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Minykė įkalbėjusi
Toral’iiii nužudyti į vieno akerio 

Obregoną
Meksikos Miesto policija pa

skelbė tyrinėjimo rezultatus

Obręgono n užu-

daviniai yra to- 
klioštoriaus mi-

Concepcion Ace-

STOCKTON, Cal., liepos 31.
Du šios apielinkės ferme

riai — Zuckerman ir Bindge 
— eina lenktynių, kuris jų iš
augins daugiau bulvių ant vie
no akerio žemės. Zuckerman 
1926 m. iš vieno akerio gavo 
61,470 svarų bulvių, o iš kilo 
62,293 svarus. Bindge 1927 m. 
nukasė nuo vieno akerio savo 
žemės 61,259 svarus, o nuo 
kito — 64,707 svarus, šiemet 
abu fermeriu tikisi dar geres
nių bulvių, tik nežino, kuris

MEKSIKOS MIESTAS, lie- 
pos 31. — Meksikos Miesto 
policija paskelbė rezultatus ty
rinėjimo dėl 
dymo.

Tyrinėjimo 
kie. Katalikų 
nykė, sesuo
bedo de la Lata, jgundžiusį do 
Leon Toral*į nužudyti Obre- u ūkas daugiau, 
goną. Torai i u i buvę įkalbėta, 
kad tuo žygiu jisai išryšiųs 
religinę Meksikos problemą.

Minėtoji sesuo, minykė Con- 
cepcion, ir 16 kitų minykių 
yra areštuotos ir laikomos to-1 
limesniam tyrinėjimui. Torai, į* ra.nc*^a informuc

esą 
na i 
ris. 
kad 
sumanymą 
na.

Kai dėl Manuelio Trejo, tai 
Meksikos policija paskelbė do
vaną 1,000 dolerių tam, kuris 
areštuos jį. Torai, sulyg poli
cijos raportu, pažinojęs Manu- 
elį Trejo. Iš Trejo jis gavęs re
volverį, kuriuo nušovė Obre
goną. Trejo buvęs vienas suo
kalbininkų, kurie išsprogdinę 
bombas pereitą gegužės mėne
sį Meksikos parlamente (atsto
vų bule).

Amerikos korespon d e n t a i 
kart kartomis rašė, kad Tre
jo buvęs Meksikos Darbo Fe
deracijos narys, artimas orga
nizuotiems Meksikos darbinin
kams žmogus. Gal jis ir nu
duodavo save esant tokiu. Bet 
jo dalyvavimas tarpe suokal
bininkų, išsprogdinusių lim
bas Meksikos atstovų bute, liu
dija, kad jis veikiausia buvo 
šnipas provokatorius.

Baportas policijos, 
viršininkas yra šalininkas ob- 
regonistų, ne vienu žodžiu ne
įtaria organizuotų Meksikos 
darbininkų nei jų vadų, kad 
jie butų kalti dėl Obregono nu
žudymo. Žinios, įtariančios dar- 
biečius esant kaltais dėl Ob
regono nužudymo, veikiausia 
buvo fabrikuojamos.

Nauja Anglijos ir 
Francijos sutartis

Chicago, III., Trečiadienis, Rugpiučio-August 1 d., 1928
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Lietuvos Žinios
Nuteisė pieninės 

vedėją
ŠIAULIAI, liepos 11. — Bu- 

bių pieninės vedėjas Br. Kon- 
tautas buvo kaltinamas prieš
valstybiniam veikime ir įtartas 
kaipo komunistas. Liepos 6 d. 
Šiaulių apygardos teismas jį 
nubaudė pusantrų metų kalėti.

prisipažinęs, kad jisai daž- 
atlankydavęs minėtas sese- 
Bet pats Torai tvirtina, 
jos nežinojusios apie jo 

nužudyti Obregc-

kurios

Nobile ir jo partija 
pasiekė Italiją

BOMA, liepos 31. — Gene
rolas Nobile ir jo partijos na
riai, išlikusieji gyvi po diri
žablio “Italia” katastrofos, pa
siekė Italiją. Italai entuziastiš
kai juos sveikino. Mussolini 
buvo pirmas išreiškęs grįžtan- 
tiesiems pasveikinimų, 
stengėsi parodyti gen.
ir jo partijai, kad jie pasitiki 
keliauninkais, nepaisydami ką 
kitų Europos šalių gyventojai 
apie juos kalbų.

Italai
Nobile

Valtimi 3,280 mylių

siančios viena kitų apie bn- 
davojimą karo laivų; abiejų 
šalių karo laivynai busią už
laikomi bendriems tikslams, 
o ne kaip ginklas vienos 
lies prieš kitą

(Atlantic and Pacific Photo]

Gazolino tanko gaisras netoli nuo Woodriver, III. Gaisro nuostoliai siekė $200,000.

ša- Tunney pasitraukia 
iš kumštynių; Demp-

- sey sugrįžtaPARYŽIUS, liepos
Sir Austen Chamberlain pra
nešė Anglijos parlamentui, kad

jos turin-

. padaryta nauja sutartis 
Anglijos ir Francijos.

tarpe

Sulyg ja, šių dviejų šalių
valdžios ateity praneš visais
metais išanksto viena kitai,
kokius kariškam laivynui bu-

programusdavoti 
čios.

Anglijos ir Francijcs 
kariškieji laivynai ateityj pa
pildysiu vienas kitą, o ne lenk- 
tyniuosis su kitas kitu.

Kalbamoj sutartyj nužiūri
ma Francijos ir Anglijos pa
stangas sumažinti išlaidas ka
riškiams laivynams.

Laukiama, kad taps pasiūly
tas Amerikai ir kitoms valsty
bėms sumanymas apriboti ka
riškų laivų statybų. Anglijos
užsienio reikalų ministeris, Sir, 
Austen Chamberlain, taip pa- metų, kol išaugsiąs pavojingas 
reiškė parlamente, 

—a-  m—

NEW YORK, liepos 31. — 
(lene Tunney, boksininkas čem
pionas, pareiškė, kad jis ap
leidžiąs kumštynių amatų.

Tų pareiškimą padarė laike 
pietų, kuriuos jis davė tikslu 
pagerbti Wm. Muldoon’ą, 82 
metų New Yorko atletų ko
misijos narį.

Rankiote dalyvavo, be komi- 
sionieriaus, apie 50 laikrašti
ninkų.

Tunney pareiškė, kad jis ne
matąs kumštininko, su kuriuo 
tikrai galėtų persiimti dėl čem
pionato ir kumštinės su ku
riuo sutrauktų publikų. Jei to- 
kis kumštininkas butų, tai ji
sai, Tunney, dar pasiliktų are
noj. '

O laukti dvejetų ar trejetų

Kėsintasi nužudyti 
Pilsudskį

Areštuoja audėjus
Jurų pakraščių sargyba buvo 

pašaukta demonstracijai iš
vaikyti

NEW BEDFOIU), liepos .31.
Pirmadienyj policija areš

tavo 2.50 streikininkų piketuo
tojų. Policijai pagalbon buvo 
pašaukta pajūrio sargyba, kad 
išvaikius 10,(MM) susirinkusių 
žmonių minių. Pranešama, kad 
demonstracijose nedalyvaujan
tys nariai Ncw Bedford Tex- 
tile Council
kuri esanti, pripažinta darbi
ninkų unija.

organizacijos,

Lenkai pripažino 
sentikių bažnyčią

Užtikta lenkų armijos 
Kimba, atsiųsta paštu 
resuota Pilsudskiui

ofise 
ir ad-

BEBLINAS, Vokietija, liepos 
31. — Pasak “IIerald-Examin- 
er”, Varšuvoj, kariuomenės rei
kalų departamento trobėsyj, 
ta|>o užtikta bomba. Ji buvo 
adresuota ir atsiųsta paštu 
Pilsudskio vardu. <

Manžurija ir Chinija 
vienijasi nepaisyda

mos japonų pro
testų

31. — 
paskel- 
Manžu- 

susitarusios

Dar vienas demokra
tų partijos vadas pa
bėgo i Hooverio eiles

HABBISBUBGH, Pa., liepos 
31. — Vance MacCormick, 
“The Ilarrisburgh Patriot”
laikraščio leidėjas, pareiškė,
kad jis remsiąs Hooverio kan
didatūrų prezidento vietai. Mac 
Cormick skaitėsi iki šiol dide
lis šulas demokratų tarpe. Kai 
Wilsonas 
kartu į 
Cormick 
mok ra tų 
rinkimų
nepatinka, 
“wet”.

Didžiuma Amerikos 
Darbo Federacijos 
Pild. Tarybos narių 
remsiantys Hooverį

ATLANTIC CITY, N. J., lic- 
pos 31. — International News 
Service pranešimu, astuoni 
Amerikos Darbo Federacijos 
pildančiosios tarybos nariai 
(iš dvylikos) pritariantys Hoo
verio kandidatūrai į preziden
tus, o keturi — Smith’o.

Abejotina betgi, ar galima 
pasitikėti šiuo pranešimu. O 
k{^l ir butų jis teisingas, tai 
Federacija tur būt ir šiemet 
oficialiai laikysis neutralumo 

rinkimų vajuje.

kandidatavo antru 
prezidentus, tai Mac 
buvo nacionalis de- 
partijos pirmininkas 

laiku. MacCormick’ui 
kad Smith esąs

jam konkurentas — tai, gir
di, perdaug ilgas laikas.

Kuone kartu su žinia, kad 
Tunney pasitraukia, gauta ki-

; ta, — būtent, kad Jack Demp- 
sey sugrįžtąs j kumštynių biz
nį. Tex Rickard padaręs jau 
ir kontraktą su juo. Dempsey 
kumštynės įvyksiančios atei
nantį pavasarį.

VILNIUS, liepos 31. — Len
kų valdžia pripažino sentikių 
(staroobriadcų, starovierų) baž
nyčią. Kalbamoji sekta atsira
do tokiu budu. 17-tame šimt
mety rusų patriarchas Nikon 
įsake pataisyti pravoslavų mal
daknyges. Jose, mat, buvo 
daug klaidų. Kai kurie rusų 
atsisakė priimti pataisytas kny
gas. Jie laikėsi senąsias. To
dėl ir jų vardas 
obriadcy”.

Carų valdžioj juos persekio
jo, bet išnaikinti sektos nepa
jėgė. Dabar lenkai pripažino 
jų bažnyčią. I^enkijoj sentikių 
esama apie 50,000.

Rusai grūmoja už
griebti $63,000,000 
Rumunijos auksą

staro-

Rusams matosi kru 
vina katastrofa

MASKVA, liepos 31. — Už
sienio reikalų komisaras čiče- 
rin perspėjo Rumunijos vald
žią, kad rusai konfiskuosią 
Rumunijos auksą 3115,000,000 

lei ($63,000,000) vertės, esan
tį Rusijoj, jei Rumunija 
gins parduoti aukcionu 
įvairių rusų laivų, kurie 
klauso sovietams.

Kalbamas Rumunijos
sas buvo pasiųstas Rusijon 
1916 m., kuomet vokiečių ar
mijos grūmojo paimti Bucha- 
restų, Rumunijos sostinę.

mė- 
,200 
pri-

auk-

ST. THOMAS. Virgin Is- 
liepos 31. ----- Franz Ko- .

mer, vokietis laivų inžinierius i 

atplaukė čia. Jis išplaukė iŠ 
Lisabono, Portugalijoj, kovo 3 
d. Jo valtis 21 pėdo ilgio. Ti
kisi persiirti Atlantiką. Jei 
persiirs, tai laimės $25,000 
Jis jau perplaukė 3,280 my-

SHANGHAI, liepos 
Gen. Chiang Kai-shek 
be, kad trys rytinės 
rijos provincijos

su chiniečių mcionalistų val
džia kooperuoti.

Japonai tokiam chiniečių ir 
manžurų kooperavimui yna 

žitiįfi ir Buvo perspėję man- 
žurus nesideti su chiniečiais.

Reikalauja, kad priimtų 
ubaginėn

liepoj 
pakly

do miškuose. Trisdešimts 
nų jis maitinosi uogomis, 
užėjo gyventojus.

TORONTO, 
31.

Kanada, 
John Helmer

die- 
iki

LONIX)N, liepos 31. — Ke
letas šimtų bedarbių, su savo 

I šeimomis, atlankė ubaginę Ben- 
thal Green apielinkėj. Jie rei
kalavo, kad juos priimtų įstai
gon arba
Policininkų būrys sulaikė mi
nią nuo įsiveržimo ubaginėn ir 

, išvaikė jų.

padidintų pašalpų.

MASKVA, liepos 31. — Pa
sak “Izviestija”, Kellogo pak
tas taikai palaikyti gali atves
ti pasaulį ne prie taikos, bet 
prie kruvinos katastrofos.

Kodėl taip pesimistiškai žiu
ri rusai į 
Todėl, kad 
pasirašyti, 
ignoravimų
kad kitos valstybės toli gražu 
neišsižadėjusios karų ir kad 
jos norinčio*" turėti savo ran
kas nesuvaržytas santikiams 
su Rusija nustatyti.

Banditai užpuolė Mek
sikos miesteli

Nori padėti Mariją Ru- 
manijos karaliene

Kryzis grūmojąs An
glijos ministerijai

Kryzis ministerių kabinete ga
lįs pagreitinti generalį par
lamento atstovų rinkimą.

LONDONAS, liepos 31. — 
Anglijos ministerių kabinete 
nesutikimas. L. S. Amery, ko
lonijų sekretorius, ir Wm. 
Joynson-Hicks, vidaus reikalų 
sekretorius, nori, kad butų už
dėti tarifai ant importuojamo 
šalin plieno ir geležies. Tari
fo šalininkai parlamente pri
ėmė dvi rezoliucijas. Viena jų 
reikalauja tarifo ant plieno ir 
geležies, o kita pasmerkia Win- 
stonų ChurchiU’ų Nei jo “lais
vos prekybos kalbų.

Churchill’ų gi remia pats 
premitras Baldwin ir užsienio 
reikalų sekretorius Chamber- 

Jain. O Amery ir Joynson- 
Hicksą remiantys kiti ministe- 
riai.

Politikieriai numato, kad dėl 
šio nesutikimo Anglijos mini
sterių kabinete gali įvykti 
kryzis. Gi jo pasėkoj rasi bus 
paskelbtas visuotinas parla
mento atstovų rinkimas.

šią taikos sutartį ? 
nepakviesta rusų jų 
“Izvicstija” aiškina 
rusų kaip ženklą,

MEKSIKOS MIESTAS, lie
pos 31. — Pereitų trečiadienį 
25 banditai užpuolė Angan- 
guero. Atėmė iš amerikiečių 
kasyklų kompanijos $1,000, pa
ėmė 10 kompanijos arklių. 
Taipgi apiplėšė gelžkelio stotį 
ant $500 ir keletu krautuvių, 
iš kurių paėmė pinigų ir reik
menių. Valdžios kariuomenė 
gaudo piktadarius.

Uždarytos mokyklos dėl
influenzos

$100,000,000 deficito pa
što departamente

PANAMA, liepos 31. — Įsa- 
kyta uždaryti visas viešąsias 
mokyklas, idant nedavus pla
tintis influenzai, kuria čia dau
gelis ėmė sirgti.

New, nužiūri, kad

WASHINGTON, D. C., lie
pos 31. — Generalis pašto vir
šininkas,
1929 m. Suv. Valstijų paštas
turėsiąs $100,000,000 deficito. 
Šis deficitas dalinai atsiras to
dėl, kad tarpvalstijinė vaizbąs 
komisija leido gelžkeliams im
ti brangesnį mokestį už gabe
nimą pašto siuntinių.

Uždraudė statyti scenoj 
Dostojevskio veikalus
MASKVA, Jiepos 31. <Ap- 

švietos komisariatas uždraudė 
statyti scenoj Dostojevskio vei
kalą ‘‘Broliai Karamazovai”.

B-ERLINAS, Vokietija, lie
pos 31. — Rumanijos ūkinin
kų partijos vadai norintys pa
dėti Marijų šalies karaliene 
vietoj 6 metų karaliuko Miko- 
lo. O jei tai neimtų galima," 
tad nors paskirti jų karaliuko 
regentu (globėja).

Dodsre ir Chrysler autu 
kompanijos susivienijo

NEW YORK, liepos 31. — 
Dodge autų kompanijos - užgy- 
rė r>UniQ Hujunp.-ti savo kom
paniją su Chrysler autų kor- 
poracija, Naujos kombinuotčs 
turtas sieksiąs $700,000,000.

Dega miškai
MOSSOULA Mont

31. — Pereito sekmadienio au
dros laiku kilo daugiau kaip 
tuzinas gaisrų Lola girioj. Pa
siųsta 25 Igesytoijai :į Seven 
Mill upelio apielinkę, kur gais
ras išsiplėtė 35 akerių plotu 
ir vis platinosi.

liepos

<

Traukiniui sudužus, 12 
užmuštų ir 35 sužeisti

Vokietijoj - - t
AUGSBEBG, Vokietija, lie

pos 31. — Prie Dinkelsherbci 
miestelio pasažierinis trauk - 
nys įbėgo į stovėjusį tavorinį 
traukinį. Traukiniai sudužo. 
Nelaimėj 12 žmonių užmuštų 
ir 35 sužeisti.

Paskendo laivas; trys 
asmenys, manoma, 

žuvę
NEW YORK, liepos 31. -- 

Ištiko ekspliozija laive Char.- 
ccllor prie Staten Island. Trys 
žmonės^ žuvo; vienas sunkiai 
sužeistas. Laivas paskendo.

Karščiai Italijoj
ROMA, liepos 31. — įvai

riose šalies dalyse mirė 
žmonių dėl nepaprastos kaitros. 
Sausa pražudė daug javų. Gy
ventojai meldžiasi prašydami 

Dievą pasiųsti lietaus.

Dvidešimt! metų rūsy 
išbuvo prirakintas 

prie sienos
Telšių ap., Alsėdžių vai. — 

Ilių k. gyventojas Juozas Lu
košius šio šimtmečio pradžioje 
pardavė savo didelį ūkį tūlam 
Jonui Sragauskui. Parduotasis 
ūkis priklausė dviem broliam 
Lukošiam: minėtam Juozui ir 
Jonui, kuris esąs silpnaprotis.

Juozas kartu su ukiu parda
vė ir brolį Joną. Sragauskas pa
sižadėjo jį tinkamai užlaikyti 
iki mirties.

Pradžioj pažadą pildė, bet vė
liau sugalvojo to “pirkinio” at
sisakyti. Dar tuomet jauną vy
ruką Joną Lukošių sukaustė 
sunkiais (apie 15 kg. svarumo) 
geležiniais pančiais, įmetė tam- 
sion šalton nešvarion rusin ir 
prirakino prie sienos. Blogai 
maitindamas, nevalomas, bado 
ir parazitų kamuojamas Jonas 
taip išbuvo rūsy 20 metų. Per 
visą laiką nematė jis nei sau
lės, nei kitokios šviesos. Už
miršo pasaulį, žmones, nežino
jo, kad buvo karas, neturėjo 
menkiausio supratimo, kas de
dasi ant žemės.

Tuo tarpu J. Sragauskas gy
veno gerai ir visai ramiai.

Tik 1926 m. vasarą, netikė
tai viena jauna mergaitė suži
nojo apie Sragausko kankinį. 
Pranešta policijai, liepos 16 d. 
vargšą iš inkvizicijos celės iš
ėmė ir vėl po 20 metų gyvam 
palaidotam parodė gražų pa
saulį.

Jonas Lukošius tada buvo pa
našus daugiau į šmėklų, negu 
į žmogų: rūbai nupuvę, tik 
skudurai likę, visas kūnas ap
žėlęs plaukais, juodas, purvinas, 
žaizduotas, sudžiūvęs. Kalinys 
visai nustojęs fizinių jėgų, ne
pajėgė net vaikščioti. Luko
šiaus likimu susirūpino gydy
tojai, jį padėjo Telšių ligoni
nėn, o Sragauską atidavė teis
mui. Po ilgų tardymų, 1917 m. 
spalių 19 d. Šiaulių apygardos 
teismas žiauriam Stragauskui, 
dėl stokos liudininkų ir bend
rai sunkių bylos aplinkybių, ra
do galimu priteisti tik 2 savai
tes arešto ir 500 litų baudos. 
Stragauskas ir tuo nebuvo pa
tenkintas, padavė apeliaciją. 
Šiomis .dienomis Vyr. tribuno
las Šiaulių apyg. teismo spren
dimą patvirtino. [“L. Ž.”]

Uždarė 9 jauni m iečių 
skyrius

“žemaitis“ praneša, kad L. 
Jaunimo S-gos centro valdyba. 
VII 7 d. gavo pranešimą iŠ 
Telšių apskrities viršininko, kad 
nutarimu iš š. m. birželio 8 d. 
esą uždaryti šie L. J. S. sky
riai: Girmontiškių (įsteigtas 
1925 m.), Rietavo (1923 m.), 
Bereinių (1926 m.), Alsėdžių 
(1922 m.), Buožėnų (1926 m.), 
ž. Kalvarijos (1922 m.), Var
nių (1923 m.), Pavandenio 
(1923 m.) ir Telšių rajono ta
ryba (1925 m.). Esą uždaromi 
todėl, kad neveikią.

Emigraęija
Birželio mėn. iš Lietuvos 

emigravo: Argentinon 176 
asmenys, Brazilijon 142, A1 
rikon — 84, Kanadon 181, 
Uragvajun 40, Ana i Jiini-i. 
Valst. — 105, Meksikon 2, 
Kubon — 3, ir Australijon 
Iš viso 738 asmenys. Pernai 
birželio mėn. emigravo 1818. 
Gegužės mėn. emigravo 987. Iš 
viso šiais metais < nnj>rn\(» 511:’>8 
asmenys. Pernai įhi pirmai) 
pusmetį — 11752 a im ny -.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

keli šimtai darbininkų, bet 
kompanija atsisako suteikti bet 
kokių žinių, kilęs gaisras liko 
greitai užgesintas ir dabar da
romas tyrinėjimas dėl eksplozi
jos priežasties.

Keturi darbininkai su 
žeisti sūrų graso 

eksplozijoj
Tarp sužeistųjų yra ir lietuvis 

Albertas Klizickis

Nušovė Eller gangsterį
Apkaltintas už išvogimus ir suk

tybes rinkimuose Zion, liko 
nušautas saliune.

Keturi Commonwealth 
son Co. darbininkai liko sun
kiai sužeisti sūrų gaso eksplo
zijoj duobėj prie 3609 Archer 
Avė., Brighton Park, kur jie 
dirbo. Visi jie skaudžiai apde
gė, bet ligoninė sako, kad visi 
jie pasveiksiu. Tarp sužeistųjų 
yra ir vienas Washington 
Heights lietuvis, Albertas Kli- 
zickis, 39 m., gyvenęs prie 
10615 May St. Kiti sužeistieji 
yra John Trush, 38 m., 4318 S. 
Washtenaw Avė., Travis Camp
bell, 32 m., 6513 Cottage Grove 
Avė. ir Joseph Faulisi, 
1510 Sedgvvick St.

Edi-

35 m

Vienas ugniagesys už
muštas, kitas sužeistas 

važiuojant gesinti 
gaisrą

Nelaimė atsitiko prie Halsted
Canalport gatvių

ir

Ugniagesys Joseph Nixon li
ko ant vietos užmuštas ir bata
liono viršininkas Joseph Geary 
gal mirtinai liko sužeistas, vir
šininko automobiliui prie Hals
ted ir Canalport gatvių susidū
rus su dideliu ugniagesių tre
ku. Nelaimė atsitiko besiskubi
nant i vietą baisios eksplozijos 
prie 22 ir Jefferson gatvių.

Toj eksplozijoj, kuri ištiko 
Western Shade Cloth Co. dirb
tuvėj, kaip nujaučiama, 
sužeista daug darbininkų*

liko
te-

čiaus kompanija viskį
atsisako suteikti žinių. Ekšfrft)- 
zijoj išbirėjo visos 
langai.

Viršininkas Geary 
lėkė Canalport Avė. 
šė j ugniagesių troką, kuris va
žiavo Halsted gatve. Viršininko 
automobilius apvirto ir subirę-

apielinkės

su Nixonu 
ir atsimu-

Pasakojama, kad eksplodavu- 
si didelė mašina, kuria dirbda
vo guminę drobę, sužeisdama 
operatorių ir kitus arčiau bu
vusius darbininkus. Name dirbo

Outsdk

rnlnd that the reliable dealer will 
tell you frantai? what pelts are used 
in the furs he effers for sale. If 
there is any alempt to avoki telling 
exactly what furs are uaed, you may 
know that the dealer is not repre- 
sentative of reliablą Chicago mer
chants.

Chieago business huoses are sup- 
porting aąd maintaining the Chicago 
Better Business Bureau, a non-proiit 
Corporation, ofganized by Chicago 
business itself, to protect you from 
fraud and to inakc justiiicd your 
belief that ChicaRo is a Rood pl.ice 
in which to trade.

Better Business Bureaus have for 
years been urging that deceptive fur 
trade narnės be properly qualified. 
It is largely due to this activity that 
Mrs. Chicagoan may today with 
safety buy furs in any Chicago store.

If you find that any Chicago mer- 
chant is trying to deceive you with 
a “Foxy Rabbit”, go elsevvheres to 
trade. Any reliable dealer will tell 
you the truth about his wares — and 
that gladly.
Reputable Dealers “Name The Feks”

rx

SEMKITE ŽINOJIMĄ IŠ KNYGŲ
Masu patarimu visiems “Naujienų” skaitytojams yra, 

kad knygos butų ne vien daba Jūsų namo, bet ir šaltiniu 
sėmimui reikalingų žinių. Pertat mes siūlome Jums iš 
čia esamų apie 200 įvairaus tulnio knygų pasirinkti sau 
reikalingiausių. Visos čia esamos knygos yra musų gau
tos iš Lietuvos. Perkantiems ne mažesne suma $5.00 pilna 
vertė tiems nuleidžiama 40 centų nuo dolerio—reiškia už 
$5.00 vertės knygųmokėsite tiktai $3.00, Pertat nepraleis
kite progos—darykite pasirinkimą iš čia esamų knygų tuoj.

Bennie Zion, kitaip žinomas 
kaipo Yanger, 20 vardo politinis 
mušeika, liko rastas negyvas 
po šiukšlėmis elėj prie namų 
2418 W. Roosevelt Rd. Tečiaus 
policija sako, kad jis liko nu
šautas netolimam saliune, tik 
paskui nuneštas elėn ir ten po 
šiukšlėmis liko pamestas.

Zion buvęs vadas Eller, 20 
vardo boso, mušeikų ir specia
lia grand jury yra išnešęs prieš 
jį keletą apkaltinimų dėl išvogi
mų, sumušimų ir suktybių bal
savimuose. Nužiūrima, kad jis 
taipjau dalyvavo nušovime ad
vokato Granady, negro, kuris 
dryso kandidatuoti prieš Ellerj. Quibransen 
Tyrinėtojai tik laukė tos žmog- <----
žudystės liudininkų, kad jie stark Upright Grand už $75. 
identit ikuotų Zion kaipo žmog- Player Baldwin vertės $650 
žudystės dalyvį. Buvo taipjau 
tikimųsi, kad Zion ilgainiui pri-' 
sipažins ir viską išduos. Todėl 
spėjama, kad jis ir liko nušau
tas vien dėlto, kad negalėtų iš
siplepėti ir išduoti kitus žmog
žudystės sėbrus. Kadangi ne
gyvieji negali kalbėti, tai jis ir 
tajięs nušautas jo paties drau
gų. Prokurorai prisipažysta, 
kad nušovus Zion, byla prieš 
Granady užmušėjus pasidaro 
daug sunkesnė.

Spėjama, kad neužilgo gal ir 
daugiau gangsterių liTs nušau
ta, kad jie negalėtų išsiplepėti 
ir išduoti politikierių paslaptis.

r f '

Auklėjimo Mokykla—Jurgino, pusi. 99.............................40
Gamta ir jos reiškiniai—Trojanovakio, 4-se dalyse, pus

lapių 803 ......................................................... 2.00
Orfaninė Chemija—Ruko, pusi. 384, apdaryta..............3.75
Stebuklai ir paslaptys—Rubakino. Paveikishiota, pusi.

240 ..................................................................................................... 1.25
Fizika—šakenio, pusi. 472, apdaryta ..................... 3.50
Ūkininkų Dangus—Kančiaus. Metereologija, pusi. 112 —.75
Kraujo Lašo Kelionė—Osiopovskio Su paveikslais,

pml. 79................................................ ........................60
Gamtos, Mokslo Vadovėlis—Trojanovskio. Su paveiks

lais, 3 dalys, puslapių 548
Lietuvos Įstatymai, pusi. 1031
Vienuolio Raštai, pusi. 348 .....
Dainavos Senų žmonių padavimai—Krėvės, pusi. 152 .... 1.25
Dykumose ir giriose—11. Sinkevičiaus, pusi. 419 (2

dalys) ......................................................................... 2.00
Lietuva Paveiksluose—60 atviručių. Tinkamos rašyti į 

draugus 1.75

3.75
4.00
2.00

WHAT HAPPENS 
...,when a Rabbit gets FOXY ?

1 11 ■■■' .. .-v 1 "’g■■■■■?-—y

PIANAI, PIANAI, 
PIANAI!

Kimball Player Pianas, vertės 
$700, už $295.

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

vertės $900 už $395.
________ i Grąjiklis

$600 už $235.
vertės

Čia yra dainos bei eilės visų musų geriausių poetų, pertat 
verta šių dainų, visiems dainų mylėtojams įsigyti.

Brėkšta—M. Vaitkaus, pusi. 38...... ?..............
Žiežirbos—Liudos Giros, pusi. 109........ ~.......
Cit,Paklausykite, pusi. 190..............................
Didvyriai—Mikuckio, pusi. 32 .........................
šviesus Krislai—Vaitkaus, pusi. 111 .............
Prano Vaičaičio dainos, pusi. 190....................
Musų Vargai—Maironio, pusi. 151 ................ .
Jaunoji Lietuva—Maironio, pusi. 31................ .
Ks. Vanagėlio raštai—dainos, eilės, pusi. 188
Lietuva pavasari, vasarą ir rudenį, Liudos Giros, p. 144 .60 
Eilaraščiai—Kazio Binkio, pusi. 50..............
Saulė ir Smiltys—Balio Sruogos, pusi. 156 ... 
Deivė iš ežero—Balio Sruogos, pusi. 31 ......
Tėvynės Kelias—Liudos Giros, pusi. 64......
Vasaros šnekos—Tyrų Duktės, pusi. 82......
Petro Armino raštai—eilės, dainos, pusi, 60 
Homero—Odisėja, pusi. 291 ....................
Janonio raštai—eilės, dainos, pusi. 112......
Vainikai—telpa eilės visų gerųjų musų poetų ir sykiu 

autografijos ir paveikslai, pusi. 230 1.50

.50 

.75 

.20 

.50

.75 

.75 

.75 

.90
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"Cottontail” would tu m Into a gay 
deceiver of the most dangerous type. 
Yet today he is known and apoken 
of i n literai I y doząns of aliases, 
meaningful and likevvise deceitful. 
Among them are:

“Baltic Fox”, “I^eopardine”, “Elec
tric Seal”, and many, many others.

Hovvever, he is štili “Bunny Cot- 
tontail” after all, and reliable 
dcalers in furs will toli you franklv 
in their adveftising and sales talk 
lh«t “Leopardme” is rabbit, dyed to 
look likę Leopard; that “Erminette” 
is rabbit, bleached and clipped to 
imitate Ermine; that “Baltic Fox” 
is rabbit processed and dayed to 
simulate FOX.

It ia muoh sounder business for 
merchants to toli folks the whole 
truth about what they buy. That’s 
why reputable dealers, when they ( 
have an artiele for sale vvhich tra-. 
vels incognito, under a deceptive 
coined name, ųualify that name likę 
this:

Baltie Fox — “Fox-dyed Rabbit” 
Bay Seal — “Seal-dyed Rabbit” 
Iludson Seal—“Seal-dyed Muskrat” 
S'itka Fox — “Sitka-dyvd Fox” 
When shopping for furs, bear in1

už $190.
RADIOS, KABIOS!

Radiola 28 «su 104 Speakeriu 
vertės $575, — 12 tūbų elec- 
tric su viskuo $195.

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

Freshman 6 tūbų AC electric 
uk $56.

Bramuntuly 6 tūbų AC electric 
$65.

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

VICTROLAS, PHONOGRAFAI, 
GRAFONOLAS

Nauja Colombia Vivatonal ver
tes $300 už $110.

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

už $85.
Brunswick, Edisofc, Mdtcomb— 

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

Rekordai 10 colių ant abiejų pu
sių po 12c.

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

Viskas turi būti greitai 
parduota už storage

Manufacturers 
District Warehouse
3343 S. Halsted Street

Atdara vakarais ir nedėlioj 
iki pietų

.25
.....65
.....15
... .40
... .35
... .30
. 1.25
... .50

.40 
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.40 
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.50
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Kodėl parduodama Puri- 
tan Malt virš miliono ke- 
nų kas mėnuo? Pamėgink ; 
Puritan Malt ir žinosi ko- I 
dėl.
Vartok ten kur reikia pa
saldinimų virtuvės reika- j 
Juose. r

PUR
Mas

Panhanintafl su Bohemian apyniais 
Rekomenduojamas ir dast>.itomas: per

f

3.

Puritan Malt 
£xtract Co. 
29—31 N. Wacker 
Drive, Cbicago, III.

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR! 

Laike gegužio mėnesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai! 

VIr.is darban užsakytas kckužIo mflne- 
bua atlikta* plKiomln kainomis. Tai 
poratatoma VIENODŲ KAINŲ SUle- 

munų apiclinkiu Dcntal Ofiaų. 
SKYRIAUS OHSAS 

1800 S. Halsted St. 
Ihintų Setas oi H

•etae   J12.60
aetaa  *7.60
•ctaa *6

VEIDAS
PRIPIL

DOMAS-
JIE TURI

TIKTI
Gerlatiala anknlnln darban ai H 

*6 Geriausios Auksinta Crowna __ $2.60
#6' Geriausi Auksiniai Fillinan _ *2.60 
*6 Goriausi Auksiniai Tilteliai _ S2.6O 
*2 Alloy FiUingn ........ ... ........ ..........
*1 Sidabrinai Fllinga _ _________ :_  60c
Uvalyniaa dantų .. ...... ................ .. 60c

Šių kainų negausite mtiati didžiainjam 
ofise. DIDYSIS OFISAS lalelglaa 23 mo
tai atral.
THE HAYES DENTAL OFFICES 

Ine.
DR. T. T. WOOLLENS, Prea. 

320 South State St. 
rheue llarriaou 0761

,3 E 
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GARS1NKITĖS 
NAUJIENOSE

MŪRINIS arba MEDINIS
Geros rųšies pastatyti garažai

$10 įmokėti
24 mėnesiams išmokėjimui

Mes specializuojamas budavojime 
garažų, palčių, sunparlor, pakeliam 
namus, dedam cementinius pamatus, 
pertaisome ir statome vasarnamius.

Jei jus turite lotų ir norite pasi
statyti namų, mes pastatysime ir fi
nansuosime ji- Del tolimesnių in
formacijų šaukite, rašykite arba at
siųskite kuponų už tok) darbų kurį 
jus interesuojatės.

Į Į Garažas
Į Į Porčius
2J Namo pakėlimas

Į j Cementinis pamatas
Abelnas pertaisymas

Į [ Naujas namas ir finansavimas 
Vardas ............................ .......................

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

Quality Construction Co.
North Shoro ofisas ir Vardai 

4538 W. Addison St.
Telephone Avcnuu 4718

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-10 Roocevelt Rd. 
arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

Apysakos, Pasakos, Legendos—Geresni Musų Rašėjų 
Originalai, bei Vertimai iš Svetimų Kalbų

Pragiedruliai—Vaižganto, pusi. 291 .............................. 1.25
Lazdynų Pelėdos—15 apysakų, pusi. 252 ....................   1.00
Lazdynų Pelėdos—26 apysakos, pusi. 252...................... 1.00
Algimantas—Dr. Pietario, pusi. 505 (2 tomai) apdaryta 2.00 
Vinco Krivės—10 apysakų, pusi. 227............................... 1.00
Gyvenimo Akordai—Vaidiliutė, pusi. 160......................... 75
Vaišganto raštai—daug įvairių skaitymų, pusi. 224 ...... 75
Sulaukė—Terezijos Jadvygos, pusi. 132.............................45
Rambyno Tėvynė— Ruseckio, pusi. 64 .............................35
Bludas—Dobilo, pusi. 428 .............................................  1.75
Pajudinkime žemę vyrai, pusi. 116.................................... 60
Putino—Valdovo Sūnus ir dar 3 apysakos, pusi. 256 — 1.00 
Putino—Kunigaikštis Zvainys ir dar apie 100 kitų jo 

eilių, puslapių 217..........................................   1.00
Marikė—Vargšo, pusi. 60....................................................20
Šimtas Apysakų—Schmito. Su paveikslais, pusi. 136..... 60
Lietuvos Giriose ir Vytauto Sūnus—Buracevska, pusi. 

161 ............................................................... ......
Sunkiausiais Laikais—Rucevičiaus, pusi. 123 ..............
Septynetas Pakartųjų—Adrejevo, pusi. 56.....................
Kada Rrauda Siela—Vaideliutė, pusi. 123.....................
Mano Poilsis—Mašioto, pusi. 63.....................................
Gera Galva—žemaitės, pusi. 40......................................
Bramizmo Stebuklai—Gotjes, pusi. 77......................... .
Devynios Pasakos—Giedriaus, pusi. 81 .........................
žvirbliai—Dr. Vinco Kudirkos, pusi. 42.........................
Haupo Pasakos, pusi. 219, apdaryta............................. .
Musų Mažiausias, Musų Gražiausias—Mašioto, pusi. 43,

su paveikslais ...... 20
žiema ir Vasara—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 31..........20
Mano Dovanėlė—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 20..........25
Medelis Plačiašakis—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 50. '.40 
Krislai, puslapių 59............................................................... 30
Lakštingala—šalčius. Su paveikslais, pusi. 28......... _...... 30
Iš Prūsų Lietuvos Gyvenimo—Gudaičio. Su paveikslais, 

puslapių 68 ................................................
Gamtos Pasakos—Raičius. Su paveikslais, pusi. 42 
Pasakėlė—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 55 ..........
Įvairus Apsakymėliai—Biliūno, pusi. 64.................
Raulo Kimeklio—Pasakos, pusi. 32........................
Kas Teisybė, tai ne meras—Aišbes, pusi. 63 ...........
Padangėse—Sakalo ir Dosaičio, pusi. 125 .............
Karo Takas—Reidoil, pusi. 190 .............................
Į Laisvę—Rusecko, pusi. 32 ............................................ .
Biliūno Raštai, pusi. 143 .........................................
žydrasis Paukštelis—Meterlinko, pusi. 55 ...............-
Jurų švyturys—Sinkevičiaus, pusi. 39 ......................
Apie Lietuvių Senovę—Mašiotas, pusi. 47.............
Pasakos—Tolstojaus, pusi. 39 .................................
Trys Pasakos—Giedriaus. Su paveikslais, pusi. 29 
Keturi Draugai—Evaldo, pusi. 54 .........................

.75
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. .60

.60

.30
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.40

.30
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.30 
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.20 
.90 
40 
.20 
.20 
.20 
.15 
.20

Mokslinės, Istorinės ir šiap Įvairaus Turinio Knygos
Mylinti skaityti įvairaus turinio knygas, peržiūrėkite čia 

esamas knygas, o nėra abejonių, kad susirasit sau daug 
naudingų knygų šiame sąraše.

Slaptingoji žmogaus Didybė—Vydūno, pusi. 61 ...... .
Dainos Keliais—Biržiškos, pusi. 114 .......................... .
Lietuvos—-Lt'nkų Ginčas—P. Vileišis, pusk 88..............
Kaip Gyvena Norvegai. Paveiksluota, pusi. 51..............
Lietuvių Senovės Bruožai—Klimo, pusi. 169..................
Pasikalbėjimas Apie Dangų ir žemę. Su paveikslais 
Mirtis ir Ka» Toliau?—Vydūno, pusi. 48.........................
Kaip susirinkimus kviesti, vesti ir t.t., pusi. 46.............
Žmonijos Kelias—Vydūno, pusi. 52.............................. .
Laiškai Vartotojams—M. Chesnio, pusi. 35 ..................
Lietuvos Ūkis—Rimkos, pusi. 133 .................................
Kaip susikūrė J. V. Amerikos. Paveiksluota, pusi. 35 ... 
Lietuvos žodis—Tumo, pusi. 64 .....................................
Lietuvos Literatūra Vilniaus Universitete Metų—Bir

žiškos, puslapių 70.............................................
Iš Gamtos Mokslų—Ledaux’o. Su paveikslais, pusi.. 80 .40 
Paklydėliai—Geručio. Kovoja prieš bedievius, pusi. 33. 
Gamtos Prilyginimai lietuvių dainose ir raudose—Dr. 

Moulen Rz., puslapių 105 ..... ............................
Pirmieji Gamtos Pasakojimai—Vegnerio, pusi. 138 (su 

paveikslais) .......................................................
Lietuvos žemės Valdymo istorija—Klimo, pusi. 65 .........
Gimdymo Slėpiniai—Vydūno, pusi. 101........................ :
Muravjevč Laikmetis—Klimo, pusi. 27 ..........................
Šiltieji ir šaltieji kraštai. Su paveikslais, pusi .67 .........
Kaip gyventa musų senelių prosenelių—Linkevičiaus.

Su paveikslais ....................................................... .....
Kas yra Rusų Soc. Fed. Tarybų Resp.—Naruševičiaus, 

pusi. 31.................................................................
Vokiečių Kūryba—Prof. Hcinmano, pusi. 287 ...............
KoVo 20 Diena—Šerno. Su paveikslais, pusi. 139...........
Laukuose ir Pievose—Vegnerio. Su paveikslais, pusi.....
50 Pamokų iš gamtos mokslų—Ledouxo. Su paveikslais, 

puslapių 107 ............................. :.........................
Lietuvos Visuomenės ir teisės istorija—Janulaičio, pusi. 

218 ....................... ...............................................
Mažosios Lietuvos Buvusieji Rašytojai. Su paveikslais, 

pusJ. 126 .............................................................
Palydovas.—Kas reikia žinoti kiekvienam grįžtančiam 

j Lietuvą. Informacijų knyga apie Lietuvą. Su 
Lietuvos žemlapiu, apdaryta, puslapių 111.......

Lietuvos Istorija ligi Liublino unijos, pusi. 86...............
Geologiniai tyrinėjimai—prof. Jodelės, pusi. 108...........
Duonelaičio raštai, pusi. 117, apdaryta ..........................
Lietuvos Dainų literatūros istorija—Biržiškos, pusi. 118. .60 
Adomo Mickevičiaus raštai, pusi. 244, apdaryta...........1.00
Pasakos—Nepasakos—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 38. .20 
Tautos Gyvata—Vydūno, pusi. 150................................. 1.00
žemė pasaulio erdvėje—Recluso. Su paveikslais,, pusi. 

63............. ........................................ . ..................
Visumos Sąranga—Vydūno, pusi. 82.............................
Dainų atsiminimai—Biržiškos, pusi. 142 ..................
Kelią tiesiant į Lietuvos Nepriklausomybę, pusi. 40......
Tarp pietų Amerįkos gyvulių iš Darvino raštų. Paveiks

luota, puslapių 47 ................................................ 35
Bolševizmas ir Socialdemokratija—Bauer, pusi. 141......40

Išsirinkite knygų iš virš esamo sąrašo ir išrokavę 40 centų nuo dolerio pilnos sumos pinigus siųskite sekamu adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago, III
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Gramatikos, Vadovėliai, Žodynai, Aritmetikos ir Šiaip 
Įvairios Knygos Kalbos Mokslo Reikalui

Lietuvių Kalbos Gramatika—Rygiškių Jono, pusi. 280 1.50
Lietuvių Kalbos Gramatika—Damijonaičio, pusi. 166......80
Vargo Mokykla—Jablonskio. Dvi dalis, pusi. 542 .......  3.00
Vaikų Darbymečiui—Murkos. Su paveikslais, dalis I,

puslapių 180 ............................................... -................ 90
Vaikų Darbymečiui--Murkos. Su paveikslais, dalis II,

puslapių 319 ............................................................. 1.50
Vaikų Darbymečiui—Murkos. Su paveikslais, dalis

III, puslapių 280 .......................................................  1.50
Lietuvių Kalbos žodynas—Būgos, pusi. 80.................... 2.00
Aritmetikos Uždavinynas—Mašioto. Dvi dalys, pus

lapių 177 .................   1.00
Aritmetika—Busilo. 5 dalys, pusi. 525 ......................  2.50
Aritmetikos Teorija—Smetonos, pusi. 139 ...................75
ABC Skaitymo ir Rašymo Pradžiamokslis—Elemento

rius.’ J. Damijonaičio. Pradinėms mokykloms.
Tilžėje, 1923, pusi. 64.................................................... 30

*
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Kaip atsirado 
žmonės pasaulyje

(Tęsinys)
Jis gyveno drėgnoje plačių 

miškų tamsumoje, kaip ir Af
rikos pigmėjai “neūžaugos” ir 
dabar tebegyvena. Išalkęs jis 
kasinėjo augmenų šakneles, ar
ba ėmė paukščių kiaušinius iš 
jų lizdų. Taip jisai mito pats 
ir taip maitino savo vaikus.

“OI* swimmin* hole“ — YMCA. kempėj ties Lake Vilią, 111., 
kur vaikai smagiausiai praleidžia karštas vasaros dienas. 
Ar nepavydit jiems prisiminę kaip jus patys tiek pat sma
giai maudėtės Šešupėj, Nevėžy, Šventojoj, ar kurioj kitoj 
Lietuvos upėj, upely ar ežere?

JUOKAI

Kriminalinėje policijoje

jis sugaudavo giriųKartais 
kregždę ar laukinį šunelį, ar 
kiškį, šituos gyvius jis suval
gydavo žalius, nes jis dar neži
nojo, kad virtas valgis yra ska
nesnis.

Ir šitasai pirmykštis žmogus 
per kiauras dienas klajojo apy
linkėse, ieškodamas sau maisto.

Atėjus nakčiai, jis paslėpda
vo savo žmoną ir vaikus kur 
medžio duoboje ar kur už uo
los, — mat, aplink pilna jo prie
šų, plėšriųjų žvėrių. Sutemus, 
tie žvėrys vaikščiojo aplink dai- 
rydamies, ar neras kur ko pa
ėsti sau ir savo vaikams, gi 
žmogaus mėsą jie labai mėg
davo. Tai buvo toksai pasau
lis, kuriame turėjai arba pats 
kitą, arba kitas suės tave. Aiš
ku, kad toksai gyvenimas bu
vo labai nelaimingas, pilnas bai
mės ir vargų.

Vasaros metu saulė be pa
sigailėjimo kepino tuos žmo
nes. žiemos metu jų vaikai 
sustirdavo nuo šalčio, net ir ant 
tėvų rankų. Jei toksai sutvė
rimas susižeisdavo (medžiojant 
lengva nusilaužti sau ranką, ar 
išsisukti koją), tai nebuvo kas 
jam pagelbėtų, ir jis turėdavo 
mirtį baisia kančių mirtimi.

Kaip daugelis žvėrių žvėry
nuose mėgsta rėkauti ir kauk
ti, taip ir pirmutiniai žmonės! 
mėgdavo rėkauti, vadinasi, jie I 
mėgdavo be paliovos kartoti 
kaž kokiiB nesuprantamus gar
sus, nesą, matyt, jiems patik-1 
davo girdėti savo balsą. Ilgai-Į 
niui jie susekė, kad tais gar-1 
sais jie gali įspėti savo drau-Į 
gus apie pavojų; paskum vie
nu kokiu balsu jie galėdavo su
šukti taip, kad jų draugai su-Į 
prastų, jog jie įspėja juos apie 
“tigrą“, kitokiu garsu jie pra-Į 
nešdavo apie “penkis dramb-| 
liūs“. Kitas atsakydavo tokiu 
garsu, kurs reikšdavo “aš ma-l 
tau“ arba “bėgkime pasislėpti“ I 
ir t.t. Tai buvo, galima sakyti, 
kalbos pradžia.

Bet, kaip pirma sakėm, mes 
labai nedaug težinome apie tų 
visų dalykų pradžią. Senovės 
žmogus neturėjo įnagių ir ne- 
sistatė sau namų. Jis gyveno 
ir mirė, nepalikdamas jokio 
ženklo apie save, išskyrus tik
tai keeltą nugarkaulio šmotų, 
keletą žandakaulių. Ir tos lie
kanos pasako mums, kad prieš 
daugelį tūkstančių metų pasau
ly gyveno tam tikra rųšis žin
džių “mamalų“, kurie visiškai! 
skyrėsi nuo kitų gyvių, kurie, 
galimas dakitas, išsiplėtojo iš 
kitokių, nebežinomų mums, pa
nėšėjusių į apus, gyvių, išmo
kusių vaikščioti * ant užpakali
nių kojų ir vartoti savo pryša- 
kines kojas kai rankas — ir 
kurie, irgi galimas daiktas, bu
vo musų pirmtakų giminiečiai. 
III. Priešistorinis žmogus pra-| 

deda dirbti sau įvairius
daiktus.

Kriminalinės policijos valdi
ninkas: (į tardomąjį)': Kokių 
tamsta pažiūrų?

Tardomasis: žvairų, ponas.
Krim. pol. vald.: Kokios par

tijos?
Tardomasis: Naktinės, ponas.
Krim. pol. vald. (užpykęs): 

Tai, reiškia, tamsta naktimis 
proklamacijas mėtai?

Tardomasis: Ne, išeinamą
sias vietas valau, ponas.

Tarp kūmučių

—žinotum, mano vyras toks 
darbštus, toks geras, geras ag
ronomas ir taip karštai, į ūkį 
parvažiavęs, griebėsi gyvulinin
kystės, kad kartą man susirgus, 
■jis iššaukė net gydytoją — ve- 
terinorių.

Rašybos pamokoj

“Mergaitės, ką jus darote, 
kam lupas dažote?“

“Ponas mokytojau, juk tam
sta sakei, kad galime paišyti 
ką norime.“ %

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

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrą ligą Ir jei aš apsiirnsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzamina* 
vimo — kas jums yra.

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

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

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

Gero ir pikto supratimas Kiekvienas savaip supranta

žvėrys eina žiemos miego mie

Bet štai atsitiko kažin kas ne
paprasta ir baisu. Kažkas pa
sidarė orui. Šiltosios vasaros 
dienos prasidėjo labai vėlai. 
Vaisiai nesunoko. Kalnų vir-

pasidarė sau šiltus namus.
Ir vieną vakarą negyvas 

paukštis įkrito į ugnį. Niekas 
jo nepasiskūbino išimti iki jis 
gerokai apkepė. Ir štai dabar 
žmogus surado, kad kepta mė
sa yra daug gardesnė ir geres-

Tikybos pamokoj mokytojas 
aiškina, kad už piktą nereikia 
piktu atsakyti ir baigdamas 
užklausė:

“Taduk, ką tu darytumei, 
jei tave koks nors vaikinas už
gautų ?“

“Tai priklauso nuo to, kokio 
jis didumo“ — atrėžia šis.

“Ar ne tiesa, kad mažas vai
kas yra lyg šviesos spindulys, 
kurs nušviečia visus namus?“ 
— susijaudinusi jauna motina 
sako vyrui.

“Kaipgi,.kai naktimis jis rė
kauja, mes dabar daug elekt
ros išdeginame,“ — atsidusta 
vyras.

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

Senovės žmogus nežinojo, ką 
reiškia laikas. Jis niekuo ne
pažymėdavo nei savo gimimo 
dienos, nei jungtuvių, nei mir
ties. Jis neturėjo nė mažiau
sio supratimo apie dienas, sa
vaites ir metus. Bet bendrai 
imant, jis sekė metų dalis, ar
ba sezonus, nes iš prityrimo ji
sai žinojo, kad po šaltos žiemos 
ateina šiltokas pavasaris, kad 
paskui pavasarį seka karšta 
vasara ir tuo metu sunoksta 
ant medžių baisiai, 
laukinių javų varpos,
prityrimo žinojo, kad vasarai 
pasibaigus, prasideda smarkus 
vėjai, nuo medžių nubyra lapai 
ir tuo metu kai kurie laukiniai

sunoksta
Jis iš

šunės, visados šiuo laiku žalia-)nė už žalią. Nuo to laiko /.mo
vusios, dabar riokso, prideng-Įgus dar labiau ėmė skirtis nuo 
tos gilaus sniego.

Ir štai, vieną rytą nuo kalnų 
viršūnių ateina būriai nepažį
stamų žmonių, visai kitokių, ne
gu jų kaimynai. Jie rėkauja 
tokiais keistais balsais, kurių 
niekas negali suprasti. Rodėsi, 
jie norėjo pasakyti, kad jie al
kani. Bet čia nebuvo tiek mai
sto, kad jo užtektų jiems pa
tiems ir naujiems atėjimams. 
Kai jie ėmė ruoštis pasilikti čia 
ilgiau, ištiko baisus mušis kum
štimis ir kojomis, ir dantimis; 
išsimušė daugybė šeimų. Kiti 
pabėgo į kalnus ir išmirė te
nai, audroms užėjus.

Bet žmonės, gyvenę giriose, 
labai išsigando. Kas kartas 
dienos ėjo trumpyn, naktys— 
ilgyn ir šaltyn. Prie to viso 
jie nebuvo pratę.

Pagaliaus slėnyje tarp dvie
jų aukštų kalnų pasirodė plo
nas gabalas žalsvo ledo. Jis 
didėjo, greitai didėjo! Nuo kal
nų pradėjo leistis milžiniški le
dynai. J slėnius riedėjo nuo 
kalnų didžiuliai akmens. Di- 
deliausiu trukšmu, tarsi graus- 
mams graujant, slinko ledynai, 
stumdami prieš save žemes ir 
uolas, ir užguldami, užslėgda
mi žmones. Šimtamečiai tvir
ti medžiai buvo sutrinti į ši-

žvėries, nes savo maistą, turė
damas ugnies, jis pradėjo virti 
ir kepti?

šitokioje kovoje dėl mažyčių 
gyvenimo pagerinimų prabėgo 
tūkstančiai metų. Išliko tiktai 
tokie žmonės, kurie turėjo ge
rinusį protą. , Jie per dienas ir 
naktis turėjo kovoti su badu 
ir šalčiu. Jie buvo priversti iš
rasti sau įvairių įnagių. Jie iš- 
(noko dirbti akmeninius kir
vius ir kujus. Jie buvo priver
sti ruošti sandėlius maisto il
goms žiemoms ir, tai darydami, 
jie susekė, kad iš molio galima 
padaryti ir saulėje išdžiovinti 
puodus ir lėkštes.

Tai tokiu budu ledynai, gra
sę visiškai išnaikinti žmones, 
liko didžiausiais jų mokytojais, 
nes privertė žmones vartoti pro
tą. —V. K. R.
(Iš “The Story of Mankind”)

(Pabaiga)

NAUJAS “RIMBAS”
Didelis, gražus, su daugybe naujų paveikslų, 

juokingų dainų ir visokių linksmybių. Pamatyk jį 
ir persitikrink. Prisiųsk savo antrašų ir 10c. “Rim
bas” tuoj bus pas tave.

“RIMBAS”
1 Bateman PI., So. Boston, Mass.

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

908 W. 14 St., 2 blokai į vakarus nuo Halsted St. 
Phone Canal 2544—2545
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Gražuolių
KONTESTAS]
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Po to ėmė snigti.
Snigo per mėnesių mėnesius. 

Visi augmens išgaišo, visi gy
viai išbėgiojo, ieškodami šiltes
nės pietų saulės, žmogus, už
sivertęs ant kupros vaikus, se
kė paskui žvėris. Bet jis nega
lėjo keliauti taip greitai, kaip 
kiti laukiniai sutvėrimai, ta’;i 
ir buvo priverstas greitai ką 
sugalvoti, kad išsigelbėtų, arba 
pražūti. Matyti, kad jis galvo
jo ir ką nors sugalvojo, nes 
jis išliko gyvas ir pergyveno 
šitą baisiąją ledynų gadynę, ku
ri jau keturis kartus grasė iš
naikinti pasaulyje visus žmo
nes.

Pirmučiausia žmogus turėjo 
apsirengti, kad nesušaltų ne
gyvai. Jis išmoko kasti duo
bes ir kloti jas medžių šakomis 
ir lapais. Į tas duobes jis įsi
viliojo meškas ir hijenas. Pas
kum užmušdavo jas akmenimis 
ir jų kailius vartodavo sau ir 
savo šeimai apsisiausti.

Po to atėjo namų, pastogės, 
klausimas. Tatai irgi nebuvo 
sunku išspręsti. Daugelis žvė
rių buvo papratę miegoti ur
vuose. Žmogus pasekė jų pa
vyzdžiu. Išvijo žvėris iš jų 
šiltų guolių ir pasisavino juos.

Bet vis vien oras buvo per- 
žiaurus, ir daugybė žmonių y- 
apaČiai seniai ir vaikai, turėjo 
išmirti. Ir štai žmogaus geni
jus išgalyojo vartoti ugrų. Ne
kartą medžiodamas jis matyda
vo girias degant. Jis atmena, 
jog ugnis, kad kiek, ir jį patį 
butų sučirškinusi. Taigi lig 
šiol ugnis buvo jo priešas. O 
dabar ji liko jo draugu, {tem
pė jis į urvą išvirtusį medį ir 
uždegė jį, šakelėmis ir žabais 
atsinešęs ugnies iš degančio pa
girio. šitokiu budu iš urvo jis

DAUGELIS t žmonių pažysta šias 
geras gyduoles nuo skausmų, bet ar 
įųs tikrai primenat vardą Byer 
kuomet perkat jas? Ir ar visuomet 
pažiurit parašo Bayer ant bakselio ir 
žodį genuine atspausdintą raudonai. 
Nėra tikras Bayer Aspirin be tų žo
džių! Vaistynėse visuomet turi Bay
er, su patvirtintais nurodymais kiek
vienoje dėžutėje:

Aspirin yra 
firmos ženklas Bayerio 
išdirbystės Monoaceticaci- 

dester of Salicylicacid.

UŽSISAKYKITE 
MADŲ KNYGĄ 

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

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

visados butų madoj. 
Užsakymus siųskite 

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St. Chicaro, 

Petternų Skyrius
lu.

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.
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Daug yra buvę visokių kontestų, bet gražuolių 
kontestas tarp lietuvių bene bus rengiamas tik pir
mų kartų.

Tas kontestas įvyks “Naujienų” piknike, rug
pjūčio (August) 26 d.

Visos tad Chicagos ir kitų kolonijų gražuolės— 
lietuvaitės yra kviečiamos stoti į kontestų ir laimė
ti prizus (dovanas).

Skiriama yra trys dovanos: $75 gaus gražiausi 
kontestantė, $50 “runner-up” ir $25 antriji “runner- 
up”. '

Konteste dalyvauti gali tik nevedusios gražuo- 
lės-lietuvaitės nuo 18 iki 25 metų amžiaus.

Gražuolės, norinčios dalyvauti konteste, tuoj 
iškirpkite ir išpildykite žemiau telpamu aplikacijų 
ir kartu su savo paveikslu prisiųskite kontesto ren
gimo komitetui.

Aplikacija
Aš noriu dalyvauti “Naujienų“ rengiamame gražiuolių 

konteste ir laimėti skiriamą dovaną. Kartu su šia aplikaciją 
siunčiu savo paveikslą.

Vardas, pavardė

amžius

užsiėmimas

Adresas

(metų), svoris aukštumas

kur gimus

Aplikacijų ir paveikslų siųskite šiuo adresu 
“Naujienų” Pikniko Komitetas, 1739 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Aplikacijos nebus skelbiamos viešai. Jos reikalingos tik Ko 
miteto žiniai. Paveikslai priimtų aplikančių bus talpinamos “Nau
jienose“.

Murina Co., Dpt. H. S., 9 B. Ohio St., Chicago

Svarios, Grynos, Sveikos ’ * 
Gražios Akys

Yra Puik) žmogui Dovana 
Murinę Valo, Gydo, Atžvieii- 

na ir Nekenkia 
Jums patiks jos

Knygutė “Eye Care” arba Eye 
Beauty” Dykai
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Naujienų

PiknikaS
Bus

Rugpjūčio 26
1928

Stickney Darže
Stickney, III,

į Gražuolės
1 Siuskit savo paveik- 
Į sius ir aplikacijas 
Į “Naujiena” Pikniko 
| Komitetui!
y Jau atsišaukė keletas gražių 
Į lietuvaičių, kurios dalyvaus
•’ Gražuolių Konteste “Naujienų”

Piknike, bet dar yra vietos dėl 
*’ keliolikos daugiau. Taibuspir- 
; > mutinė proga gražioms lietuvai- 
1 tems įsigyti gražuoles vardą ir 
| dovaną už gražumą iš “Naujie- 
1 nų”. Išpildykit aplikaciją tėl-
| pančią “Naujienose”, kitoj vie-
I toje ir prisiųskit tuojaus “Nau- 
? jienų” Pikniko Komitetui.
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EKONOMINIAI INTERESAI IR PARTINIS 
FANATIZMAS

Vokietijos reichstagas (reicho parlamentas), prieš 
išsiskirstydamas vasaros atostogoms, priėmė įstatymą, 
kuriuo sumažinama mokesniai nuo smulkiųjų pajamų, 
ypatingai nuo algų. Tuo įstatymu bus sutaupoma žmo
nėms apie 132 milionu markių per metus. Didžiausia 
šio sutaupymo dalis, kokie 100, milionų markių, teks 
darbininkams ir tarnautojams. #

Aišku, kad šitokiam klausime reichstago nariai tu-

sai grupių, kurioms jie atstovauja. Ir iš tiesų, darbinin
kų, tarnautojų ir smulkiųjų amatininkų atstovai balsa- 
yo uz įstatymą, nes jisai teikia šitoms žmonių grupėms 
palengvinimą. Tuo gi tarpu darbdavių atstovai, fabri
kantų, dvarininkų ir bankininkų partijos, balsavo prieš 
įstatymą, nes kuomet mažėja mokesnių našta neturtin- 
giemsiems, tai daugiau mokesnių tenka mokėti lobinin- 
kams.

Prieš įstatymą balsavo tuo budu ne tik nacionalis
tai (dvarponių ir stambiųjų kapitalistų atstovai), kurie 
dabar randasi opozicijoje, bet ir vadinamoji liaudies 
partija, kurios du žmonės įeina į valdžią. Mat, ta liau
dies partija, nors ir yra liberališka, bet susideda iš fab
rikantų. Prieš įstatymą balsavo ir kai kurie katalikų 
centro atstovai, nes centre taip pat randasi kapitalis- 
tiškų elementų. „

įstatymas tečiaus praėjo 210 Luisais prieš 188. Mil
žinišką daugumą toje pusėje, kuri rėmė įstatymą, suda
rė socialdemokratai. ,

Bet įdomus dalykas: kuomet socialdemokratai vi
somis pajėgomis kovojo, kad tas įstatymas butų priim
tas, tai komunistai jam priešinosi! Ir, įstatymą balsuo
jant, visa komunistų frakcija reichstage atsidūrė vie
noje pusėje su dvarininkų ir stambiųjų kapitalistų at 
stovais. Ji balsavo prieš!

Kuo išaiškinti šitokį atžagareivišką, darbininkų 
reikalams kenksmingą komunistų elgesį? Komunistų 
agitatoriai, žinoma, teisina jį visokiais argumentais. 
“Svarbiausias” jų yra tas, kad minėtas įstatymas nepa
kankamai palengvinąs darbininkus. Bet tai yra gryna 
nesąmonė: juk šimtą milionų markių nuimti nuo dar
bininkų pečių visgi yra daug geriau, negu palikti seną
ją naštą! Tokia “logika”, kad arba viskas — arba nie
ko, gali vadovautis tiktai proto ligoniai.

Tikra priežastis, delko maskvinės davatkos Vokieti
jos reichstage balsavo prieš įstatymą, palengvinantį 
darbininkams mokesnių naštą, yra jų neapykanta prieš 
socialdemokratus. (

Fanatiškai neapkęsdami socialdemokratų, komu
nistai norėjo, kad nepasisektų sumanymas, kurį social
demokratai rėmė. Nes kiekvienas socialdemokratų pa
sisekimas reiškia, kad komunistai turės mažiaus- pro
gos mulkinti savo kvaila demagogija darbininkus. Savo 
partijos kromelis komunistams yra svarbiausias daly
kas. Tik jo jie žiuri, tik juo jie rūpinasi —o “darbinin
kų paliuosavimas”, “biednuomenės gerovė” ir kiti gra
žus obalsiai pas juos tai tik humbugas ir veidmainybė.

Veidmainiškais obalsiais Vokietijos komunistams 
pavyko dalį darbininkų pakreipti savo pusėn. Bet tokie 
pasielgimai, kaip tas balsavimas reichstage, atidarys ir 
mažai susipratusių  jų darbininkų akis.

IŠKILMINGAI PASVEIKINO TUŠČIUS VAGONUS

Maršalas Pilsudskis rengėsi keliauti poilsiui į Ru- 
maniją. Lenkijos laikraščiuose buvo paskelbta diena ir 
valanda jo išvažiavimo iš Varšavos. Buvusieji legionie
riai tuose miestuose, pro kuriuos turėjo pravažiuoti 
“dziadek”, tuoj ėmė lopyti ir valyti savo uniformas.

Į Lvovą atėjo traukinys su kažkokiais paslaptingais 
vagonais, ant kurių buvo uždėta užrašas “užsakyti”. Į 
stotį suburbėjo įvairių rųšių karinės organizacijos su 
vėliavomis ir muzikos orkestromis ir — įvyko iškilmin
gas pasveikinimas.

Sveikintojams tečiaus buvo keista, kad Pilsudskis 
nė lange nepasirodė padėkoti jiems už tokį “jo pagerbi
mą”. Tik tuomet jiems kas ten paaiškino, kad traukinio 
vagonai — tušti, o maršalas tuo tarpu dar neketinąs

važiuoti į Rumuniją, nes tenai esąs perkarstąs oras!
Iš šito juokingo pilsudskininkų pasikloniojųno tuš

tiems vagonams ar ne aišku, kad diktatūros garbinto
jai tai, kaip Amerikoje sakoma, truputį “domės”.

Kur žmonės nešioja ant pečių sveikas galvas, ten 
diktatoriai ne madoje!

Apžvalga
ŽIOPLI ŠMEIŽIKAI

Begėdiškai apmelavus Aus
trijos socialdemokratus, sąry
šyje su metinėmis kruvinųjų 
Vienos riaušių sukaktuvėmis, 
“Laisvė” dabar, ažuot atšauku
si savo šmeižtus, stato klausi
mą: “O kaip apie Vienos 
‘Schutzbundą’?” Ir atsako:

“Jie (Vienos socialdemo
kratai) gautais iš policijos 
ginklais apginklavo tūkstan
čius parinktos socialdemokra
tinės milicijos (! “N.” Red.), 
vadinamos ‘Schutzbund’ ir 
užsiundė šaudyti ir skerst 
sujudusius darbininkus”.
Tai yra žioplas prasimany

mas! Austrijos, vadinamas 
“Schutzbund” nėra nė kokia mi
licija, o tik sąjunga respubli
kos idėjai ginti, visai panaši į 
Vokietijos organizaciją “Reichs- 
bannner” (valstybės vėliava). 
Ir ta respublikos gynimo są
junga susideda milžiniškoje 
savo daugumoje iš darbininkų, 
todėl tik paskutinis idiotas ga
li pasakoti, kad ji, apsiginkla
vus policijos ginklais, ėjo 
“šaudyt ir skerst darbininkus”.

Jeigu “Schutzbund’as” butų 
žudęs darbininkus per įvyku
sias pernai metais Vienoje 
riaušes, tai kaip jisai dabar bu
tų galėjęs dalyvauti tų riaušių 
sukaktuvių paminėjime, prią 
žuvusiųjų darbininkų kapo? O, 
yra faktas, kad paminėjime da
lyvavo 20,000 “Schutzbundo” 
narių su savo vėliavomis.

Anądien “Laisvė” turėjo drą
sos kaltinti dėl pereitų metų 
skerdynės Vienoje socialdemo
kratinę Vienos administraciją 
ir “socialdemokratinę” policiją. 
Mes jau esame nurodę, kad Vie
nos policiją kontroliuoja visai 
ne to miesto administracija, 
bet viso krašto Valdžia. Šitą 
faktą Brooklyno komunistinis 
šlamštas dabar jau visai užtyli.

Jisai tvirtino, be to, kad šie
met Vienos darbininkai, minė
dami tos skerdynės sukaktu
ves, parodę savo pasiryžimą 
kovot prieš socialdemokratus. 
Mes gi nurodėme, kad patį pa
minėjimą rengė socialdemokra
tai ir socialdemokratų vadovau
jamos organizacijos. Galime dar 
pridurti, kad vyriausiąją pra
kalbą prie paminklo žuvusioms 
(kurį pastatė Vienos socialde
mokratinė administracija!) ta
me paminėjime pasakė social
demokratų atstovas Austrijos 
parlamente, Dr. VVilhelm Ellen- 
bogen. Bet “Laisvė”, žinoma, 
savo purvino šmeižto prieš so
cialdemokratus neatšauks. Ne 
tam ji eina, kad rašytų tiesą 
apie sųpialdemokratus. Visus 
komunistiška skraiste apsime
tusius parazitus Maskva šeria 
ir globoja tiktai tam, kad jie 
mulkintų ir demoralizuotų dar
bininkus !

mesniųjų paskaitų laikė, kaip 
praneša Vokietijos laikraščiai, 
Maskvos universiteto istorijos 
profesorius Bronis Pašukanis. 
Jo vardas ir pavardė aiškiai 
rodo, kad jisai lietuvis.

Prof. Pašukanio paskaitos te
ma buvo: “Kromvelio Karei
vių Tarybos” (Cromwell’s Sol- 
datenraete). Kaip žinoma, Oli- 
ver Cromwell buvo revoliucijos 
vadas Anglijoje sepytniolikta- 
me šimtmetyje. Anot prof. Pa
šukanio, toje revoliucijoje su
vaidino nulemiančią rolę armi
ja, susiorganizavusi į kareivių 
tarybas. Kareivių tarybos at-

siradusios 1647 m., ir jų tiks
las pradžioje buvęs prispirti 
valdžią užmokėt kareiviams už
sivilkusias algas. Bet paskui ka
reivių atstovai paėmė į savo 
rankas visą armijos administra
ciją. Kareivių tarybos taip pat 
formuluodavo politiką visam 
kraštui ir reikalaudavo, kad 
parlamentas ją vykdintų. Ta
rybos susidėjo tik iš paprastų 
kareivių; karininkai stovėjo 
nuo jų nuošaliai.

Pašukanis sako, 
faktai būvę žinomi 
jau ir pirmiau, bet
jų nesugebėjo juos teisingai 
suprasti. Tik dabar Rusija 
juos pilnai įvertinusi, nes rusai 
iš savo patyrimo žino, kas yra 
kareivių tarybos.

Išrodo, kad tas Maskvos pro
fesorius yra gana gabus žmo
gus, bet Lietuvos spaudoje nie
kuomet nebuvo apie jį girdėt.

kad šitie 
istorikams 
nė vienas

IPaclfio and Atlantic Photo]

Mexwell Bodenheim, rašyto
jas, dėl kurio kritikos New 
Yorke nusižudė p-lė Virginia 
Drew.
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Triukšmo įtaka žmonių 
gyvenimui. — Ilglai- 
kiniai oro spėjimai.
— Ištvermes rekor-
das.

LIETUVIS PROFESORIUS 
MASKVOJE

Berlyne, kaip “Naujienose” 
jau buvo rašyta, neseniai buvo 
surengta tarptautine ištiri jos
veikalų paroda, kurioje ‘dalyva
vo ir Sovietų Sąjunga. Bolše
vikai, girdamiesi savo “nuopel
nais” istorijos moksle, tarp ko 
kito idėjo į savo istorijos vei
kalų sąrašą ir nabašninko P. 
B. Akslerodo, Rusijos socialde
mokratų partijos įsteigėjo, 
“Atsiminimus”, kuriuos sovietų 
cenzūra 
skaityti ir 
ištrėmime!

Parodos
ir paskaitos istorijos temomis 
Berlyno universitete. Vieną įdo-

draudžia Rusijoje 
kurių autorius mirė

metu buvo laikoipos

Tarp garso ir triukšmo, sako 
Albert P. Sachs, yra skirtumas. 
Garsu galima pa vadinti visa 
tai, ką ausys gali girdėti. Ne
malonus ausiai garsas papras
tai yra vadinamas triukšmu ar
ba dundėjimu. Pats žodis 
“triukšmas” nemaloniai skam
ba. Musų laikais triukšmo 
yra daugiau, negu kada nors 
praeityj. Ir juo žmonės da
rosi labiau civilizuoti, tuo dau
giau triukšmo jie turi pakelti.

Į’ žmogų ir jo veikimą mes 
turime žiūrėti iš evoliucijos 
atžvigio. Musų girdėjimo or
ganai, ausys, taip pat nuolat 
vystėsi. Kaip ausys pasiekė 
dabartinio stovio,—nelengva yra 
atsakyti. Tačiau ir tą klausi
mą evoliucijos mokslas bando 
išspręsti. ,

žinojimą a^e išorinį pasaulį 
mes įgauname pagalba savo 
pojūčių. Girdėjimas, regėji
mas ir palietimas sudaro kon
taktą tarp musų ir išorinio 
pasaulio. Kiti pojūčiai tap pat 
prisideda prie musų žinojimo 
praplėtimo.

Pats savaime suprantama, jog 
musų pojūčiai turi būti pritai
kinti prie gyvenimo sąlygų. 
Naktiniams gyvūnams yra rei
kalingos nepaprastai geros 
akys, kad jie galėtų tamsoj 
orientuotis, žole mintantys gy
vūnai paprastai turi labai gerą 
klausą. Jie girdi mažinusį gar
są ir tuo budu išvengia prie
šų.

žodžiu, pas gyvūnus pojū
čiai yra ne vienodai išvystyti. 
Aras nuo didelės aukštumos 
gali pastebėti žolėje judantį 
mažą gyvūną. Bitės ir daugelis 
kitų vabzdžių turi stebėtinai 
gerą kvapo pojūtį. Miškų žvė
rys pasižymįs savo girdėjimu. 
Pojūčiai nėra venodai išvysty
ti. Sakysime, skalikas pasižymi 
kvailo pojūčiu. Tačiau jo regė
jimas yra menkas.

Pojūčių jautrumas žymiame 
laipsnyje yra paveldėjimo cha
rakteristika. Bet, kaip mes 
visi žinome, tas jautrumas gali 
būti ir įgytas; kitaip sakant, 
išvystytas iki tam tikro laips
nio. Indėnas, kuris gyveno 
miškuose, galėjo girdėti daug 
geriau, negu miestelėnas. Tapy
tojas mato spalvas nepalygina
mai geriau nei paprastas pilie
tis.

Prieš keletą tūkstančių metų 
žmonės gyveno miškuose ir 
laukuose, kur girdėjosi paukš
čių čiulbėjimas ir miškų šla
mėjimas. Prie tos rųšies garsų 
ir jų ausys buvo pritaikintos. 
Laikui bėgant gyvenimas kitė
jo, vystėsi. Susikorė civiliza
cija. žmogus išrado daug nau
jų garsų, bet jo ausys nesivys
tė pakankamai sparčiai, kad

prisitaikyti prie pakitėjusių ap
linkybių. Taip vadinamas civi
lizuotas žmogus išrado automo
bilį, dangarėžį, telefoną/ loko- 
motivą ir įvairias mašinas. Su 
tuo progresu ausys nespėjo 
žengti pirmyn, nespėjo prisitai
kyti prie naujai susikurusios 
aplinkumos.

Triukšmas nuolat didėja. Mu
sų ausys pradeda priprasti 
prie ūžimo ir dundėjimo. Sachs 
sako, jog jo vienas draugas iki 
šešiolikos metų amžiaus gyve
no netoli nuo krioklio. Jis tiek 
priprato prie vandens ūžimo, 
jog išvažiavęs kitur per visą 
mėnesį negalėjo tinkamai mie-

triu- 
svei-

svei- 
laiku

au- 
tu- 
eilė
pa-

svarbiausi priežastis to, 
civilizacijos 
kenkia, yra

triukšmas 
sekama:

nedaug

daro- 
musų

Kad musų ausys nėra dar 
pripratusįos prie triukšmo, ro
do tas faktas, jog mažuose vai
kuose kiek didesnis garsas pa
prastai pagimdei baimę. Mes 
toleruojame triukšmą tik to
dėl, kad apsiprantame su juo. 
Bet tai dar nereiškia, jog 
kšmas neatsiliepia į muSų 
katą.

Triukšmas ardo musų 
katą. Tiesa, pastaruoju
pradėta *į tai kreipti dėmesys. 
Tačiau visgi mažai kas tėra 
daroma, kad pašalinti bereika
lingą triukšmą. Sakysime, nėra 
patvarkymų, kurie draustų 
tomobilistam bereikalingai 
tuoti. Pasitaiko, kad visa 
automobilistų vienu ir tuo
čiu laiku pradeda rėkdinti ragą. 
Labai galima, jog ateityj auto
mobilistams bus uždrausta be 
jokio reikalo daryti triukšmą.

Visiems yra gerai žinomas 
faktas, jog aštri šviesa gadina 
akis, žmogus gali net laikinai 
apakti. Tas pat ir su triukš
mu. Nuolat besitęsias triukš
mas gali pagimdyti laikinį kur
tumą.

Gal 
kad 
mums
gamtoj palyginamai 
garsų tėra ir tie patys žymiai 
skiriasi nuo žmogaus gaminamo 
dundėjimo ir bildesio. Paukš
čių ir žvėrių gaminami garsai 
nėra tiek aštrus, kaip metali
niai garsai, kurių yra pilna 
musų miestuose.

Laikas nuo laiko yra 
mos pastangos pagerinti
miestus (nes miestuose mes 
kaip tik 'daugiausia ir turime 
pakelti triukšmą). Įstatymai, 
pavyzdžiui, draudžia kelti triu
kšmą ir laikyti šunis, kurie sa
vo lojimu neduoda kaimynams 
ramumo. Bandoma statyti to
kie trobesiai, kurie kiek galima 
mažiau teįsileidžia 
triukšmo. Kur-ne-kur 
guma gatves grįsti.

Mokyklose trukšmas 
šia labai svarbią rolę, 
negali tinkamai
truoti. O tai reškia, jog jie ne
simoko taip, kaip privalėtų mo
kytis.

Kai kurie mano, jog didelis 
triukšmas atsiliepia ir. į žmonių

išorinio 
pradėta

irgi lo-
Vaikai 

susikoncen-

darbingumą. Girdi, darbas 
•esąs apie 40% mažiau našus. 
Tačiau Dr. E. E. Free, kuris 
jau per kelis metus tyrinėja 
triukšmo įtaką žmonių gyveni
mui, sako, kad tokiam tvirtini
mui dar nėra pakankamai fak
tų. 

* * ♦
Kaip žinia, 1926 m. buvo 

skelbiama įvairių pranašavimų. 
Tais pranašavimais ypač pasi
žymėjo Dr. Browne, kuris tvir
tino, jog 1927 m. bus labai ka- 
tastrofingi pasauliui. Esą Eu
ropoj pasireiškiąs didelis ne
derlius. Oras busiąs neįmano
mai šaltas, sniegas krisiąs net 
vasaros laiku.

Amerikai ir gi buvo blogi lai
kai pranašaujama. Birželio 2 d. 
Kanadoj turėjo prasidėti šalčių 
banga, kuri turėjo paliesti be
veik visą Ameriką. O tai, ži
noma, butų labai atsiliepę į ja
vus.

Bet tikrumoj nieko panašaus 
neįvyko. Prof. C. F. Marvin, 
Jungtinių Valstijų Oro Biuro 
direktorius, neseniai išleido pa
reiškimą, jog visi ilglaikiniai 
oro spėjimai (pranašavimai 
koks bus oras už kelių menesių 
ar net metų) neturi jokio mo
kslinio pagrindo, žinoma, sako 
prof. Marvin, negalima dogma
tiškai tvirtinti, kad ateityj ilg- 
laikinis. oro spėjimas nebus ga
limas, vienok prie dabartinio 
metereologijos mokslo išsivys
tymo nusakyti ,koks oras bus 
sekamais metais, nėra jokios 
galimybės.

* * *

Pereitais metais leitenantas 
Dr. J. II. Robbins padarė 120 
operacijų ir gydė 2,300 ligonių. 
Prie to jis dar turėjo eiti ir 
kitokias pareigas. Tą darbą Dr. 
Robbins atliko Olongapo distrik- 
te (Filipinų salose). Jam tek
davo dirbti apie 18 valandų 
dienoj.—K. A.

Įvairenybės
Augalų širdis

Oksforde, britų mokslinas 
asociacijos kongrese, indų mo
kslininkas žagadisi Boti prane
šė apie savo tyrimus viduji
nės augalų sudėties. Po ilgų 
bandymų ir darbų jis įteikė du 
be galo jautriu aparatus. Jų 
pagalba Bos patyrė, kad auga
lu gyvybės mechanizmas visiš
kai panašus j gyvulių gyvybės 
mechanizmą. Augalų syvų cir
kuliacija tolygi gyvulių kraujo 
takų sistemai. Augalai turi 
organą, panašiai kaip gyvuliai 
širdį, ir erzinačių skystimų pa
galba gali pagreitinti ar pama
žinti jo plakimą. Vienas iš apa
ratų—ajutrios svarstyklės. ) 
vieną jų lėkštę pilamas grynas 
vanduo ,antrą, į antrą—narko
tiko skiedinys. Nuskinta gėlė 
merkiama į vandenį ir rodiklis 
rodo “širdies” plakimo laipsnį. 
Įdėjus narkotiko skiediniu 
(bromas, muskusas) matyti, ar 
augalo “širdis” ėmė skubiau ar 
lėkiau plakti. Antras aparatas 
panašus į medicinos sfigmogra- 
fą. Jo pagalba matuojamas 
syvų spaudimas l>ei tekėjimo 
greitumas, visiškai panašiai, 
kaip kraujo spaudimas žmogu
je. Įvairus nuodai atatinkamai 
reaguoja į syvų tekėjimą. Vi
sas Bos’o pranešimas buvo pa
įvairintas demonstracijomis, 
kurios įrodė, kad augalai irgi 
jaučia, kvėpuoja, kovoja su 
mirtimi ir gyvena panašiai, kaip 
gyvuliai.—M.

Bombų užšaldymas
Valdžiai, radusiai bombą, ten

ka nelengva užduotis .— pada
ryti ją nepavojinga.

Vienas prancūzų chemikas 
yra nurodęs labai paprastą bū
dą padaryti bombą nepavojin
gą: ją įletdžiama į njjšinį skys
tos angliarukšties ir etero — 
mišinį, kuris šilimos atžvilgiu 
yra 85 laipsniais žemiau už nu
lį-

Esant tokiai temperatūrai 
sprogimas įvyksta visiškai ne
pavojingu budu.

Ten ir iš

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

Su musų populiariais laivais

MAMBUBO, DBUTSCHLAND.

CLKVKLAND.

Puikus patarnavimas visose 
klesose

sonnis new yor- */|| 1KO IKI KAU- 
LUUno IR ATGAL 

Trečia Klesa
Plūs V. S. Revenue taksai

Pradedu Biznį
1) REAL ESTATE, 2) Visokios 
rųšies: Apdraudą (IN S U R AN C E): 
Nuo Ugnies, Langų, Automobilių, 
Gyvasties ir kitų, 3) Surandu 
PASKOLĄ ant Pirmų Morgičių.

Vesiu biznį per dideles, tvirtas 
ir teisingas kompanijos.

Meldžiu visų suteikti man pro
gą mandagiai ir teisingai jums 

’ patarnauti.

V. MISZEIKA
Naujienos

17Š9 So. Halsted St. 
Tel. Rooaevtlt 8500

V ■ , — —/

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

m —u.

Klozeto outfttns įreng
tas. Pirkit rno
niurni obelio kalnonUs. 
Namų apšildymo įren
gimai parduodami lemf- 
vaia iftmokAjtmats.
Peoples Plumbing & 
Hcating Sunnly Co.

<VO Molwiiukw Are., 
4G1 N. llitlHlvd Nt.

HųymtMket 0076 0070

i i m———

Kelione greita ir pigia kaina 
Del permito ir kitų informa

cijų kreipk^tes prie vieti
nių agentų arba prie

Hamburs-American Line

GYVENIMAS
Mėnesinis turnala*

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

Prenumerata metams $1.50
Pusei metų __________ $1
Kopija ...........................„ 10c

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

I------ - - ,==^*

Viekšniečiy Kliubas
Girdėti kalbant, o kai kada 

ir laikraščiuose pasirodo kokia 
žinute, kad Viekšniečių Kliubas 
esąs miręs, nes nieko apie j j 
nebegirdėti. Tečiaus reikia pa
sakyti, kad ViekŠniečiŲ Kliubas 
nėra įniręs ir gyvuoja kili p gy~ 

vavęs, tik kiek pailsęs. Mat va
sara — atostogų laikas, o kiti 
užsiėmę niekad nepabaigiamais I 
naminiais darbais, tad neturi 
tiek daug laiko veikimui.

Dabar Viekšniečių Kliubas 
šaukia visuotiną savo narių su
sirinkimą ateinančio] nedėlioj, 
rugpiučio 5 d., 1 vai. |>o piet, J., 
Laurino svetainėj, 4601 S. Pau-į 
liną St. Visi nariai bukite, nes' 
yra daug svarbių reikalų, o 
taipjau reikia pasitarti ir dėl j 
susidariusios pačioj Lietuvoj 
padėties, ypač Viekšniuose.

Kituose miestuose gyvenan
tys viekšniečiai irgi yra prašo
mi atsiliepti ir suteikti savo 
adresus. Malonėkite rašyti šiuo 
adresu: S. L. Rakauskas, 64001
Maryland Avė., Chicago, 111.

North Side
SLA 226-tos kp. išvažiavimas

ši kuopa turėjo išvažiavimą 
Jeffersono giriose lie|>os 28 d., 
kuris nusisekė vidutiniškai. 
Publikos ir narių buvo gražus 
skaitlius, bet narių galėjo būti 
ir daug daugiau.

Vakarop įvyko mažutis ne- 
susipratimas-nesmagumas, nes 
policija darė kratą abejuose iš
važiavimuose. Mat vienas buvo 
šios kuopos, o antras — Šven
to Juozapo Draugijos, irgi iš 
North Side. Kaip jau žinoma, 
šioje vietoje griežtai yra už
ginta laikyti prakalbas, nes lie
tuviai čia spyčiuodavo nuo se
nų laikų. Dabar, matyti, kad 
tokios rūšies išvažiavimai bus 
persekiojami.

Policijos apsilankymas ren
gėjus nenugąsdino. Visi rimtai 
ir gražiai užsilaikė, taip kad 
nieko daug užmetimų jie dary
ti negalėjo. Ačiū musų veikė
jams pp. K. čepukui, K. J. Se
maškai ir K. Rugiui jų pasi
darbavimu, musų kuopos visi 
dalykai yra O. K. —Naryš.

Nesenai dvi sesutės surengė 
tokią parę, kad jos gal ir ne
sapnavo, kad taip galėtų atsi
tikti. Paaiškinsiu kaip buvo. 
Vienas ponas, kuris kunigus 
vadindavo bananais, surengė 
varduves. Suprašė gimines ir 
pažįstamus. Toks gražus būrys 
svečių suėjęs šnekučiavos tarp 
savęs apie bėgančius reikalus. 
Del drąsumo svečiai buvo vai
šinami “minkštais” gėrimais, 
nuo kurių visi suminkštėjo. Vy
rai nors silpni, bet apsiėjo be 
jokio “baderio”. Bet tos dvi 
sesutes viena kitai įsikibo j 
plaukus ir tiek jos viena kitą 

rovė, kad jaunesnioji ir pagel
bės pradėjo šauktis. Taip elg
tis negražu! —Aš.

Atostogos
Kas, kur ir kaip leido ir 

leidžia atostogos

Atėjus vasarai, kas tik iš
gali ir turi progos, kiekvienas 
stengiasi nors trumpam laikui 
pasišalinti nuo savo darbo, nuo 
savo kasdieninių draugų, nuo 
nuolatinio miesto ūžimo, trenk
smo ir kitų nemalonumų. Kiek
vienas stengiasi padaryti savo 
vakacijas smagesnes, malones
nes, įsigyti daug malonių įspu-
džių ir prisisemti daug ener- 

I gijos visiems, taip sakant, f iš
kirtiems metams. Kai kurie net 

, Europon bei Lietuvon važiuo- 
, ja atostogoms, bet dauguma 
gali išlikti nuo kasdieninio dar
bo tik dvi savaites, tad jie ir

i praleidžia atostogas šioj balos 
pusėj. Ilgai nekalbant pažiūrė
kime, kaip kai kurie atosto
gavo ir atostogauja.

Didelė veikėja muzikos sri- 
l ty, p-ia S. (’Jierry, praleido di
desnę dalį savo atostogų ant 
vandenio, t. y. besivažinėdama 
laivu didžiaisiais ežerais — 
pradedant Michigan ežeru ir 
siekiant net Ontario ir atgal. 
Tas “tripas” ima apie savaitę 
laiko. Pakeliuj p. Cherry te
ko sustoti Mackiuac saloj, Mi- 

ichigan ežere, l>etroite, Cleve- 
lande, Buffalo ir Kanadoj. Kai 
kuriuose miestuose jai teko ap
lankyti savo draugus bei pa
žystamus. Labai graži ir įdo
mi esanti Mackinac sala. Čia 
nereikia bijotis automobilių, 
nes jų šioj saloj nėra. Auto
mobilių šion salon niekas ne
turi teisės įvežti, nė jais va
žinėtis. Paklausite, kaip čia su
sisiekiama, kad automobilių 

i nėra. Tai atlieka labai pa
prastu senovišku budu — ark
liais, o nemažai susisiekimo at-

Kensington
Liepos 26 d. įvyko Lietuvių 

Valgomų Daiktų Korporacijos 
direktorių susirinkimas. Atida
rius susirinkimą ir priėmus 
protokolą, sekė raportai. Ra
portų buvo visokių, prie nieku- 
rių pusėtinai kalbėta. Abelnai, 
raportai parodė, kad bendrovės 
valgomų daiktų krautuvė užlai
koma gerai. Nors iš sykio ma
nyta, kad taip gerai nesiseks 
tvarkyti krautuvę, kuomet se
nasis gaspadorius pasitraukė 
nuo darbo iš priežasties ligos, 
bet ir naujam gaspadoriui už
ėmus vietą, taip pat gerai tvar
koma krautuvė, kaip ir prie se
nojo gaspadoriaus. Nutarė su
rengti išvažiavimą rugpiučio 26 
dieną į Globė, 'Ilk, ten pat, kur 
pereitais metais buvo surengta.! 
Tam darbui išrinkta komisija. 
Ji instruktota, kad dar šaunes
nį išvažiavimą surengtų, negu 
buvęs pirmas šiemet išvažiavi
mas. Krautuvė yra žemaičių 
kolonijoje, žemaičių palaikoma. 
Ji tarnauja ne tik žemaičiams, 1 
bet ir kitataučiams. Kuomet 
gerai patarnauja, tai turi dau-, 
giau kostumierių, negu privatiš- 
ki biznieriai. Korporacija krau
tuvę turi įrengusi savo name,

liekama ir pačių žmonių jėga, 
ypač kai į pakalnę tenka va
žiuoti. P-ia (’Jierry buvo ir 
Kanadoj, bet miesto vardo ne
pamena (žinote kaip Kanadoj 
yra! Kp.). Užbaigt i atostogas 
jai teko pp. Bachunų karmoj 
bežaidžiant golfą. Parvyko 

Chicagon pereitą savaitę su di
deliu glėbiu energijos.

Pereitą savaitę sugryžo iš 
atostogų ir p. J. Cheponis. Jis 
gerokai pravėdino savo Aubur- 
ną bevažiuodamas į Bbinelan- 
dcrį ir atgal. Išva'Žiavo triese, 
o parvažiavo dviese. Vienas jo 
pasažierius, moteriškas, negry- 
žo. Cheponis bandė “nusiredu- 
sinti” atostogose, bet savo lai
mei ar nelaimei, dar “geinino” 
apie pusę tuzino svarų prie sa
vo “bagažo”. Jis “fylina” taip 
gerai po vakari jų kaip ir prieš 
vakacijas.

Su juo kartu sugryžo ir ap- 
tiekininkas ir dainininkas p. 
Stogis. Juodu kartu ir atosto
gas leido. Jiedu važiuodami na
mo, dar sustojo aplankyti gra
žias Wisconsin Delis.

Sugryžo iš Rhinelanderio ir 
p-as Rejiorteris. Dabar visi, ku
rie tik kokius slaptus “trik- 
sus” manote daryti, apsižiūrė
kite, nes Reporteris gali tuoj 
išplepėti viską visam pasatn 
lieti.

be toji turi troką, kuriomi pri- Sugryžo iš Woodboro p. 
stato užsakymus į namus. Nors Rypkevičius, “Naujienų” ad- 
žemaičiai lig niekinami buvo, ministracijos narys ir Naujie- 
bet jie įstengė palaikyti valgo- nų Spidkos sekretorius. Jis, 
jnų daiktų krautuvę per dauge- matyt, gerai jaučiasi ir puse- 
lį metų. I tinai saulės apsvilintas, fiutų

įgalima jį išmainyti ant indi- 
jono.

Išvažiavo atostogoms p. La- 
lis, “Nauji.nų” redakcijos na
rys. Jis išvažiavo į Jurgelionio 
farmą. Kiek pabuvęs žadėjo 
kur kitur skristi.

Teko patirti, kad ir p-nia 
Guglenė atostogauja Jurgelio
nio farmoj, Indiana. Kai ku
rie buvę toj farmoj pasakoja, 
kad farmoj yra labai gražių 
vaizdelių, net vandenpuolių 
esą. '

Išvažiavo vakari joms “Nau
jienų” administracijos narys ir 
“gyvenimo" redaktoriu»->edda-- 

jas A. fcymontas ir jo žmona. 
Jie išvyko į p. J. August far- 
mą, Michigan vaLtijoj, netoli 
Benton Harbor.

Taigi, kaip matote, beveik 
visi čia suminėti atostoginin- 
kai pasirinko sau atostogoms 
vietas — farmas. Gal būt, kad 
farmos ir yra tinkamiausia vie
ta miestiečiams praleisti ato
stogas. — R!’.

Laiškai Pašte
Sle laiškai yra atėję iŠ Eu« 

ropos. Kam jie priklauso, tegu) 
nueina į vyriausi;; paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kui 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow* lobėj nuo.Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RI, kaip kad šiame sąraše pa 
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tam tikrą laiką, o paskui su
naikina.

908 Bunsblieni Mari
912 Darajkevich
918 G rusas Juozas
925 Kovass Anton
936 Orintas J
938 Pavlik John
951 Shauletis P
953 Siuviene Ana
959 Tūba Matausas
960 Vasileusko Loneta
961 Vitartene Uršule
962 Varės Louis

PADftKAVONft
A. A. ONA žUOGIENfi 

kuri mirt birželio 28 dieną, 
1928 m. ir palaidota tapo bir
želio 31, o dabar ilsis švento 
Kazimiero kapinėse, amžinai 
nutilus ir neRalftlaMa atsidėka- 
vot tiems, kurie suteikė jai 
paskutinį patarnavimą ir paly
dėjo jį į neišvengiamą amžiny
bės vietą.

Mes atmindami ir apgailėda
mi jos prasišalinimą iš mus 
sų tarpo, reiškiame giliausią 
padėką dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams. Dėkavoja- 
me musų dvasiškam tėvui kun. 
Krušai ir jo pagelbininkains, 
kurie atlaikė įspūdingas pamal
das už jos sielą; dėkavojame 
graboriui Masalskiui, kurs savu 
geru ir mandagiu patarnavimu 
garbingai nulydėjo ją į amži
nantį, o mums palengvino per- 
kęsti nubudimą ir rūpesčius, 
dėkavojame draugams, pažįsta
miems, giminėms ir tiems ku
rie prisidėjo prie kvietkų ir pa
galios dėkavojame visiems da
lyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau musų mylima Oną 
Žuogienė sakome: ilsėkis šaltoj 
žemėje.

Dėkoja,
Vincentas ir Duktė 
Jnliona Zuogiai.

KAZIMIERAS YURDONAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 30 dieną, 7 valandą ry
te, 1928 m., sulaukęs 51 metų 
amžiaus, gimęs Lietuvoj, Už
pelkio sodžiuje, ŽidiKią parapi
joj, išgyveno Amerikoj 18 me
tų. Paliko dideliame nubudi
me brolį Adomą, seserį Oną 
Paplauskienę ir Lietuvoj sūnų 
Adomą ir brolį Leoną. Kūnas 
pašarvotas, randasi 843 W. 33 
Ptace.

Laidotuvės įvyks rugpiučio 2 
dieną, 9 vai. ryte iŠ namų į 
Švento Jurgio parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už vėlionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Kazimiero Yurdo- 
no giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 

■dalyvauti laidotuvėse ir.j suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Brolis Adomas ir Sesuo 
Ona Paplauskiene.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. F. Kadžius. Telefonas 
Victory 4088. .

SPORTAS
Lietuvių golfinjnkų rungtynės

Golfo rungtynės tarpe west- 
sidiečių ir bridg'eportiečių jau 
sutartos, {vyksta jos rytoj, Cog- 
Hill golfo kliube. Bus lošiama 
36 duobės “medal” taisyklėmis, 
pradedant 9 vai iš ryto ir 2 v. 
po pietų. Lošime dalyvauja po 
šešis kontestantus iš abiejų pu
sių. Kas norėtų pažiūrėti lo
šiančių, lai atvyksta.

L. G. K. Reporteris.

PRANEŠIMAI
Roseland. S. L. A. 139 kuopos 

susirinkimas įvyks ketverge, rugpiu
čio 2 d., 7:30 vai. vakare, Strumilos 
svetainėj. Visi nariai ir narės da
lyvaukite susirinkime ir užsimokėkit 
užvilktas mokestis, atsiveskit ir nau
jų draugų prisirašyti prie S. L. A. 
139 kuopos. Sekr. J. S'ancauskas.

VAIKŲ VASARINE MOKYKLA 
Veda Tautiškos parapijos klebonas ir 
vargonininkas, per vasarą kiekvieną 
panedėlį, 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 nori. Kreip
kitės, 3509 S. Union Tve. Tel. Yards 
1636. KLEBONAS.

S. L. A. 335 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks trečiadieny, 7:30 v. 
vak., rugpiučio 1 d., 1928 m., Mark 
White Square Park svet., prie W. 30 
St. ir So. Halsted St., Chicago, 111. 
Visi nariai būtinai atsilankykit susi
rinkimą, nes turim daug svarbių rei
kalų ant apsvarstymo. Valdyba.

8. L. A. 36 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyksta šiandie, trečiadieny, 
rugpiučio 1 d., 8 vai. vak. Lietuvių 
Auditorijoj, Brigperte. Visi nariai 
prašomi dalyvauti. *

M. Vaidyla, Sekr.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas Kliubas, Chicago, III., laikys mė
nesinį susirinkimą penktadieny, rug
piučio 3 d., 7:30 vai. vakare, Lietu
vių Auditorium, 8133 So. Halsted St. 
Visi nariai malonėkite laiku pribūti, 
nes randas daug svarbių dalykų ap
tarti. Nut. rašt. S. Kunevičius.

Susivienijimas Lietuvių Namų sa
vininkų ant Bridgeporto laikys savo 
mėnesinį susirinkimą trečiadieny, 
rugpiučio 1 d., Lietuvių Auditorium, 
3183 So. Halsted St. Susirinkimas 
prasidės kaip 7:30 vai. vakare. Visi 
nariai malonėkite susirinkti laiku, 
nes randasi daug reikalų dėl aptari
mo. D. Gulbinas, rašt.

Didelis Piknikas
Brookmont < Woods 

Kankakee, III.
Rengia

Švento Jurgio Drau
gystė

Rugpiučio 5 d., 1928
Kviečiame visus aplinkinius lietu

vius, įžanga ir šokiai dykai. Dar
žas randasi prie Kankakee Upės, 
gražioj vietoj. Kviečia

KOMITETAS.

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

Lietuvės Akušerės
Phon/> V/ctory 4952

MUS. A. JAIUTSH-KAtr.SIUI.LAS 
AK.USEKK.A

3252 South Halsted Street

Lietuviai Daktarai

VirSui Universal 
Stata Bank

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

DR. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2160 

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

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠĘRKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victory 1115

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820

Res^ 6641 South Aibany Avenue 
, TeL Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

Jaunosios Birutės tėvų susirinki
mas bus ketvirtadieny, rugpiučio 2 
d., 8 v. v., Mark White Square svet. 
(Library Room). Visi tėvai prašomi 
atsilankyti. — Valdyba.

A t A
TADEUŠAS ŠLIAUTERIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 29 dieną, 5:10 valandą 
ryto, 1928 m., sulaukęs 65 am
žiaus, gimęs Lietuvoj, Semeniš- 
kio kaime, Žarėnų parap., 
Šiaulių apskr. Amerikoj išgy
veno 2% metų. Paliko dide
liame nuliudime dukterį Suzaną 
Normalienę, sūnų Vincentą, du 
anukus ir žentą Antaną Nor
malų, o Lietuvoj moterį Oną, 
dvi dukteris, Antaniną ir Ma
rijoną ir sūnų Aleksandrą. Kū
nas pašarvotas, randasi Mažei
kio koplyčioj, 3319 Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks rugpiučio 
1 dieną, 9 vai. ryto iš koply
čios j Šventos Marijos parapi
jos bažnyčią, 35th ir Union 
Avė., kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, 
o iš ten bus nulydėtas į Tau
tiškas kapines.

Visi A. A. Tadeušo šliauterio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Duktė, Sūnūs, Žentas, 
Anūkai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius- Mažeika. Tel. Yards 
1138.

Graboriai______

S. D. LACHAV1CZ
Lietuvis Graborios ir

BahamaotojM

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

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

Phone Boulevard 4139 
A MASALSKIS

Musų patarr.av imat 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAG07*aLL.

J, F. BADŽIUS
iSiSSIISSS

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
ttės.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Ganai 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted SL 
Tai. Victory 4088

VIRIUI ASHLAND STATE BANKO
1800 So. Ashland Avė.

Valandos:
Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 1O 

Nedilioj nuo 2:30 iki 4:30 v. po pi et U
TELEFONAS CANAL 0464

Re». Telephone Plaza 3200
DR. M. J. SHERMAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 So. Loomia Street 

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

Telefonas Canal 1912 
Reaidenco Tel. Fairfax 6363

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligo
se prieš gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką pa t a r i- 
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą.

I Valandos nuo 8 
j ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

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 tvantadienio ir ketvirtadienio

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Naktį So. Shore 2238, Crawford 8283

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa

si naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akiu {tempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

Lietuvis Akių Specialistas
3265 So. Halsted St.

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

Jei abejoji apie savo airis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMEtRIST

Phone Boulevard 6487 
4649 South Ashland Avenae 

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

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

180Į South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas. 

Pastebekit mano iškabas
Valandos nuo 9:80 ryto iki 8:30 va
karo. Nedaliomis nėra skirtų va

landų. Room. 8.
Pliene Canal 0523

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

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

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

K
Dr. J. J. Kowarskas 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St., Suite 3.

Prospect 1028
Res. 2859 S. Leavitt St., Canal 2880 

Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 
Nedėlioj pagal sutartj

Res. 6660 South Arteslan Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 6257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicauo. IU.

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

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

Namų telefonas Brunswick *597
Ultravioletini šviesa ir diathermia

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenne

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO. ILL.

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

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

«---- - --
Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted SL

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

Dr. C. Kasputis
Dantų Gydytojas

Perkels savo dantų gydymo 
kabinetą j naują vietą 

antrašu:

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

sekmadienius.

Telefonas Boulevard 9199

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Res. Telephone Plaza 3200

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 919a

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

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

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

DR. G. L JMADGiT 
DENTISTAS

Dykai egzaminadja. Be skausmo 
ištraukimas

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

TeL Cicero 49

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 Sonth Ashland Ave^ 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaiką 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. dieną

Phone Midway 2880

_______ Advokatai

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarni s
8241 South Halsted SL ’

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

Pėtnyčios

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunaa Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 Weat Adams St. Room 2117 
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nno 7-1 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9610

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

Nedėlioj nuo 11 rvto iki 1 v. p. p.

K. JURGELIONIS- 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted SL 
Tel. Boulevard 1310 

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

Nediliomis nuo 9 iki 12 ryto

A.A.SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmie.styji 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 Wrst Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sts, 
Ofiso Tel. Cential 2978 

Namų Tel.: Hyde Park 3395.
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Tarp Ghicagos

Trečiadienis, rugp. 1, 1928

Lietuvių
Šiandie SLA. 36 kp. su 

sirinkimas
Visi kuopos nariai prašomi 

dalyvauti

Nors ir vasaros laikas, bet 
susirinkimai reikalinga atlan
kyti. Jie būna ne tankiai — tik 
vieną kartą į mėnesį ir narys 
nesugaiš daug laiko dalyvau
damas.

SLA. 36 kp. rengiasi prie 
žiemos sezono, šis tas naujo 
ir svarbaus bus iškelta, todėl 
kiekvienam bus įdomu paklau
syti ir pareikšti savo nuomo
nes. Taigi iki pasimatymo!

— Narys

Franciškas Ambrazu- 
nas užsimušė darbe
Ftanciškas Ambrazunas, 43 

m. amžiaus, gyvenąs prie 6818 
S. Talman Avė., dirbo už ja- 
nitorių. Plaudamas antro aug- 
što langus neturėjo diržo, bet 
laikėsi už geležėlės langinėj, 
tečiaus geležėlė lūžo ir jis kri
to žemėn, sunkiai susižeisda- 
mas — susilaužė šoną. Sku
biai nugabentas į Chicago 
M emeriai ligoninę, kur vakar, 
12:15 vai. dienos pasimirė. Pa
liko moterį Zofiją, dvi dukte
ris ir du sūnūs.

šiandie ryte, p. J. F. Eu- 
deikio laidojimo įstaigoj, 1605 
S. Sermitage Avė., bus korone
rio teismas.

Laidotuvės bus subatoj, iš 
namų į Aušros Vartų parap. 
bažnyčią, o iš ten į šv. Kazi
miero kapines.

“Jaunoji Birutė”
Jaunosios Birutės tėvų susi

rinkimas bus ateinantį ketvir
tadienį, rugpiučio 2 d., Mark 
VVhite Square svetainėj (Li- 
brary Room). Reikia pasitarti 
dėl busiančio Jaun. Birutės iš
važiavimo Beverly Hills miš
kuose rugpiučio 12 d. Išvažia
vime bus dalinamos dovanos, 
tad kas tėvų norėtų ką auko
ti, prašomi yra atnešti j susi
rinkimą.

.liaunoji Birutė per vasarą 
neturi dainų pamokų, bet na
riai susirenka kas ketvirtadie
nį pasižaidžia, pasikalba, pa
sitaria. Buvo surengta ir po
ras išvažiavimų, vienas Bever
ly Hills, o antras — “hiking 
party” Willo\v Springs miš
kuose.

Sekantis išvažiavimas bus 
rugpiučio 12 d., Beverly Hills. 
Bus jis didžiausias, nes bus su 
dovanomis. Dovanų bus daug. 
Visi kviečiami būti. Taipgi pra
šomi nuo narių nusipirkti se
rijų bilietų, neš pajamos eina 
grynai švietimo reikalams — 
musų jaunuolių. — T.

Vieša padėka
• Visiems dalyvavusiems Kazi
miero Bačkio laidotuvėse, o 
ypač p. Valančiui už prakal
bas pasakymą, tariu širdin- 
giausį ačiū.

— A. A. Bačkys

Pakelia gasolino kainą
šiandie gasolinas ir kerosi- 

nas yra jau bangesnis. Vakar 
mokėjote už galioną gasolino 
16c., o už gal. kerosino 11c., 
bet šiandie mokėsite vienu cen
tu brangiau — gal. gasolino 17 
centų, gal. kerosino 12c. žino
ma, ant tbek pat pakilo kainos 
ir brangesnių gasolinų, taip 
vadinamų “high tęst”, kurie iki 
šiol parsidavinėjo po 19c. ga
lionas. Gasolino kaina liko pa
kelta visame Chicagos distrik- 
te.

EducationaL
_____________ Mokyklos_____________

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, ai n taksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, tr kitų 
mokslo lakų. Musų mokyklos nauja 
ilstema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą į devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir Jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
ro būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo šakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. Olekas, Mokytojas 
81M Se. Halsted SL, Chicago, TU

, A—. ■■ i» -■ ■ - -.......................

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas 
kol mokinsitės ir dar geresnis kaip 
Išmoksite. Mokykla dienomis ir 
vakarais. Atsilankykit arba reika
laukit aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

Business Service
Bįznio Patarnavimas ___

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

tfalevojam ir popieruojam. U šiai- 
tom maleva, popierą, stiklus ir t. t 

3149 So. Halsted St.
Phone Vlctory 7261 

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

5% MAŽIAU Už CASH 
NIEKO NERE1K ĮMOKĖTI — 24 

MĖNESIAI IŠMOKĖJIMUI
Suvedam plumbingą ir namų ap

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

& HEATING CO.
2701 Fletcher St., 
Independence 2905

SKOLŲ IšKOLEKTAVIMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL CLAIMS 
SERVICE BUREAU

Room 301 
163 W. Washington 

Main 4020

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

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

CH. SYRTOWT AND 
JOS. PAWIOWICZ CO. 

LIETUVIAI
HOT WATER AND PLUMBING 

Darbas garantuotas. 
Geriausias patarnavimas 

2032 W. 18 St. Tel. Canal 1269

|5 {MOKĖJUS, kitus į
5 METUS

Statom mūrinius ir medinius na
mus, garažus, porčius, pakeliam na
mus, pertaisom, remontuojam, įde- 
dam cementines grindis, šalytakius, 
dengiam stogus, malevojam, pleiste- 
riuojam, dedam plumbir.gą, visas 
darbas garantuotas.

AJAX CONSTR. CO.
Didysis ofisas 

2206 Milvvaukee Avė.
Phone Brunswick 4707

South Side Skyrius 
4034 Archer Avė.

Lafayette 6719

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

Mes atgausime juos per “garnish- 
nient” teismą. Įsteigta 1912 — 16 
metų patyrimo. Kolektavimas, be 
mokesčio. Patarimas dykai.

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

3408 S. Michigan Avė. Victory 4126

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame geriausį dar
bą mieste. Kedzie 5111.

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jų* manote apie statymą arba taisy

mą namo? Jei taip, tai auid žinoki t bu mu
mis. mes atliekamo visokius pataisymus, 
įskaitant plumbinKą ir tipAiklymą, Tiktai 
bisk| įmokėti, kitus | du metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotus.

ABBOTT CONSTRUCTION CO.
6201 West Grand Avo.

Uershire 1321 
M H. PAKIS

Financial
Finansai-Paskolos

Morgičiai pirmi ir antri 
8 nuošimčiai* padaromi I 24 

valanda*.
Musų išlygos bu* jum* naudingo*. 

Kreipki tlspa*
M. J. KIRAS,
888* So. Halsted SU

A. OLSZEWSKI 
8241 8. Halsted St, 2nd Floor 

Talephone Victory 0562 
Daro paskolas ant 

1-mo ir 2-ro Morgečio 
Valandos nuo 4 iki 8 ką* 

vakarai

Financial
Finansai-Paskolos

Ar Jum Reikalingi
Pinigai?

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

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.

Paskolos suteikiamą 
i vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION

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

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

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi
čius.

JUSTIN MACKIEWICH
2342 So. Leavitt St.

Phone Canal 1678

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jum* $100, $200 
arba $800, Imame tegalį nuošim
tį. Pinigus gausite į 12 valandą. 
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Avė.

Mes dirbame ir perka
me 1 ir 2 Morgičius

į 2 dienas

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47 St.

Financial
________l^Ma^P^o!<»

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

1618 W. 18th St.
I. F. Dankowski, pres.
C. T. Dankowski, ižd.

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES darome 2 morgičius ant 

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

WINTON AND NARTEN 
6820 S. Halsted St.

PASKOLA namų savininkams nuo *100 
Iki *000, be užtraukimo morgiėlų arba ki
tokio užtikrinimo paskola pataisymams, ap
mokėjimui taksų, assesmentų arba kitokių 
■kolų. Greita pagelba. Prieinamos sąlygos. 

CENTRAL FINANCE CO.
Room 614, i

City State Bank Buildlng 
128-130 N. Wella St.

Personai
Asmenų Ieško

. VELTUI
Patentai, Valzboženklial, Copy- 

nright*. Rašyk šiandie. Patentą 
reikalai* kreipkite* prie maną* *u 
pilnu uisitikijimu. Teisinga* ir 
Greita* patarnavimas.

B. Pelechowicz ,
R*gi«tered Patent Attornay, 

28*0 W. Chicago Avė.Dopt. 7 
Chicago, DL

IEŠKAU JUOZO VARANAUSKO, 
kelios sąvaitės atgal gyveno, prie 
34tos ir Lowe Avenue. Jis pats ar 
kas jį žino prašau pranešti man jo 
adresą. >

JOHN TRIJONIS, z 
2325 So. Oakley Avė.

Chicago, Iii.

Help Wanted—Malė
_________Darbininkų Reikia_______
REIKIA LIETUVIŲ AUTOMOBI
LIŲ PARDAVINĖTOJŲ — PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus paidavinėjot au

tomobilius pirmiau, ar ne, dabar yra 
puiki proga išsimokinti kaip parda
vinėti automobilius ir uždirbti gerą 
algų. 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
nėkit šį skelbimą.

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

TURIME DAUG GERŲ DARBŲ

Automobilių plovėjai — $35 sąvnitei. 
Auto mekanikas — 80c. valandai. 
Stalioriai — 80c valandai. .
Darbininkai — 50c valandai.
Mašinistai 75c valandai.
Houseman —♦ $85 mėnesiui.
Juodkalviai — 80c/ valandai.
Janitorlų — $27.50 savaitei.
Indų plovėjų — $18 sąvaitei.
Prie virtuvės vvrų — $15 sąvaitei, 

valgis ir guolis.
Velderių — 80c. valandai.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY 

4191 So. Halsted St.
2 lubos

Kampas 42ros gatves
REIKALINGAS barberys, 35 gar. 

į sav. 806 W. 10 St. Los Angeles, 
California.

REIKALINGI rankovių dirbėjai 
prie vyriškų >koutų .57 W. 34 St.

REIKALINGAS senyvas žmgus 
pagelbėti eigai Story. 1600 S; Union 
Avenue. 

tf

Help Wanted—Female
TURIME į)AUG GERŲ DARBŲ

Janitorkų —$70.00 mėnesiui.
Dirbtuvei mergaičių — $15 sąvaitei.
Pardavėjų — $18.00 sąvaitei.
Virėjų — $25.00 sąvaitei.
Veiterkų — $17.00 sąvaitei.
Chambermaids — $65.00 mėnesiui. •
Houseinaids — $15.00 sąvaitei, val

gis ir guolis.
Marškinių prosavotojų — $17.00 sąv.
Skalbėjų (laundry girls) $17.00 sąv.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY 

4191 So. Halsted St.
2 lubos

Kampas 42ros gatvės
REIKALINGA moteris arba mer

gina prie 3 sirątų vaikų. Atsišaukit 
po 6 vai. vakare. 927 W. 33 Placc.

Help Wanted—Male-Female
^parbinini^^Rjeikia________

REIKALINGA vyrų, moterų, 
mergaičių, vaikinų dėl ofiso, 
dirbtuvės, šapos, spaustuvės ir 
hotelio darbų. Gera mokestis. 
Nejaunesni 17 metų. Ali Trades 
Bureau, 309 S. La Šalie St. 
Room 101.

Parkners Wanted
Pusininkų Reikią

REIKALINGAS pusininkas į 
kriaučių ir valimo štorą. Archer 
Tailors, S. Pula, 4390 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 2667.

Situation Wanted
Darbo Ieško

PAJIEŠKAU darbo už bučerj. Pa
tyręs šį darbą per 20 metų. 3225 So. 
Union Avė. Phone Victory 2925.

Furnished Rooms
KAMBARYS rend’ai. Pasįrenduo- 

ja kambarys, švarus ir šviesus, garu 
apšildomas ir visi kiti parankamai, 
ant trečių lubų, dėl vieno ar dviejų 
vaikinų. 1325 S. 49th Ct., Cicero, III.

KAMBARYS randon, šviesus, ga
ru šildomas, ant pirmo floro. 57 E. 
100 St. Roseland, 111.

For Rent
RENDOty 8 kambarių flatas, 3637 

So. Halsted St. $30 rendos mėnesiui. 
Geras dėl rooming house arba dide
lės šeimos. Atsiklausk, 3435 Emerald 
Avenue.

Musical Instrumente
Muziko* Instrvmentai

PARDUOSIU pigiai savo groilklį 
pianą už $100. Roleliai, duet ben- 
cius ir cabinet, $25 įmokėti, kitus 
nuo 8 iki 6 mėnesių išmokėjimui. 
Taipgi 5 kambariams gražus ra
kandai.

S. CAMPBELL 
6512 S. Halsted St.

1 fl.

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

Fumiture & Fixtures 
Rakandal-Itaiaai

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

Lengvais išmokėjimais pagal 
jūsų norą

Atdara vakarais utarninke, ketverge 
ir subatoj

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

\ \ ■

Automobiles
NAUJI MODELIAI

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

ir Laurai n “Spot Light” kaštuo
ja ........................................ $1668.00

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 parduolam 
Studebakers karus, ir jums užtikri
name teisingą patarnavimą.

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

D. KURAITIS Ir A. KABULIS 
Savininkai

M & K Motor Sales
Chtcarofl ncnlauM ir ataakanėiauat vartotų 

karų pardavinėtojai. 100 garantuotų vartotų 
karų, pilnai Irangti, gerame mechanikkame 
stovyje, karai parduodami nuo *180 iki 
*2000. Mes turime karą kuria tinka vi- 
sokioma relkalama. Cash, itmokėjimaia, 
tnSlnąia.

6811-18 So. Halated 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 ...   $Į95
Jevvett sedan, 1925 ...................... $175

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

Atdara vakarais ir nedėliomis vi
są dieną. )

Halsted Auto Sales
' 2560 So. Halsted St

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

1927 .......................................... $450
Ford tudor sedan, 1925 ..."....... $100
Nash spec. Sedan, 1927 ........... $550
Steevens Knight, 1926, 7 pas. $695
Essex sedan ir Coupes 1928.

Didelis atpiginimas.
Nauji Fordai 1928

Penkios dešimtu kitų pasirinkimui 
McDERMOTT MOTOR SALES 

7136 S. Halsted Triangle 9380
AUTOMOBILIŲ REIKIA. Augš- 

čiausios kainos mokamos už gerus 
vartotus automobilius, visokių iš
dirbinių ir modelių. Atvežk savo 
karą ir sužinok musų kainas prieš 
parduosiant. Atdara vakarais ir ne- 
deldieniais.

TURNER MOTOR SALES 
339 E. Garfield Blvd. 
Tel. Wentworth 4949

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

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

PARDAVIMUI Grosemė, Delikat- 
tessen, Cigarų, Cigaretų, smulkme
nų ir merchandise krautuvė. Turi 
būt greit parduota. Arti dirbtuvės, 
nėra tokio kito biznio aplink. Garu 
šildomi pagyvenimo kambariai.

4703 W. Roosevelt Rd.

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

Savininkas Cigarų Store,
5701 S. Ashland Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sėmė. Geras išdirbtas biznis. Pigi 
renda. Atsišaukite į Aušros Kny
gyną. 8210 So. Halsted St. Box 302.

PARDAVIMUI bučemė, grosernė 
ir restaurantas. Pigiai už pirmą pa- 
siulijimą. 1703-5 So. Canal St

PARDAVIMUI kendžių, cigarų, 
cigaretų krautuvė. Geras pelningas 
biznis. Gana k darbo dėl dviejų. Gali
ma padaryti gerą pragyvenimą. 2650 
W. 63rd St. .

PARDAVIMUI grosernė, bučemė 
su namu, du po 4 kambarius. Dvie
jų karų garadžius, taipgi du auto
mobiliu, Sedan-Packard ir trokas. 
Biznis gerai išdirbtas. Įplaukų $600 
sąvaitei. Greitam pardavimui urnai 
— išvažiuoju Lietuvon.

4535 Wallace St

PARDUODU pigiai grosernę 
ir bučernę. Turiu greit parduo
ti dėl nesveikatos. Tik norin
tieji tikro barg'eno teatsišaukia 
po 4 vai. po pietų. 1708 W. 
46 St. Tel. Yards 1255.

PARDAVIMUI grosernė, geras 
biznis, yra 6 kambariai gyvenimui. 
Savininkė priversta apleisti Chica- 
gą. Parduosiu pigiai, 3221 So. 
Lime St Tel. Victory 6114.

Exchange-—Mainai
KĄ TURI MAINYTI?

3 apt., po 6 • kambarius, 4529 N. 
Sawyer Avė.

4 apt. mūrinis, pečium ir furnas 
šildomas, geroj vietoj, mainysiu J 
bungalovv arba lotą.

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

Cash nereikia turėti mainant į 
šiuos namus.

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

MR. LINDMAN, 
Verną Real Estate Co. 

5007^1 Irving Park Blvd.

Farms For Sale
• ŪkiaiPardavi mui ,

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

PARDUODU ūkį Illinois valstijoj, 
prie pat Tamalco miestelio. 80 akrų 
dirbamos, 75 akerių ganyklos. Upelis 
bėga per ganyklą. Geri namai, laukai 
apsėti. 4 arkliai, 16 karvių, 27 kiau
lės, 130 vištų, visi įrankiai. Naujas 
Chevrolet trokas, automobilius ir na
mų rakandai. Biznį darome iš pieno. 
Jeigu kas norėtų, parduočiau 80 akrų 
be budinkų. Kreipkitės pas C. Mote- 
junas, Tomalco, III.

Real Estate For Sale
SĮ*mal-Žemž Pardart

PARDUODU 5 kambarių medinį 
namą, moderniškas, 75 pėdų lotas, 
apsodintas gražiais medžiais. 3329 
W. 114 St.

BARBERNĖ, dvi kėdės ir 2 pool 
stalai, taipgi minkštų gėrimų krautu
vė, kartu su namu, arba be namo. 
6606 So. Robey St.

DIDELIS bargenas. • Pardavimui 
arba išmainymui mūrinis namas, 2 
flatai po 5 ir 6 kambarius, ant Brid- 
geporto. Gera vieta. • . Kreipkitės 
prie 6621 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI 2 mediniai namai 
po 2 flatu, 4 ir 4 ir 5 ir 6 kamba
riai. Moderniški. Nebrangiai, grei
tam pardavimui. 1622 Burling St. 
arti North Avė. 2 lubos.

PARDAVIMUI medinė bungalow, 
6 kambariai, modemiška. Kaina 
$7400. Gera vieta ir apielinkė. 4737 
So. Western Boulevard. Tel. Lafa
yette 1696.

UNION AVĖ. 3236 — 2 augščių 
mūrinis namas, moderniškas, 6 ir 6 
kambariai. Pirmas augštas karštu 
vandeniu šildomas. Kaina $11,500. 
Tel. Victory 5952.

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 Milvvaukee Avė. gatve- 
karių, Higgins Road & Roselle Road

Saukite,
Tel. Roselle 92

GERI MAINAI
Aš turiu 4 naujus naipus, visi yra 

arti Marquette Parkų.
1 yra 2 flatų 5-6 kambarių, 2 ka

rų garadžius.
2 yra 5 flatai kampas ir 3 karų 

garadžius.
3 yra 2 nedideli Storai 5 flatai ir 

2 karų garadžius.
4 yra 2 Storai 6 kamb. flatas ir 2 

karų garadžius.
Visus šiuos namus parduosiu už 

cash arba priimsiu į mainus senes
nius namus, lotus, biznius arba ką 
kas turite.

Taipgi turiu daug bizniavų ir re- 
zidencijinių lotų, arti Marųuette Par
kų, ant kurių pastatysiu dėl tamstų 
kokį tiktai norite namą. Priimda
mas tamstų namą, lotą arba biznį 
kaipo pirmą įmokėjimą.

Matykite

JOHN PAKEL
(PAKALNI)

2547 W 71st St.
Tel. Hemlock 0367

PARDAVIMUI bizniavas kampi
nis muro namas, 1925 W. 51 St., du 
Storai — 5 pagyvenimai, steam 
heat, tile floors. Tinkamas dėl sa- 
liuno arba kito biznio. Rendos virš 
$4000 j metus. Cash $7,000, likusius 
lengvais išmokėjimais.

Atsišaukite pas savininką
5713 So. Ashland Avė.

Republic 2782

PAAUKAUSIU 5 kambarių medi
nę bungalow ant Marquette Rd., arti 
Robey. Pašaukit Republic 1097.

BARGENAS
2 fintai po 5 kambariui. karAtu vandeniu 

Šildomas, 2 karų garažus, lotas 30 pikių pio- 
ėio, parduoalu už *3,000 pigiau negu ver
tas, arba priimsiu i mainus dali imokftjimo.

WALTER J. PAUL 
0(101 So. WeHtern Republic 4170
3280 W. 56th St. Hemlock 2880

NAUDOKITĖS PROGA
Kurie turite ką mainyti ant 

2 flatų muro namo, gražioj 
apielinkSj. Šiuo reikalu kreipki- 
tės pas A. Grigas, 3114 South 
Halsted St. Tel. Victory 4898.

PARSIDUODA 2 flatų mūrinis 
namas po 5 kambarius. Viskas nau
jos mados. Arti prie Archer Avė. 
Parduosiu greitai ir pigiai. 3951 So. 
Talman Avė.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

$250 CASH, PO $35 I MĖNESĮ 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 nornt. Plieno kons
trukcijos, mūrinį, įrengtą moderniš
kai ir įvesim plumbingą. Atsišaukit 
šiandie dėl apskaitliavimo ir planų.

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

$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 koki 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.

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.

Dešimts Stanko & Co.
Mainų

1. Gasolino Stotis su garadžiumi ir 
salesrumiu.

2. šešių flatų muro namas Marąuet- 
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- 
semės rakandai. Kas nori vie
ną biznį atskirai, taipgi galima

Earduoti ar išnomuoti.
iviejų 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 

damas, 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.

z Nebrangiai
Pamatykit,

6629 S. Oakley Avė.
TURIU PARDUOTI savo 4 lotus 

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

MICKEVIČIUS
1739 So. Halsted St.

BIZNIERIŲ ATIDAI
Pardavimui vienas puikiausias biz

niavas namas ant 59 gatvės, didelė 
krautuvė su 8 gyvenimui kambariais 
iš užpakalio, 6 kambariai su daktaro 
ofisu viršui, 8 karų garažas užpaka- 
kaly, visas įrengimas vėliausios ma
dos . Šis 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 nedėlioj visą dieną. Klau
skit Budria, 2 lubos. Tel. Prospect, 
6977 Real Estateninkams komišen.

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

Didelis Garadžius
153x172—parduosiu arba rendavo- 

siu. Randase Show Room, painting 
shop ir auto repair nhop, telpa virš 
100 karų. Labai gera proga geram 
žmogui. Galima padaryti dideli pel
ną, kas •gali visados būti tam biz- 
nyj ir prižiūrėti. Prieinamos išly
gos. Del platesnių informacijų krei
pkitės tojaus.

Z. S. Mickeviče
2505 W. 63rd St.


