos kunigaikščių 17 feLracija^'nT^V^ 

konferencija Lon- ju lol(aut« savo darbininkams.

Amerika pripažino Chinijos 
valdžią

done

Japonija kalba 
apie naują sutartį 

su Chinija

TOKYO, Japonija, liepos 27.
Suv. Valstijų užsienio sek- 

retoiiui, Kellogui, pareiškus 
pirm poros dienų, kad Ameri
ka yra nusitarusi padaryti 
naują sutartį su Chinija, da
bar prabilo žymus Japonijos 
politikierius, labai artimas sa
vo valdžiai. Baronas Gonsuke 
Hayashi pareiškė, kad vienin
telis dalykas, kurio turinti bi
joti Japonija ir kitos valsty- 
1m"s Chinijoj, tai suirutės. Jei
gu, girdi, butų užtikrinta tvir
ta valdžia pietų Chinijoj, tai 
padėtis kitose šalies dalyse ma
žai ką reikštų.

Šituose Hayashi žodžiuose 
nužiūrima, kad ir Japonija 
duoda suprasti, jogei ji, jei 
kas, sutiktų padarymui naujos 
sutarties su Chinija.

Anglai pusėtinai sujudę dėl 
Kellogo pareiškimo, kad 
rika pasiryžusi daryti 
sutartį su Chinija. Jie 
kad Amerika, prabilusi
apie naują sutartį, taikosi pa
sigauti chiniečių simpatijas ir 
išgauti privilegijų Amerikos 
ta vorams ir Amerikos 
lui Chinijoj anglų ir 
kaštais.

LONDON, liepos 27. — šio
mis dienomis eia Icon-
fernecijos tarp Anglijos dip- 
lomatų ir Indijos kunigaikš
čių. Konferencija gali turėti 
labai rimtų pasėkų Indijos at
eičiai.

Viena didžiausių Anglijos ko-i 
lonijų yra Indija. Bet Angli-: 
ja valdo tiesioginiai tik pusę | 

Monar- Gudijos. Kita šalies pusė susi- 
. deda iš atskirų nepriklausomų 

nacionalistų idealas. vie,la nuo kitos valstybių, ku-

Monarchizmas — Vo- 
kietijos nacionali

stu idealas

Lckautas, jei bus paskelbtas, 
palies 500,000 darbininkų. Tą 
žygį Anglijos šeimininkai ver
pėjai padarysią, kad palengvi
nus priimonC'H naštij.. 
busiąs paskelbtas rugpiučio

Ame- 
nauję 
sako, 

pirma

kapita-
japonų

Cholera Filipinuose

BERLINAS, liep. 27. — Pot
sdame šiomis dienomis įvyko 
Vokietijos nacionalistų parti
jos vadų konferencija. 1------
chizmas, konferencijoj pasiro
dė, yra i 
Jaunesniųjų partijos narių gru-;r’as va^() daugiau kaip šim- 
pė, vadovaujama Lambach’o, tas kunigaikščių. Jų kiekviena 
patarė konferencijai liautis turi savo sutartį su Anglija, 
svajojus apie sugržinimę mo-| Habar Indijos kunigaikščiai 
narchijos Vokietijai. Delei to SU(hiryli šalies tedera-
konferencijoj kilo audra. Konfe- • 
rencijos dauguma nutarė iš- nepriklausomybės, 
mesti Lambachą iš partijos. 
Pastarasis apeliuosiąs šį tari-j 
mę į partijos teismą, kuris su-; 
sirinks rugsėjo mėnesį.

Atimti laisniai iš 36 
radio stočių

Jie paaukautų dalį savo 
bet už tai 

įsigytų centralini šalies auto- 
į. j ritėtą.

Kai šitoki Indijos valstybių 
federacija susidarytų, tai ji 
įeitų Britanijos imperijon kaip 
viena jos kolonijų lygiomis tei
sėmis su kitomis kolonijomis, 
pav. Kanada, Airija ar Aus
tralija.

IWASHINGT()N, D. C., lie
pos 27. — Federalė radio ko
misija atnaujino laisnius iki 1 
d. rugsėjo 572 r dio siuntimo 
stotims, atėmė laisnius iš 
ir priėmė iš keturių stočių 
sisakymą siuntinėti radio 
nias.

Fordo ekspedicija 
gumai auginti

36 
at- 
ži-

Nežino ką daryti 
žmogėdžiais; neturi 

įstatymo jiems 
bausti

su

Potviniai Sibire 
vanduo užlieja 

sodžius
lic- 

. — Potvinis Zeja ir 
Amūro upių srityse įgija grū
mojantį pobūdį. Pranešama, 
jog potvinis ir žmonių aukų 
paėmęs. Vanduo Zeja upėj pa
kilęs tiek, kad užlieja sodžius. 
Ūkininkas bėga 
vietas, 
namai

CHABAROVSKA, Rusija, 
pos 27.

j aukštesnes 
Zeja upe plaukiantys 

ir daržinės.

Trys ekspedicijos j 
pietų poliusą

\VASIITNGTON, D. 
pos 27. — Vakar Suvienytų 
Valstijų užsienio departamen
tas paskelbė, kad Amerika ir 
Chinija rmsirti&usios liepos 
d. naujs sutartį Pekine (arba 
Peiping’e, kaip dabar vadina
ma Chinijos sostinė; tas žo
dis reiškia chiniečių kalba 
“šiaurės taika”). Sutartis, jei 
ji bus ratifikuota, įnis galion 
sausio 1, 1929.

Šia sutartimi Suvienytos Val
stijos pripažįsta Chinijai tari
fų autonomijų. Tarpe kita ko 
sutartis sako, kad taip Suv. 
Valstijos, kaip Chinija tarifų 
reikalais pripažinsią viena ki
tai tokias pat privilegijas, kaip 
bet kuriai kitai šaliai; kitaip 
sakant
ant importuojamų' arba 
tuojamų tavorų, kaip ir 
tų šalių tavorų.

MANAGUA, Nikaragua, lie
pos 27. — Pirm poros metų 
Amerika pasiuntė Nikaraguon 
savo jūreivius, kad palaikius 
tvarką šaly. Amerika delei to 
yra kaltinama, kad ji pasiun
tusi jūreivius Nikaraguon, 
idant palaikius konservatyvę 
valdžią prezidento Diazo, ku 

.ris tarnaująs svetimšalių inte
resams ir kuris neteisotai ta
pęs šalies prezidentu.

Dabar artinasi vėl šalies pre
zidento rinkimai. Užvakar įvy
ko bendra dviejų konservato
rių frakcijų konferencija, ku
ri nominavo kandidatus į pre
zidentą ir vice-prezidentę atei
nantiems rinkimams. Dabarti
nis prezidentas Diaz nebekan- 
didatuos. Nominuoti tapo Adol
fo Benard — kandidatu j pre
zidentę ir Julio Cardenal — 
kandidatu -j. . vice-prezidontij.

Abu yra stambus biznieriai 
ir, manoma, klausys Suvieny
tų Valstijų diktavimo.

Nobile ir jo partija 
išvažiavo Italijon

dės tokias taksas 
ekspor- 
ant ki-

Morones vykstąs 
Italijon

NABVICK, Norvegija, liepos 
27. — Žuvusio dirižablio “Ita- 
lia“ įtalpa — gen. Nobile i: 
jo draugai — išvažiavo trau< 
kiniu iš čia Italijon. Norvegą 
palydėjo keliauninkus švilpi 
mais. Norvegai įtūžę ant ita 
lų delei žinių, kad italai nuož 
miai pasielgę su Švedijos mok 
slininku, Malmgrenu — paėmę 
jo maistę ir drabužius, o j> 
patį palikę mirti ant ledo.

Birž. 23 d. arkivyskupas Jal- 
brzykowski’s vizitavo Gervėčių 
parapiją. Lietuvių gyvenamie
ji sodžiai, pro kuriuos arkivys
kupas važiavo, užuot triumfa- 
lių vartų, pasitiko juodomis 
vėliavomis, protestuodami prieš 
lietuvių kalbos naikinimą Ger
vėčių bažnyčioj. Be to 18 lietu
vių sodžių įteikė arkivyskupui 
prašymą reikalaudami pusės 
lietuviškų pamaldų ir atsiimti 
kleboną kun. Malinauską.

Tai jau antras atsitikimas, 
kad arkivyskupų tikintieji ka
talikai pasitinka juodomis vė
liavomis. Pirmą kartą iškėlė 
juodas vėliavas Rodunės para
pijos lietuviai, dabar Gervėčiai.

Pašalinami iš Vilniaus 
universiteto profesoriai

Vilniaus spaudoj pasirodė 
žinių, kad Vilniaus universite
to senatas neatnaujir.ęs sutar
ties su įžymiuoju teisių profe
sorium Petruševičium, kitaip sa
kau profesorius pašalinamas iš 
universiteto. Kaipo pašalinimo 
priežastį spauda mini “Hroma- 
dos” bylą, kurioje, kaip žino
ma, prof. Petruševičius gynė 
kaltinamuosius, “žycie Ludu” 
praneša, kad gręsiąs pavojus 
ir dviem uųiyersiteto asisten
tams už "Hropnados” gynimą 
spaudoje,

Vėl sėja vasarojų
ŠIAULĖNAI (Šiaulių apsk.), 

birž. 6. — Po didelių lietų ir 
potvinių vėl ūkininkai pradė
jo sėti vasarojų — išpuvusį ir 
dar nesėtą. Kas turi sėklos sė
ja, o kas neturi — pirkti bran
gu: (cent.) rugiai ir kviečiai 
13 lt., avižos 30 l., miežiai 42 
L, bulvės 10—11 1.

Naujas žurnalas
KAUNAS. — Spalių m. 1 

d. Kaune pradės eiti savaiti
nis meno kritikos žurnalas — 
“Menb Kujtura“. Pagrindinis 

žurnalo tikslas: ugdyti ir po- 
puliarizuoti meno produkciją 
IJetuvoje. Todėl “Meno Kultū
ros“ skiltyse bus plačiai na
grinėjamos visų meno šakų 
opiausios problemos, praktiš
kojo meno aktualija etc. Ypa
tingo dėmesio žurnale susi
lauks teatro menas, šiam dar
bui vy’ dyti .‘Meno Kultūroje“ 
bus įvestos tokios nuolatinės 
rubrikos: meno publicistika 
(akademiški meno piincipia- 
liais klausimais rašiniai), kri
tikos etiudai, teatro užrašai, 
recenzija, muzika, plastika, 
dailioji literatūra, jumoro bei 
satyros feljetonas, šaržas bei 
karikatūra, pasaulinio ir Lie
tuvos meno kronika, kino, 
sportas etc. žodžiu, visa tai, 
kas išeina iš meno sąvokos.

“Meno Kultūra” rūpinsis ir 
tiesioginiu bendradarbiavimu 
su Europa ir Amerika. Būtent, 
žurnalas užmegs tamprius ry
šius su panašaus tipo žurna
lais U. S. A., Vokietijoje, 
Prancūzijoje, Anglijoje, Itali
joje, Rusijoje, Lenkijoje ir 
Latvijoje. Žurnale bus duoda
ma vietos provincijos mėgėjų 
kuopelių reikalams. Žurnalas 
bus iliustruotas.

Obregonistai remsia 
prez. Callesą

MEKSIKOS MIESTAS, lie 
pos 27. — Aaron Saenz, Nu- 
eva Leon gubernatorius ir va 
das įvairių obnegonistų grupių, 
išleido pareiškimę, kuriame sa 
ko, kad jo vadovaujamos gru
pes remsiančios prezidentą 

Callesą, kaip kandidatą eiti pa
reigoms laikinojo šalies prezi 
dento dvejus metus.

Dabartinis Calleso preziden 
tavimo terminas išsibaigia 1 
dieną gruodžio š. <m.

Pats Calles, esą, tai # vietai 
remsiąs kandidatūrą Tejedo 

Vera Cruz valstijos guberna
toriaus.

HAVANA, liepos 27. — Pra
nešama, buk Louis Morones, 

Meksikos Darbo Federacijos 
vadas ir Calles’o buvęs mini- 
steris, apleidęs Meksiką ir vyk
stąs Ispanijon.

NEW YOBK, liepos 27. — 
Trys ekspedicijos, vadovauja
mos kom. Richard Byrd, kap. 
Hubert Wilkins ir kom. Deng
ias George Jefferey, aeropla
nais mėgins pasiekti pietinį že
mės poliusą. Byrdo ekspediii- 
ja išvyks apie vidurį ateinan
čio mėnesio. Wilkinso ekspe
dicija planuoja apleisti Kali
forniją spalių mėnesį, o Jeff- 
rey išplauks iš New Yorko 
rugsėjo mėnesį. Kaip bazė . a- 
vo tyrinėjimams aviatoriai pa
sirinkę Wales įlanką. Ją pa
siekti jie tikisi sausio 
sj, kuomet pietuose bus 
vasaris.

Farmerių javai degaDETR01T, Mich., liepos 
— Laivu “Lake Ormoc” 
plaukė j Santarem, Brazilijoj, 
Fordo ekspedicija. Ekspedici
jos užduotis išvystyti gumos 
medžių plantaciją kad Fordo 
Motorų kompanija turėtų pa
kankamai savos pigios, bet aug- 
štos kokybės g irnos 2,000,000 
autų tairų kas metai. Fordas 
esąs nesenai čia įsigijęs 5,000,- 
000 akerių žemės.

27. 
iš-

WALLA WALLA, Wash., 
liepos 27. — Naktį iš ketvir
tadienio Eureka apielinkėj ki
lo gaisras, kuris sunaikino nuo 
50,000 iki 75,000 maišų javų 
ir išdegino nuo 10 iki 25 tūk
stančių akerių kviečių. Išdegė 
daugiau, kaip 50,000 akerių 
ganykite avelėms, nudegė daug 
avelių tvartų ir kitokių trobe
sių. Daugelis farmerių, maty
dami negalėsiu sulaikyti gai
sro paleido gyvulius iš tvar
tų ir patys pabėgo iš namų. 
Smarkus vėjas išplėtojo gais
rų.

mene- 
vidur-27. 

kri- 
lai-

VIENA, Austrija, liepos 
— Čekoslovakijoj, Kašchau 
minaliame teisme, artinasi 
kas nagrinėti bylai 33 čigonų. 
Jie kaltinami ne tik nužudymu 
daugelio civilių šalies gyvento
jų, bet ir virimu ir valgymu 
nužudytų aukų. Čekoslovakija 
neturi įstatymo, kuris nusaky- 

_______, „_r„ tų bausmę už žmogėdystę (ka- 
— Laivyno parako sandelyj,' nibalizmą). Taigi teisėjas, jei 
kuris randasi prie St. Julien, teismas ras čigonus kaltus, ne- 
vidurnaktyj iš ketvirtadienio j galės juos bausti už žmogėdys- 
penktadienį kilo ekspliozija. tę; manoma, kad jie bus bau- 
Gyvasties niekas neprarado, 'džiami tik kaip galvažudžiai.

MANILA, Filipinai, liepos 
27. — Čia susirgo liepos 19- 
21 dd. keturi žmonės cholera. 
•Tai yra pirmas choleros pa
sirodymas per ilgokų laiką. 
Dedama visos pastangos,
nedavus ligai išsivystyti j epi-

kad

NORFOLK, Va., liepos 27.

Kumštynes davė 
nuostolių

Gaisras beprotnamyj

NEW YORK, liepos 27. 
Kletvirtadienio kumštynes 
vusios nuostolių jų promote- 
riui, Tex Rickardui, daugiau 
$150,000. Kumštynių pažiūrė
ti susirinkę «apL 40,000 žmo
nių. Pajamų buvę apie $600,- 
000.

da-

NASHVILLE, Tenn., liepos 
27. -j— Sudegė čia ligoninė pa
mišėliams. 350 ligonių išsi
sklaidė į visas puses. Pora va
landų vėliau ji® tapo surink
ti, išskyrus penkioliką. Nesu
rastų tarpe esama keleto pa

vojingų kriminaliais palinki
mais ligonių. Nuostolių gais
ras padarė apie $250,000.

LONDON, liepos 27. — Mi
rė Čia Wm. Williams, 83 me
tę. Jis buvęs didžiausias ciga
rų rūkytojas pasaulyj ir su
rukęs jų savo gyvenime apie 
300,000.

• i. 1 -

Medžioklė ant gyvatės
TAM'PICO, Indiana, liepom 

27. — šimtai vietos ir apie- 
linkės gyventojų sekmadieny 

rengiasi medžioklei ant milži
niškos gyvates, kurią dauge
lis yra matę ir kurios ilgis 
siekiąs 25 pėdas ir storumas 
7 ar 8 colius.

I
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BIBLIJOS
STUDENTAI

Nedėlioj, Liepos- 
July 29,1928 m.

Turime programą lieutvišką, iš 
“SARGYBOS BOKŠTO“, radio 
\V-O-R-D., 252 m. pradžia nuo 
2:30 vai. po pietų iki 4 vai., Chi
cago day lijęht saving time.

Prašom visus pasiklausyti, nes 
bus programas labai įdomus: 
grieš Jaunuolių Orkestrą, giedos 
choras, kvartetas, duetas, solo ir 
kalbės S. J. Beneckas, temoje: — 
‘Kas Yra Bažnyčia“.

šiuomi prašom musų klausyto
jams radio, kad kiekvienas, kuris 
girdėsite minėtą programą, tai 
malonėkite prisiųsti mums savo 
antrašus, o mes jums prisiusime 
knygelę veltui po antgalviu “Lai
svė Žmonėms“.

Adresas laiškams:

“Sargybos Bokštas”, 
W-0-R-D, Webster 

Hotel 2150 
Lincoln Park West., 

CHICAGO, ILL.

Ar Jus Kankina Pleiskanos? 
Naudokite

Ar Juras Galvos Odą Niežti? 
Naudokite

Ar Jųsų Plaukai Slenka?
Naudokite

Ar Jus Norite Apsaugoti Juos? 
Naudokite

Užlaikymui savo plaukų gražiais 
ir tankiais 
Naudokite

:: /

Fotograf uokites
Mano naujai, artistiš
kai ištaisytoje studijoje
Mano ilgų me
tų patyrimas 
ir nuolatin i s 
sekimas nau
jų išrad imu 

pa veikslų 
traukime užti
krina jums ge
rą darbą.
Be extra pri- 
mokėjimo va
žiuoju nufoto
grafuoti namus, pagraous, po- 
kilius ir tam panašiai.

W. J. Stankūno į 
Studija į

3315 So. Halsted Street | 
Telefonas Yards 1546 $

Chicago, III.

Dykai Patarimas
Teikiamas Sergantiems žmonėms 

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

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

Kampas Monroe Street, Chicago, 
Crilly Building

Imkite elovatortu Iki penkto aukšto. Vyrą 
priėmimo kambarys 606,—Moterų 608. Ofi
so valandos kasdien nuo 10 ryto iki 6 va
kare.' Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 po 
piet. Panedėlyj, SerodoJ ir Subatoj nuo 10 
ryto ik| K valandai vakaro.
Dvidesimtis penki metai tame name

Kas Yra Instinktas?
[Lb.J XVIII ir xik šimt- 

rtiečių bėgyje gyvulių psicho
logijos (dvasios) srityje buvo 
virba kitai priešingos dvi sro
ves: šehbViŠkA prtŽitiVa, pagal 
kurią tarpe žmogaus sielos ir 
gyvulių yra nepereinama be
dugnė, ir naujiesnė daugelio 
gamtos tyrinėtojų pažiūra, kad 
gyvulių siela (dvasia) bendrai 
panaši į žmogaus sielą ir kad 
gyvuliai turi išmintį. Kai ku
rie tos krypties mokovai — pa
vyzdžiui Alfredas Bromas, — 
bandė net aiškinti visus gyvu
lių elgesius išimtinai išmintimi, 
palikdami instiktą visiškai nuo
šaliai.

kaipo apgalvo- 
Išmintis išvysty- 

labai įvairiame 
vis geriausiai ji

arba 
ji

dalių (sąna-
vabzdžiuose;

pasireiškia
persikelti iš

Darvino mokslas tam klausi
mui suteikė naujos šviesos. Jei
gu, anot jo, žmogus paeina iš 
gyvulio, tai negali būti esmiško 
skirtumo tarpe žmogaus sielos 
ir gyvulių sielos. Tiesa, žmo
gus, dėka savo išminčiai, nepa
siekiamai aukščiau stovi už gy
vulių pasaulį, — bet tas galėji
mas (reiškia, galėjimas iškilti), 
bent užuomazgoje turi būti jau 
gyvulių pasaulyje, žinoma, gy
vulių gyvenimas yra valdomas 
daugiausiai instinkto, kuris y- 
ra kiekvienos veislės paveldė
tas bruožas, — bet juk ir žmo
gus turi instinktyviškus trau
kimus, kurie matomu budo yra 
panašus gyvulių instinktams. 
Reiškia, klaidinga sakyti, kad 
gyvuliai neturi išminties, bet 
neteisinga ir neigti instinktų 
reikšmę, skaitant visus gyvu
lių veiksmus, 
tus elgesius, 
ta gyvuliuose 
laipsnyje; už
išvystyta aukštųjų nugarkau
lių gyvulių tarpe — paukščiuo
se ir tubse, kurie minta pie
nu, bet žymiame laipsnyje iš
vystyta taip pat ir minkštakū
niuose (galvakojuose) ir aukš
tuose gyvūnuose su kojomis, su
sidedančiomis iš 
rių) — 
vabzdžiuose
tiktai sugebėjimu 
vienos vietos į kitą.

Taigi, norint mokslišku bil
du tirti gyvulių psichologiją, 
reikia mokėti atskirti instikty- 
viškus veiksmus nuo išminties 
veiksmų. Bet kaip nustatyti, 
kas instinktyviška?

Dažnai į tą klausimą atsako
ma taip: instinktyviška—reiš
kia, nesąmoninga, arba — tai, 
kas veikiama,nedalyvaujant są
monei. Bet toks nustatymas 
visiškai nenaudingas: jug mes 
negalime žinoti, kas gyvulių 
veikiama sąmoningai ir kas ne
sąmoningai. Dargi abejotina, 
kad žemesniųjų gyvulių tarpe 
(pav., juros žvaigždžių, kirmi
nų) galima butų .bendrai kal
bėti apie sąmonę; taip pat, nė
ra žinoma, ar tie gyvuliai jau
čia skausmą ii- malonumų tuo 
pačiu budu, kaip ir žmogus.

Reiškia, tenka ieškoti kitų 
ženklų, pagal kuriuos galima 
atskirti instinktą ir išmintį. 
Jau buvo sakyta, kad instink
tai priklauso įpėdinystės (pa
veldėjimo) keliu pereinančių y- 
pAtybių, kurias turi skirtingos 
veislės: jie surišti su paveldė
tu kūno sutvarkymu, būtent— 
su dirksnių (nervų) sistemos 
sutvarkymu. Štai kodėl ins
tinktai vienodi visuose norma- 
liškuose gyvuliuose iš vienos jų 
veislės. Visos vištos kasa ko
jomis žemę: tie judesiai suriš
ti su dirksnių sistemos įgimtu 
ypatumu, nes jie daromi dargi 
tų viščiukų, kurie yra inkuba-

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

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
ząmiiuivimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikatą jums sugryš. JSikit 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 VV. Jackson BĮ v., netoli State St.

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

, nuo 5 iki 7:80 vakaro, 
po pietų.

Trriri—n i—r<7

Ofiso valandos; nuo 10 ryto iki 1 p< 
Nedalioj nuo 10 ryto 

—.... ■ ■ t ■tflattttteaaągaai

IMI

pAt MhiAsi pAVeldŽiais Mirks
nių keliais, bet pareiškia tik
tai paprAsčiausiUs Veiksriitis 
(pav., atitraukimas rAUkoš, įMil- 

toriujft ir iHeklMhYet hėmatė1 rus). žėUUįjų veislių gVvUUty 
užaugusios vištos, kuri kasa1 gyvenimo pasireiškimas beveik 
žeihę. Grobuonių ir vandeni- išimtinai susideda iš instinkty- 
nių paukščių tarpe, priešingai, viškų ir reflektiškų veiksmų, 
kasinėjimo instinkto hemato
ma, užtat jų instinktas yra 
mokėjimas plaukioti. __

labiausiai stebėtini yra tie in- 
stinktai, kuriems veikiant at- 

Visi ži-’siranda labai sudėtingi ir tiks- 
no, kad ančiukai, išperėti viš- Dhgi gaminiai, — pay., voro
tos, pamatę vandenį, stengiasi tinklis, plaštakes * vikšras, bi- 
įeiti į jį ir iš pirmo pasirodo čii) J* 
moką plaukioti. Kiekvienas 1 
gali pažinti paukščių pasaulyje vcl,ro statyba, 
daugybę instinktyviškų veiks
mų : gegutės šaukiamasai ku
kavimas, kito paukščio instink
tas lizdą statyti, maitinimas 
paukščiukų, kurie patys negali 
maitintis, įspėjantis sušukimas 
pAvojAbs atveju, išlekiančių 
paukščių kelionė, ir tt. Bet ša
lia su tuo paukščiuose mes 
matomo taippat ir išminties 
pasireiškimų.

Norintieji pašaudyti žvirb
lius savo sodne gali pirmais I 
šūviais pasiekti "didelio pasise
kimo, bet paukščiai labai grei
tai pastebi pavojų ir pasidaro 
labai baikštus. Kas kiekvieną 
dieną lesina vištas, tas žino, 
kad jos išbėga pasitikti tą, ku
ris jas lesina. Iš tolo girdi jo 
kviečiamąjį šauksmą; reiškia, 
paukščiai išmoko jį pamatę ir 
jo balsą išgirdę laukti lesalo. 
Paukščiai gali susirinkti ir į 
skambučio garsą arba pagal 
kokį nors kitą ženklą. įgyti 
papratimai darosi įvairus pa
gal tą, kokį bandymą turėjo. 
Išimties 
gyvuliai ko nors išmoksta, t. 
y- įgyja prityrimą, kuris veikia 
į jų veiksmus.

Taigi, jeigu mes norime tru
mpai ir aiškiai nurodyti skir
tumą tarpe instinktyviškų r 
išmintingų veiksmų, tai sutik
dami su labiausiai žymiais mo
kslo autoriais (Darvinu, Veis- 
manu, Loid-Morganu), galime 
nustatyti jį tokiu budu: instin
ktai remiasi paveldėtais dirks
nių keliais ir todėl pasireiškia ■■ 
vienodai visuose normališkuo- 
se vienos veislės gyvuliuose. 
Instiktai yra giminingi vadina
miems refleksams, kurie taip

esmė yra tame, kad

į šešiakampiškos akelės, 
paukščių giesmininkų lizdai, 

Gyvuliai tų 
mokslų į (sugebėjimų) nesimo
ko: mokėjimas atlikti panašų 
darbą yra įsiskverbęs jų pavel
dėtame kūno sutvarkyme.

Išimtis, priešingai, teikia ga
limybę mokyti ir duoti prityri
mą; svarbiausia išminties fun
kcija — tai užlaikymas įspū
džių atmintyje ir sudarymas iš 
jų vaizdo. Dirksnių sistemos 
keliai, kuriais remiasi išmin
tingas veikimas, nėra paveldė
ti, bet susidarė veikiant įspū
džiams; papratimo atveju, t. 
y., dažnai pakartojant tie ke
liai darosi vis lengvau pereina
mais. Išmintį pareiškia tiktai 
nedaugelis gyvulių pasaulio 
veislių ir pasiekia aukščiausio 
išsivystymo paukščių tarpe, 
kai kurių veislių tarpe — ku
rios maitinasi pienu (maži), 
ypatingai kai kurių naguočių 
(gyvulių su nagomis) tarpe — 
(kaip, dramblys, arklys), gro
buonių tarpe (šuo, lapė, kiau
nė) ir beždžionių tarpe.

Kuo labiau išvystyta išmin
tis, tuo dažniau išmintingi vei
ksmai jungiasi su instinktyviš- 
kais. Tokiais atvejais instink
tai mažiau tėra tobuli ir yra 
papildomi įgytais sugebėjimais, 
žmogaus 
aukščiausio 

ir (tarpu, kai 
likę tiktai 
kuriuos normaiiški žmonės ga
li suvaldyti išminties pagalba.

išmintis pasiekia 
išsivystimo, tuo 

instinktai yra užsi- 
pavidale traukimų,

Tcl. Boulevard 0214
Plumbing’, Heating

Kaipo lietuviu lietuviams visados 
patarnauju' kuogeriausiai 

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

Tauitškos Parapijos Piknikas 
Nedėlioj, liepos 29 d., 1928 
Kučinsko darže, Justice Park

• Pradžia 11 vai. ryte.
Gros 4 muzikantai — Bartkaus orkestrą visokius šokius. Bus 

lenktynės, virvės traukimas ir visi laimėjusieji gaus dovanas. Už- 
prašom visus geros valios tautiečius. Klebonas ir Komitetas.

Nelaimės ore
fionimh i i d, t. L-pArtamentas 

pAskelbė AĮdė ciVilės aviacijos 
nelaimihgus atsilikimus 1927 
metais.

Tais metais buvo pranešta 
200 nelaimingų atsitikijnų, ku
riuose 164 žmonės žuvo ir 149 
sužeisti,— tai styrininkai ir pa- 
sažieriai. 167 aeroplanai visiš
kai sunaikinti, nebuvo galima 
juos pataisyti. Iš tų 200 ne
laimingų atsitikimų 34 turėjo 
leidimus skristi. Kiti neturė
jo leidimų.

Buvo šeši nelaimingi atsiti
kimai reguliariškais oro keliais, 
šeši styrininkai ir vienas pasa- 
žieris užmušta.

Pabaigoje 1927 metų, 4,145 
prašė styrininkų leidimus. Ap
likacijos leidimams aeroplanams 
dasiekė 2,823 ir identifikacijai 
908. (FLIS).

1927 metais net 61 įstaigos 
gamino orinius laivus, iš tų 15 
yra New Yorko valstijoj, 9 Ca- 
lifornijoj, 9 Michigane, 4 llli-1 
nois, 4 Missouri, 4 Ohio, 8 New 
Jersey, 3, Penhsylvanijoj, 2 
Marylande, 1 Colorado, i, Coh- 
necticUt, 1 Iowa, 1 Kahsas, 1 
Nebraska, 1 Virginijoj, i Wash- 
ingtone ir 1 Wisconsin.

(FLIS).

žmogau, gyvenk taip, kad ta
vo darbai butų gyvesni už tave 
patį.

žmogau, liaukis nelaimėje 
laimės ieškojęs — ir busi ne
laimę nugalėjęs. ‘

GyVehimas — jUVA. žrtldgUs 
— cukrus: jis privalo joje su
tirpti, kad gyvenimas taptų 
saldesnis.

žmogus priValo būti ne tuo, 
kas jis yra, bet tuo, kas jis tu
ri būti.

Nauja nesukūręs, sena ne
griauk. I ! 1

4

Ruel Lumber Co.

Aviacija
Pasak 1928 metų išdirbysčių 

cenzo, 1927 metais pastatyta 
1,857 aeroplanai, kurių vertė 
pasiekė $12,024,085 ir 105 am- 
fibiški laivai (vandeniu ir saus- 
žemiu), kurių vertė buvo $2,- 
226,520. 1926 metais pastaty
ta 1,125 aeroplanai, kurių ver
tė buvo $7,448,679, ir 61 amfi- 
biškas laivas, vertės $1,422,- 
348.

Produkcija visų kliasų ‘‘‘sun
kesnių už orą” laivų padidėjo 
nuo 1,186, vertės $8,871,027— 
1926 metais iki 1,962, vertės 
$14,250,605—1927 metais.

7337 Stoney Island Avė.

Bar genai Materiolų Namams
Antrarankis namams materiolas, plumbingas ir 1.1.

Atsilankykit arba telefonuokit įlydė Park 1726, 
mes sutaupysim jums pinigų.

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.

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

“Plaster board” pirmos 
rųšies, kvadratine pėda 
3'/a cento.

Geros durys, $3.
Stogų dengimo materiolas, 

roleliui, $1.50.

50 vanų, toiletų, radiato
rių ir tt. pigiomis kai
nomis.

Mes pristatome į visas dalis miesto. Musų įstaiga at
dara kasdie iki 5:30 vai. vakaro.

/.. .V'...  „ • X - .J

Pirmutinis
Kuriam Niekas Negali Prisilyginti

Raportai pristatytojų ir vertelgų visoje šalyje parodo, kad 
pirmenybė, išpardavinėjime, kuri viršija visus “Sixes” yra 
pirmoje vietoje ir niekas jos negali viršyti.
Jums tik reikia pamatyti ir pasivažinėti Essex karu, kuris 
yra pripažintas geriausiu šioje šalyje ir visame pasaulyje.

Kaip tik jus atsisėsite į ruimingas 
aukštais atsirėmimais sėdynes, tuoj, 
pajausite, kad Čia yra didelis pato
gumas aplink jus.
Jus turėsite prieš save lengvą kon
troliavimą labai paprastoje ir pa
rankioje vietoje. Ir viskas aplink 
jus, tampriai užsidarančios durys, 
labai gera subudavojimo konstruk

cija, puikiausis medžio darbas, vis
kas aiškiai rodo geriausį rųšį.
Valdymo ratas padalytas juodo gu
rno, plieno ‘core“, šiltas ir “looth 
dlsc” valdymo mechanizmas ir “ver- 
tical radiotor sbutters”, Essex aiš
kiai pavaduoja kad ir brangiausius 
karus, ir taip yra visos jo gerai 
padarytos dalys net ir uždengtos 
dalys.

Karo Taksų nėra
Dabar perkant Hudson arba Essex karą

, *735 UP
F v •

Coach $735 Sedan >Door) $795
. {Coupe $745 (.RumbleSeat $30 extra) Roadster $850

Ali prices f. o. b. Detroli \
Uuvers can paS> for cars out of income at lotvest '1
available charite forlnterest, handling and Insurance

Pasaulyj didžiausios vertės
s Visas sykiu arba dalimis

Essex-Super Six turi lietuvių departamentą, K.uomot jus atsilankysite j pardavimo, kambar) 
reikalaukite lietuvio pardavėjo.

Klauskite Mr. Montvid

Hudson Motor Company of Illinois
2220 South Michigan Avė., Phone: Caluniet 6900. Atdara vakarais

FIMPFRFECT IN ORIGINAL
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Svetimžemių proble
mos

Ar pirmu popierų prašytojai tu
ri būti mokinti?

Klausimas: Ar imigrantas tu
ri kalbėti ir mokėti skaityti 
pirma negu jam bus išduota 
“pirmos popieros?”

Atsakymas: Ne. Ateivis ga
li paduoti “pirmų popierų pra
šymą bile kada ir pirm negu 
išmoksta anglų kalbos. Papras
tas supratimas anglų kalbos ir 
pasirašymas vardo reikalauja
ma iš pilietystės kandidato, kuo
met jis paduoda prašymą “ant
rų popierų’’.

Paskolos iš Federalio 
žemės banko.

Klausimas: Turiu užmokėti 
savo ukio morgičių rugsėjo mė
nesy, nes buvęs savininkas atsb 
sako atnaujinti. Man buvo pra-

Ija žemės vertę. Jeffcu nėra to
kios tautiškos organizacijos ta
vo apielinkėj, gali parašyti Fe- 
deral I^and Bank, Springfield, 
Mass. Tas skyrius teikia pagel- 
bą net aštuonioms valstijoms. 
Iš ten praneš ką ir kaip daryti 
ir kur kreiptis. Kiti Federaliai 
žemės Bankai, patarnaują ke
lioms valstijoms, randasi Balti- 
morc, Maryland valstijoj, Co- 
lumbia, South Carolina valsti
joj, Louisville, Kentucky valsti
joj, New Orleans, Louisiana val
stijoj, St. Iziuis, Missouri valsti
joj, St. Paul, Minnesota valsti
joj, Omaha, Nebraska valstijoj, 
VVichita, Kansas valstijoj, IIou- 
ston, Texas valstijoj, Berkeley,' 
Califor^ia valstijoj ir Spokane, 
\Vashington valstijoj. Ant pa
reikalavimo Federalis Žemės 

j Bankas pasiųs tau medžiagos a- 
l^ie veikimą Federal Loan Act.
I [FLIS].

his (antspaudas) ištremia
miems kaliniams žymėti. Tai 
buvo 3 raides “K. A. T.” (su
trumpinta rus. “Kat(orŽnik)”). 
.Jos buvo statomos kalinio vei
de. šitie ženklai buvo gamina
mi iš užgrudyto plieno. Įkai
tintos raides palikdavo kalinio 
veide nedylamasias žymes visam

gyvenimui. Iki 1845 m. staty-j 
davo raides “V. O. R.” (vagis).* 
Už pagamintus ženklus miesto 
valdyba turėjo sumokėti Kim- 
borui 9 rub. sidabru.

Miesto valdyba, susipažinusi 
su pristavo raštu, nutarė: bo
tagą saugoti miesto archyve, o( 
už Ženklus sumokėti. —A. R-as

S|W liR HOil SE 
BRAISED
' Cementiniu Pamatu I

ŠIANDIE
su ruimingu skiepu

nešta, kad galiu gauti paskolą Rusų botagas Kalino 
iš Federalio žemės banko. Ką 
turiu daryti, kad gauti tokią 
paskolą?

Atsakymas! Federalis žemės 
bankas paskolina pinigus ūki
ninkams, kad jie galėtų atmokė
ti skolas. Skolinama iki 50
nuošimčių aprokuotos žemės . .x. .. , se. Tik 1815 metaisvertes ir dar 20 nuošimti apro- , 
kuotos nuolatinių pagerinimų I u S. S U M 
vertės. Mažiausia suma yra 100 in0 ..
dolerių ir didžiausia - .10,0001 Del tos,. Priežasties
dolerių. Nuošimtis niekad ne. i nuėsto |K>lic>jos pnstavas Eis- 
viršija 6 nuošimtį. Paskolos ga-! ™ntas V- P™'»nt6 
Ii tęstis nuo 5 iki 40 metų -'^aun0 miesto valdyba! saugo-, 
kaip pasiskolintojui patogiau. P'mu* panaikintą botagą su 111 

Geriausia paskola yra ant 33! «raluni«” Kartu s.“ b?to«u Prl’| 
metų; metiniai ir pusmetiniai1 sutartis laisvojo meiste-, 
mokesčiai dasiekia 7 nuošimti įjr'° Antano Kimboro pasirašy— 
metus už kapitalą ($70 už $1000 ;ta- Kimboras apsiėmė pagaminu 
morgičių šeštu nuošimčiu išbai-j^* miesto policijai naujus ženk-^ 
gia morgičių į 33 metus).

Pasiskolintojas gali išmokėti j 
skolą po Įienkių metų, jeigu no-i 
ri. |

Paskolos komitetas susidaro 
iš trijų narių, kuriuos parenka 
vietinė tautiška ukio paskolos 
draugystė. Komitetas ąprokuo-

miesto archyve
Botagas (rus. “knut”) rusų 

: teismuose buvo Įvestas XV am
žiaus pabaigoje. Ši gėdiška ir 
labai skaudi bausmė ilgai gy-j 

• veno rusų baudžiam. statutuo-' 
naujas 

visiškai

Cementinių Bloksų Skiepas Dadeda Gražumą, 
Ruimingumą, Patogumą

CASH
Balanos Easy Payments

(Ml,
Viešoji Vaidilų

NAKTIS
■ •

Kauno

JOSEPH VILIMAS
Namu Statymo 
KON TRAKTORIUS .

4558 S. Manhtena* Avė Chicago, iii.

Ir Padvigubina Vertę Jūsų Namo
Mes pakelsime jūsų namų, iškasime pamatą, jei reikės, parnu- 
ravosime puikų pamatą iš gražių cementinių bloksų, o plyšiai 
bus gražiai “tuck” malevoti. Jūsų skiepas bus aukštas, galėsi* 
te stovėti, bus dailios cementinės grindys, su langais ir duri
mis. Kuomet užbaigsime, apie jūsų namą bus viskas išlyginta 
ir išdailinta ir tuomet jūsų namas bus antratiek brangesnis. 
Specialiai pigi kainą už darbą atliktą šią savaitę. Todėl rašy
kit arba telefonuokit mums tuojau — Harrison 0347-0349 — 
musų atstovas atsilankys pas jus be jokios jums atsakomybės.

ATDARA VISĄ DIENĄ NEDĖLIOJ

ILLINOIS F:
CONCRETE AND ; 

CONSTRUCTION 00.
54 West Van Buren St..

IliinolH (’onerete & ('oiedrurtlon Co„ 

51 W. Van Buren yit. T«*l. Ifur. 0347
Malonėkite atniųstl pas mane sa

vo atstovi) del apkalbėjimo apie ma
no namo pamauk be jokios už tai 
man atstakomybės.

Laikas atsilankymo...... dieną......vak.
Vardas __..................................

t

Harrison 0347
Adresas 

| Telefonas

Nekreipkite Domės į Šiltą Orą Kokį Dabar Turite
Už sekamų porą mėnesių jau šaltas oras bus Čionai ir jums reikės turėti šilumą savo namuose. Dabar yra 
tinkamas laikas tai padaryti. Sutaupykit sau bereikalingą rūpestį ir pinigų ir įsiveskite šilumą į savo 
namus, nelaukite kol prisiartins didelis skubėjimas.

MMI jums yra reikalingas šildymo “plaut”, atsilankykit j musų ofisą arba pašaukite
mus telefonu, tada musų inžinierius atsilankys į jūsų namus ir suteiks jums visą 

1 ii ri apskaitliavimą ir planus, pasakys kiek kainos, ir kaip lengvai galit išmokėti, ir
flirtE tas nekliudys jūsų kasdieninėms išlaidoms.

Mes jums duosime išmokėjimais dviem metam, po biskį kas mėnesį. Mes jums 
iCTuUnlD parodysim, kaip jus patys galit įsivesti namų apšildymą. Musų inžinierius .pa- 

ĮuUnHuSIV darys jums planą, pradės darbą ir jus įsivesite sau namo apšildymą be jokio 
trubelio.

Mes taipgi paskolinsime jums visus reikalingus įrankius del atlikimo darbo veltui.
Neatidėliokite ilgiau. Atsilankykit į musų ofisą. Persitikrinkite patys ir pamatykite kas mes 
esame ir kaip mes vedame savo biznį. Musų inžinieriai išaiškins jums viską jūsų prigimtoje 
kalboje, jei jus to norėtumėt. • 4;.„- / *' i

Mes taipgi užlaikome pilną pasirinkimą plumbingo materiolą: vanas, virtuvių sinkas, eloseto kombinacijas, landres lo
vius, gas boilerius, tankos, paipos, fitingai, brass ir viskas kas reikalinga prie plumbingo, nebrangiomis kainomis.

Jus gausite 5 metų garantiją už viską, ką pirksite pas mus

Tikrai nuspręskite atsilankyti pas mus, tik žiū
rėkit, kad patektumėt j tikrą vietą. Musų krau
tuvė randasi prie State St., netoli 22 St., rytinėj 
pusėj gatvės, su didele iškaba ant viršaus musų 
naujo namo. /

Nuo 8:00 vakaro iki 7:00 ryto

G. Chernausko Darže
79th & Archer Avė

JUSTICE PARK

IŠ VISŲ PASAULIO KRAŠTŲ:
Rytų, Vakarų, Pietų ir Šiaurės nuo visų vaidi- 

liškų kalnų augštieji Vaidilų Brolijos va
dai ir visi garbingi broliai renkasi į šią metinę 
iškilmę.

VISI GERI LIETUVIAI IR LIETUVAITĖS,
Kurie per amžius sekė savo švietėjus ir vadus 

vaidilas, net sunkioj kelionėj iš Azijos iki Bal
tijos jurų, atsilankys į šią iškilmę.

AUKURAS
Vaidilos ir jų malonus svečiai ir viešnios ga

lės dėti aukas ant vaidilų aukuro, kur degs am
žinoji ugnis, skleidžianti šilumą ir šviesą į visas 
puses, kad ir paklydėlis surastų kelią nakties 
tamsoj.

VAIŠINS
Kaip ir visada, vaidilos priims visus maloniai 

ir širdingai, nes svetingumas — lietuvių tautos 
ypatybė. Bus valgių, midaus, medaus ir kitko.

ŠOKIAI
Nuo pat vakaro iki ryto tęsis lietuviški ir ki

tokie šokiai ir pasižymėjusieji šokiuose gaus 
dovanas.

Levy & Company
2117 So. State St. Telefonai Calumet 0644-0645

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

MES KALBAM LIETUVIŠKAI

Al i-a •-J.Ai* _ z’ A'. a •. i ___ JA . iiA i’.L 1 a -ai ,t ;; ’ ml '• • 'u

MUZIKA
Vaidilos samdo tik lietuvius muzikantus ir 

šioj naktyj gros pasižymėjusi Grušo muzika, 
kurią visi Chicagos lietuviai yra pamėgę. Gros 
visą naktį.

Net ir prezidentas pasižadėjo šiose iškilmėse 
dalyvauti. '



r m NAUJIENOS, CEfcagOj m ™ šeštadienis, liepos 28, 1928

NAUJIENOS
The Lithsanian Daily Newl 

Published Daily Except Sunday by 
Iha Lithuanian News Pub. Co. Ine.

1739 South Halsted Street 
Chicago, 11L 

Telephone Roosevelt 85M

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Kates!
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outalde of Chicago.
$8.00 per year in Chicagok
8c. per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th, 1914, at ths Post Office 
of Chicago, III., nnder tiM aat of 
March 8rd, 1879.

Naujienos eina kasdien, ilsldriant 
sekmadienius. Leidžia Naujieną Ben
droji, 1789 So. Halsted S t, Chicago, 
I1L — Telefonai; Rooievėlt 8500.

Hitliakymo kainai
Chicago ja — paltai

Metami —------—........—
Pusei metų ------------—.
Trims mėneriams _——
Dviem mineaiam  —.
Vienam mėnesiui .

Chicagoja per išnešiotojui!
Viena kopija  -—
Savaitei - - - f 
Minėsiu! . ■ . . .

Suvienytose Valstijose, na Chicago- 
je. paltai

Metams ------—
Pusei metų _—
Trims minėsianti 
Dviem mėnesiai 
Vienam minėsi

18.08 
4.00 
2.50 
1.50
.75

18c 
7*c

.75

Metami

Pinigus reikia siisti palto Moncy 
Orderiu kartu bu atsakymu.

•7.00 
8.50 
1.75 
1.25

monarchistai, kurie svajoja apie kaizerio grąžinimą, ir 
fašistai, kuriems patinka tokia tvarka, kaip Mussolinio 
Italijoje. Ir kuomet bolševikuojantys gaivalai rėkauja 
apie “revoliuciją”, tai jie faktinai monarchistams ir fa
šistams tik ir padeda!

Prieš dvejetą metų komunistai kėlė “revoliucinę 
bangą” Lietuvoje, ir ko jie susilaukė? Ar jie dabar pa
tenkinti tąja “revoliucija”, kurią įvykino Smetonos kli
ka 1926 m. gruodžio mėnesyje?

Po to, kas pasidarė Vengrijoje, kurią valdė Belą Bevaliu, rusai vadino jį Koli- 
Kun, paskui Italijoje, kur bolševikų sukurstyti darbi- va";
ninkai buvo beimą j savo rankas dirbtuves, pagaliau,

RICKARD’UI NEPASISEKĖ

Užvakar įvykusios New Yorke rungtynės tarpe pa
saulio bokso čempiono Tunney ir Naujosios Zelandijos 
boksininko Heeney pritraukė tik apie 40,000 žiūrėtojų, 
ir promoteris Tex Rickard, kaip spėja laikraščių repor
teriai, turėsiąs iš to spektaklio kokius $400,000 nuosto
lio.

Tai yra pirmas toks didelis finansinis nepasiseki-

rn A T TKT A O ras nc> sunkiai nuvargino, 1^11^1 /X bet ir daug gyventojų visai iš- 
1 naikino. Taline vos 3,000 žmo
nių likę. Rusai pastatę ties 
Baltijos jura sau naują sosti
nę Peterburgą iš pradžių ne
daug dėmesio tekreipė Talinui.

į Vos tik 1792 m. rusų valdžios 
tepasidomėta ar esama Taline 
pramonės įstaigų. XIX šimt
mety miestą pakėlė susisieki
mo pagerėjimas. 1833 m. ati
dengtas nuolatinis garlaivių 
kursavimas tarp Liubeko ir 
Talino. Krimo karo metu ru
sų valdžia susirūpino sustiprin
ti Talino tvirtovę bijodami an- 
glų-francuzų laivyno, bet 1867 
m. tvirtovė visai painaikinama 
ir miestas ima plisti. 1870 m. 
atidaroma geležinkėlio linija

| Baltijos Portas-Talinas-Peter- 
! burgąs. Tai buvo svarbus aks
tinas Talino prekybai ir pra
monei staiga pakilti, nes užsi- 
mezgęs ryšys “su plačiąja Ru
sijos rinka.

Rusų valdymo laiku Talinas

Estijos sostinė istorijos bė
gyje turėjo keletą vardų. Gi
lioj senovėj, kai dar estų tau
ta buvo laisva nuo svetimų už
kariautojų, toj vietoj stovėjo 
estų pilis Lindanise. Danai, o 
paskui vokiečiai vadino miestą

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

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. 
T ei. Roosevtlt 8500—, Estiškasis miesto vardas 

—Tallin—reiškia “danų mies- 
v . .t i .r „.i . . . i tas”. Kronikos padavimais,Lietuvoje, kur komunistų apmulkintos minios stengėsi [Talinas įkurtas danų 1219 m. 
visaip diskredituot demokratinę valdžią; po visų šitų Danija tais laikais buvo viena 
patyrimų, rodos, jau laikas butų bolševikiškiems buka-'galingiausių Europos valstybių 
pročiams paliauti savo provokatorišką propagandą.! ir, lygiai kaip ir vokiečiai, 

' stengėsi įsistiprinti Pabaltėj. 
Padavimai pasakoja apie estų 
žygius ginant savo kraštą nuo 
puolikų. Netikėtai danų už
klupti estai pirma pasidavė. Bet j 
paskui, surinkę jėRas, nutarė 
priešintis. Užtęsdami laikų, es
tai apsimetė klusniais, pasiža
dėjo krikštytis, rodė danams 
taikingumą. Bet kai estų su
sitelkė į dešimtį tūkstančių, jie atrodė tipingas Pabaltijos mie- 
puolė danus ir sudavė jiems stas, pusiau 
skaudų smūgį. Danai ėmė bėg
ti ir jau buvo susėdę j laivus, judėjimas persimetė į Taliną iš 
Bet juos sulaikė Lunco arki- Tartų apie 1910 metais. Už 
vyskupas Andrius. Jis iškėlė dviejų metų, 1912 metais estai 
raudoną vėliavą su baltu kry-! stato Taline tautos aukomis 
žiu, paskelbdamas, kad ji iš gražius tautos namus “Esto- 
dangaus atsiųsta kaipo perga- nia”. Greitu laiku Talinas at- 

kareiviai gauna savo tikrą estišką vei- 
tuo padrąsinti atgavo narsumą, dą. 1918 m. vasario 24 d.
grįžo ir smarkiai puolė estus., tai paskelbia Taline Estiją ne- 
Juos nugalėję sugriovė pilį Lin- ( priklausoma valstybe, bet už 
danisę ir jos vietoj pastatė sa- kelių dienų Taliną 
vo tvirtovę ir miestą—Revalį kiečių kariuomenė.
—Taliną, 
baltu kryžium nuo 1 
tampa danų tautos ir valstybės ’ tis tautinė 
vėliava iki šiai dienai. 

Danų kolonizacijos

pročiams paliauti savo
Bet iš gyvenimo patyrimų jie, matyt, nepasimokina.
Kuprotą, kaip sako, tik grabo lenta tegali ištiesti!

ATŽAGAREIVIŲ LEGENDOS.
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Apžvalga
“KELIA TAUTĄ”.

Smetoninių tautininkų būdas 
“kelti tautą” yra ypatingas, 
štai, “Liet, žinios” praneša, 

mas bokso istorijoje, ir jisai tur būt pusėtinai atšaldys kad valdžia uždarė Telšių aps
krityje visas Lietuvos Valstie
čių Liaudininkų Sąjungos kuo
pas.

Apie tą patį laiką tapo užda
rytos ir Lietuvos Jaunimo Są
jungos skyriai astuoniuose val
sčiuose. Uždarymo priežastis 
—skyrių “neveiklumas”. O jie 
neveikė dėlto, kad policija ne
leido veikti.

šito “sporto” rėmėjus. Kultūros atžvilgiu Amerikos 
žmonės nieko nenustotų, jeigu “snukių daužymo” spek-

NEPASIMOKINA

Susidarius Vokietijoje valdžiai, kurios priešakyje 
stovi socialdemokratai, visų šalių komunistų spauda 
keikia ją apsiputojusi. Mūsiškiai bolševikų papūgos, su
prantama, neatsilieka nuo kitų tautų tos rųšies organų. 
Taip, pa v. Brooklyno “Laisvė” rašo, kad “Vokietijos 
socialdemokratai, kaip naujieji valdžios vadai, laikys 
šalį už ragų, o buržuazija ir dvarininkai po senovei 
melš, nelyginant, kaip kokią karvutę”.'

Tas laikraštis paduoda ištrauką (nežinia, iš kur 
paimtą) iš Vokietijos komunisto Werth’o kalbos, 
be ko kita skelbiama šitokie absurdai:

“Vienintelis jos (socialdemokratijos) uždavinys 
tai pririšt darbininkų klasę prie buržuazijos veži-l 
mo; daryti kliūtis, kad Vokietijos darbininkai ne
galėtų toliau kairėn nueiti; sutrukdyt bekylančią 
revoliucinę bangą.” *
Ir po šitų žodžių tas komunistų oratorius, anot 

“L.”, pareiškęs, kad komunistai esą pasiryžę kovot 
“prieš trustinį kapitalą ir prieš to kapitalo socialde
mokratinę valdžią”.

Vadinasi, komunistai visai nepripažįsta dabartinės 
vokiečių valdžios geresne už pirmiaus buvusią valdžią, 
kurioje vadovavo dvarininkų partijos atstovai ir mo 
narchistai.

Anoji valdžia grūdo komunistus į kalėjimą; ši vai 
džia davė komunistams amnestiją. Anoji valdžia statė 
j aukštas vietas valstybėje kaizerininkus; ši valdžia va
lo valstybės aparatą nuo monarchistų ir reikalauja iš 
visų valstybės tarnautojų ištikimybės respublikai. Ano
ji valdžia apkrovė sunkiais mokesniais darbo žmones; 
ši valdžia eina prie to, kad mokesnių našta butų pa
lengvinta beturčiams ir padidinta turtingiemsiems. 
Anoji valdžia rėmė kapitalistus, kurie ilgino darbo va
landas dirbtuvėse; ši valdžia įdėjo į savo programą 
Washingtono sutarties ratifikavimą dėl aštuonių va
landų darbo dienos...

Bet komunistams visa tai nesvarbu. Prieš valdžią, 
kurioje vadovauja socialdemokratai, jie kovos kiek dru-j 
ti. Su kokiu tikslu kovos? Jie sakosi, kad jų tikslas kel
ti “revoliucinę bangą” ir eiti prie “proletarinės revoliu
cijos”. Bet tai tuščia pasaka, kuria gali tikėti negut ma
ži kūdikiai.

Jokios revoliucinės bangos Vokietijoje šiandie nė
ra, ir komunistai jos nepagimdys, kad ir jie perplyštų. 
Revoliucija juk reiškia perversmą valstybės ir visuome
nės pagrinduose. Bet ar dabartinė Vokietijos valstybės 
tvarka yra kenksminga darbininkams? Visai ne. De
mokratinėje respublikoje, kuri Vokietijoje tapo įsteig- • 
ta po 1918-19 metų revoliucijos, darbininkai turi lygias 
politines teises su visais kitais piliečiais. Jie gali orga
nizuotis, leisti savo laikraščius, daryti susirinkimus, 
balsuoti, statyti savo kandidatus į visokias valdiškas

ŽIOPLA KVAŠISTŲ PASAKA.

“Vienybė” savo korespon
dencijose iš SLA. įdėjo intri- 
gantišką priekaištą socialis
tams, kad jie statę savo kandi- 

kur datą į “Tėvynės” redaktorius, 
bet jisai gavęs tik 2 balsu. 

, Dabar tą širvydo melą kartoja 
J. į ir Clevelando kvašistų birbynė, 

1“, Lut-i iiauolr/M a •kuri pasakoja:
“Naujienos užsipuolė Vie

nybę už paminėjimą, kad so
cialistų kandidatas į Tėvy
nės redaktorius gavo tik du 
balsu. Girdi, socialistai vi
sai nenorėjo savo žmogų 
statyt į redaktorius ir visi 
stovėjo už Vitaitį. Gerai, 
bet jeigu taip, tai kam ap
švietus komisijos naris Gri
gaitis nominavo socialistą 
Glavicką (Glavecką. “N.”1 
Red.) kandidatu į Tėvynės 
redaktorius? A?”

1 Iš kur tokių “žinių” 
Clevelando smetonininkai?

Yra faktas, kad SLA. Ap- 
švietos Komisijos vardu P. Gri
gaitis nominavo ne Glavecką, 
bet tris kandidatus, kaip to 
reikalauja SLA. konstitucija, 
ir pirmas tarpe tų kandidatų 
buvo S. Vitaitis.

Apie tai, kurie Apšvietos 
Komisijos nariai stojo už kurį 
kandidatą Komisijos susirinki
me, seimui visai nebuvo aiškin
ta, tai iš kur Clevelando pasa- 

j koriai žino, kad Grigaitis siu- 
Ilęs Glavecko kandidatūrą? Jei
gu jiems taip sakė Sirvydas, 
kuris tame susirinkime daly
vavo, tai jisai per akis pamela
vo. Glavecko kandidatūrą pa
statė ne Grigaitis, bet kitas 
Komisijos narys. O už Glavec
ką balsavo seimo posėdyje Vi
taitis.

Tuo budu tas žioplas prasi
manymas, buk socialistai no- 
>rėję savo žmogų pravesti į “Tė
vynės” redaktorius, neturi nė 
menkiausio pagrindo. Ir reikia 
stebėtis Sirvydo nesąžiningu
mu, kad jisai, žinodamas, kaip 
dalykai dėjosi seime, nesidro-

gavo

7 — v * — ----------- 1 —* — —— ------ ’ --------
vietas — tai ko gi jie gali norėti daugiaus, kaipo pilie-■ vėjo paleisti tokį melą spau- 
čiai?

Šitokioje tvarkoje darbininkai gali norėti tiktai 
vieno: kad, pasinaudodami savo pilietinėmis teisėmis, 
jie pravestų kuo daugiausia savo atstovų į parlamentą, 
į valstijų seimus, į vietines savivaldybes ir į kitus ren
kamus urėdus, ir kad tuo budu darbininkai per savo 
atstovus galėtų kontroliuoti respubliką.

Bet tai j vi k reiškia, kad darbininkų interesuose yra 

ne sugriauti dabartinę tvarka, o panaudoti ją savo rei
kalų apgynimui.

Perversmo Vokietijoje gali šiandie norėti tiktai

[don. Nuostabu taip pat yra ir 
kitų smetonlaižių palinkimas 
tikėti į kiekvieną nesąmonę, 
kurią parašo tas Brooklyno in
trigantas. Juk jie galėtų su
prasti, kad, jeigu socialistai 
butų norėję SLA. seime išrink
ti “Tėvynės” redaktorium savo 
partijos žmogų, tai jie butų ir 
balsavę už savo kandidatų, ir 
jisai butų surinkęs ne 2 balsu, 
bet mažiausia keletą dešimčių 
balsų.

Kad Meksikos agrarų (vals
tiečių partijos) ir klerikalų pa
stangos suversti kaltę dėl gen. 
Obregono nužudymo ant darbi
ninkų vadų butų sėkmingesnės, 
tai tapo sugalvoti dvi legendos. 
Viena, kad buv. Meksikos dar-] 
bo ministeris Moroncs ir jo. 
draugai sudarę “psychologišką 
atmosferą”, palankią žmogžu- 
dybei. Antra, kad tie darbinin
kų vadai esą “raudoni” ir net 
“bolševikaujantys”. *

Šios abi legendos neturi nie
ko bendra su tikrenybe.

Meksikos darbininkų sąjun
ga ir darbininkų partijos lyde
riai niekuomet nevedė tokios 
agitacijos prieš Obregoną, ku
ri butų galėjusi prirengti žmo-' 
nių protus piktadarybėms. Ir 
jie niekuomet nebūtų galėję to
kią agitaciją vesti ir kartu 
draugauti su prezidentu Calle- 
s’u, nes pastarasis buvo labai ėjusi iš šiaurės negalėjo nesu- primas Estijos 
artimas Obregono draugas. i tikti su aktingai ėjusia vokie- Seimo posėdis.

Jeigu kalbėt apie “psycholo- čių banga iš pietų. Jos susi- Taline gyventojų 
gišką atmosferą”, tai ji galėjo tiko ir susidūrė. Viršų ima vo- vo 50,000, 1897
I A. J 1 1 ' XJ1_A _ • • 1 _ •. ■ . . w. ... v • .

rusiškas, pusiau
vokiškas. Aiškus estų tautinis

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

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

Dukart tvirtesnė 75c.
Knyga; “ŠALTINIS SVEI

KATOS,” augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street

CHICAGO, 1LL. h 
Htxxxxxxxxxfxj±rxxxxxxxxxy
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les ženklus. Danų
es-

GYVENIMAS
Mlneslnli žurnalu 

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

užėmė vo- 
Vokiečiams 

Raudona vėliava su pralojus karą jie traukėsi ir iš 
to laiko Estijos ir Taline pradėjo kur- 

„J valdžia ir kariuo- 
1919 m. balandžio 23 

rūmuose įvyko 
Steigiamojo

Prenumerata metama (1.50 
Pusei metų 
Kopija - 10c

menė.
banga d. “Estonijos”

Estijos

1881 m. bu- 
m. 65,000, 

būt sudaryta tiktai klerikalų kiečiai — kalavijiečių ordenas. prieš karą apie 100,000. Dabar 
pastangomis. Klerikalai tai iš 1227 m. vokiečiai paima ir Ta- 135,000 gyv. 
tiesų buvo tas elementas, kuris'liną. P ‘ 
visą laiką kovojo prieš valdžią' Danijon, 
ir prieš “obregonistus 
klais rankose^

Danai pabėga ir grįžta 
Kalavijuočiai pastato 

su gin- Taline didelę tvirtovę, kuri už- 
Seniejiklais rankose, žmogžudybėnis sj|iko ikį šių laikų." Senieji 

palankių atmosferų gimdo visų-' Ta|ino bokštai, tai yra bokštai 
pirma pilietinis karas, kurio j tvirtovės.
šalininkais Meksikoje buvo irjgį|us vaidams, Taliną 
tebėra katalikų kunigai ir jų|gauna danaį. j....
fanatiški pasekėjai.

Vokiečių tarpe 
į vėl at- 

ciimci žemeli, kurie s| kartų 
valdo čia apie 100 metų. Danai___ - , • | # v cuuv vilt

bkia pat,>visai ne panaši į -suteikia Talinui plačias teises 
tiesą yra ir pasaka apie Mo-' igideda 
roneso ir jo draugų “raudonu-1 
mą”. Meksikos darbininkų 
fyadai vargiai yra kairesni už 
Amerikos Darbo Federacijos 
yadus. Kai dar buvo gyvas 
nabašninkas Gompersas, tai 
Morones laikė jį savo geriau
siu prieteliu ir mokytoju. Su 
bolševikais Meksikos darbinin
kų lyderiai visuomet vedė grie
žtą kovą.

Skaitytoji! Balsai
[Ui išreikštas Šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako]v

Laimėjo čempionatą

SLA. Seimas jau praėjo, bet 
jo atgarsiai vis dar tebeskamba 
musų lietuviškoj spaudoj. Ap
rašymai įvairių žmonių įvairiais 
vardais, kaip tai—Laimėjimai, 
Pralaimėjimai, Įspūdžiai tik 
ir mirguliuoja. Įdomu pasižiū
rėti į besiginančius progresu į 
musų iš užkulnio progresistus, 
kurie irgi skelbia visam pasau
liui, apie savo laimėjimus bu
vusiame seime.

Gerai įsižiūrėjus į jų tuos 
laimėjimus, iš tiesų tenka pri
pažinti, kad Seime progresistai 
atsiekė stambų laimėjimą net 
su pasižymėjimo laipsniu. Jie 
laimėjo lietuviškų baublių čem
pionatą. Dabar jie tik turėtų 
kreiptis į Padaužų ministerijos
atatinkamas įstaigas, kad ga- tarp švedų ir rusų 
vus paliudijimus. Su tais pa- Petro Didžiojo, 
liudijimais jie galės dalyvauti melų karo 1710 m. 
pasaulinėj Olimpiadoj ir laimėti ima Taliną, o 1721

prie garsiosios 
Hanzos miestų sąjungos ir tam
pa beveik laisvu miestu, kala 
savo pinigus. Nuolat stiprina
ma Talino tvirtovė. 1343 m. į- 
vyksta didelis estų sukilimas. 
Estai žudo savo ponus— vokie
čių ir danų feodalus. Sukilė
liai grasino Taliną. Danai kvie
čiasi pagalbon vokiečius. šie 
estus numalšina, bet ir danus 
išvaro ir vėl pasidaro Talino ir 
visos estų žemės šeimininkais. 
Užstoja ilgas ramumo laikotar
pis. Talinas būdamas labai pa- 

i togioj vietoj, kaipo tarpininkas 
I tarp Vakarų Europos ir Rusi- 
! jos, tarpsta, turtėja, varyda- 
■ mas gyvą prekybą. Bet kartu 
jis pasidaro vis labiau viliojan
čiu kąsneliu kaimynams. Tyko 
jo juros siekantieji rusai, dai
rosi ir švedai. Kryžiuočiai tuo 
tarpu susilpnėja ir rusams
1560 m. užpuolus vieni nebeat- 
sigina, kviečia švedus, kurie
1561 m. galutinai paima Tali
ną savo globon. švedams ten
ka daug kariauti su vokiečiais, 
su rusais, su Lietuvos-Lenkijos 
valstybe. 1572 metais Taliną 
su 80,000, o 1577 m. su 160,- 
000 kariuomenės apgula rusų 
caras Jonas žiaurusis, bet nie
ko nepadaro, švedai valdė tuo 
laiku visą Pabaltę iki Kurže- 
mio, ir lygiai latviai vadina 
švedų laikotarpį laimingu, šve
dai ne tik neskriaudė gyvento
jų, bet dar uoliai rūpinosi jų 
gerove, apšvieta. Įsikuria daug 
mokyklų, taip pat žymusis Tar
tų (Dorpato) universitetas.

Kyla didysis šiaurės karas

Po

pasaulinį baublių čempionatą.
—Miškas.

dešimties 
rusai už- 
m. taika 

galutinai jį sau užtvirtina. Ka
ras, o su juo kilęs badas ir mą-

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

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

i Southampton kas Sereda vienu ir milžinų ekspresinių laivų 
Berengaria Aųuitania Mauretania 

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

CUNARD LINE

New Yorko j Kauną $203 ir 
brangiau. Atskiri kambariai, 
erdvi vieta, geras naminis val
gis, mandagus patarnavimas, 

i, Del kitų infirmacijų klauskite 
bile Cunard agento, arba ra- 

'Šykite tiesiai pas:
346 N. Michigan Avė., Chicago

BANK

PRIETELYSTES 
RYŠYS

Kiekvienas bonas, kurį jus čia perkate 
reiškia ryšį jūsų su mumis.

DĖLTO KAD

Yra tai lygiai bonas toks, kaip kad 
jums sakėme.

jis bus visiškai saugus.
Jis neš jums 6%.
Tai bus 67© nešantis pirmųjų morgičių 

auksinis bonas, saugiausias mums žinomas 
investmentas.

Penkiolikos metų patyrimas nulemia 
musų išrinkimą.

CENTRAL T" T BANK
TRUSTINĖ KOMPANIJA

111O West 35th Street, Chicago, UI.

Valstijinis Bankas Biržos Bankas
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RADIO PARODA CHICAGOS 
ŽINIOS

Nagrinėja bylą trauki
nio plėšikų

šūviai iš kulkasvai-

viso buvo- aštuoni. 
yra suimti, du liko

leisti keli 
džlų.

Plėšikų
Keturi jų 
nušauti kitų gengsterių, o du
tebėra nesuimti.

Po plėšimo visi plėšikai at
vykę į VVharton namus, pasi
statę automobilių jo garažiu-

su 
combi-

- Tuley,
Fresh-

Artonian

Trys plėšimo draugai 
prieš kaltinamuosius, 
kaltinamųjų yra ir 
kengresmanas Wharton

liudija
Tarp 

buvęs

Federaliniame teisme, prieš 
teisėjų Wilkerson, yra nagri
nėjama byla keturių plėšikų, 
kurie vasario 25 d. apiplėšo 
tiaukinį Evergreen Parke, ir 
buvusio kongresmano ir buvu
sio valstijos prokuroro (Crowe) 
pagelbininko Charles C. VVhar
ton, pas kurį plėšikai buvo 
pasislėpę po plėšimo ir kur jie 
išsidalino grobį.

Trys tx isiamų plėšikų, b'rauk 
Meccia, Wm. Donovan ir Law- 
rence O’Brien, prisipažino prie 
kaltės ir liudija prieš kaltina
muosius. Ketvirtas teisiamas

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. 
Brunswick 
Radijo 
nacijos. 
Brumer 
Sonora,
man, Majestic. 
Zenith ir Spar- 
ton Radios.
Nauji Victor 
Automatic Or- 
thoponic Vict- 
rolas.

Nauji Gtilbransen Registering 
Pianai.

Nauji modeliai gražiausių ir 
geriausių pianų 
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.

IBS F RIIDRIK ItlP traukinio apiplėšimą liko pa- JV0. r. DU Vili n, UltJ kt ie lwimo prisipaži.
3417-21 S. Halsted St 1

Chicago, III.
Tel. Boulevard 4705

ver prie kaltės m prisipažino. 
Pasak policijos, jis sakėsi ge
riau supusiąs kalėjime, negu 
virsiąs išdaviku. Tuo bildu iak- 
tinai yra teisiami tik du — 
Cleaver ir VVharton.

Po policijos liudijimo apie

ir ten suskaitė atimtus pini
gus, kurių rado $133,000. At- 
skaitę visas padarytas išlaidas 
ir pridėję $4,000 Wbartonui 
už davimą prieglaudos pasi
slėpti, tikusius pinigus plėšikai 
lygiomis pasidalino tarp savęs. 
Kiekvienas jų gavęs po $16,- 
030. Pinigai \Vhartoiuii buvę 
sudėti j popierinę dėžę ir Clea- 
ver juos nunešė j jo kamba
rius ir paslėpė viename klo
zetų. '< M i;

Ant rytojaus policija buvu
si pas VVhaitoną ir teiravosi 
apie plėšikų apsilankymą jo 
namuose ir palikimą jam pi
nigų, bet kratos pas jį neda
rė, VVharton u i užtikrinus, kad 
jis nieko nežinąs apie plėšikus 
ir pinigus. Policistai sakosi 
nedrysę liesti tokio žymaus 
politikieriaus ir pasitenkinę jo 
žodžiais.

Kitas plėšikų, Mcccia, kuris 
važiavo traukiniu ir jį sustab
dė, irgi maždaug tą patį liu
dijo. Dar liko liudyti O’Brien, 
airis irgi prisipažino prie pie
šimo ir liudys prieš Cleaver 
ir VVharton.

damas. Mrs. Boyle išėjo kie
man ir ją rado sukritusią elėj. 
Ji peršauta žemiau širdies ir 
veikiausia mirs.

Elmer ir Irene Johnson, 1021 
Center St., parėjo iš labai links- 
mios parės, kur buvo užtektinai 
ir munšaino. Irene, 41 m., pasi
juto serganti, bet vistiek atsi
gulė. Atsigulė ir jos vyras El
mer, 46 m. Kada jis pabudęs, 
tai jo pati gulėjusi ant grindų 
negyva. Pašaukta daktarą . ir 
policiją. Vyras sako, kad ji tris 
sykius iškritusi iš lovos. Spė
jama, kad ji nusinuodijo mun- 
šainu.

George Heriot, 2713 
St., gerokai išsigėre su 
Nagle, kuris jį pašovė, 
dabar sėdi kalėjime.

Robert Olson, 80 m., 
Kedvale Avė. irgi išėjo 
tūriais draugais girtauti
paprastai būna tokiuose atsiti
kimuose, begirtaudami susimu
šė. Pasekmėje, Olson liko pa
šautas, o keturi jo draugai il- 
ko suimti.

Vėl dvi bombos Tarp tarnaičių Labdaringam koncerte

Fulton
VValter
N agi e

534 N. 
su ke- 
ir kaip

Garsinkites Naujienose

MŪRINIS arba MEDINIS
Geros rųšies pastatyti garažai

$10 įmokėti
24 menesiams išmokėjimui

Mes specializuojamės budavoiime 
garažų, parčių, sunparlor, pakeliam 
namus, dedam cementinius pamatus, 
pertaisome ir statome vasarnamius.

Jei jus turite lotą ir norite pasi
statyti namą, mes pastatysime ir fi
nansuosime jj. Del tolimesnių in
formacijų šaukite, rašykite arba at
siųskite kuponą už tokį darbą kurį 
jus interesuojatės.

Garažas

Porčius

Namo pakėlimas

Cementinis pamatas
A beinąs pertaisymas

Naujas mylias ir finansavimas

Vardas ...................................................

Adresas ..............................................

Quality Construction Co.
North Shore ofisas ir Yardai 

4538 W. Addison St. 
Telephone Avenue 4718

nęs Ikmovan. Jis liudijo, kad 
apiplėšimas traukinio buvo ple- 

| nuojautas keli mėnesiai. Visi 
I busiančių plėšimo dalyvių su
sirinkimai buvo laikomi Clea
ver namuose, prie 102 ir Eli- 
zalneth gatvių, VVashington 
Heights. Išpradžjų buvo taria
mus! traukini apiplėšti gruod
žio 21 d., Harvey miestely, bet 
ąpžiurėjus vietą pasirodė ne
patogumų ir tada liko sutar
ta apiplėšti traukini ties Ever- 
green Park, prie IM) ir Kedzie 
gatvių. Traukinio pašto vago
ne buvo gabenama daug pini
gų Harvey bankams ir tuos 
sutarta paimti. Reikėjo geres
nių, negu revolveriai ginklų, 
todėl nuo Joe Šaltis paimta 
kulkasvaidį, prižadant už jį už
mokėti $300, kitą gi kulkas
vaidį nupirko sankrovoj prie 
Halsted ir Harrison galvių. 
Reikėjo parūpinti ir vietą plė
šikams po plėšimo pasislėpti. 
Tuo tikslu Cleaver atsikreipęs 
prie savo advokato VVharton, 
buvusio kongresmano ir valsti
jos prokuroro pagalbininko, žy
maus politikieriaus, gyvenan
čio Beverly Hills. Nuvykus pas 
VVharton, jis pasisakė pasirū
pinsiąs šeiminą išvežti iš na
mų, palikti garažą atdarą, o

Girtavimo pasekmės
Viena moteris pasimirė, viena 

moteris ir trys vyrai pašauti 
po girtavimo. t

Užvakar dalei girtavimo vie
na moteris pasimirė, trys vy
rai gi ir viena moteris liko pa
šauti.

Mrs. Mabel Boyle, 45 m. ir 
Julius Spielman, 2600 S. State 
St., su kuriuo ji gyveno, nuvy
ko George Wallace, 418 So. 
VVestern Avė. ir pradėjo gir
tauti. Gerokai išsigėrę vyrai 
norėjo parodyti kaip jie moka 
gerai suvaldyti savo moteris. 
VVallace atsinešė revolverį ir 
paleido šūvį į savo pačią, bet 
nepataikė. Tada Spielman pa
ėmė revolverį ir paleido šūvį į 
savo meilužę, sunkiai ją sužeis-

TRINERIO
KARTUSIS VYNAS

prašalins visus nuodus iš jūsų žar
nų. Žmogaus sveikata neturi dides
nio priešininko, kaip skilvio trube- 
lis. Tūkstančiai įgauna pavojingas 
ligas iš skilvio suirimų. Trinerio 
Kartusis Vynas švelniai veikia ir 
yra malonus vartoti. Pas visus 
vaistininkus.

Klozeto outfltaa trenr- 
tas, $13.50. Pirkit nuo 
mus* olsello kainomla. 
Namu apflldymo įren
gimai parduodami leng
vais išmokėjimais.
Peoples Plumbing & 
Heating Supply Co. 
490 Molwaukee Avė., 

461 N. Halsted Ht.
Hiymarket 0075—0078

DUOKIT 
PATAISYT

Ii i beismentą.
Plėšimo dieną, vienas plėši

kų įlipęs vidurmiesty trauki
niu ir sustabdęs ‘raukinį su
tartoj vietoj, nes ten trauki
nis stodavęs tik sulig signalo. 
Kili plėšikai tuoj puolė prie 
pašto vagono, išdinamitavo du
ris, nuginklavo pašto klerkus 
ir susirinkę maišus su siunti
niais į Harvey ir Valparaiso, 
pabėgo automobiliu. Pagąsdi
nimui pasažierių dar buvo pa-

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

Užpereitą naktį vėl dvi bom
bos buvo podėtos prie namų.

Viena bomba sprogo prie 
Ben Wolfe audmenų sankrovos, 
7309 S. Halsted St., pridaryda
ma sankrovai nuostolių už $5,- 
000. Nukentėjo ir yisa artimes
ne apielinkė, nes daugely vietų 
išbirėjo langai.

Kita bomba buvo padėta prie 
namo 3639 S. Rock^ell St., 
Brighton Park, kuriame gyve
no darbininkas Carman Modola. 
Policija ieško namo savininko 
Louis Vitalo žento Anton Ste- 
pafore, kuris buk grūmojęs pa
dėti bombą už jo išvarymą iš 
namų. Nuostolių bomba padarė 
UŽ $100.

—Išeinu kitur tarnauti.
—Kodėl ?
—ši mano šeimininkė neturi 

nei už skatiką grožio. aKi kar
tų paėmiau iš spintos jos nau
dąją suknią ir nuėjau j vakarė
lį, tai ten visi iš manęs juokė
si.

Dainininkė-mėgėja (savo nu
merį atdainavus):—Ponas di
rektoriau ! Kaip, ar suklydau 
kur nors?

Direktorius. Tik vienoj vie
toj.

—rKurioj ?
—Scenoje.

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

Priemiestyje

—Antoška, eini į 
—Ne.
—Kodėl ? Bilieto
—Ne, ne bilieto, 

nių neturiu.

kino?

neturi ?
bet kiauši-

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

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

................................ ’

SAVO DANTIS
Sutaupykit Pusę

Krown taip pigiai kaip $4.60 už 
dantį

Tiltelių darbas taip, pigiai kaip 
$4 už dantį.

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

Garantuotas be skausmo
Ištraukimas dantų $1

Duosime jums rašytą garantiją 
už kožną atliktą darbą 

Gas X-Kay

Kogen - System - 
Dentists

1105 West Chicago Avė.
Kampas Milvvaukee Avenue 

Antras aukštas
Tel. Monroe 4484

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

po pietų

KETURIOS GEROS PRIEŽASTYS 
kodėl jus turėtumėt pirkti sekamai žiemai 
anglių arba coke DABAR.

1. Jus galit sutaupyti pinigų
2. Mes galim užtikrinti jums švarų 

dastatymą
8. Kuras yra geriausios rųšies—sau

sas ir švarus
4. Užtikrins sveikatą ir patogumą 

jums ir jūsų šeimynai kuomet šaltis prisi
artins.

PIRKIT SAU ANGLIŲ PERSITIKRINIMUI

<§nsWrs (gmpany,
<51 elephone

FRANKLIN
16400

COAL- COKE - ICE 
BUILDINCMATERIAL

aciai

Florence ta.ton, 
Metropolitan Opera Co. garbioji sopranas

Puikiausias tabakas —^It’s Toasted 
c, •

supjaustytas—nei jokių dulkių—visi nešva
■*, ® • o

rūmai prašalinti—kvapsnys pagerintas.

It’s toasted
Nei Jokio Gerklės Erzinimo — Nei Jokio Koęųlio,

^ttes
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Kensington

Mirė Kazimieras 
Bačkys

Liepos 26 d. mirė Kazimie
ras Bačkys, sulaukęs apie 43 
metų amžiaus. Velionis buvo 
laisvų pažvalgų žmogus ir pri
klausė SLA. 36 kuopai.

Bačkys buvo gimęs Ažytėnų 
vienkiemyj, Raseinių apskr. A- 
meriko.fr paliko du broliu. Vie
nas gyvena Cedar Rapids, lo
va, o kitas Antanas, Chicagoj.

Laidotuvės įvyks šiandien 2 
vai. po pietų. Iš Masalskio ko
plyčios kūnas bus išlydėtas į 
Tautiškas kapines.

Visi Kazimiero Račkio gimi
nės, draugai ir pažįstami yra 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se. —D.

lietuvių šeimynoje žaibo grei 
tumu apibėgo visų Bridgepor- 
tų ir sujudino visus lietuvius 
Tokis Įvykis buvo nepaprastas 
lietuviuose. Užmušimų būdavo, 
bet kad vyras nužudytų savo 
žmonų ir paskui pats nusižudy 
tų tokio Įvykio pas lietuvius 
neatmena ir senieji Chicagos 
gyventojai. Tuojaus minios 
žmonių pradėjo rinktis prie 

3620 Lowe

Išvažiavimas
Dr-stė L. D. K. Gedimino 

nedėlioję, 29 d. liepos, turės 
savo išvažiavima-piknikų. Vie
ta — 128 St. ir Wentworth 
avė., prie upes, tenai kur perei
tais metais buvo piknikas, tik 
vienas blokas Į vakarus.

S. Sudentas, Roseland Bottl- Gajauskų namų, 
ing Works savininkas, pasiža
dėjo nuvežti į išvažiavimų ken- 
singtoniečius. Taigi, kurie nori
te važiuoti troku, susirinkite 
prie Shedvilo salės, 341 E. 
Kensington avė., 11 v. iš ryto. 
Roselandiečiams gi nuvežti į 
išvažiavimų bus Sudento 
kas prie Strumilos svet 
11 iš ryto. — Komitetas.

Town of Lake

tro- 
irgi

Naujos lietuvių bylos 
teismuose

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

Frank Dorgis vs III. Kennel 
Club. Apeliacija. Circuit Crt. 
Bylos nr. B166045.

Antoinette VVaskelis vs Char
les VVaskelis. Divorsas. Circuit 
Crt. Bylos nr. B165979.

Carhles Sawicki vs Elmer II. 
Vogei. Byla dėl $5,000. Sujie- 
rior Crt. Bylos nr. 480972.

Ursula VVitkus vs Chas. Nor- 
butos. Byla dėl $15,000. Circuit 
Ctr. Bylos n r. B165884.

Louis Zounis vs Wm. J. Di- 
miner. Byla dėl $1,770 • skolos. 
Circuit Crt. Bylos nr. B165892.

Marie Matiasovic vs Chicago 
Surface Lines. Byla dėl $5,000. 
Circuit Crt. Bylos nr. 165900.

People ex rel Pocius vs W. 
D. Pocius vs W. D. Stoker, supt. 
Kankakee State Hospital. Ha- 
beas Corpus. Superior Crt. By
los nr. 480900.

Bessie Lulis alias Barbara 
I Ali i s vs Tony Lulis alias Anton 
Lulis. Divorsas. Superior Crt. 
Bylos nr. 480915.

Helen Grinienius vs Peter 
Grinienius. Divorsas. Circuit 
Crt. Bylos nr. B166054.

John O’Rourke vs Mary Lu
košius. Byla dėl $361.50 sko
los. Circuit Crt. Bylos nr. B166- 
058.

C. L. Petreikis vs Bernard W. 
Snow, bailiff. Replevin. Circuit 
Crt. Bylos nr. B166065.

Harvey and Dammaret vs 
Wm. Cotscones, Thos Notaris 
and Miton Vardamasko. Byla 
dėl injunetiono. Superior Crt. 
Bylos nr. 481173.

Peter Brida vs Charles La- 
karas. Byla dėl $2,000. Superior 
Crt. Bylos nr. 481231.

Joe Svvitik vs William C. 
Wood & Nickademos Urbonas. 
Byla dėl $5,000, Superior Crt. 
Bylos nr. 481249.

Margaret Dema vs Peter Vie- 
toris. Byla dėl $5,000. Superior 
Crt. Bylos nr. 481251.

Jos Samaras vs Grace Sama- 
ras. Divorsas. Superior Crt. By
los nr. 480776.

Wallace L. Brook vs Casimer 
Glinicki. Byla dėl $10,000. Su
perior Crt. Bylos nr. 480786.

Mary Gerchas vs John Ger- 
chas. Divorsas. Superior Crt. 
Bylos nr. 480844.

švento Vincento draugijoj
Draugija šv. Vincento Ferr. 

laikė savo pusmetinį susirinki
mų liepos 8 d. Susirinko apš- 
tus būrelis draugijos narių, ku
rie svarstė bėgančius draugijos 
reikalus, taipjau ir naujus su
manymus.

Draugija šv. Vincento Ferr. 
gyvuoja nuo 1902 m., taigi jau 
26 metus. Seniau ji buvo labai 
veikli. Suorganizavo šv. Kry
žiaus parapijų Town of Lake, 
daug mirusių palaidojo, dauge
liui ligonių pašelpų suteikė, 
daugelį našlaičių sušelpė. Ir 
dabar ji neblogai stovi; kasoj 
turi apie $4,000, bet narių turi 
nedaugiausia—apie 150. Pasta
ruoju laiku buvo biskį apsnū
dusi. bet dabar vėl pradeda 
veikti.

Tarp kitko šiame susirinkime 
liko nutarta surengti išvažiavi
mų į Willow Springs miškus; 
taipjau nutarta suteikti dova
nas visiems tiems nariams, ku
rie neėmė pašelpos per 25 me
tus. Tokių narių yra, rodos, 
astuoni. Tos dovanos tiems 
nariams ir bus įteiktos draugi
jos išvažiavime, kuris įvyks 
liepos 29 d., Willow Springs. 
Busiu dar žaismių, lentynių 
t.t.—Žilagalvis.

North Side

Roseland
Besbolas

Rytoj Golden Star jauktas 
los beisbolų su dviem jauktais 
aikštėje prie 95 St. ir Michigan 
Avė.

1 vai. po pietų los su Indiana 
Harbor Monarch, o 3 v. po pie
tų—su St. Ethelreda jauktu.

Roseland K. of L. jauktas loš 
besbolų su North Side K. of L. 
Polmer Park, 1 v. po piet—N.

lietuviai įsigijo 
kokios neturi ne 
Ištikrųjų yra ir 

Nepaprastai gra- 
nepaprastai ap- 

ramaus ir iškil- 
A. Masalskis

jęs, jos giminių nė į namus ne- kad, pagalios, 
įsiliesdavęs. Bet ji kentusi, 
niekam nesiguosdavusi ir abel- 
nai apie save nepasakodavusi.

Darbo draugai paliudijo, kad 
Gajauskas dirbo už formalių 
vienoj dirbtuvėj, buvęs labai 
nesugyvenamas ir šiurkštus 
žmogus, ir labai geidavęs, taip 
kad net ir negeriantis darbinin
kas negalėdavęs su juo dirbti. 
Uždirbdavęs nedaug, virš $30

Avė., kur visi sužinojo baisio- į savaitę, bet turėjo išmokėtų 
sios tragedijos smulkmenas, namelį ir virš $2,000 banke. 
Pasirodė, kad vyras parėjo gir-’ Visų laikų buvęs įširdęs, gru- 
tas namo, susibarė su žmona'mojęs, nuolatos kalbėjęs apie 
ir jų nušovė dviem šūviais, ku- kokį tai kerštų. Pastarąsias 
rių vienas pataikė į nugarų ir tris dienas buvęs lig pamišęs, 
išėjo per krutinę, o kitas—įran-'nes tik apie kerštų ir tekalbė- 
kų. Kada subėgo kaimynai, tai jęs. Paskutinę dienų einant iš 
Gajauskienė buvo dar gyva. Ją'darbo jam buvo pasakyta, kad 
nugabenta į šv. Povilo ligoninę,’jis turėsiąs dirbti sekmadieny, 
bet ji mirė ant operacijos sta-jbet jis pasisakė, kad nedirbsiąs 
lo. Juozas Gajauskas gi nusi- ir parodęs revolverį,— esą jis 
šovė ant vietos, ] 
šūvį į nosies šnerves. Kulka iš-’ny). 
ėjo per viršugalvį.

i Abiejų kūnai liko nuvežti 
pašarvojimui į graboriaus A. 
Masalskio koplyčių, kur pirma
dieny įvyko koronerio tyrinėji
mai.

paleisdamas panaudos dar šiandie (šeštadie- 
( _ * > Reiškia, kaip matyt; iš liu- 
jdijimų, barnis ir įvykusi baisi 
tragedija nebuvo valandos užsi- 
karščiavimo ir nesusivaldymo 
darbas, bet buvo prie to iškal- 
no rengtųsi ir prisirengta.

Baisiausia paseka šios trage- 
našlaičiai,J koronerio tyrinėjimus susi- d i jos, tai šeši likę 

rinko labai daug žmonių. Buvo kurių vyriausias yra 17 m. am- 
pašaukti liudyti velionių vaikai J žiaus ir dirba, o jauniausias be- 
kaimynai ir darbininkai, su ku-! ne 6 metų,—visi berniukai, iš- 

Kai- ėmus vienų mergaitę.
Per visų budynių laika, nuo

riais Gajauskas dirbo, 
mynai mažai ką galėjo pasaky
ti, nes dėl labai šiurkštaus Ga- šeštadienio nakties iki laidotu- 
jausko budo, visi jo vengė, vių dienos, trečiadieny, M. Ma- 
Kiek daugiau suteikė žinių vy- salskio koplyčia buvo apgulta 
resnysis Gajauskų vaikas 17 m. žmonių. Apskaičiuojama, kad 
amžiaus. Jis pasakė, kad tėvas , per tas tris su puse dienos kop- 
paeinųs nuo*- Panevėžio, buvo 52 lyčių aplankė 
m. amžiaus, bet jis nežinųs iš žmonių.
kur motina paeinanti. Ji bu- nėra buvęs apžiūrėti užmušėjo 
vusi apie 38 m. amžiaus. Iš- ir jo aukos. Bet daug žmonių 
pradžių vaikas bandė tėvus(suvažiavo netik iš kitų koloni-

daugiau 15,000
Retas bridgeportietis

tokių koplyčių 
svetimtaučiai, 
ko pažiūrėti, 
žiai įrengta, 
šviesta, daro
mingo įspūdžio, 
žada koplyčioje ir puikius var
gonus įtaisyti. Net ir svetim
taučiai iš toli atvažiuoja apžiū
rėti koplyčių ir j uja pasigro
žėti, nes ir pas juos tokių gra
žių ir jaukių koplyčių nėra. 
Džiaugiasi lietuviai, kad vienas 
didelis neparankumas su laido
tuvėmis išnyks: nebereikės 
maišytis mažuose kambarėliuo
se, bet bus galima numirėlius 
pašarvoti ir laidoti iš gražios 
koplyčios, o ypač neturintiems 
šeimynų, kurie dabar, ir numirę 
neturi kur prisiglausti.

Laidotuvių dienų prisirinko 
žmonių pilna šv. Jurgio bažny
čia, kiek tik jon galėjo tilpti. 
Daugelis pasiliko gatvėje. Dė
lei žmonių ypatingo ūpo, į baž
nyčių lydėta vien Gajauskienės 
kūnų. Gajausko gi kūnas buvo 
paliktas koplyčioje ir tik po pa
maldų abu kartu išvežta į šv. 
Kazimiero kapines, kur irgi di
džiausios minios žmonių susi
rinko. čia irgi abu palaidota 
skirtingose vietose: vienų šven- 
tintoj, o kitų nešventintoj vietoj. 
Net ir kapinėse, kurios papras
tai visus sulygina, nesurasta 
galimybės žuvusius sutaikinti 
ir palaidoti vienon vieton. Tai 
buvo labai taktiškas pasielgi
mas, nes bandant kitaip laido
ti, butų galėję kilti nesusipra
timų ir gal net ir sumišimų, 
kurie ypač laidotuvėse butų bu
vę visai ne vietoj. Dabar gi 
visų nesusipratimų išvengta ir 
laidotuvės išėjo labai tvarkios.

ginti, tvirtinti, kad jis gražiai jų, bet ir iš artimesnių Chica-( lai Įvyko galbūt dėka didelio 
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sugyvenę, kad tėvas negėręs ir gos apielinkių. Atvyko nema- 
t.t., bet koronerio prispirtas žai ir svetimtaučių.
buvo priverstas pripažinti, kad
tėvas parėjo girtas ir tuoj pra- kalbų buvo galima
dėjo barnį su motina. JĮ gi, su-( kad pas visus yra jaučiamas 
nų, išvaręs iš namų, taipjau ir(didelis paniekinimas užmušėjui 
įnamį, o mažesni vaikai žaidė ir gili užuojauta užmuštąjai, o 
kieme, kuomet ir įvyko baisioji ypač likusiems šešiems našiai- 
tragedija. Sūnūs pripažino, kad čiams.

ir jis ir pirmiau matė, kad tėvas
kartų grūmojo revolveriu moti- daug kalbų tarp atsilankiusių, 
nai, taipjau kad jis nuolatos tai A. Masalskio koplyčia, 
gerdavo, bet Kur jis gaudavęs Kiekvienas ja negalėjo atsigro- 
gerimų, sūnūs sakėsi nežinąs., žėti. Koplyčia labai gražiai į- 
Kitų liudijimais, jis nesutikęs'rengta, erdvi, jauki ir patogi.

‘su žmona, jų visaip persekio-'Visi jąja grožėjosi ir džiaugėsi,

Iš susirinkusių tarpusavinių 
numanyt,

taktiškumo graboriaus A. Ma
salskio, kuris aptarnavo ir 
tvarkė laidotuves.—Rpt.

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

d.,

Rytoj SLA. 226-tos kp. 
išvažiavimas.

šį septintadienį, liepos 2p 
Jefferson miškuose turėsime
gražų išvažiavimų. Visi SLA. 
nariai deda pastangas, kad, 
girdi, čia tai turime skaitlingai 
pasirodyti. O kiti musų North 
Sidės piliečiai gausingai atsi
lankys į svečius.

Musų kolionijos lietuviai iki- 
šiol, visi laikosi išvien. Drau
giškumas, svetingumas ir san
taika pas tnus žydi netik drau
gijose, bet ir įvairiuose lietu
vių rateliuose. Taigi šį išvažia
vimų mes turime padaryti sėk
mingų. —Aras.

Bridgeport
Dar apie tragingų žuvimą 

jauskų ir jų laidotuves
Pereitų šeštadienį tragingai 

žuvo Juozas Gajauskas. Jis par
ėjęs iš darbo, po trumpo bar
nio, nušovė savo žmonų Liud
vikų ir paskui pats nusišovė, 
žinia apie tų baisių tragedijų

Ga-

Šeštadienis, liepos 28, 1928

Pasitarimas su musų Medicinos 
Daktarais dykai.

Valandos nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Jei atHlŲHlte aavn mnfa* fotografl ji, arba 

ubus. m
American Institute 
of Plastic and Pociai Rejuvenation 
Sulte 720 State-Lake Bldg. 190 N. State St.

Telephone State 5156 Chicago, III.

Išsirinkite Sau 
Tinkamą Nosį

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

MALI TONIC - EXTRA FALE 
SPECIAUS ALUS

Del žindamų moti
nų/ Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIC'O
arba

Extra Pale Alaus
Jis ’ yra rekomen
duojamas per

jį

mutcsHiMO 
GOODIOATHC ’

Dr.B.McNicholas
groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negaliPrašykite savo 

suteikti, tuomet pašaukite

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

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

Šiandien ir Sekmadieny yra Didžiausias Atidarymas

DAINOS IR JUOKAI!

AUBURN

Kitas dalykas, kuris sukėlė

Masalskio koplyčia.

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

Auburn automo-

Rusiskos ir Turkiškos Vanos

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

Red. Leidėjas:

Naujos Lietuvių Auto Agentūros, pardavimo ir patarnavimo stoties.
biliai yra labai visiems žinomi ir jų pardavimas padidėja 100 procentų /kiekvienų me
tų.

Mes turime vėliausių modelių ant parodos.
GEO. SCHLAVIS C. KULIS

UNION AUTO SALES
' 5718-22 S. Western Avė

F

Tel. Republic 2946 Chicago, III

Who’s Afraid Now? >ĮjTUBBY

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

3514-16 Rooeevelt Rd.
arti St Louis Avė.

CHICAGO, ILL.
k. '■ ''

i

- He’s so CCOSS HE’D 
CHEvj VOUR LEG OFF 
fcEFOCE YOU COOLD SAY 
ROČKOS* POCKVS, AT HlM 

VOU’GĘ AFQA\DTO TfcY IT 
Ok)A(?BAlDOG LIKĘ VMM.

meriko.fr
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Busią permainų miesto 
administracijoj

Mayoras Thompsonas dabar 
atostogauja VVisconsine. Pasi
kalbėjime su laikraštininkais 

jis išreiškė, kad jis norys ge
rokai pasilsėti ir paskui sugrą
žęs j Chicago stvertis už dar- 
b , kad per ateinančius trejus 
metus jo administracija butų 
geriausia, kokią miestas turė
jęs-

Iš šitokio pareiškimo spėja
ma, kad jis manąs padaryti 
didelių permainų savo kabine
te ir kad niekurie departamen
tų viršininkai turėsią apleisti 
savo vietą. Pats Thompsonas 
sakosi esąs nepatenkintas tuo, 
kas ikišiol atsiekta ir steng
sis savo administraciją pada
ryti veiklesnę. Vienas iš pir
mųjų žingsnių buvęs pašalini
mas liguisto policijos komisio- 
nieriaus Hughes, kuris neturė
jęs jėgų vykinti mayoro įsa
kymus. Jo vieton skiriamas 
\Vm. F. Bussell yra žinomas 
kaipo “kietas žmogus”. Jis iš
vyko i VVisconsiną pasitarti su 
mayoru ir išgauti leidimą taip 
tvarkyti policiją, kaip jis no
ri, be jokių politikierių maiši- 
mosi. Tik su ta sųlyga jis ir 
priimsiąs komisionicriaus vie

tą. Užėmęs gi vietą jis tuo- 
jaus padarysiąs didelių per
mainų visame policijos depar
tamente.

SPORTAS
Golfo rungtynės.

Nuo senei sklydo gandai, kad 
West Sidės liet, golfininkai nu
eitų sudaryti golfo rungtynes 
su Bridgeporto liet, golfinin- 
kais. Tie gandai išsipildė, kada 
westsidiečiai per “Draugą” iš
šaukė mus bridgeportiečius j 
golfo rungtynes ir paskelbė | 
savo pusės kontestantų vardus. I 
Mes, žinoma, iššaukimą pri
ėmėm ir per “Naujienų” No. 
176 pareiškėme sutikimą kon- 
testuoti su jais.

VVestsidiečiai savo pusės kon- 
testantais pasiskyrė šios golfi-' 
ninkus: pp. J. Mackevičių, Jo-1 
ną Brenzą, adv. Mastauską, K. 
Bučių, Dr. Lauraitį ir Julių 
Brenzą. Šie jųjų golfininkai su
daro gražią ir stiprią talką 
rungtynėse.

Bridgeportiečiai golfininkai 
yra sutikę kontestuoti šie: Dr. 
Naikelis, Dr. Zalatorius, Dr. 
M. žilvitis, Dr. Zimontas, J. 
Mereckis, A. K. Menas. čia 
taipgi graži talka.

Šitokiomis išlygomis mes su
tinkame kontestuoti prieš 
Avestsidicčius: “Medai play 36 
holes”, prisilaikant U. S. G. A. 
taisyklių. Sudarant 3 “four- 
somes” po du kontestantų iš 
abiejų pusių. Lošimas turi į- 
vykti rugpiučio 2 d., Cog-Hill 
Golfo Kliube,, pradedant 9 vai.! 
iš ryto. Laimėjusi pusė skai
tysis ta, kuri priduos mažiausį į 
skaičių kirčių visų savo kon
testantų kartu sudėjus.

Jei westsidiečiai sutinka su 
musų čia paduotomis išlygo-, 
mis, lai praneša tuojaus L. G. 
K. Golfo Komiteto nariams 
Dr. Naikeliui, J)r. Zalatoriui, 
V. Rušinskui, o jei nesutinka
te, tai galima pasitarti.

Bridgeporto golfininkai.

PRANEŠIMAI

TautiRkos parapijos piknikas, neda
lioj liepos 29 d., 1928, Kučinsko dar
že, Justice Park. Pradžia 11 vai. 
ryte. Gros 4 muzikantai — Bart
kaus orkestru visokius šokius. Bus 
lenktynės, virvės traukimas ir visi 
laimėjusieji gaus dovanas. Užpra- 
šom visus geros valios tautiečius.

Klebonas ir Komitetas.

Liet. Evang. Liuteronų Pašalpos 
draugystės mėnesinis susirinkimas 
įvyks šeštadieny, liepos 28 d., M. 
Meldažio, svetainėj, 2243 W. 23 PI. 
Pradžia 7:30 v. v. Visi nariai malonės 
atsilankyti, nes reikės sumokėti po- 
smertinės, nes yra miręs draugas 
Edvardas Nikelis. Taipgi už mirusi 
draugų M. Petersoną, kurie dar ne
sumokėjote posmertines teiksitės su
mokėti. Rašt. M. K. Kasparaitis.

North Side. — SLA. 226-tą kp. 
rengia išvažiavimu į Jeffersono gi
rią, liepos 29 d., šiame septintadieny. 
Visi SLA. nariai pasistengkite at
vykti ir paremti savo, kuopos paren
gimą. Taipgi kviečiame visus Šios 
kolionijos lietuvius dalyvauti draugiš
kame musų išvažiavime.

— Rengimo Komisija.

VAIKŲ VASARINE MOKYKLA 
Veda Tautiškos parapijos klebonas ir 
vargonininkas, per vasarą kiekvieną 
panedelj, seredą ir subatą nuo 9 vai. 
ryte iki pietų. Mokinama lietuvių 
kalbos, dainavimo, teatro lošimų, 
jeigu kas nori poterių ir prie pirmos 
komunijos. Mokinimas už dyką. 
Priimame visus kas tik non. Kreip
kitės, 3509 S. Union Tve. Tel. Yards 
1636. KLEBONAS.

ATYDA!
.Mildos .Teatro Bendrovės šerinin- 

kams. Permainykite savo antrašus 
Bendrovės Raštinėje ne vėliau kaip 
Liepos 28-tą, 1928.

Pagal nutarimą susirinkime lai
kytame Birželio 17-tą, 1928, nutarta 
šaukti antrą šėrininkų susirinkimą 
Rugpiučio pabaigoj, dėl galutino nu- 
balsavimo pardavimo Mildos Teat
ro Bendrovės nuosavybės ir likvida
vimo Korporacijos.

John, P. Ewald, Sekretorius, 
840 VVest 38-rd Street

Graboriai

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborias ir 

Balzamaotojas

2314 W. 23rd PI.
Chiro-go, H].

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

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patamav ima* 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių-

3307 Aubum Avė.
chicagoTTll.

Tel. Roosevelt 7532

S. M. SKUDAS
GRABORIUS

IR BALSAMUOTO.IAS
Nuliudimo valandoje 
suteikiam geriausį pa
tarnavimą. Palaidoj’- 
ma atliekame rūpes
tingai ir gražiai; bu
site pilnai patenkinti,

1911 Canalport 
Avė., Chicago.

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

J. F. Eudeikis Komp
TAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Hermitage Avė, 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
1410 So. 49 Ct„ Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

Auburn Avė. Tel. Blvd.3201 320)

Lietuvės Akušerės
Phon*/ Vfctory 4952

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
AKUŠERKA

3252 South Halsted Street
Viršui Universal 

State Bank

Moterys Ir mergi
no* kreipkitės 
reikalais nuo 
iki 8 vakaro.

su
12

VUL. A—O AL m a j vv

tu laiku nagai .u- K.udene^ ««« Avė.

CHICAGO, ILL.

Lietuvės Akušerės

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victory 1116
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligo
se priei 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. vakaro.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa

si naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė. 
Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

Lietuvis Ąkių Specialistas

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1

Jei abejoji apie savo bkis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487 
4649 South Ashland Avenoe 

ir 805 East 47th Street 
Phone Kenvvood 1752 
Praktikuoja 20 metą

DR. ELLEN L. COLLEY
OPTOMETRISTAS 

Egzaminuoju akis. Pritaikau aki
nius, ištašau 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

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių 

John Smetaiia, 0. D
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

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

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

landų. Room. 8.
Phone CanaI 0523

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2161 

Nuo 9 iki 12 vai. dieno* Ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

Phone CanaI 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytoja* ir Chirurgą* 

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

Vai.: 1—8 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto

* NAUJIENOS, CHcngo, UI. ”

Lietuviai Daktarai
DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenle 
Telefoną* Boulevard 7820 

Re*. 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 5-8. Nedėlioj 10-12 d.

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 ivontadienio ir ketvirtadienio

Ofiso ir Re*. Tel. Bouievara 5913
DR. A. J. BERTASH

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

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare 
Rea 3201 South WaIIace Street

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Res. 2359 S. Leavitt St., CanaI 2380 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartj

Res. 666(1 South Artesian Avenae 
Phone Prosptect 6659 

Ofiso Phone CanaI 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

ChicAvo. IU,

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

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

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletini • šviesa ir diathermia

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENT1STAS
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekus 
CHICAGO. ILL.

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZĄ
Ofiso Valandos:

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

Ofiso Tel. Victory 7188
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8243 So. Hakted St.

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

Dr. C. Kasputis
Dantų Gydytojas •

Perkėlė savo dantų gydymo 
kabinetą į naują vietą 

antrašu:

3335 So. Halsted St.
Pači jan tai priimami kasdien 
nuo lOtos vai. ryto iki 8tos 
vai., išskyrus ketvirtadienius ir 

sekmadienius.
Telefonas Boulevard 9199

Phone Armitage 2822 •»
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas recta) 

Dr. J. W. Beaudette
VIRBUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

TELEFONAS CANAL 0464

Re*. Telephone Plaza 3200
DR. M. J. SRERMAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 So. Loomis Street 

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

Telefonas CanaI 1912 
Realdence Tel. Fairfax 6358

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

Gvdo staigias ir chroniškas ligai 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nauįau- 
sius metodus X-Ray ir kitokiu* elek
tros prietaisais. *'

Ofisaa ir Laboratorija* 
1025 W. 18th St^ netoli Morgan St 
Valandos:’ NUo 10—12 pietų b 

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

Naktį So. Shore 2238, Crawford8283

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashlnnd Avenue 

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

Res. Telephone Plaza 3200

Ofiso Tel. Victory 
Rez. Tel. Drexel 919x

DR. A. A. ROTH
Rasas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 

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

arti 81st Street
Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vakare 
Nedėliomis ir IventnJ. 10—12 dieną

. dr7g?lmadge
DENTISTAS

Dykai egzaminaHjK Re skausme 
ištraukimas

Valandos: 10-12, 2-4 ir 8-9
; 4930 W. 13 St., CICERO

Tel. Cicero 49

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Ave^ 2 laboj 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų Ir Vaikų ligą 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Tel. Boulevard 0537
DR. MARYA 

D0WIAT—SASS
1707 W. 47th St.

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

8 iki 2 vai. po pietų

Advokatai

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 9. I.a Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-f

Vakarais 
8241 South Halsted St. 

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

Pėtnyčios

joiin bTbordėn
(John Bagdžiuna* Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 VVest Adams St. Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

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

Namą Telefonas Republic 9600

John Kuchinskas ir
Balys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St.

Arti I^eavitt St. 
Telefonas CanaI 2552

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

Nedėlioj nuo 11 rvto iki 1 v. p. p

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa 
skyrimo telefonu

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po, piel 
Gyvenimo vieta

3323 South Halsted Si.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyji 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 VVest VVashington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Park 8895

IcLASSIFIED ADS.
.i

EducationaI
Mokyklas

GRfclTAI PlGiAF
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma' pradlnj mokslą j devynis mėne
sius; aukštesni mokslą į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tuksiančiai lietuvių jgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo lakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. Olekas, Mokytoja* 
8106 So. Halsted St., Chicago, III.

- ____________________212
CLASSIFIED ADS.

MisceUaneous 
________ Įyąirąs________  

KONTRAKTORIUS
BUDAVOJU NAMUS 

GARADŽIUS, PORČIUS 
ir pataisau senus, taipgi atlieku 

cemntinį darbą

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

Tel. Boulevard 0527

MME. MAY <

Dvasiška patarėja, Delnų spėjikė ir 
įvairių dalykų patarėja

4520 So. Wentworth Avė. 
2nd floor Front

Business Service
Biznio Patarnavimas

10% PIGIAU UŽ VISA DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

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

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popiernojam. Užlai
kėm malevą, popierą, stiklus ir L t 

3149 So. Halsted St
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANOIONIS, Sav.

5% MAŽIAU Už CASH
NIEKO NEREIK IMOKfiTI — 24 

MĖNESIAI IŠMOKĖJIMUI
Suvedant plumbingą ir namų ap

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

& HEATING CO.
2701 Fletcher St., 
Indcpendence 2905

SKOLŲ IšKOLEKTAVIMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL CLAIMS 
SERVICE BUREAU

Room 301 
163 W. VVashington 

Main 4020

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

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

CH. SYRTOWT AND
JOS. PAWIOWICZ CO.

' LIETUVIAI
HOT WATEB AND PLUMBING 

Darbas garantuotas. 
Geriausias patarnavimas

2032 VV. 18 St. Tel. CanaI 1269

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

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

ABBOTT CONSTRUęTION CO. 
5201 West Graną Avė.

Bershire 1321 
MR. PARIS

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

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

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

8408 S. Michigan Avė.
Victory 4126

$5 ĮMOKĖJUS, KITUS Į
5 METUS

Statom mutinius ir medinius na
mus, garažus, porčius, pakeliam na
mus, pertaisom, remontuojam, jde- 
dam cementines grindis, šalytakius, 
dengiam stogus, malevojam, pleiste- 
riuojam, dedam plumbingą, 
darbas garantuotas.

AJAX CONSTB. CO.
Didysis ofisas

2206 Mihvaukee Avė.
Phone Brunsvvick 4707

South Side Skyrius 
4034 Archer Avė.

Lafayette 6719

visas

Būnančiai"
Finansai-Paskolos

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valanda*.
Musą išlygos bus jum* naudingos. 

Kreipkitts pas »
. M. J. KIRAS,

8386 So. Halsted 9L

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

Telephone Victory 0562
Daro paskolas ant 

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

vakaras

Financial
Finansai-Paskolo*

Ar Jum Reikalingi
Pinigai?

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

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St.

BE KOMISO
Mažos Paskolos 

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

Petrzilek Bros.
1647 W. 47 St.

PASKOLA namų Ravininkams nuo $100 
iki $500, be užtraukimo moriričių arba ki
tokio užtikrinimo pa.kola patainyinam8. ap
mokėjimui taksų. aaBeamcntų arba kitokių 
skolų. Greita pagelba. Prieinamo, aalyffoa.

CENTRAL FINANCE CO. 
Room 514, 

City State Bank Buildin* 
128-180 N. Well8 St.

Paskolos suteikiama 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION

Kapitalas $500,000.00 ?
3804 So. Kedzie Ave4 
Tel. Lafayette 6738-6716 )
MES darome 1, 2 ir 3 morgičius. 

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

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

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi
čius.

JUSTIN MACKIEWICH
2342 So. Leavitt St.

Phone CanaI 1678

Be Komiso ir Išlaidą 
Mes paskoliname jums |100, |200 
arba $300, imame legalį nuošim
ti. Pinigus gausite j 12 valandą. 
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Ava

Mes dirbame ir perka
me 1 ir 2 Morgičius

į 2 dienas

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47 St.

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES darome 2 morgičius ant 

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

VVINTON AND NARTEN 
6820 S. Halsted St.

PASKOLOS 1 IR 2 
MORGIČIAMS

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

Capitol Realty & Inv.Co.
- 3039 Lawrance Avė.

Phone Independence 0440

Personai
Asmenų Ieško 

n_ru-u^Lj-u—i— —~ — — — — —ir-— — ~

VELTUI
Pataitei, Vaizboženklial, Copy- 

wnghta Rašyk šiandie. Patentą 
reikalais kreipkitės prie manę* su 
pilnu uŽsitikėjimu. Teisingas ir 
Greitas patarnavimai.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attomey, 

2880 W. Chicago Ava. 4 f 
Dept. 7 

Chicago, IJL , 
---------------- - . ----- -------- -

PAJĖŠKAU Thomas Lyman, yra 
svarbus reikalas, jo brolis Antanas 
Lyman pasimirė liko daug turto, no
rėtume kad pats atsišauktu ar kas 
kitas, jeigu kas ką žino apie jį, gal 
mažu ir jisai kur miręs ar gyvas 
kur yra, nore.čia sužinot kaip greit 
būt galima. Jonas Lyman, 3773 Rolfe 
Place, Detroit, Mich.

i
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CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Personai

Asmenų Ieško
Musical Instrumento

Muzikos Instrumentai
Automobiles

DORA ir pasiturinti moteris pa
ieško pasiturinčio ir išmintingo vai
kiną draugiškai gyventi ir bizni va
ryti išvien. Malonėkite atsiliepti 
asmeniškai .

8436 Gilbert Ct.
2 blokai nuo Halsted East 

3rd floor

PARDUOSIU pigiai savo grojikl 
pianą už $100. Roleliai, duot ben- 
Čius ir 
nuo 3 
Taipgi 
kandai.

cabinet, $25 įmokėti, kitus 
iki 6 mėnesių išmokėjimui. 
5 kambariams gružus

S. CAMPBELL 
6512 S. Halsted St.

1 fl.

ra-

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKIA LIETUVIŲ AUTOMOBI 
L1Ų PARDAVINĖTOJŲ — PATY 

RIMAS NEREIKALINGAS

PARDAVIMUI koncertina 104 Key 
Foll Tripple, perlų aprėdyta, kainavo 
$250, parduosiu beveik už pusę kai
nos. Koncertina nauja dar negrajita.

“ , 18 PI.

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

1927 ...................................... ;
Ford tudor sedan, 1925 .......... 1
Nash spec. Sedan, 1927 .......... I
Steevens Knight, 1926, 7 pas. I 
Essex sedan ir Coupes 1928. 

Didelis atpiginimas. 
Nauji Fordai 1928

Penkios dešimti kitų pasirinkimui 
McDERMOTT MOTOR SALES 

7136 S. Halsted St. Triangle 9330

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale
Namal-Žemė Pardavimui

iMVbi- nos. Koncertina nauji 
PATY- L. Gintvainis, 925 W.

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

Jei jus norite biskj pasimokinti, 
jus galite tikti pelningam bizniui, 
pardavinėti Chevrolet automobilius, 
kurie viršija kitus karus išpardavi-} 
me. Atsišaukit asmeniškai ir pami- i 
rimkit skelbimų.

THE CHEVROLET DEALERS - . ------------- --------------
MS°>CI9nV rN-Sa|leSnr??" i ns' i'“''? Atdara vakarais utan’nke, ketverge 
School, 301 Gossard BIdg. 108 East, . «uhatoi
Ohio St.. Chicago, III. . 8Ut)a™L
--------------------------------- i Kessel Bros. Furn. Co.

 4312 Cottage Grove Avė.

i Herą 
tokius

PARDUOSIU labai pigiai savo 
grojiklį pianą už $100. Yra role
liai, benčius, kabinet, tik biskj įmo
kėti, kitus mėnesiniais išmokėjimais. 
6512 S. Halsted St. 1 fl.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Jtaisai

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

Lenjcvois ifimokejimaici pusnį

REIKIA pirmos klesos ir gabių |
vyrų pardavinėti malt. Labai geras j 4 KAMBARIŲ nauji rakandai, 
uždarbis. Darbas tarpe lieulvių jiso. 4 kambarių neatsišaukusių ra- 
Soutwest side. Atsišaukite tuojau, kandai, $80. Jūsų kreditas yra ge- 
536 S. Clark St., Room 933. ra8. Lengvais išmokėjimais, jūsų

pasiūlyta kaina. Atdara vakarais. 
Dastatymas bile kur dykai. Ajax 
Furniture Co. 1434 W. Madison St.

REIKIA patyrusių shearman j ge
ležies atkarpų jardą. Atsišaukit. A. 
Blackstone, 853 W. Lake St.

REIKIA patyrusio bučerio. Nuo
lat darbas. 1907 S. Halsted St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKIA senyvos moteries prie ve
dusių žmonių, pridaboti mergaite. A. 
Skinkis, 4601 S. Wells St. Telefonas 
Boulevard 8795.

BISKJ VARTOTI_ .. “ “ *
>400 Frieie aeklydio* *eta*------------- 1
>500 4 tmotų walnut mlerruimio 

•eta* -  !
>150 (iratua valnu* valgomo kamba- 

barlo »eta« -_—-------------------------- I
>75. 9xl» Wilton kaurai _...... I
>20. 5 Imotų puarydiama *eta*------

Available Fireproof Storage
7728-32 Stony Island Avė

Atdara kasdle iki 10 vai. vakare.
Nedalioj iki O.

>350 pulku* mohalr *ekly<Mo* aetM >83.60
>400 ‘ ‘ “““>87.50

>88.50
>58.50
>22.50

>8.50

REIKIA merginos, angliškai kaL 
bančios abelnam namų darbui, geri 
namai. Reikia turėti miesto liudymą. 
Rockvvell 1477. I

REIKIA patyrusių moterų sorta- 
viinui skudurų. 2647 W. Chicago 
Avė.

DIDELIS išpardavimas valgomų 
kambarių setų,, $5 ir daugiau, ledau- 
nės, $3, 2 šmotų parloro setai, $15, 
dreseriai, rašymui stalai, lova, $2, 
virtuvės kabinet, $7 ir daugiau, bu
fetai, kaurai, pastatomos liampos, 
$3.00.

SCHWARTZ BROS. STORAGE 
640 E. 61 st Street

Situation Wanted
Darbo Ieško

JĖŠKAU darbo už virėją arba bu-: 
čerį. Turiu gerą patyrimą. Kam 
reikalinga atsišaukite. Tel. Prospect 
7232.

PARDAVIMUI ice machine, svar
styklės, kavos maliklis, mėsos malik- 
lis. Cach registeris, adding mašina. 
Parduosiu labai pigiai, nes paimti už 
mortgičius. A. Saldukas, 4034 Archer 
Avė., Lafayette 6719.

Furnished Rooms PARDAVIMUI valgomojo kam
bario setas, kaip naujas, labai pigiai.RENOON kambarys 1 arba 2 vai- h. ()fis0 deska 3MI w 22n(1 gt 

kinam, karstu vandeniu šildomas, 
6515 S. Talman Avė. Tel. Prospect 
10210, 1 fl. Automobiles

$450
$100
$550
$695

PARDUODU Lunch Room su fur- 
ničiais, pianas, Victrola, naujas coun- 
ters. Greitam pardavimui $500. Ar
ba mainysiu ant loto. Tel. Roosevelt 
7868. Atsišaukit vakarais.

PARDAVIMUI Ice Cream Parlor 
pigiai, labai geroj vietoj. Priežas
tis pardavimo išvažuioju į Califor- 
niją. 808 W. 33rd Place.

DUOSIU
4 gerus lotus 
už
2 fl. mur. namą 
Brighton Parke 
arba South Side 
x Roosevelt 5873

RENDON kambarys (North Sidė- 
je) dėl vaikino arba vedusios poros 
be vaikų. Randasi visi parankumai. 
Atsišaukit ypatiškai arba laišku. 
1646 N. Irving Avė.

NELAIMES priverstas parduoti ar 
mainyti du troku 3 tonų ir %. Mai
nysiu i karą, lotą ar j pigią praper- 
tę. Didelis bargenas. Kam reika
lingi pasiskubinkit.

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.

Atsišaukite
3442 So. Wallace St.

KAMBARYS rendon vienam arba 
dviem inteligentiškiem vaikinam, su 
ar be valgio, nebrangiai. 6916 So. 
Maplevvood Avė. 1 lubos.

RENDON ' kambarys vyrui arba 
vedusiai porai. Atsišaukite 2 vai. 
po pietų subatoj. 2522 W 39th PI. 
Mr. P. Grish.

RENDAI frontinis kambarys vie
nam vaikinui. Gerai užlaikomas. Su 
visais parankumais. Elektriką, tele
fonas ir vana. Prie mažos šeimynos. 
3113 So. Halsted St. 3 lubos.

RENDAI kambarys vienam arba 
dviem vyrams. Patogioj vietoj ir 
maža šeimyna. 843 W. 34th St.

NAUJI MODELIAI
Nuo 8 dienos Liepos, jau Studeba- 

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

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

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

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

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

D. KURAITIS ir A. KASULIS 
Savininkai

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

RENDON šviesus kambarys vai
kinui arba merginai, prie mažos 
šeimynos. 6949 S. Rockvvell St.

RENDAI fruntinis kambarys vie
nam vaikinui. Yra telefonas, vana 
ir visi parankumai. Gražioj apie
linkėj, 2 lubos fronte. 3002 Emerald 
Avenue.

KAMBARYS rendon, vienam arba 
dviem. šiltu vandeniu šildomas, 
South West Sidėj. Tel. Prospect 7232.

For Rent
REIKALINGAS flatas, 3 ar 4 rui

mų, Naujienos, Box 1102.

RENDON 2 flatai 5 ir 6 kamba
riai, netoli Humboldt Parko. 1718 N. 
Rockvvell St.

100 KARŲ 
VAKACIJŲ BARGENAS 

Nėra “Indorsers”
NEPALEISKIT JŲ 
$25, $50, $75, $100

Dodge, 1926, coupe, disc. ratai $395 
Dodge, sedan, 1927, beveik nauj. $450 
Marmon sport, 1925, gražiausia 

karas mieste^ retas bargenas $495
Nash, roadster, 1927, kaip nau

jas ...............,.............................  $595
Willys Knight sedan, 1927, iš

rodo kaip naujas ............... $500
Chevrolet coach, 1928, praktiškai 

naujas .................................. $450
Ford sedan 1927, važinėtas tik 

7000 mylių .....................,.... $285
Essex coach, 1926, pertaisytas ir 

permalevotas ....................... $195
Jevvett sedan, 1925 ................... $175

Visi karai pilnai įrengti su bum- 
periais, šviesomis, ekstra taperais, 
ir daug kitų ekstra, nauja maleva, 
vėliausių madų, garantuota.

Atdara vakarais ir nedėliomis 
są dieną. )

Halsted Auto Sales
2560 So. Halsted St.

vi-

RENDON Storas tinkamas bile ko
kiam bizniui su 3 pagyvenimo užpa
kalyje ir 7 kamb. aukštai. 1828 
Canalport Avė.

M & K Motor Sales

RENDON flatas, 6 kambariai, mo 
derniškas, šiltu vandeniu šildomas. 
5518 So. Talman Avė,

Chicaros *entau*l ir ataakančlauai vartotų 
karų pardavinėtojai. 100 garantuotų vartotų 
karų, pilnai įrengti, gerame mechaniAkame 

karai parduodami nuo >180 
Me* turime 
reikalam*.

atovyle, 
>2000. 
šokiem* 
mainai*.

0811*18 8o.

, ___ iki
karą kuria tinka vi- 

Caah, ilmokSjimala,

Ualatod Si.

STUDEBAKER sedan, kaip nau
jas, pats vartojau tik biskj. jis yra 
1 klesos stovyje, parduosiu už $250. 
Pardavimo priežastis, man reikia pi
nigų dėl biznio. Man jis kainavo 
$1400 visai nesenai. Galit matyti 
nedėlioj.

3645 W. Polk St.
1 fl.

PUIKI PROGA. Priverstas par
duoti savo vėliausio modelio Reo Se- 
dan, pats vartojau tik kelis mėne
sius, jis yra visai kaip naujas. Turi 
originalius baloon tajerus, nėra 
vieno {rėžimo, taip kaip naujas 
ras. Reikia. pinigu. parduosiu 
>375, man jin kainavo >2300, tik 
mėnesiai atRal.

Atsišaukit nedelioj,
2231 North Kendzie Avė., 

1 apt.

nei 
ka

ti ž 
keli

— Automobilį —
Pirksiu

Padėvėtų, ne senų
Cash užmokėsiu — už sedan.

Roosevelt 5373

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI kriaučių šapa, prie
žastis liga. Atsišaukite j Barbernę, 
4500 So. Marshfield Avė.

PARDAVIMUI gąsdino stotis ir 
garage. Biznis senas ir geras. Pel
ninga vieta. Parduosiu pigiai, 3235 
W. 111 St. Tel. Beverly 10045.

PARSIDUODA pigiai pusė, gero 
pelningo biznio. Atvažiuokite pa
matyt pirma 4868 Broadvvay. Tel. 
Ardmore 10543.

GERA proga detroitiškiam. Par
davimui kendžių štoras, restau ran
tas, sykiu ir minkštų gėrimų; par
davimo priežastį patirsit ant vietos. 
3537 Michigan avė., Detroit, Mich.

PARDAVIMUI kendžių ir ice 
creamo storas ir delicatesen. Kam
pinis Storas, gera vieta, nauji fik
čeriai ir pilnas Storas tavoro. Par
duosiu už prieinamą kainą. Savinin
kas yra olselio biznyje.eho bizny

658 W. 3 St.

PARDAVIMUI kendžių štoras; 
yra cigarų, ice cream ir t. t. Prie
žastis pardavimo — apleidžiu mies
tą. Parduosiu pigiai. 3413 W. 51 St. 
Tel. Republic 5795.

PARDUODU gerai išdirbtą 85 
karų garažo biznį, taipgi pataisy
mas ir touring. Galima išplėtoti į 
didesnį biznį, įrengti kąru Show biz
nį. Turiu du bizniu, sunku apsi
dirbti. /

Savininkas Cigarų Store, 
5701 S. Ashland Avė.

■4

PARDAVIMUI confectionery, ciga
rų, cigaretų, saldainių, ice cream. Pi
giai, nes apleidžiu miestą. 1437 So. 
49 Court, Cicero, III.

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

Kreipkitės
3352 So. Halsted St.

Tel. Yards 6751

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

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

Tel. Yards 6751

PARDAVIMUI minkštų gėrimų 
užeiga. Tobacco ir ice creamų. 
Priežastis pardavimo svarbi, 6 kam
bariai pagyvenimui. Duosiu “leasą”. 
Savininkas. 15711 Woodbrige Avė., 
Harvey, I1L

PARDAVIMUI pigiai bučernė ir 
grosernė. Biznis cash. 5801 South 
Carpenter St.

PARSIDUODA saliunas, ilgas ly- 
sas, renda nebrangi, 4 rūmai pagyve
nimui. 5137 Wentworth Avė.

DELIKATESEN, grosernė, stakas 
ir fikčeriai, salima ir perkraustyti, 
pigiai, $775, 3047 W. 51 St.

PARDAVIMAI maža grosernė. 
Geras biznis. Kas pirmesnis tas 
laimės. Teisingas pasiūlymas nebus 
atmestas. Priežastj pardavimo pa- 
tirsit ant vietos. 8551 S. Halsted St.

PARDAVIMUI didelė grosernė ar
ba reikalingas pusininkas, nes vienas 
negaliu apsidirbti. 919 W. 83 St.

PARDAVIMUI nedidelė grosernė, 
biznis senai išdirbtas. Kambariai pa
gyvenimui. Labai pigi renda. Prie
žastį patirsit ant vietos. 3417 So. 
Union Avė.

KAMBARYS rendon vienam vy
rui be valgio; 5636 S. Richmond St.

PARDUODU grosemę ir delicat- 
tessen Piet-Vakarinėj miesto daly, 
nebrangiai. Tel. Crawford 1531.

ICE CREAM PARLOR su augštos 
rųšies fixtures. Parduosiu arba mai
nysiu, priimsiu automobilių, 5205 So. 
Halsted St.

PARDŪODU 5 kambariu medinį 
namą, moderniškas, 75 pėdų lotas, 
apsodintas gražiais medžiais. 8324 
W. 114 St.

Real Estate For Sale
Namai-žemė1 Pardavimui

BARGENAS
2 flatai po 6 kambarius, karštu 

vandeniu šildomi, lotas 50 pėdų plo
čio 165 pėdų ilgio, randasi arti 
Marųuette Rd. 1 blokas nuo gatve- 
karių. Parduosiu pigiai, arba mai
nysiu į Cottage, bungalow arba lotą.

WALTER J. PAUL
6601 S. Westem Republic 4170 
3236 W. 55th St. • Hemlock 2389

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

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

EXTRA MAINAI

BIZNIO PROGA. Parsiduoda mink
štų gėrimų užeiga, gera proga norin
tiems tokio biznio. Pardavimo prieža
stis—važiuo ju j kitą miestą. Gera pro
ga jaunavedžiams, nes parsiduoda su 
visais rakandais (furnišiais). Galima 
matyti bile kada vakare ar dieną: 
4960 South Priceton Avenue, Chi
cago, III.

I’AItOAVIMUI bučemf. i,- 
ne. Seniai išdirbtas biznis lietuvių 
apielinkėj. Greitam pardavimui už 
pirmą teisingą pasiulijimą, 
mainysiu į lotų arba ką kitą, 
davimo priežastį patirsit ant 
tos.

arba
Par- 
vie-

2159 W. 22nd PI. 
Tel. Canal 4942

Exchange—Mainai
KĄ TURITE MAINYMUI?

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

A. GRIGAS
8114 So. Halsted Street 

Tel. Victory 4898

ii-

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

Sawyer Avė.
4 apt. mūrinis, pečium ir fumas 

šildomas, geroj vietoj, mainysiu į 
bungalovv arba lotą.

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

Cash nereikia turėti mainant į 
šiuos namus.

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

MR. LINDMAN, 
Verną Real Estate Co.

500716 Irving Park Blvd.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Aš turiu dar likusių keletą farmų 
kurias parduosiu pigiai. Atsišaukit, 
rašykit arba telefonuokit. F. Mayne, 
509 East Ridge Road, Gary, Indiana.

CHICKEN FARMA . 
kartu su ' 

Ruiming Hanza 
Prie didelių šapų 
Parsiduoda pigiai 

. Reikia tik $2500 
Kiti lengva!' išsimokės 

Šaukit sąVininką 
Virgiui* 0566

PARDUODU ŪKI
Jeigu kas nori į Lietuvą parva

žiuoti ir apsigyventi, mes turime ant 
pardavimo 35 dešimtines žemės, ran
dasi Gedvainių kaime, Rietavo pašto, 
Telšių apskrityj.

Atsišaukite 1 lubos
3258 S. Emerald Avė.

FARMA WIS'
Priverstas parduoti nes senatvė, 

yra 20 karvių, 3 arkliai, traktorius, 
soilo, sodnas ii* nauji buildingai. 
graži vieta ir gerai įrengta.

Del platesnių žinių ypatiškai. 
2832 S. Lovve Avė.

— Farmą 
120 akrų 
prie Jolieto. 
Gera žeme 
Geri gyvuliai 
Geri įrankiai

Mainau 
Čikagoj į namų 

Šaukit Roosevelt 5373

PARSIDUODA fanna, 35 akerių 
žemės, visi geri budinkai ir gyvu
liai; 25 mailės nuo Chicagos, 1% 
mailės nuo Limonto. Atsišaukite 
greit; imsime namą ant aminų, jei 
daug skolos nebus. Del didesnės 
informacijos užeikite į White Sox 
Garage, 35th and Wallace Sts. V. 
Rumckaks, Lement, III. R. 2, Box 
A 33.

Real Estate For Sale
Namai-žemi Pardavimui
IŠ

Brigfhtoji Parko* \ 
savo med. 2 fl. po 5 kab. 
namą
Mainau j
Marųuette Parko 
arba South Side 
Medinio 4 ar 5 kamb. namo.

Sonkit Roosevelt 5873

— Atsirišo Mezgąs — 
—šeimynoj— 

Dėlto esame priversti 
parduoti ar mainyti 

Bizniavų namų su bizniu — 
štoras, grosernė — su 4 kamb.

1—6 ruimų flatas viršuj 
ant bizniavos gatvės.

Pigiai 
Greitai

Šaukit Roosevelt 5373

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

Ta i p pa t 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 nepasant val
stijos, arba bizniavo namo.

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui gasolino stotis, naujai 

pastatyta. Blue Island, III. Moder
niška visais atžvilgiais. Visa plie
no konstrukcija, 3 “greasing racks.” 
Automobilių landrė, krautuvė, kurią 
galima vartoti bile kokiam bizniui. 
Randasi prie valstijos kelio, prie 
smarkaus kampo. Yra visi įrengi
mai ir apmokėti. Taipgi 3-4 kam
barių cottage, su aukštais skiepais, 
naujai permodeliuotas. Savininkas 
apleidžia miestą. Labai pigiai par
duosiu, jei pirkaite prieš liepos 31, 
kaina, $36.500, cash $10,000, kitus pa
gal sutartį. Del tolimesnių informa
cijų pasimatykit su

‘ J. N. ZEWERT & COMPANY 
4377 Archer Avė. I.afayette 531-9244

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

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

F. P. FURLOTT
2300 N. Sayer Avė., Merrimac 9O7G

4108 Archer Avė.
Lafayette 5107
BEIZMANTINĖS

Stoki u kas
“šlapias”.
Parsiduoda pigiai.
Apie bizni — patirsit.

Šaukit Roosevelt 5373

TIKRI BARGENAI

5 kambarių naujas mūrinis bun- 
galovv, tuščias lotas prie šalies, prie 
pat parko, įmokėti vieną, tūkstantį, 
kitus kaip renda, savininkas mainys 
ant loto 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

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

PUSANTRO aukšto namas, 8 
kambarių, 3 kamb. skiepe, moder
niški parankumai. 2155 W. 22 PI. 
Tel. Merrimac 4561.'

MODERNIŠKAS 2flatų namas ir 
garažas, gerame stovyje. Jūsų pa
siūlyta kaina, savininkas 1 fl. 4617 
Union Avė.

PARDAVIMUI du mediniai namai, 
vienas 4 kambarių, o kitas štoras 2 
po 3 kambarius ir vienas 4 kamba
rių ir garažas ant dviejų lotų dėl 
10 karų. Kaina $10. Denda $116 
į mėnesį.

Atsišaukite s
4610 So. Marshfield Avė.

BIZNIERIŲ ATIDAI
Pardavimui vienas puikiausias biz

niavas namas ant 59 gatvės, didelė 
krautuvė su 3 gyvenimui kambariais 
iš užpakalio, 6 kambariai su daktaro 
ofisu viršui, 3 karų garažas užpaka- 
kaly, visas įrengimas vėliausios ma
dos . Sis namas yra aukaujamas 
pardavimui ir turi būt parduotas iki 
rugpiučio 30. Taipgi bus parduotas 
už pirmą teisingą pasiūlymą. Prie 
progos galima ir biznį kartu nu
pirkti. Kas nori naudotis šia pro
ga, matykit savininką. 2710 W. 59 
St. Galimba matyti po 6 vakare. 
Subatoj ir nedelioj visą dieną. Klau
skit Budris, 2 lubos. Tel. Prospect, 
6977 Real Estateninkams komišen.

$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 galim pastatyti 
bile kokį namą, lengvais išmokėjimais. 
Tik veikit greit. Matykit Mr. Traut. 
B. CIMAGLIO & CO. Home Builders 

7168 and 7039 W. Grand Avė.

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.

EXTRA, EXTRA. Pardavi
mui bučernė ir grosernė su na
mu, viena per 6 blokus į visas 
puses. Cash biznis, didelis ir 
garantuotas, šaukit Prospect 
2575.

PARSIDUODA muro namas 3 fla
tai po 6 kambarius, pigiai. Priežastis 
pardavimo svarbi. 2 lubos. 3618 So. 
Lovve Avę.

PARDAVIMUI arba mainymui biz
niavus namas. 3955 Archer Avė.

6 KAMBARIŲ medinė cottage, 
fumas šildoma, elektros šviesa,' 2 ka
rų garažas, prie karų linijos, netoli 
bažnyčių ir mokyklų, kaina $4500, 
įmokėti $1000.

Atsišaukit prie savininko.
3759 S. California Avė.

BIZNIO KAMPAS, $3,200 
25x125—(Archer Avė. ir Nathez (65 
Avė.) atpigintas greitam pardavi
mui. Taipgi kampas mieste, 125x 
240, Rutherford ir 58 St., aštuoni 
miesto lotai, Rali būt išdalinti, tik
tai $2,800. Matykit savininką nuo 
panedėlio iki subatos, 3451 W. 26th 
St. Tel. Lawndale 1605

Didžiausi Bargenai
šie bargenai yra tiktai dėl “keši- 

niu” pirkėju, su mainais ir agentų 
įgeidžiu neatsiliepti. Tai yra biz- 
niava propertis, gražiai ir smarkiai 
augančioj ..vietoj šautuose. šičia 
tamsta turite progą pradėti biznį pa
tys ant savęs, juk tik iš biznio žmo
nės turtus sukrautna, ši namą nu
sipirkęs tamstą, galite turėti puikų 
flatą, savą biznį ir dar virš $60.00 į 
mėnesį rendos gauti. Jei nenorite 
tuojaus biznį pradėti, kolektuokite 
$162.00 rendos į mėnesį, lysas ant 2 
metų. Atsiminkite šičia jūsų pro
pertis auga kasdien. Norėdami pla
tesnių žinių apie šią auksinę pro
gą, pasiųskite arba nuneškite savo 
vardą ir adresą į Naujienas. Kaina 
tiktai $16500, daug kėš nereikia.

Antras bargenas tai yra 2 flatų 
moderniškas muro namas, 2 mašinų 
medinis garadžius. Randasi aukštos 
klesos apielinkėj. Rendų $140 į mė
nesį, galima gauti daugiai!, vertas 
$15,500. Greitam pirkėjai parduosiu 
už $13,700. Pasiųskite savo adresą į 
Naujienas, Box 1101, 1739 S. xHalsted 
St, Chicago, III.

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.

Didelis Garadžius
153x172—parduosiu arba rendavo- 

siu. Randase Show Room, painting 
shop ir auto repair shop, telpa virš 
100 karų. Labai gera proga geram 
žmogui. Galima padarvti didelį pel
ną, kas gali visados būti tam biz
ny] ir prižiūrėti. Prieinamos išly
gos. Del platesnių informacijų krei
pkitės tojaus.

Z. S. Mickeviče 
2505 W. 63rd St.

EKSTRA BARGENAS
Pardavimui 2 aukštų bizniavas na

mas, naujas, 2 metų senumo, geroj 
apielinkėj, randasi restaurantas. Tu
riu parduoti greitai arba ‘mainysiu 
ant mažesnio. — Turiu parduoti res- 
taurarantą, nauji fikčeriai, viskas 
įrengta pagal naujos mados ,turiu 
parduoti greitai^ Kas mano pirkti, 
gera proga, randasi, 4102 Archer 
Avė. Duosiu lysą pagal sutartį.

2 krautuvės baigiu būdavot, naujoj 
kolonijoj, augančioj apielinkėj, gera 
proga kas mano eiti į biznį, krautuvė 
tinka bile kokiam bizniui. Taipgi tu
riu 4 kambarių bungalovv, murinę, 
gražioj apielinkėj. Matykit savinin
ką. Bruno šūkis, 4131 S. Francisco 
Avė., Tel. Lafayette 5824.

PARDUOSIU arba mainysiu i lo
tą, labai gražią 6 kambarių muri
nę rezidenciją, karštu vandeniu šil
doma, tile vana ir lietaus lašai, vai
siniai medžiai, lotas 50x146. Savi
ninkas Beverly 2936.

PARSIDUODA 10 flatų mūrinis 
namas, arba mainysiu ant farmos 
ar mažesnio namo. 2643 W. 60th St.

DIDELIS BARGENAS. Pardavimui 
graži rezidencija, puiki vieta tinkanti 
dėl daktaro arba kokio profesionalo. 
Rezidencija 7 ruimų, ištaisyta pagal 
vėliausią stilių; garažas dėl dviejų 
karų, lotas 371/2xl25 pėdas, yra viso
kių medžių, kvietkų; parduosiu pigiai 
arba mainysiu ant mažos farmos; at
sišaukit po 6 vai. vakare. Savininkas 
3683 W. 61 PI. Tel. Republic 8090. .

MAINYSIU didelį bizniavą lotą, 
kuris randasi arti gelžkclio stoties 
ir $110,000 — Banko namą ant gro- 
sernės, saldainių krautuvės arba 
karčįamos. Atsišaukit greitai rašy
dami į Naujienas, 1739 S. Halsted 
St. Bok 1103.

ATLANTIKO 
BARGENAS 

Bizniavas namas 
storas su 5 pagyvenimais 
Randos $120 j mėnesi 
Prie 2 bizniavų gatvių. 
Gera proga geram biznieriui. 
Mainysiu i South Side didens 
namą bizniavą namą. 
Pridėsiu Cach.
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PARDAVIMUI mūrinis bizniavas 
namas 4 pagyvenimų su bučemės ir 
grosernės bizniu. Mainysiu ant ma
žesnio namo. 5959 So. Carpenter 
St. Phone Normai 4152.

PARDAVIMUI 2 augštų bizniavas 
namas, 2 flatai po 4 kamb. ir soft 
drink parloris. Turi būt parduo
tas į 80 dienų. Klausk. Savininko 
Store. 842 W. 59 St.

Dešimts Stanko & Co.
Mainų

1. Gasolino Stotis su garadžiumi ir 
salesrumiu.

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, 
Ciceroj.

8. Bizniavas namas su krautuve ant 
Archer Avė.

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

ceros mieste.
Visus vfršminėtus 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
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.

NEPAPRASTI BARGENAI
8 lotai ant Mozart St. prie Mar- 

ųuette Park, gatvės ištaisytas. Kai
na po $1150.

Lotas 33x125 pėdų ant Campbell 
Avė. arti Marųuette Road. Gera 
vieta dėl dviejų arba keturių flatų 
namo. Kaina $2950.

Taipgi turime daug kitų bargenų, 
jeigu manot pirkti lotą arba namą.

Pirm pirkimo matykit mus.
A. N. MASULIS CO. 

6641 So. Westem Avė.
Republic 5550

--------------------------------- T---
PIAUKIT JAVUS

Jsigykit pilnai apsaugotu nuošim
čiu didelį akerių “tract”, tik už $100. 
Vidurmiesčio banka yra trustee, Room 
840, 608 So. Dearborn St., Box 5719.
------------------------------------------------

2 NAMU
Brighton Parke — 
Mainau 
į South Side 
Bizniavą namą. 
Pridėsiu Cach.

šaukit Roosevelt 5373

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

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

MICKEVIČIUS
1739 So. Halsted St.

MŪRINIS namas 2 flatai po 4 
kambarius, moderniškas, parduosiu 
arba mainysiu į grosemę ir bučer- 
nę. 4440 S. Campbell Avė.

NEGIRDĖTA PROGA, kas nori 
padaryti piningų. Didelis biznis, 
road house, gazo stotis, ice cream ir 
sandvičių standas, šokių salė ir sa- 
liunas. Darbo užtenka vienuolikai 
žmonių. Kas nori tokį gerą biznį, 
prašau nepraleisti progos. Mes par
duosime pigiai arba mainysime ant 
apartment namo. Vieta yra 17 
mylių nuo Milwaukee Avė. gatve- 
karių, Higgins Road & Roselle Road 

šaukite,
Tel, Roselle 92

a


