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Audra padarė daug 
žalos Floridoj

JACKSONVILLE, Fla., rugp. 
9. — Floridos valstijoje, vy
riausiai pajūrio srityse, vakar 
siautė uraganas su smarkia
lietaus audia. Uraganas nune
šė daug stogų, nutraukė tele
fono ir telegrafo vielas, taip 
kad susisiekimas tapo sutruk-

Norvegijos darbinin
kai persirgo rusų 
komunizmo liga

Būdami laisvi žmonės, jie pa- 
guliau atsisakė klausyti Mas
kvos diktatorių Įsakymų

OSLO, Norvegija, rugp. 9. 
— Bušų komunizmas pralai
mėjo paskutinę savo kovų Eu
ropoje, pralaimėjęs ją Norve
gijoje.

Buvo laikas, kada atrodė,
jogei nedidelė norvegų valsty
bė bus tasai langas, pro kurį 
maskviškiai bolševikai paskleis 
savo doktrinas vakarų Euro
poje, bet dabar tas laikas jau 
praėjo. Norvegijos darbinin
kai, kurie vienų kartų buvo 
stipriai užsikrėtę Maskvos ko
munizmo liga, dabar jau bai
gia visai jos atsikratyti.

Prasidėjus radikaliam judė
jimui Europoje, Norvegija pa
sirodė derlingiausia dirva kra
štutinėms doktrinoms. Bušai 
tatai pamatė ir, toms doktri
noms auklėti, ėmė vartoti, sa
vo papratimu, nevykusių me
todų. Jie pasiuntė j Norvegi
ją gerą auklę, draugę Alek
sandrų Kollantai, gražią ir 
buklių sovietų diplomatę, l>et 
jie atsisakė klausyti jos pata
rimų, ir užuot leidę norvegų 
komunistiniam judėjimui ru
tulti s savarankiškai, mask
viškiai norėjo patys diriguoti 
kiekvienų jo žingsnį. To vai
sius buvo toks, kad Norvegi
jos darbininkai išspyrė rusus 
laukan ir urmu ėmė virsti so
cialdemokratais.

Kaip sakyta, iš pradžių Nor
vegijos darbininkai buvo už
sidegę komunizrtiu, ir pati 
Norvegijos Darbo partija bu
vo prisidėjus prie Trečiojo 
[kom un istų ] I n ternacionalo, 
kuris yra ne daugiau kaip 
vienas sovietų valdžios depar
tamentų. Eidama savo papra
timu, Maskva bandė diktuoti 
norvegų Darbo partijai ne tik 
ką ir kaip ji turi daryti, bet 
ir kaip ji turi tvarkytis savo 
viduj ir dagi kuriuos asme
nis turi rinktis partijos va
dais. To jau buvo perdaug. 
Norvegių darbininkai jaučiasi 
nepriklausomi žmonės: jie 
Maskvos diktatūrai pasiprieši
no ir iš maskviškio Internacio
nalo pasitraukė.

Oficialė norvegų Darbo par
tija, kuri dabar yra priėmusi 
socialdemokratų programą, per 
pastarus parlamento rinkimus 
surinko 368,100 balsų ir ga
vo 59 vietas parlamente, tuo 
tarpu kai komunistų likučiai, 
tebepalaiką santykius su Mas
kva, gavo vos 40,061 balsų ir 
išrinko tik tris deputatus. Dar
bo partiją remia dar Socialde
mokratinė Darbininkų partija, 
turinti stortinge (parlamente) 
aštuonis atstovus.

Prokurorai pašautai

SARATOGA SPRINGS, N. 
Y., rugp. 9. — Golfo lauke, 
kame jis mušė bolę, nežino
mo kaukėto vyro buvo užpul
tas ir pašautas kauntės pro
kuroras Edward Eddy. šovi- 
kas pasislėpė.

Lakūnas užsimušė
AKBON, Ohio, rugp. 9. — 

Jo aeroplanui nukritus žemėn 
ir susikūlus, užsimušė aviaci
jos mokinys Arthur Lee, 23 
metų.

dytas.
Nuo uragano smarkiai nu

kentėjo Floridos vaisių sodai. 
Kaip apskaičiuoja, padaryti 
nuostoliai sieks kelis milionus 
dolerių.

Vokietijoj susektas 
milžiniškas franeuzų 

šnipų tinklas
BERLYNAS, rugp. 9. -r- 

I*raneša, kad Vokietijos vy
riausybė susekus milžinišką 
franeuzų šnipavimo tinklų, iš
plėstą visame okupuotame Rei
no krašte ir siekiantį į neoku
puotų Vokietiją.

To šnipų tinklo centras esąs 
Mainco miestas.,

Vokiečiai reikalau
sią, kad Reino kraš
tas butų evakuotas

LONDONAS, rugp. 9. — 
Gauta žinių, kad Vokietija ža
danti sekretoriaus Kelloggo 
“amžinos taikos“ pakto pasi
rašymą pavartoti kaip strate
ginį momentų pakelti klausi
mui dėl visiško Reino krašto 
evakuavimo anksčiau, nekad 
Versalės sutartimi nustatytas 
laikas.

Sprogimas Amerikos 
prekybos garlaivy

TOKIO, Japonija, rugp. 9. 
— Badio pranešimu, jūrėse 
ties Kurilų salomis įvyko spro
gimas Amerikos prekybos gar
laivy Stanley Dollar. Sprogo 
jo garinis katilas. Laivas esąs 
stipriai sužalotas ir reikalin
gas pagalbos.

Stanley Dollar plaukė iš 
Seattle j Šanchajų.

Gen. Nobile pas dikta
torių Mussolini

BOMA, rugp. 9. — Premje
ras Mussolini šiandie priėmė 
gen. Umberto Nobile, kuris 
įteikė jam pirmą dirižablio 
Italia katastrofos raportų.

TĖVAS IR TRYS VAIKAI 
PRIGĖRĖ BESIMAUDY- 

DAMI

C0VINGT0N, Ky., rugp. 9. 
— Besti maudydami Licking 
npčje prigėrė vietos gyvento
jas Rollie Yelton, 38 metų, ir 
trys jo vaikai, amžiaus tarp 
7 ir 12 metų. Tėvas ir du vy
resni vaikai prigėrė begelbė- 
dami skęstantį jauniausiąjj.

VALPARAISO, Čilė, rugp. 
9. — Atsistatydinęs Jungtinių 
Valstybių ambaįsadorĮus Čilei, 
Wm. M. Collier, šiandie gar
laiviu Essequibo išplaukė j 
Jungtines Valstybes.

/Wiliiamo S. Culbertsono, 
naujojo ambasadoriaus, lau
kiama atvykstant rytoj.

(Atlantic and Pacific Photo)

Atidarymas paminklo žuvusioms Marne’o ir Aisne mūšiuose 1918 m. Paminklas randasi 
Soissonse, Francijoj.

Mėsa busianti brangi 
dar per dvejus metus
PHILADEEPHIA, Pa., rugp. 

9. — Laikomoj čia National 
Association of Retail Meat 
Dealers konvencijoje chicagie- 
tis John T. Russell, tos aso
ciacijos komisijos pirmininkas, 
pasakė, kad per ateinančius 
dvejus metus šeimininkės vis 
dar turės brangiai mokėti už 
mėsą. To priežastis esanti ta, 
kad vakarų randuose žymiai 
nukritęs skerdžiamų galvijų 
auginimas.

Meksika užgynė neštis 
vaikus į kino

MEKSIKOS MIESTAS, rugp. 
9. — Prezidentas Calles išlei
do dekretą, kuriuo užgina kru
tamu jų paveikslų teatrų laiky
tojams įsileisti į teatrą asme
nis, gabenančius su savim 
vaikus, jaunesnius kaip 2 me
tų amžiaus.

15 Meksikos seserų vie
nuolių paleistos

MEKSIKOS MIESTAS, rugp. 
9. — Prokuratūra įsakė pa
leisti penkiolikę seserų vienuo
lių, kurios buvo areštuotos kar
tu su savo perdėtine, Concep- 
cija Acebcda dela Llata, ryšy 
su išrinktojo prezidento Obre- 
gono nužudymu.

Perdėtine Concepcija tebe
laikoma kalėjime. Ji kaltinama 
kaip tos žmogžudy bes dali
ninkė.

Keturi vaikai sudegė
BAKEHSVILLE, N. C., rugp. 

9. — Gaisre, kuris čia praei
tą naktį sunaikino vietos gy-‘ 
ventojo G. Sparkso namus, 
žuvo keturi jo vaikai, amžiaus 
tarp 3 ir 12 metų. Motinai, 
nors skaudžiai apdegusiai, pa
vyko iš liepsnų pabėgti su kū
dikiu rankose.

PRAŠĖ ŠERIFĄ PADĖTI SU
TAISYTI JAM VOGTĄ 

AUTOMOBILĮ

MILWAUKEE, Wis., rugp. 
9. — Jaunas vaikinas, kurio 
automobilis sugedo kely, par 
prašė šerifą padėti jam “ka
rą“ sutaisyti, šerifas sutiko, 
bet čia jau įtarė, kad automo
bilis bene vogtas. Jis neapsi
riko. Vaikinas, Wm. Johns iš 
Sommervillės, 'Mass., prisipa

žino, kad jis važinėjąs vogta 
mašina. Jis buvo suimtas ir 
bus išduotas Massachusetts 
vyriausybei.

Stefanas Radič, Kro
atų valstiečių vadas, 

nebegyvas
Belgrado valdžia bijosiu kad 

dėl vado jnirties Kroatuose 
nekiltų rimtų neramumų

ZAGREBAS, Jugoslavija, rugp. 
9. — Stefanas Radič, garsus 
Kroatų valstiečių vadas, kuris 
įvykusiame birželio 20 dieną 
šaudyme Jugoslavijos parla
mente buvo sužeistas, nuo tų 
žaizdų vakar mirė. Nė par
kviest! iš Vienos gydytojai spe
cialistai nieko nebepadėjo.

Badičo mirtis tiesioginiai 
liečia dalykų padėtį Jugosla
vijoje, nes kroatai žiuri į Ra- 
dičą kaip į 'kankintinį, kuris 
atidavė savo gyvybę, kovoda
mas už Kroatijos reikalus 
prieš Serbiją.
‘ Vyriausybe idiarė pastangų 
neleisti paplisti žinioms apie 
kroatų vado mirtį, kad tuo 
tarpu galėtų kaip reikiant pri
siruošti neleisti įvykti žmonių 
suk/iRmams Kroatijoj.

Vakare ties. laikraščių redak
cijomis būrėsi Įnilžiniškos 
žmonių minios. -Užuot’ kėlę 
neramumų, žmonės buvo nu
liūdę. Daugelis verkė skaity
dami biuleteną, pranešantį apie 
jų vado mirtį.

Bijo kroatų neramumų
BELGRADAS, Jugoslavija, 

rugp. 9. — Gauta vakar va
karą Belgrade žinia apie kro
atų vado Radičo mirtį vald
žios rateliuose padarė didelio 
sąjūdžio. Vyriausybė tuojau 
įsakė kariuomenių garnizo
nams Kroatijoje daryti visa, 
kad neįvyktų krašte riaušių ir 
neramumų.

Chicagai Ir apielinkei fede
ralinis oro lauras šiai dienai 
pranašauja:

Iš dalies debesiuota; kar
tais gali būt lietaus ir perkū
nijų; vis šilta; lengvas, dau
giausiai vakarų ir pietų vaka
rų vėjas. 

• l
Vakar temperatūros buvo 

tarp 74° ir 90° F.
Šiandie saulė teka 5:41, lei

džiasi 7:59. Mėnuo teka 12:52 
ryto.

Britų ir Hedžazo taikos 
derybos nutruko

BAGDADAS, Irakas, rugp. 
9. — Taikos konfercndija tarp 
Anglijos valdžios ir Hedžazo- 
Nedždo karaliaus Ibn Saudo 
atstovų nutruko.

Konferencijoj bandyta išly
ginti ginčus, kilusius dcl įvai
rių incidentų Irako-Nedždo 

sienoj.

Žymus franeuzų avia
torius užsimušė

PARYŽIUS, rugp. 9. — Va
kar užsimušė žymus franeuzų 
aviatorius, Maurice Drouhin, 
kuris planavo netrukus bandy
ti skristi per Atlantą — iš Pa
ryžiaus į New Yorką. Darant 
skridimo bandymus, jo aero
planas sugedo ir nukrito že
mėn. Užsimušė taipjau mecha
nikas Lannet, o du kiti Drou- 
hino draugai skaudžiai susi
žeidė.

Sustabdė 200 valandų 
rungtynių šokius

CRYSTAL BEACH, Ontario, 
Kanada, rugp. 9. — Provinci
jos vyriausybė pagaliau sustab
dė čia rungtynių šokius, ku
rie be paliovos tęsėsi 200 va
landų. Trys poros vis dar te
bešoko.

Pasmerkti mirti už mi- 
lionines suktybes

MASKVA, rugp. 9. — Da
gestano krašto aukščiausias 
teismas pasmerkė sušaudyti 
du Dagestano Vyno kompani
jos viršininku: direktorių Isa- 
jevą ir administratorių Kalma- 
novą. Jie buvo kaltinami dėl 
suktybių ir vagysčių, siekian
čiu milioną rublių.

KITŲ ^KRI AUDŽIAMAS, 
VAIKAS NUSIŽUDĖ

DlULiUrTH, Minn., rugp. 9. 
— Del to, kad kiti šeimos na
riai buvę jam negeri ir nuo
lat jį skriaudę, Benjamin Chris- 
tensen, 12 metų vaikas, pasi
ėmęs tėvo šautuvą nusišovė.

VYSKUPAS UŽGINA MIŠRŲ 
MAUDYMĄSI

LIuhLIANA, Jugoslavija, 
rugp. 9. — Vyskupas Antoni 
Jeglič išleido aplinkraštį, ku
riuo griežtai Užgina vyrams ir 
moeerims maudytis daikte. 
Nusdkailtusieiji busią ^štriai 
bažnyčios baudžiami.

Japonija žada ginti 
savo ‘teises ir inte- 

resus’ Kinuose
Įspėja Mandžurijos ir tautinę 

Kinų valdžias nedaryti to, 
ko japonai nenori

TOKIO, Japonija, rugp. 9. 
— Japonija pasiuntė notas 
tautinei Kinų valdžiai ir Man- 
dlžurijos valdžiai, (formaliai 
įspėdama jas susilaikyti nuo 
žingsnių, “priešingų Japonijos 
interesams.“

Mandžuui'ios karo iguberna- 
torių gen. čang Hseuliangų Ja- 
panijos vyriausybė įspėja, kad 
jis nepavestų tos provincijos 
tautinei Nankino valdžia;). 
Nankino gi valdžią ji įspėja, 
kad jeigu tautinė Kinų vy
riausybė nepakeisianti savo nu
sistatymo prieš Japonijos in
teresus Kinuose, tai Japonijos
vyriausyljįč busianti priversta I 
pavartoti tokių priemonių, ko
kias ji rasianti tinkamas tiems 
Japonų interesams ir teisėms 
Kinuose apsaugoti.

Degtukų monopolio 
skandalas Latvijoj
RYGA, Latvija, rugp. 9. — 

Latvių laikraštis Jaunakas Ži
nias paskellie laišką, , kuris 
kompromitu ja švedų degtukų 
sindikatą ir dabartinę [?] vy
riausybę.

Laiškas yra adresuotas kon
fidencialiam sindikato agentui. 
Laiške nusiskundžiama, kad jis 
sumokėjęs buvusiam tuomet 

finansų ministeriui įLepin’iui 
ir sindikatui atstovavusiam ad
vokatui iBirsitiekfe’iui $50,000, 

pirmiau nekaip sutartis atiduo
ti Latvijos degtukų pramonę 
į trusto rankas buvus parla
mento [I^atvijos seimo] rati
fikuota. Sutartis buvo ratifi
kuota prieš keletą menesių.

Persai suėmė Afganis
tano aeroplaną.

TEHERANAS, rugp. 9. — 
Netoli nuo Chafo, Persijoje, 
nukrito vienas Afganistano 
valdovo, emiro Amanullos, oro 
laivyno aeroplanas, skridęs iš 
Berlyno į Kabulą. Aeroplanas 
buvo stipriai sužalotas, bet pir 
lotas išliko sveikas.

I\?rsų vyriausybė suėmė ir 
aeroplaną ir pilotą, kam be 
leidimo skrido per Persijos 
žemę.

Dideli gaisrai dviej’uose 
Turkų miestuose

KONSTANTINOPOLIS, rugp 
9. — Dideli gaisrai atlankė du 
istorinius Turkų miestus, Bru- 
są ir Kutaią. Pastarajame gai
sras, sunaikinęs jau šimtus 
namų, krautuvių ir mečečių, 
vis dar tebesiaučia. Brusojc 
sudegė šešios dešimtys trobe
sių, jų tarpe ir vienas garsiau
sių viešbučių — Hotel d’Ana- 
tolie.

Prigėrė eŽpre
LITCHFIELD, III., rugp. 9. 

— Valtelei apvirtus, Big Four 
ežere prigėrė Carroll Robin- 
son, 19 metų vaikinas. Kiti 
du jo draugai buvo išgelbėti.

Vezuvijaus išsiveržimai
NEAPOLIS, Italija, rugp. 9. 

— Vezuvijaus ugniakalnis pra
dėjo smarkiau veikti ir mesti 
lavą.

_____________ No. 189

Lietuvos žinios.
Nauja Tauragės sukilė

lių byla
Traukiama teismo atsakomy

bėn 120 asmenų

KAUNAS. [LŽ]. — Dzien 
Kowienski praneša, kad ka
riuomenės geismo svarbioms 
byloms tardytojas jau užbai
gęs kvotą Tauragės sukilėlių 
bylą, kurioje traukiama atsa
komybėn 120 asmenų.

Sukilimo vadai vieni sušau
dyti, kiti pabėgę užsienin. Dau
gelis teisiamųjų išleista už už
statą iki teismo, kita dalis sė
di kalėjimuose. Sukilėlius gins 
keliolika advokatų.

Byla busianti svarstoma 
rugsėjo ar spalių mėn.

Perkūnas pritrenkė 4 
Žmones

KAUNAS. — Liepos 19 die
nų Daugailių valsč., Kadukių 
kaime, perkūnas uždegė Sima- 
nėlio gyvenamą trobą ir pri
trenkė joje buvusius 4 žmo
nes.

APGAUDINĖJA “DOLE
RIAIS”

Kaune yra išleista reklamos 
lapeliai, kurių vienoj pusėj yra 
tikro dolerio kopija. Piktos va
lios žmonės tuo pasinaudoja. 
Dvi reklamas suklijuoja ir jas 
stengiasi įduoti kaip dolerį. 
Jau kai kur piliečiai pasiskun
dė policijai, kad esą apgauti.

Ir Kauno “tolkučkoj.” tokių 
gudruolių atsiranda, kurie mė
gina kaimiečiams už produk
tus mokėti “doleriais”. Kai
miečiai didžiausiu noru ima 
dolerius ir “nudega”.

Vežikas inkvizitorius
Nepajėgiantį vežimo vežti ark

lį vežikas degino ugnimi

KAUNAS. — žaliajame Kal
ne, ties arklių rinka neskait
lingai ten bevaikštą žmonės 
matė retą žmogaus žiaurumo 
pasireiškimo pavyzdį.

Arklys vežė sunkiai prikrau
tą vežimą. Įvažiavus blogesnin 
kėliau, arklys jau toliau nepa
jėgė vežti. Vežikas arklį mu
šė, kiek galėjo, arklys tačiau 
vežimo pajudinti iš vietos ne
įstengė. Tada vežikas uždegė 
skiedrų kuokštą ir pradėjo de
ginti arkliui pilvą. Arklys at
sistojo piestu, šokinėjo, mušė
si pavalkuose, bet vežimas li
ko vietoje. Inkvizitorius veži
kas nesiliovė deginęs arkliui 
papilvę: .sudeginęs vieną skie
drų kuokštą, degė kitą, kol pa
galiau publika pašaukė polici
ją, kuri vežikui surašė proto
kolą.

Lietuvos importas pre-
kili iš Lenkijos

KAUNAS. [Lž]. — Lenkų 
statistika rodo, kad 1926 me
tais j Lietuvą buvo importuo
ta Lenkijos prekių už 16.8 
milionų zlotų; • 1927 metais 
įvežimas pasiekęs 21 miliono 
zlotų. Svarbiausios prekės įve
žamos Lietuvon iš Lenkijos 
yra tekstilės dirbiniai (1926 
metais už 4 milionus, o 1927 
— už 6 milionus zlotų), pas
kui cementas ir cukrus. Len
kijos prekės į Lietuvą paten
ka per Dancigą, Vokietiją ir 
Latviją.



NAUJIENOS. Chicago. 111. Penktadieniu rugp» 10, ’28

Šalę elės elužes
(Jei nori dainuot, tai taip kaip 

“Šalę kelio vieškelėlio“)

šalę elės elužėlės 
gyvena Elzbieta.
Oi dūda ir vėl duoda, visiems 

duoda, kas tik prašo šiltos 
naminėlės.

Jų mylėjo burdingieriai 
ir storos kūmutės.
Oi dūda ir vėl dūda ir t.t.
Susirinko pas Elzbietą 
bunčius storų mamų.
Oi dūda ir vėl dūda ir t.t.
Ir naminės galionuką 
jos tuoj aus iškratė.
Oi dūda ir vėl dūda ir t.t.
Kai pasiuto šokinėti 
visos pusiau plikos.
Oi dūda ir vėl dūda ir t.t
O jų kalbos kalbužėlės— 
ką jau čia sakyti.
Oi dūda ir vėl dūda ir t.t.
Kai pavargo, atsisėdo, 
šiušus nusimovė.
Oi dūda ir vėl dūda ir t.t.
Laukia vaikai ir mergaitės, 
vyrai pačias keikia.
Oi dūda ir vėl dūda ir t.t.
O kūmutės vargdienėlės 
snaudžia, garsiai knarkia.
Oi dūda ir vėl dūda ir t.t.

—A. iš B.

Laiškas Padaužų 
Redakcijai

Gerbiamoji Padaužų Redakcija!
Prašome atkreipti dėmesį į 

šį musų prašymą. *įįiir'
Mes esančios sunkioj padėty, 

neturinčios darbo, esame lietu
vaitės inteligentės, tarnystės 
valdininkystės, negalime gauti, 
tai kreipiamės į Jus, šiuo pra
šymu.

Del sunkių gyvenimo aplin
kybių esame priverstos ieškoti 
rimtą apsivedimui draugą. 
Tiems, kurie skelbėsi Jūsų laik
rašty (prašomome) apsivedi
mui, prašome musų antrašus 
nurodyti, arba jų antrašus 
mums prisiųsti.

1) Esu juodaplaukė, mėlyn
akė, vidut. ūgio, 26 metų am
žiaus, našlė, mokanti visokį 
darbą.

Paieškau vyro: amžiaus nuo 
30 ligi 40 m., inteligentą, rim- 

žmogų, pastovų.
2) Geltonplauki—amžius 20,

ūgio vidutinio, panele.
Ieškau vyro, nuo 25 metų 

ligi 30 m., rimtą, inteligentą.
Antrašas: Lietuva, Kaunas, 

Laisvės Alėja.
—Baravy kaitės.

PADAUŽŲ REDAKCIJOS 
PRIERAŠAS

O kai dėl rimtumo, tai juo ži- 
lesnis, tuo rimtesnis. Be to, 
abudu turi po mažą fčlerį: vie
no koja yra trumpesnė už ki
tą, o kitas biskį neprimato. Bet 
žinote, jeigu gamta kiek kurį 
žmogų arba ir gyvulį nu
skriaudžia, tai ji už tai atlygina 
jam kitu kuo. Tas inteligentas, 
kuris yra šlubas ir turi vieną 
koją trumpesnę, tai jį gamta 
apdovanojo kita ilgesne koja. O 
tas, kuris neprimato ant vie
nos akies, tai tuo tarpu jis gė
riau mato su kita akia. Taigi 
galų gale pasidaro balansas ir 
deficito šiame atvėjyj nėra. 
Bet grįžkime prie pirmo musų 
paminėto punkto.

Kadangi, kaip jau minėjome, 
musų gyvenimo tikslas yra tik
tai žmonijai tarnauti, o ypatin
gai panelėms ir ponioms, ku
rios trokšta apsivesti, kaip žu
vis vandens, tad mes ir tar
naujame su didžiausiu atsida
vimu.

Kadangi daugelis panelių ne
žino, o dažnai ir nedrįsta į 
mus kreiptis ar tai dėl stokos 
pilietiškos drąsos, ar tai dėl 
biologinio transformizmo, ar tai 
dėl socialio determinizmo, ar 
dėl savo šalies ekonominio ne- 
išsivystymo ir,
Kadangi dėl šios priežasties mu
sų panelės ir moterys daug 
nukenkčia,

Todėl, vadinasi (palaukit, 
kaip čia tinkamesniais žodžiais 
išsireikšti), taip sakant, vadi
nasi, mes ne tik patarnaujame, 
bet ir prašome kreiptis į mus 
dėl patarnavimo visais savo 
pačių reikalais.

P. S. Geistina, kad jūsų pa
nelių kuodaugiausiai atsilieptų, 
o mes su mielu noru joms pa
tarpininkausime. Prie progos 
norime priminti, kad nuo šio 
laiko, rašydamos laiškus, vi
suomet kartu su laišku pri
šnekite ir savo paveikslą. Ki
taip jūsų prašymai nebus kon- 
sideruoti.

O Baltriene sakė jam: išgerk, 
Baltreli, gyvatinės ir bus ge
rai... Jurgis, žinoma, nelauks 
kol kokia kumutč jam gyva
tinės atneš: jisai žino kas jam 
sveika. Reiškia, reikia eiti per 
strytą. Visas blokas žino, kad 
Storakojienės naminė dusyk 
virta ir dar su italioniškais 
pipirais nudažyta—tai geriausi 
vaistai nuo vidurių. Jinai alaus 
visada didelį uzboną padeda ir 
pati muses nuvaiko. Jei galva 
skausta— ji ir pilių turi ir sel- 
cerio, o jei strėnas nugulėsi— 
ji kaip bematant pagydo savo 
braukymu ir šildymu. Pas ją 
susirenka gerų vyrų, kurie, ži
noma, moka visokių šaunių 
pasakų ir dainų, yra viktrola ir 
armonika ir pora atliekamų lo
vų, jei kam užeina noras pa
miegoti.

Reikia eiti, galvoja Jurgis— 
ant porčių bus galima pustuzi
nį išmesti, tai viduriai pasitai
sys ir miegas atsiras.

Kepurę ant galvos užsimovęs 
Jurgis nusitarė eiti per strytą. 
Pabarškino užpakalines duris, 
kurios greitai atsidarė, ir įlin
do į pažįstamą kičiną, kur jau 
draugai knapsojo, o kurna ba
sa tik pila ir kvoterius renka.

—Sėsk, Jurgi, prie pečiaus ir 
štai mesk ant drąsos, aš da
bar fundinu — pasveikino vie
nas vyrų. Jurgis, žinoma, ne 
veršis—piršto jam nereikia. 
Išgėrė. Storkojienė paėmė uz
boną, savo murzinais pirštais 
išgriebė ketvertą musių ir pą- 
davė Jurgiui. Jisai nusikosėjo 
ir porą gurkšnių ištraukęs pa
davė uzboną Džiovai.

Dabar Jurgis kaž ko nerima
vo. Kičino oras troškus: du
rnai, dulkės ir munšainas jam 
pradėjo akis ėsti, bet juk jisai 
negali būti piemeniu, kad dėl 
tokių niekų rugotų. žinoma, 
gerk dar daugiaus, tai neuž- 
uosi. štai Jurgio penkinė ant 
stalo. Storakojienė čiupt ir į- 
sikišo už pančiakos. Dar vieną, 
antrą, trečią Jurgis išgėrė. Da
bar kičinas jau kvepia.

»V'V ‘ <

Rodos, čia jau rojus ir tiek, 
nors augalų nesimato. Storko- 
jienės kojos jau gražios, žindo
ma kalė jau maloni, ir tarako

nas ir blakės tai taip sau pa
grąžinimo daiktai.

Šneka Jurgis, šneka kiti, o 
Storkojienė tik pila ir pila. Jei 
kuris neužmoka, tai pati kiek 
reikia pasiima...

Dainos ir armonika. Kas kaip 
moka, taip šoka. Storkojienė 
pasigriebusi Jurgį kaip pradės 
šokdinti, o tas vis artyn ir ar
tyn.

Dar daugiaus munšaino atsi
rado, bet musų kompanija jau 
nebesusikalba. štai lubos ju
da, sienos virsta, o tas floras 
kad lekia, tai lekia. Kičinas jau 
laivas...

Jurgis apsisprendė nelaukt, 
kol floras ir sienos jį paliks— 
jisai padėjo savo visą kūną 
prie dabar jau miegančios ka

ras jau ant vietos stovi, sienos 
truputį juda, galvą kažkas su
ka, bet šiaip viskas tvarkoj. 
Reiškia, ko čia laukt. Dar po
rą išgėrė, kad širdis atsigautų 
ir jau eina. Dabar juk strapa- 
liojimų gadynė, tai nėr ko bi
jot. Vargais negalais Jurgis 
atsidaro duris ir jau eina. Vė- 
jalis atgaivino ir Jurgis užsi
manė prisimint kas su juo at
sitiko, bet juk ką tu čia atsi
minsi...

Sienos truputį svyruoja — 
reikia prilaikyt, ką čia padary
si. štai jau ir saidvokas ir 
strytas. Reiškia reikia vėl per 
strytą eit. Gerai. Nusispiovė 
Jurgis, padėjo abidvi kojas ant 
saidvoko, bet siena siūbuoja.

Tegul griūva—kam čia jau ki
tų reikalais rūpintis. . Dar 
žingsnis pirmyn. Strytas ne 
platus, bet kur jis bėga? Ne- 
jau-gi Jurgis paiso, kur stry
tas bėga? Tegul bėga, kad no
ri.

Bet ot ta galva, kad ją pa- 
ralius paimtų. Jau vėl biesas 
ją suka. Tegul suka, bet tie 
prakeikti keliai linksta...

Susiubavo Jurgio kūnas. Su
braškėjo strėnos ir štai jisai 
nusitarė pulti ant saidvoko. 
Bet kvaila galva yra minkšta, 
o saidvokas kietas... Jurgis be 
žado, galva perskelta, o strytas 
nepereitas savo vietoje tebe
riogso. Tiktai kraujas jį raudo
nai pentuoja... —A. iš B.

Lena sako —
“Gerą Maistą Dar 

Geresniu Daro!”

Jurgis ėjo per atrytą
(Gyvenimo vaizdelis)

Eiti per strytą, ar ne — ot 
svarbiausias klausimas piliečiui 
Jurgiui subatos vakare. Bet 
kas daryti namie? Rytoj šven
ta—išmiegosi, o čia vėl pilve 
kaž kas rūgsta—kopūstai, kum
pis, duona ir bulvės stovi po 
krutinę ir neslenka žemyn. Per
nai Baltrus prisivalgė kopūstų, 

kurie jam širdį kaip replėmis 
sukabino ir naktį rado negyvą.

lės ir įsikibo j pečius koją. 
Greitai jam parupo vakarienė 
—kur dabar tie kopūstai — ir 
jisai iš patyrimo žinojo kas to
kiuose atsitikimuose darytina. 
Ir ot susijudino, .apsivertė ant 
kairio šono ir išpylė vakarienę 
ant pradeginto karpeto. Atbu
do kalė ir palindo po pečium. 
Jurgis sudejavo, pastūmė tolyn 
Džiano šiusus ir, tuziną blakių 
nudaigojęs, prisidėjo prie knar
kiančių kompanijos...

Nedėlios rytas. Jurgis atsis- 
stojo, susirado kepurę ir porą 
kartų nusispiovęs apsisprendė 
eiti per strytą į savo migį. Flo-

Tol. Boulevard 0214
Phimbing’, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. YUŠKA & CO.
4604 S'o. Paulina St., Chicago, III.

Karštos, Degančios 
Niežinčios Kojos!

ATAGISKAS išradimas prašalina 
skausmą, prakaitavimą, degimą 

kojų iš syk. Prašalina minkštus kor- 
nus ir sumušimus stebėtinai greit. 
Prašalina atsidavimą ir padaro ko
jas taip vėsias ir patogias, kad jums 
sunku ir tikėti! Nėra bėdos varto
jimui. Tik stebėtinai geras paude- 
ris kurį užbarstysit ant kojų. Su
teiks greit pagelbą. Parker’s Foot 
Care šiandie visose vaisti- OEa nėse ...................................... VvC

t,

6)

2)
3)
4)

Valdžios Tax 
Ekstra

Nėra Kito Tiesesnio Kelio Į Lietuvą 
arba iš Lietuvos į Ameriką kaip per 

KLAIPĖDA
— ANT — 1

BALTIC AMERIKOS LINIJOS
Važiavimas su vienu iš B. A. L. Laivų per Klaipėdą prie 

dabartinių aplinkybių yra malonus ir visai 
keleivių nevargina.

KODĖL LIETUVIAI VAŽIUOJA ANT ŠIOS LINIJOS?
Nepertraukiama kelionė iš porto j portą.
Nereikia trankytis geležinkeliais po svetimas šalis.
Lietuviškai galima susikąlbėti su laivo patarnautojais 
Geras valgis ir mandagus patarnavimas.
Kasdieną judami paveikslai ir koncertai.
Išpildomi laivo orkestros, įvairus žaislai, šokiai ir tt.

Kainos 
iš Kauno
Trečia Klesa

$125

Kainos 
j Klaipėdą 
Trečia kl. $107 
Į abi pusi $181 
Turistinė 3 kl. 
ar buvusią II kl. 

$122.00
I abi pu

si .. $203.50

Išplaukimai Laivų iš New Yorko:
“ESTONIA”............................. Rugsėjo (Sept.) 1
“POLONIA” .......................Rugsėjo (Sept.) 8

žinioms Kreipkitės i Vietos Agentą
BALTIC AMERICA LINE

315 So. Dearborn St., Chicago, III.

“Amerikoje
Daugiausia 

Parduodamas”

“Old Gold dailumas buvo labai aiškus”

Pasakė panelė Anne Morgan 
♦ 

Po bandymo cigaretų Užrištomis Akimis

Gavus jūsų laišką, Padaužų 
Redakcija skubiai sušaukė spe- 
cialį savo štabo susirinkimą ir 
su nepaprastu rimtumu svarstė 
šį jūsų prašymą, ypatingai 
kreipdama savo dėmesį į tai, 
kad kuogeriausiai ir kuogrei- 
čiausiai jums patarnauti, nes 
tarnavimas žmonijai — musų 
gyvenimo tikslas.

Daug yra nužiūrimų inteli
gentų jums kandidatų, bet la
bai maža yra, taip vadinamų, 
rimtų inteligentų. Išieškojome 
visus kliubus ir salinus, bet tik 
kozirninkų kliube, prie vieno 
stalo, užtikome du inteligentu 
su “poker face“. Rimtesnių už 
juodu, ypač kada koziruoja, var
giai butų kur galima rasti. Tik 
bėda tame su jais, kad jie ne
atsimena kada gimę, tai ir me
tų nežino kiek turi. Bet me
tus labai lengvai galima pa
dauginti ar pamažinti. Tas gy
venime didelės reikšmės neturi.

m i— ir.jcMscim.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldienfais nuo 10 v. 
ryto iki 2 yal po piet

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR!

Laike gegužio menesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai!

Visas darbas utsakytaa gerulio mėne
syj bus atliktas pigiomis kainomis. Tai 
yra perstatoma VIENODŲ KAINŲ Siste
ma musų apielinklų Deniai Ofisų.

SKYRIAUS OFISAS 
1800 S'. Halsted St.

VEIDAS
PRIPftr

DOMAS- 
JIE TURI 

TIKTI
Geriausia auksinis darbas oi % 

*6 Geriausios Auksinės Crowns __ S2.S0
yft Geriausi Auksiniai Fiillngs _  $2.60
$S Geriausi Auksiniai Tilteliai _  $2.50
$2 Alloy FilUnga _____ ____________ $1
$1 sidabrinal Fllinra_______________60c
Išvalymas dantų . ...... __........_.......... įOc

Šių kalnų negausite musų dldllamjam 
ofise. DIDYSIS OFISAS įsteigtas 23 me
tai atgal.
THE HAYES DENTAL OFFICES 

Ine. 
DR. T. T. WOOLLENS, Prei. 

826 South State St. 
Pitone Harrlson 0761

MISS ANNE MORGAN
Duktė mirusio J. P. Morgan, yru luini! panaši 
| savo žymų tėvą savo gabumu ir plačiu reginčių

Jus galit išrinkti juos... net ir tamsoje

“Dekoratorius vieni# syki man pasakė, kad. 
įvertinus kokį nors audinj arba vazą, rei
kia biskį pabūti užmerktomis akimis. Ir 
kad pasigerėjus kvapsniu perfiumy irgi 
reikia užmerkti akis... tuomet uostymo 
jautimas pasidaro geresnis. Tai buvo įti
kinantis pareiškimas apie užrištomis aki
mis bandymą. Kvapsnys ir skonis vieno 
cigareto buvo taip žymus... dailumas taip 
aiškus, kad aš išrinkau j j tuojau. Ir pasi
rodė, kad tai buvo OLD GOLD.

Blue Ribb «n 
Malt Extra et

4

FLAIN OR HOP F LAVOM E D

Siame moksliniame cigaretų bandyme už
rištomis akimis, rūkytojui* bando keturis 
vadovaujančius clgaretus. Jo yru klausia
mu tik vienus klausimui*: “Kur| Jum 
mėgstat gerinusiai?” Kodėl vienas .eiga- 
retus kiekvienu sykiu laimi? Kas sutelkia 
dėl Oll> GOLD tu skirtingą malonumą? 
Tie atsakymui labui paprasti: širdys lapų

Iš ‘tabako. Ne stori viršutiniai tabako la
imi iš tabako išdlrbystės... ne nuvytę apa
tiniai tabako lapai. Tik nialonlos ir 
švelnios Širdys lapų yru geros dėl OLD 
GOLD. Tik geru rųšis tabaku telkia dėl 
OLD GOLD kali* medus skoni. Nestebė
tinu, kini jie išlošia... net ir tuinsoje.

Padaryti iš širdžių lapų tabako 
išdirbystės

Pastatomas per 
Premier Malt Sales

Company
720 No. Michigan Avė 

Chicago, III.
Phone: VVhitchall

Gaukit Šitą
Lena Skudurų
Lėlę
Prisiuntė 10c su kuponu!
Dykai Virimo Knyga!
Prisiųsiu t Kuponą dėl Virinio Knygos Dy
kai kur telpa 2OO suvir* išbandytų pata
rimų skaniems valgiams ir saldainiams.

7807

I PREMIER MALT KALES CO. I
I 7UO N. Michigan Ąve,. hipi. C-433 

Chicago, III. Tel. Whlteball 7807
I įdedu 10c. pilnai apmokėti prisluntimą I
1 nesudužtamos. mazgojamos Lena Sitų- 1 
Idurų Lėlės (15 colių aur.i.

Kryžiukas dėl Lėlės 
Prtslųskito, Dykai, tą Blue Ribbon Malt ■

. Egtraet Virimo Knyyą.
Kryžiukas dėl Lėlės

Virimo Knyyą.
Kryžiukas dėl Knygos

Vardas

ŠVELNESNI IR GERESNI . . . NESUKOSESI IR VEŽIMĄ IŠRŪKĘS Adresas
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Penktadienis, rugp. 10, ’28 NAUJIENOS, Chicago, UI.

KORESPONDENCIJOS
Ratine, Wis.

SLA. 100 kuopos buvo susi
rinkimas rugpiučio 5 d., 2 v. 
po pietų, Union Hali. Narių su
sirinko pilna svetaine. Sus. pra
ėjo gana draugiškai. Visi nariai 
išreiškė liūdesį >del staigios mir
ties musų org. ižd. Tarno Paukš
čio. Mirtis jį ištiko, bet at
mintis paliko. Nutarta pasiųs
ti užuojautos laiškelis velionio 
Tarno Paukščio šeimynai.

Apkalbėta plačiai apie bu
siantį SLA. 10-to Apskričio 
metinj pikniką rugpiučio 26 d. 
Four mile road, , Root River 
Park. Nutarta naudai 100 
kuopos ruošti paskutinį pikni
ką rugsėjo 2 d. Kadangi tą pa
čią dieną išpuola ir kuojios 
sus., todėl dėl pikniko sus. ne
bus. Piknikas nepaprastas—du- 
beltavas: dieną ir naktį, 
nes ant rytojaus 3 rugsėjo iš
puola darbininšų šventė “Labor 
Day”. Suvažiavę svečiai galės 
be baimės ilgiau pabuvoti.

persiskyrė su šiuo pasauliu Su
sivienijimo iždininkas Tanias 
Paukštis, ir paprašė susirinku
sius atsistojimu pagerbti miru
sį narį.

Tuo susirinkimas užsibaigė.
J. A.

Baltimore, Md.
Tokhestere labai geros 

maudynės

Darbai

Kol kas pas mus darbai ėjo 
gerai. Dirbo beveik visose 
dirbtuvėse su maža išimtimi po 
10 vai. į dieną. Nash Motor 
Co. šiuo laiku padaro jx) 400 
automobilių į dieną ir toj dirb
tuvėj dirba viršlaikius —pleška 
dieną naktį dirbtuvė, bet per
matoma. kad už mėnesio antro 
turės darbai sumažėti. Bet šiuo 
tarpu gyvenam gerus laikus.

Rugpiučio 4 d. šeštadienį iš 
vakaro atvyko iš Rockfordo, 
III., svečiuosna ponų Ivanaus
kų visa šeimyna prie savo gi
minių p. Gliebių. Svečiai išva
žiavo sekmadienį po pietų na
mo.—M. Kasparaitis.

Beveik per visą praeitą sa
vaitę pas mus žmones vargino 
nepaprastai didelis oro karštis, 
kurie siekė net iki 96 laispnių. 
Sulaukus sekmadienio, kiekvie
nas kus tik galėdamas spruko 
į pajūrį ir lindo į vandenį, kad 
nors kiek atsivėdinus. Mes ir
gi sudarėme draugiją, kurioje 
dalyvavo sekantys asmenys: 
adv. N. Rastenis su savo pri- 
siega Jule, p-lė L. Feravyčiu- 
tė su savo businčiu vyru An
tanu, pp. Ona ir Tafilė ir ma
no Kazys. Atvykom prie prie
plaukos kaip aštuonios iš ryto. 
Nusipirkom po bilietą, užmokė
dami už “round trip” 50c. Su
sėdus j arką, jmsimatė ir dau
giau lietuvių, važiuojančių 
maudytis. Palaukus apie pen
kiolika miliutų musų arka bu
vo kupina žmonių ir keletą kar
tų nusibliovus traukėsi toliau 
nuo prieplaukos. Žmonės su
sėdo, kur kas tik gavo vietą 
ir braukė sau prakaitą nuo kak- 
tos: O saulė savo kaitriais 
spinduliais kur tik galėdama 
juos svilino. Važiavom virš 
poros valandų, taip sakant, ga
vom pilną vertę už savo kvo-

terį. Čia. matote, nesvarbu, 
kaip toli mes nuplaukėm, bet 
svarbu, kad dauginus nei porą 
valandų laiko sėdėjom “No
jaus Arkoj” ir plaukėm viršum 
vandenio. Vandens inžinieriai, 
kurie moka ir ant van
dens mylias išmatuoti, sa
ko, kad tai šešiolika my
lių atstumo nuo Balti- 
morė’s. Tolchesteris dėl poilsio 
ir maudymosi yra labai puiki 
vieta; aukštas kalnelis me
džiais apaugęs teikia gerą pa
vėsį dėl žmonių, o aplink graži 
rami jura. Vanduo švarus ir 
labai puiku maudytis. Nors 
svieto privažiuoja ir maudosi 
labai daug, bet vieta labai di
delė, tad vienas antro visai ne
kliudai ; nebent tie susispau
džia, kurie nori būt tokioj po
zicijoj, kad juos kas nors 
spaustų ir kutentų. Matote, yra 
visokio svieto ir jie visko už
simano. Musų visa kompanija 
vandenyje išbuvo apie keturias 
valandas, taip kad savo kunus 
išskalbėm kuopuikiausia, o 
saulė nugaras nusvilino tiek, 
kad dabar nėr ant ko apati
nius marškinius kabinti, nes 
visur skauda.-K. L.

nę, bet nieko nebegelbėjo. Pa
gulėjus apie savaitę ligoninėje, 
ji mirė. Velionė buvo da jau
na moteris, tik apie 30 metų, 
paliko viena našlaitį sūnų, ku
ris yra apie 8 m. Velionė palai
dota gana iškilmingai be baž
nytinių apeigų. Iš namų' 
ir j kapus palydėjo didelis bū
rys žmonių. Visi reiškė kuo 
didžiausį liūdesį dėl jaunos mo
ters mirties, o kartu reiškė 
užuojautą jos vyrui Jonui ir 
mažam sunui.

Tuo pat laiku pasimirė, tur 
būt, vienas iš didžiausių Balti- 
morės lietuvių Gričinas. Velio
nis buvo visu kūno sudėjimu 
nepaprastai didelis, ir tik iš šito 
atžvilgio buvo kuo plačiausia 
baltimoriečiams pažįstamas. 
Velionis buvo jau nejaunas 
žmogus, apie 60 m.

Musų graboriai pp. Kučaus- 
kas ir Grabliauskas dirba išsi
juosę, kad aprūpint laidojimo 
reikalais savo tautiečius. Abu
du graboriai yra gana gabus
žmonės ir turi platų patyrimą 
savo užsiėmimuose. Mirusius 
lietuvius beveik visus ir aprū
pina saviškiai graboriai.

—Reporteris.

Baltimore, Md.
Beširdė mirtis

Rugp. 4 d. pasimirė p-nia 
Kablienė, plačiai vietos lietu* 
viams žinomo Jono Kablio mo
teris. Velionė sirgo jau gana 
senai širdies liga, bet su pa- 
gelba daktarų beširdė mirtis 
vis buvo nuvejama toliau. Vie
nok paskutiniu laiku jau taip 
liko ligos pagauta, kad nors 
p. Kablis dėjo visas pastangas, 

1 pašaukė geriausius daktarus ir 
'atidavė ją jų priežiūrai į ligoni-

Milwaukee, Wis.
TMD. 60 kuopa ruošia šeimy

ninį draugišką pikniką rugpiu
čio 12 d. Lincoln Parke, Mil- 
waukee, Wis. Visi vietos ir 
apielinkių lietuviai kviečiami 
yra atvažiuoti pas mus į sve
čius, nes šis parengimas no dėl

Detroit, Mich.
Iš S.L.A. 352-tos kuopos 

darbuotės

ši kuopa laikė savo mėnesi
nį susirinkimą liepos 5 d. Lie
tuvių svetainėje. Susirinkimas, 
kaip ir visuomet, buvo trumpas 
ir tvarkingas.

Po valdybos raporto sekė ko
misijų raportai. Išvažiavimo 
komisija pranešė, kad gavo lai
vų kompanijoj laivą važiuoti 
ant Tiasmo salos. Taigi, jei tik 
nariai pasidarbuos parduoti juo 
daugiau tikėtų, tai kuopai liks 
gražaus pelno nuo išvažiavimo, 
nes kompanija duoda nuošimtį.

Ši kuopa turės antrą išvažia
vimą šią vasarą. Liepos 19 die
ną jau turėjo gana skaitlingą 
išvažiavimą ant Boobo salos. Jis 
buvo gan skaitlingas. Bet tai 
buvo tik draugiškas išvažiavi
mas. Kuopa finansiškai iš jo 
nieko nepelnė. Dabar gi bus 
kuopos vardu surengtas biznis- 
kas išvažiavimas.

Antra komisija raportavo, 
kad ji turi paėmusi Lietuvių 
Svetainę ateinančiam sezonui. 
Tai, nariai, dabar į darbą! O 
darbas bus pasekmingas.

Pabaigoje susirinkimo pirmi
ninkas pranešė liūdną žinią, kad

Važiuokite LIETUVON
S. V. Valdžios valdomais laivais. u

IŠPLAUKIMAI RUGSĖJY
S. S. President Harding ......................  Rūgs. S
S. S. President Roosevelt....................  Rūgs. 12
S. S. Republic ......................   Rūgs. 14
S. S. Leviathan ....................................  Rūgs. 15
S. S. George Washington....................  Rūgs. 19
S. S. America........ ’.......................   Rūgs. 28

Visi laivai, išskyrus Leviathan, tiesiai į Brcmen. S.S. Leviathan 
plaukia i Cherbourg.
Pirkite laivakortes į abi pusi.

Del smulkesnių informacijų klauskite vietos laivakorčių agentą 
arba rašykite pas

United States Elnes
110 S. Dearborn St., Chicago, III. 45 Broadway New York City

KĄ NORS GERO - DYKAI

pelno ruošiamas, bet vien tiktai 
dėlto, kad susiėjus dideliam 
būrely linksmai ir draugiškai 
laiką praleisti. Komitetas deda 
pastangas paįvairinimui turėti 
programėlį, o vaišių pas mil- 
waukiečius niekuomet nestokuo- 
ja. Prie TMI). 60 kuopos yra

susispietę patys rimčiausi Mil- 
vvaukės lietuviai. 60 kuopa yra 
ta ašis, apie kurią sukasi visas 
milwaukiečių tėvynainių vei
kimas.—Tėvynainis,

Kur nėra ašarų, ten siela 
miršta iš troškulio.

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 7:30 vakaro. 
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS

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

1618 West 18-ta Gatvė

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

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

KAIP SENIAI
Jus lankėte savo gimines ar draugus

kurioj nors šių apielinkių
J^ODEL neišsirengti pas juos. Arba, kodėl nepakviesti 

juos pas savę.
Nortn Shore Linijos traukiniai išeina iš the heart of 
the loop — iš pačio vidurmiesčio stoties kas valandą 
ligiu laiku j Milvvaukee, Racine ir Kenosha. Ir dar 
tankinus į kitus miestus (žiūrėk į paduotą sąrašą). Kai
nuoja mažai. Važiuodami tuo budu išvengsite susigrū
dimų kelyje. Išvažiuok taip anksti kaip tinka ir su
grįžk namo bile valandą.
Devynios patogios stotis patarnauja jums važiuojant 
Skokie Valley, žinomi savo garsiomis forest preserve 
ir golfo lauku. Kelionė į St. Mary of the Lake, Fort 
Shoridan, Great, Lakęs, kelionė į bilę vietą Fox Lake 
apielinkę, arba j Pietinį Wisconcin, ežerų žemę, arba 
paprastas pasivažinėjimas per laukus iš bile vienos 
North Shore stoties padaro smagų pasilinksminimą dėl 
bile vieno šeimynos nario.
Jeigu jus gyvenate arti bile kurios Rapid Transit Linijų 
(Elevatorių), jus tiesiog galite nuvažiuoti į bile vieną 
North Shore Linijos stotį. Yra šešios patogiai išdėsty
tos stotis pietinei miesto daly, be svarbiausios — cent- 
ralinės stoties, kuri randasi ant elevatorio stoties, 223 
So. Wabash Avė. (Wabash ir Adams), o šiaurinės stotis 
ant Grand Avė., Wilson Avė., ir Howard St., ant Ele
vatorių stočių.

Countryside Motor Coach Sujungimai
Reguliaris motor coach patarnavimas susijungia su 
North Shore traukiniais Waukegan arba Libertyville.
Fox Lake
Channel Lake
McHenry

Antioch 
Lake Vilta 
Deerfield

LakeZurich 
VVoodstock 
Northbrook

Wauconda 
Gurnee 
Techny

Iš Kenoshos motor coach eina j Powers Lake, Silver 
Lake, Paddocks Lake, Twin Lakęs ir Lake Geneva.
Nežiūrint kur nevažiuotumėte tik telefonuokite Central

Pradedu Biznį
1) REAL ĖST ATE, 2) Visokios 
rųšies: Apdraudą (INSURANCE): 
Nuo Ugnies, įrangų, Automobilių, 
Gyvasties ir kitų, 3) Surandu 
PASKOIjJį ant Pirmų Morjpčių.

Vesiu biznį per dideles, tvirtas 
ir teisingas kompanijos.

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

V. MISZEIKA 
Naujienos

1739 So. Halsted St. 
Tel. Rooaevtlt 8500

S............................................ I /

Jhh neturite patlkitl kitų žoilžInuiH. 
WennerHten« turi nuoHavij. ypatingi) 
Kkon|. tierlniiHi dalykai HUinaŪytl hh- 
vu ypatingu patentuotu bildu. Tai yra 
geriausia Ir Jum patia Kalite pertik
rinti kltiiH huvo namuose tik už 10c. 
mažiuliu. lAkirp h! kuponu (vienas ku
polui*, vienam kontiiinerliil). Jinai 
yra verta* 10c. pa* Hile dyler| perkant 
vieni) kėni) Weniieratena, Jeigu Jum hii- 
Hpėnite J| Hiniiinyti prlei rugpiučio 
JO dien>).

kuponas vertas 10c.

8280 ir jus gausite pilnus nurodymus.

Dykai “Outing” 
Patarnavimas

minltHA

4UMTM

The Outing and Recreation 
Bureau prie 72 W. Adams St., 
turi departmentą teikimui vel
tui informacijų apie visokius iš
važiavimus 100 mylių tolumo 
nuo Chicagos. Ekspertai pagel
bės jums suplanuoti patogią ir 
pigią kelionę, vieną dieną, sa
vaitę arba kiek tik norit laiko. 
Gausit pilnas informacijas apie 
žuvavimą, pasivaikščiojimą, lai
veliais pasivažinėjimą, golf, 
vaizdų apžiūrėjimą arba kitokį 
pasilinksminimą, kiekviename 
miestelyje arba prie ežerų kur 
daveža North Shore Linijos. 
Traukiniai . šios informacijos 
teikiamos veltui. Telefonuokit 
State 0080 arba atsilankykit į 
Biurą. Daugelis žemlapių ir iliu
struotų knygelių duodam veltui.

Milwaukee
Racine 

Kenosha 
JFinthrop Harbor 

Zion
JFaukegan 

North Chicago 
Lake Bluff 

Lake Forest 
Ft. Sheridan
Highvood 

Highland Park 
Ravinia 
Glencoe

Hubbard Woods 
JFinnetka

Kenibvorth
JFilmette

Libertyville 
Mundelein 
Northfield

1 Glenayre 
| Briergate 

JFoodridge

Chicago North Shore & Milwaukee Railroad Co.
The Road of Service

Downtown Station: 223 So. Wabash Avė. Uptown Station: Wilson and Broadway 
Howard St. “L” Station

.Telephone Central 8280 j »
Outing and Recreation Bureau—Consolidated Ticket Office, 72 W. Adams Street

J
pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
’Į'AI yra piuku jeigu gali taip 
1 ‘ padaryt, jo£ kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums fit| 
pirmin.

Pavyzdžiui, Jeigu žmogau^ 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenorams turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs iitikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždavinį* pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Lo«is, U. S. A.

Itchlng Skin 
HuicMy Relieved
Don’t tuffer with Eczema, Dandrufl, Pim 
plet, Blemishes and other annoying akm 
irritationa. Žemo antiaepcic liąuid U the sale 
aure way to relief. Itching often disappearo 
ovemight. Splendid for Sunbum and Poiaon 
Ivy. Ali druggisto 35c, 60c, $1.00.

žemo
FOR SKIN IRRITATIONS

Night and Moming to keep 
them CIcan, Clear and Healthy

Write for Free “Eye Care” 
ar “Eye Beauty” Book 

Marina <X, DejC IL S»9 B. Ohi« SuCk'iotv

For Cats and Wounds
Apsisaegoldt ■žsikretimo! 
Gydykit kožną žaizdą ar
ba įsibrėžimą sa iiuo ne
nuodijančia antiseptika.

į Zonite užmuia bakterijas.
Ir iigydo.

IŠNAIKINA
Kandis, Tarakonus, 
Blakes, Muses Ir 

Kitus Vabalus

. r
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SOVIETAI PATARIA LIETUVAI TAIKYTIS •
M*

Sovietų valdžios organas “Izviestija”, kaip prane
ša oficialė Rusijos žinių agentūra, “Tass”, neseniai įdė
jo straipsnį Lietuvos-Lenkijos ginčo klausimu. Tame 
straipsnyje bolševikų laikraštis sako, kad didžiosios 
valstybės dar prieš susirinksiant Tautų Sąjungos tary
bai, kuri vėl svarstys Lietuvos ginčą su Lenkija, daro 
spaudimą į Lietuvos valdžią, kad ji taikytųsi su lenkais. 
O jeigu Lietuva atsisakys taikytis, tai didžiosios valsty
bės paves Lenkijai “padaryti taiką”.

Bet koks yra Rusijos nusistatymas šituo klausimu? 
“Izviestija” rašo taip:

“SSSR karštai nori, kad Lietuvos ginčas su 
Lenkija butų likviduotas' neįžeidžiant Lietuvos su
verenumo. ” 5 ' V .«

“SSSR nesisolidarizuoja su Lietuvos valdžios 
pozicija, nes laiko, kad ši pozicija ' Lietuvai yra 
kenksminga ir ją išnaudoja prieš Lietuvą jos ne
priklausomybės priešai. Tečiaus SSSR nepakeliui 
su valstybėmis, kurios stumia Varšavą prie agre
singų žinksnių prieš Lietuvą.”
Taigi ir sovietų valdžia ndri, kad Lietuva atidary

tų savo sieną lenkams. Tik ji stoja už tai, kad tai įvyk
tų geruoju, o ne prievartos keliu.

Bet ką Rusija darytų, jeigu Lenkija, su didžiųjų 
valstybių pritarimu, užpultų Lietuvą?

leisdavo caro valdžia. O Vidurinėms mokykloms šiandie 
vargiai skiriama ketvirtadalis tų lėšų, kurias gaudavo 
vidurinės mokyklos carizmo laikais.

Mokytojų algos Sovietų Sąjngoje, anot Lunačars- 
kio, yra nežmoniškai žemos. Dauguma mokytojų gauna 
vos 65 nuošimčius to, ką jie gaudavo prieš bolševikišką 
perversmą. Gi universitetų profesorių algos nupuolė 
dar labiau: jie gauna tik apie 35 iki 40 nuošimčių tų 
algų, kurias mokėdavo caro valdžia.

Mokyklų trobos — sako švietimo komisaras — yra 
pasibaisėtinam stovyje. Lunačarskis, pagaliau, nurodo, 
kad sovietų valdžios biudžete skiriamos mokykloms su
mos pasilieka tokios pat arba eina žemyn, kuomet iš
laidos kitiems valdžios departamentams auga iš metų 
į metus, taip kad skirtumas tarpe išlaidų švietimo rei
kalams ir išlaidų pramonei, krašto apsaugai ir t. t. nuo
latos eina didyn ir didyn.

Šitie faktai yra pakankamai aiškus kiekvienam. Ir 
kadangi juos praneša pats bolševikų švietimo komisa
ras, tai jie turi daugiaus svarbos, negu visos komunis
tiškų agitatorių pasakos. Išvada iš tų faktų yra ta, kad 
švietimo atžvilgiu Rusija bolševikų viešpatavimo laiku 
nupuolė žemiaus to laipsnio, kurio ji buvo pasiekusi net 
carizmo gadynėje.

Ir ne nuostabu. Diktatoriško despotizmo sąlygose 
apšvieta negali klestėti.

Apie įvairius Dalykus :

TRIUKŠMAS RYGOJE

Lietuvos laikraščiai praneša, kad liepos mėnesio 
paskutinėse dienose Rygos apygardos teismas nuspren
dė uždaryt Rygos profesinių sąjungų biurą ir 19 ap
skričių profesines sąjungas, priklausiusias Rygos biu
rui. Teismo sprendimas yra motyvuojamas tuo, kad Ry
gos profesinių sąjungų biuras ir jo skyriai varęs prieš
valstybinį darbą ir gaudavęs tam tikslui pinigų iš so
vietų Rusijos. Paskelbus apygardos teismo sprendimą, 
policija padarė biure kratą ir suėmė 6 biuro narius ir 2 
transporto darbininkų sąjungos nariu.

Prieš šituos teismo ir policijos žygius visos Latvi
jos profesinių sąjungų valdyba išnešė griežtą protestą.

Beveik nėra abejonės, kad šitas užpuolimas ant Ry
gos profesinių sąjungų tapo padarytas tikslu sukelt su
irutę Latvijos darbininkų judėjime. Mat, Rygos profe
sinėse sąjungose, iš tiesų; bolševikai yra susisukę lizdą. 
Visos Latvijos organizuotieji darbininkai yra nusistatę 
prieš bolševikus, ir Latvijos profesinių sąjungų centras 
susideda iš socialdemokratų. Bet kuomet valdžia dabar 
užpuolė Rygos profesines sąjungas, tai kitiems darbi
ninkams tenka jas ginti. Tuo budu bolševikiški elemen
tai, ačiū šitam valdžios žygiui, gauna paramą iš darbi
ninkų, kurie bolšexdkams visai nepritaria.

Rudenyje Latvijoje įvyks rinkimai j seimą. Bolše
vikai j tuos rinkimus eis, užsidėję “mučelninkų” vaini
ką. Matyt, valdžia to ir norėjo, nes jai rupi, kad kaip 
galint daugiaus balsų butų atitraukta socialdemokra
tams, kurie seime turi trečdalį visų atstovų.

LUNAČARSKIS APIE MOKYKLAS RUSIJOJE

Mūsiškiai Maskvos garbintojai labai pyksta, kuo
met kuris nors laikraštis parašo, kad liaudies švietimas 
Sovietų Sąjungoje stovi žemai. Bet tegu jie paklauso, 
ką sako tuo klausimu pats sovietų švietimo komisaras, 
Anatolij Lunačarskij.

Pusiau-mėnesiniam žurnale “Revoliucija ir Kultū
ra” Lunačarskis šitaip piešia švietimo stovį Rusijoje. 
Pernai metais, sako jisai, reikėjo atmesti 18 nuošimčių 
aplikacijų norinčių įstoti į mokyklas, kadangi aplikan- 
tams nebuvo vietos mokyklose. Ir kas, anot Lunačars- 
kio, yra dar ayšiau, tai — kad nuo 1924 metų mokinių 
skaičiaus augimas nuolatos atsilieka nuo gyventojų 
skaičiaus augimo. Jeigu šitokia tendencija tęsis, tai 
1933 metais Rusija turės ne visuotiną privalomo mo
kyklų laukimo įstatymą, bet — didesnį analfabetų nuo
šimtį, negu kada nors buvo Rusijos istorijoje.

Toliau, sovietų švietimo komisaras apgailestauja, 
kad sovietų Rusija kiekvienam mokiniui pradinėse mo
kyklose išleidžia 25 nuošimčius mažiau pinigų, negu iš

Kaip i Ameriką yra ga
benami imigrantai

Kodėl europiečiai ir aziatai do
misi Meksika? — Kaip lietu
viai eidavo per rubežių. — 
Meksikos siena. — šmugeliu- 
vimas svaigalų. — Imigran
tų įvežimas. — Penki tūks
tančiai ,dolerių už vieno imi- 
ragnto įvežimą. — Turistai. 
—Fikty vės i vedybos. — Vieno 
kavalieriaus nelaimė.

Pasaulyj randasi tūkstančiai 
žmonių, kurie tam tikrais su
metimais yra susidomėję Mek
sika. Juos domina ne Meksi
kos politika arba einanti ten 
religinė kova, bet visai kas ki
ta. Los Sstados Unidos de 
Mexico, sako Albert Perry, ran
dasi prie Jungtinių Vi-kLijų, p 
tai labai svarbus dalykas. Pa
prastai manoma, kad jeigu imi
grantas dasigauna iki Meksikos, 
tai jam patekti j Ameriką ne
bėra sunku.

Tas manymas yra paremtas 
europiečių ir aziatų patyrimais 
su savo sienomis. Ką, saky
sime, darydavo lietuviai, kuo
met jie norėdavo važiuoti į 
Ameriką? Apie kokius ten 
pasportus retas kuris jų ir 
tegalvodavo. Jie paprastai 
vykdavo prie prūsų sienos, kur 
kontrabandistų buvo devynios 
galybės. Pastarieji, žinoma, 
palaikydavo gerus santykius su 
sienos sargyba, kuri už tam 
tikrą atlyginimą “nematydavo”, 
kaip emigrantai bėgdavo į Vo
kietijos pusę.

Pravedimas suvaržymo įsta
tymų labai išgarsino Kanadą, 
Kubą ir Meksiką. Ypač Meksi
ka pasidarė populiariška. Ka
nada turi savo anti-imigracijos 
patvarkymus, o Kuba nuo Ame
rikos yra atskirta vandeniu. 
Kas kita su Meksika. Imigra- * 
ei jos ji beveik nevaržo, o jos sie
na tęsias apie penkis šim. mylių. 
Taigi imigrantams įsigauti į 
Dėdės Šamo žemę yra visokių 
progų.

Nuo 1921 m., kuomet tapo 
priimtas kvotų aktas, laivų 
kompanijos pradėjo daryti la
bai gerą biznį. Laivai nespėjo 
vežti žmones iš Europos j 
Meksikos miestą Vera Cruz. 
Prie to dar prisidėjo kitas pel
ningas biznis— tai gabenimas 
iš Europos svaigalų.

Sienos sargyba yra tikras 
amerikoniškas produktas. Į but- 
legerystę ji žiuri pro pirštus. 
Francuzų laivai iš Bordeaux ir 
Havre veža į Ensenado krovinius 
šampano, vyno ir kitokių like
rių, kurių vertė siekia milionus 
dolerių. Oficialiai tie likeriai 
yra pristatomi Tia Juana ir 
Mexicali miestams, bet neofi
cialiai jie patenka į San Diego 
ir kitus Amerikos punktus. Au- 

tomobilįai su svaigalų kroviniais 
lengvai praslenka pro sargybi
nius, kurie prohibicijos įstaty
mus laiko juoku. Tačiau jie 
kitaip žiuri į imigracijos su
varžymą. Todėl gyvai kontra
bandai prasprukti yrą pusėti
nai sunku, ypač nuo 1924 m., 
kuomet tapo priimtas antras, 
daug griežtesnis, imigracijos į- 
statymas.

Dabar ne tik Meksikos siena 
yra budriai saugojama, bet ir 
apylinkės, ypatingai prie dides
nių miestų. Taip dalykams 
esant kainos už pervedimą per 
rubežių nuolat kyla. Pirma nuo 
imigranto buvo imama $50, vė
liau $100, o dabar $500 ar net 
$1,000. Prieš* kiek laiko netoli 
nuo Los Apgęlės buvo pagauti 
trys indusai, kurie, sakoma, už 
jų atgabenimą iš Meksikos į 
Ameriką šmugelninkams sumo
kėję po $5,000 kiekvienas!

Yra ir tokių šmugelninkų, 
kurie atveža i Ameriką nelega
lius imigrantes su lėktuvais. 
Už tokį patarnavimą jie ima 
apie $1,000. Tos rųšies trans- 
portacija daugiausia naudojasi 
kiniečiai, kurie, atrodo, yra 
turtingesni nfei į Meksiką at- 
vykstantieji lenkai, rusai, ita
lai, graikai ir kt.

Pagauti aviatorių-kontraban- 
distą su kroviniu yra beveik 
negalima. Kartas nuo karto 
yra naudojami militariški lėk
tuvai persekiojimui oro šmu
gelninkų. Bet kontrabandistas 
paprastai spėja paslėpti gabe
namus imigrantus. O kuomet 
nėra konkrečių įrodymų, tai 
jam lengva išsisukti.

Jsigavimas oru į Ameriką yra 
saugiausias būdas. Tačiau didelei 
daugumai imigrantų jis nėra 
prieinamas. Sumokėti $1,000 
retas kuris tepajėgia. Todėl imi
grantų gabenimo oru biznis 
nuolat mažėja. Patys kontra- 
bandistai ne labai temėgsta 
gabenti “gyvąjį tavorą”, jei
gu jie suranda ką kitą veikti. 
O gabenti kitokį tavorą visuo
met yra progos. “Sausai” 
Amerikai, kaip žinia, reikia la
bai daug “šlapių” dalykų alko
holinių gėrimų pavidale. Tad 
aviatoriai-kontrabandistai ir 
pildo krikščioniškus prisaky
mus: stengiasi trokštančius pa
girdyti, pristatydami jiems vi
sokio žmogų linksminančio skys
timo. Be to, daug mažiau tėra 
pavojaus vežti svaigalus nekad 
imigrantus. Paipuolus į bėdą, 
svaigalų krovinį galima įmesti 
kur nors į vąndepį, o su imi
grantu taip \ pasielgti visgi ne
paranku. Nors prie sienos ir ei
na visokie gandai apie tai, kpip 
vadai kartais apiplėšia ir nužu
do norinčius į Ameriką įsi
gauti imigrantus.

Tie baisus gandai ir aukštos 

patarnavimo kainos sulaiko 
daugelį imigrantų nuo kreipi
mosi į profesionalius šmugel- 
ninkus. Jie bando kitokių bu
du į Ameriką įsigauti.

Jiems paprastai pagelbsti jų 
giminės, kurie jau gyvena Ame
rikoj. Praeitą vasarą Colifor- 
nijoj buvo areštuoti du japonie- 
Čiai, kurie iš Meksikos šmuge
lio keliu įsigavo j Ameriką. Jie 
buvo apsirengę kaipo lauko 
darbininkai. Kadangi Califor- 
nijoj yra ir japoniečių farme- 
rių, tai tankiai jų tautos imi
grantus sunku pastebėti.

Amerikoj gyvenantys imi
grantų giminės paprastai va
žiuoja prie Meksikos sienos ir 
bando įvežti savuosius. Ir tan
kiai jiems tatai pasiseka pada
ryti. Mat, turistų suvažiuoja 
labai daug, tad sienos sargyba 
turi skubėti. O beskubėdama 
ji praleidžia ir “zuikius”.

Naudojama ir kitokios prie
monės imigrantų atgabenimui. 
Kaip žinia, Amerikos piliečio 
žmona gali atvykti į Jungtines 
Valstijas. Vadinasi, jeigu 
Meksikoj gyvenanti imigrantė 
apsiveda su amerikiečių, tai jai 
atisdaro durys į Šamo žemę. 
Apsukresnieji sumanė iš to pa
daryti sau biznį. Uždirbti šim
tą ar du šimtu dolerių juk 
kiekvienam malonu. Tad prie 
Meksikos sienos atsirado kava
lierių, kurie už pinigus gali ir 
su ragana apsivesti, žinoma, 
su tuo supratimu, kad po apsi- 
vedimo ceremonijos jiems su 
“žmona” nereikės gyventi.

Tas apsivedimas pagal užsa
kymą atliekama maždaug tokiu 
budu. Agentai parūpina “ka
valierių”, kuris už šimtą ar du 
šimtu dolerių važiuoja į Mek
siką apsivesti. Po vedybų ce
remonijos paprastai jaunikis 
važiuoja savo keliais, o jauno
ji—savo. Vėliau, kuomet visi 
dokumentai pristatoma kur rei
kia, jaunoji gauna leidimą at
važiuoti į Ameriką. Pas “vy
rą”, žinoma, ji nevažiuoja. 
Tankiai ji. tą vyrą vedybų die
noj mato pirmą ir paskutinį 
kartą. Praeina dar kiek laiko 
ir jaunoji gauna divorsą. Tada 
viskas tvarkoj.

Vienok tos rųšies uždarbiavi
mas ne visuomet kavalieriams 
užsibaigia taip laimingai. Prieš 
kiek laiko, pavyzdžiui, buvo 
toks atsitikimas. Vienas rusas 
“pąsilokamijo” uždirbti pinigų. 
Už $150 jis nuvažiavo į Mek
siką ir apsivedė su imigrante. 
Po to jis sugrįžo namo ir apie 
savo vedybas visiškai užmiršo. 
Praeina kiek laiko ir štai rusas 
gauna pakvietimą stoti j teismą 
ir pasiaiškinti, kodėl jis savo 
žmonai neduoda užlaikymą! 
Kad užglostyti visą reikalą, ru
sas ne tik sugrąžino $150, bet 
dar magaryčioms sumokėjo sa
vo “Žmonai” kelis kartus tiek. 
Tai tau ir uždarbis!—K. A.

Šokiai kaip vaistai nuo 
nutukimo

Pastaruoju laiku daug žmo
nių pradėjo tvirtinti, kad ge
riausias būdas suliesėti yra šo
kiai. Tam netikėdami rimti Hel
sinkio profesoriai padarė mo
kslinį tyrimą ir pripažino, kad 
šokiai yra geriausia ir greičiau
sia priemonė nusikratyti nerei
kalingu svoriu.

Ne kiekvienas šokis tam 
tikslui tinka.

Šokdamas mozurką per valan
dą žmogus nuo kiekvieno gyvo 
svorio kilogramo pameta 10,87 
kalorijų, — polką 7,66, — foks
trotą 4,78, valsą 8,99 ir t. t.

Tas išradimas laikomas labai 
svarbiu. Kiekvienas pradedąs 
tukti vyras arba moteris, pasi
naudodamas pigiausiu ir malo
niausiu budu, gali apsisaugoti 
nuo tukimo.

~ Kas besiginčydamas re
miasi autoritetu —- nenaudojusi 
protu, bet greičiau atminčių.

— Dėkinga gamta pasirūpi
na, kad visame kame turėtum 
ko naujo išmokti.

► ’

Skaitytojų Balsai
h   <

Kaip gali darbininkai 
išbristi iš vargo

Laikas butų darbininkams 
akis pramerkti, imti žiūrėti, 
kas šių dienų kapitalisitinėje 
draugijoje darosi. Jau kelintas 
metas darbininkai ir jų šeimos 
badauja negalėdami gauti dar
bo.

Pažvelgkime į angliakasių pa
dėtį Pažiūrėkime, kaip didžiu
mos miestų darbininkai šian
dien gyvena-—kiek jie uždirba, 
kiek jiems šeimynos užlaikymas 
kainuoja. O juk ir to mažo už
darbio negalima gauti.

Aš išvažinėjau keletą valsti
jų ir kalbėjau su įvairių pažiū
rų darbininkais. Visi dejuoja, 
kad darbas sunku rasti. O jei 
kuriems ir pasitaiko laimė kur 
I>orai mėnesių darbas gauti, tai 
kiek paprastas darbininkas už
dirba ?

Tokis darbininkas gauna už- 
mokesnio nuo 35 iki 50 centų 
valandai. Kiek gi jis uždirba 
savaitėje? Ne daugiau, kaip 
22 doleriu. Ir jei jis turi iš 
tos algos tris ar keturis vaikus 
išlaikyti, tai kokis to vargšo 
gyvenimas?

Kodėl Augmens 
Žalios Spalvos

Mes jau žinome, nuo ko par
eina daiktų spalva. Tuo budu 
augmens todėl yra žalios, spal
vos, kad iš visų spektro spin
dulių atstumia beveik išskirti
nai tik žaliuosius, o kitus visus 
įsiurbia.

Mums dabar svarbu išalkin
ti, ar tai tik atsitiktinis reiš
kinys, ar turįs kokį pagrindą, 
ir kodėl būtent augmens dalį 
saulės spindulių įsiurbia, o da
lį atstumia.

Spektras ne perdėm turi vie
nodus ypatumus. Ištyrus tuos 
ypatumus įvairiose jo dalyse 
pasirodo, kad kiekviena dalis, 

i kiekviena spalva turi skirtinų 
savumų. Jei pradėję nuo fio- 
letinio spektro galo jautriu ter
mometru imsime tirti jo dalis, 

■ pasirodys, kad termometras 
kils sulig tuo, kaip artinsis prie 
raudonojo galo ir pasieks aukš
čiausią laipsnį tuoj už raudo
nojo spektro dalies ruožo. Spė
jama, kad tenai yra dar kokių 
nematomų spindulių, kurie ski
riasi nepaprasta šilimos energi
ja. Jie vadinami—infraraudo- 
naisiais spinduliais, o visas rau
donasai spektro galas, suside
du iš infraraudonų jų, raudo
nųjų, oranžinių ir dalies gelto
nųjų spindulių vadinas— šili
mos galu. Priešingas fioleti- 
nis spektro galas, skiriasi savo 
ypatinga chemine energija. Ir 
čia, tuoj už fioletinio spektro 
dalies ruožo, cheminė energija 
didžiausia. Spėjamieji čia ne
matomi spinduliai vadinami — 
ultrafioletiniais, o visas tas 
spektro galas, susidedąs iš ul- 
trafioletinių, mėlynų ir dalies 
melsvų spindulių vadinas — 
cheminiu galu.

Augmens auga, plinta ir gy
vena saulės energija. Jie ima iš 
oro angliarukšties ir deguonies, 
iš dirvožemio vandens ir mine
ralinių druskų, žodžiu, minera- 

Jinę medžiagą perdirba organi- 
'ne, iš kurios susideda jų kūnas 
ir syvai. Kad atliktų tą sudė
tingą darbą, jiems reikalinga 
energija, kurią jiems ir teikia 
saulė. Saulės spinduliai duoda 
žemei šilimos ir cheminės ener
gijos, kurią augmenys ir nau
doja, paversdami mineralinę 
medžiagą organine.

Įsižiūrėję dabar į spektro su
dėtį matome, kad iš septynių 
jo spalvų, lygiame nuo abiejų 
galų atstume (skaitant spal
vas) kaip tik ir yra žalioji 
spalva. Ir kadangi ji turi ma
žiausia kaip vieno, taip ir kito

Todėl ir smulkesniems biz
nieriams sunku gyvenimas pa
daryti. Jei darbininko moteris 
nueina krautuvei! su vienu do
leriu, tai Ji negali paimti pre
kių už du dolerių, nors krau- 
tuvninkaš dar taip mėgintų jai 
daugiau tavoro įsiūlyti.

Kai darbininkai nedirba, tai 
ir biznieriams pasidaro sunku 
verstis.

Mes matome kas šiandien po
litikoje darosi. Kapitalistai no
minuoja valdininkų vietoms 
tokius žmones, kurie, jie gerai 
žino, tarnaus jų klasei. Tegul 
tie kandidatai bus demokratai 
ar republikonai, vis jie tarnaus 
kapitalui.

Dabar ateina laikas preziden
tą rinkti. Laikas todėl ir dar
bininkams pabusti, pasižiūrėti 
už ką jie balsuos. Pasižiūrėti, 
kad jų balsai nenueitų tiems 
kandidatams, iš kurių jie nieko 
gera negali tikėtis. Nors yra te
kių dirbtuvių, kuriose darbinin
kai verčiami balsuoti už tam 
tikrus politikierius, bet mes 
privalome suprasti savo padėtį. 
Darbininkų niekas neišgelbės. 
Tik jie patys tegali išsigelbėti 
eidami tais keliais, kuriuos nu
rodo socialistų partija. Todėl 
darbininkai ir turėtų balsuoti 
rinkimuose už tos partijos iš
statytus kandidatus.

—J. S. Jarus.

spektro galų savumų,—ji aug
menims nėra reikalinga. Todėl 
augmens ją atstumia, jie 
mums atrodo žalios spalvos.

Augalų žalumas turi kuo 
įvairiausių atspalvių: pradedant 
nuo gelsvai-žalio ir baigiant 
tamsiai-žaliu su melsvu atspal
viu. Matyti, augmens dalį gel
tonųjų ir mėlynųjų spindulių 
lygiai atstumia. Spėjama, kad 
pareinamai nuo klimato, dirvo
žemio ypatybių bei drėgmės, 
augmens, kad apsisaugotų nuo 
pernelig didelio šilimos ar che
minio saulės šviesos veikimo, 
košia, jei taip galima sakyti, 
saulės šviesą.

Įprasta manyti, kad augme
nų spalva pareina nuo chloro
filo, tam tikros medžiagos, ku
rios yra lapuose ir apskritai 
visose žaliosiose augmenų daly
se. Bet pasirodo, chlorofilo pa
galba augmenims tik įsiurbia 
reikalingus spektro spindulius. 
Spirite chlorofilo dalelytės lie
ka bespalvės, o spiritas įgauna 
žalios spalvos. | Tat pareina nuo 
to, kad chlorofilas ištraukia iš 
spirito dažančius jį pigmentus.

Chlorofile tokių pigmentų yra 
trejopų: du geltonai-oranžinės 
spalvos ir vienas— mėlynai-ža- 
lios. Mėlynai-žalio pigmento 
pagalba augmens įsiurbia rau
donuosius ir oranžinius spindu
lius, kuriuos vartoja svarbiau
siai sau maisto medžiagai — 
cukrui dirbti. Geltonai oranži
nių pigmentų pagalba augmens 
įsiurbia fioletinę mėlyną spek
tro dalį, kuri anglų, prof. šta
bo įrodymu, yra ta jėga, kuri 
tartum, paleidžia augmenyse 
patį mechanizmą dirbantį cuk
rų.

Kokios didelės reikšmės aug
menims turi kraštutinės spekt
ro spalvos, įrodo žinomas ban
dymas: paparčių kilimas, pri
dengtas žalio stiklo papuru, 
lengvai prieinant grynam orui, 
trumpu metu nulėpsta lapus, 
pradeda vysti ir nunyksta.

Žalia spalva yra vienintelė, 
kuri nereikalinga aumenims, 
todėl nenuostabu, kad ji yra 
atstumiama.—P. Vainoras.

—Kaip geležis nevartojama 
surudyja ir vanduo sustingsta 
ir šaltyje suledėja, taip ir pro
tas be lavinmno pagenda.

Silkė iškarto meta apie 30,* 
000 ikrų, forelė — 1,000, lyde
ka 100,000, karpas iki milijo
no, o mažoji stintė tik’ 100.

t
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MOTINA
(Iš “ciklo”

Kas vakarą, kiekvieną tylią 
skausmo ilgesio naktelę, kada 
jaučiuos pasauly vienai viena ir 
nėr kam paguosti širdelės.

Atplauki tu, mano mieliau
sia, iš nežinomos šalies!

Tyliai liūdesio sparnais ma
ne keli į laimės svajonių šalį, 
g-lnutli. buriuoji.

Spindulėtomis rankomis glos
tai vargšę galvutę ir tyliais pa
guodos žodeliais sielą ramiau 
buri.

Mokini, kaip mažą vaikutį; 
mokini užmiršti viską ir mylėti 
visą pasaulį, gėlių kalbą supras
ti, ir rasužės dainas ir medžių 
liūdesį, ir giružės šnektą, ir vė
jelio sapnus, ir lakštutes dainas, 
vergų dejones ir bedugnių gel
mes.

Tu viena mane tik lankai.
Ir kaip seniau niūniuodama 

dainelę laimužės sapnais mig
dai ir džiaugsme begaliame no
rėsiu ant tavo kelių padėjus 
galvelę užmigt amžinai amžiaus 
miegu.

Svajonės neša mintis, 
o aplinkui tylu....
Aš tau mintyse godeles du

rneles skelbiu,
Dalužei skundžiuos ir 

ilgiuos,
Motute mano brangi, 
Tu mane viena* lankai. 
Ir tylią nemigo naktelę 

sužeistą ramini....
Gaivini ją, kad vėl pakilus ei

tų tvirtai akmeniniu gyvenimo 
keliu ten, kur tiek verksmo, 
tiek vargo, tiek ašarų, dejuo- 
nių; kad varguose kitų užmirš
tų savo dalį, kad ramybėje kitų 
atrastų savo laimę. O motinėle 
mano, tu tyliais širdies žode
liais mane ramini, lyg glaudi, 
bučiuoji ir rodai skaisčią tolimą 
aušrelės kelią.

Tu mane vieną ramint ateini.
Tu mane lankai....
Iš šviesios nežinios šalies at

eini....

tavęs

sielą

* * *
Vėjas verkia, dejuoja....

juoja kartu su mano siela!
Dejonėj ir ašarose skęsta to

liosios praeities laimė, visos 
svajonės ir pliki, nuogi laukai.

Tavęs nėra!
Tu tyli.
Tyliai svyra, vysta ant piani

no tavo ranka nuskintos gėlės.
Gaidų eilės žiuri, nori tarti 

savo svajones akimis, kad kla
višai užgauti praneštų jas sty
goms.

Tylu, taip kankinamai tylu.
Slenka pasieniais tamsus še

šėliai, slepiasi nuo gęstančios 
dienos šviesos.

Už lango sustoję ilgiasi prieš 
vakarinio oro bangos siūbuoja 
linguoja ant vėjelio sparnų, lyg 
ko tokio, kas jau praėjo, ko jau 
niekad nebus.

Ilgisi stygos....
Tyliais žingsniais įeisi tu.
Kaip liūdnai žiuri tavo akys, 

tokiu amžinu budėsiu, kurio aš 
pirm atjaust, suprasti nemokė
jau.

Ir juo labiau šiandien man 
liūdi siela. Noriu aš slenkt ant 
kelių prie tavęs tokios šviesios 
ir tylios, motute! Tarti tau no
riu, kaip tave regint džiaugsmu 
banguoja siela....

Jog tu vėl sugrįžai....
Bet oro bangos rakina man 

kristalai dengia

De-

guoja, negirdėtais amžiais, 
paukščių dainos slenka ir plau
kia, putojas gyvenimo upės 
bangos.... Tyliai lenkiasi prie
drebančių stygų tavo galva, 
rankos paremia ją ir lyg giliai, 
giliai susimąstai....

Motut! Ko liūdi.... tyliai ko
liūdi....

Atėjus iš šviesos žalios ko ty
liai rymoj i...

Ar liūdna tau skirtis vėl su 
manim....

Ar apie sūnelius savo, kaip 
seniau susigraudinus rymoj i?.... 
rupestely ašarėles lyg, kad iš
sklaidyti jie, lyg tie rudenėlio 
lapai šiaurės vėjų, po visą pa
saulį sūkurio audroj baisaus 
karo ?

O persiskyrimo smūgiai, kaip 
seniau tau ilgesiu sielą rakina...

Motut, mano miela, ko lindi?.. 
Ko rymoj i?....

Ramunėlio žodeliu noriu Tau 
tarti ir drauge durnoj us ilgesy 
liūdnai verki.... žiburio raus
vos šviesos juosta skverbiasi 
kambarin.... Kas tai? tylu, tuš
čia, buvai čia tokia šviesi, tyli, 
miela ir nėr vėl tavęs....

Tylaus ilgesio minty ūžia, 
siaučia, blaško sielos gelmę....

Ir begaliniam ilgesy skrenda 
į tolimos praeities laimės šalį, 
kad ant slenksčio buvusių švie
sių dienų nors gailesty paverkt 
ir apglėbus juodą duobę norė
jau palikti, kad neskirstytis ir 
sieloj vis drauge gyventi.

Ir atplaukė gyvenimo tolimo
sios bangos.

Ir nunešė nulingavo mane 
nuo kapelio.

Nauju taku liūdesio liepė vie
nai eiti....

Beraudant, bedūmojant tolyn 
vėl keliauti....

Oi... užtemo... nusileido skais
ti man saulelė.

Ir nuvyto besiskleisdamos 
kuo skaisčiausios gėlės.

Tylius sapnus ramunėlio
Vėjai išnešioja
Ir laimužė dalužėlė skausmas 

užkerėjo
| nedalios dalužėlę, kietą ak

menėlį....
Taip gegelė raibonėlė vyšne

lių sodnelyj.
Liūdnai rauda, ir dienelių 

skaičių berokuodama ant šake
lių siūbuonėlių gailiai sudejuo
ja.

Taip širdelė gailesty tyliai 
sopa.... gelia,

Tarp durnelių, dainužėlių 
ašarėlės

kaklo pabėriau, nuridėjo per žo
leles, aukseliu sužibo, lyg lai
mužė, kur sužibus, tolyn pasi- 
sliepė.

Ir nukrito nuo mėlynės auk
sinės žvaigždelės ir apsiverkė 
beplaukdami pilki debesėliai.

A
Mano miela motušėlę toli nu

lydėjau,
Į tolimojo kraštelio neregio 

rūmelius....
Amžinąją kelionėle......
I smėlio kapelį.....
Kur pušelės sesutėlės pasakė

les štamas, vSjužolls beat ISk- 
dams griaudžiai rauda ir kas 
rytą vakarėlį Žolės rasa verkia.

Ir padėjau ant kapelio Šaltą 
akmenėlį, savo jaunąja širdelę, 

Laimę ir dalužę.
Apipyniau asai kapą gailioms 

ašarėlėms, svajonėlių durneliais, 
griaudžiomis gaidelėmis....

lango gūžtelėj apie tave klau
sia, kalba su vėjeliu.... Obelai
tės Žydi, baltas šakas lenkia, 
žiedų lapai byra, tyliai svyra, 
lenkias apie tave Šnibžda....

Upelis gurkliuodamas savo 
takų bėdai sako, kaip atėjus ant 
krantų dūmojai, ašarėles liejai, 
liūdesy rymojai....

šalti akmenėliai, ir 
vęs gaila, o aš, kaip 
tavęs, ntraudosiu....
tu sieloj palikai su manimi.

Motute! senute, meiluže tu 
mano!....

Nuskyniau darželyj ką tik 
pražydusią gėlę, aplankiau tik

Bet čia kažkas užkabino, tai 
motutė klausia; ar tai miegas 
tau, mažute, taip galvelę lenkia.

Ugnis temsta, durnai nyksta, 
ratelis sustojo.... Ir galtą mie
go lovutę mamutė paklojo, ir 
ant saldaus nakties miego ran
ka jos žegnoja, rūpestingai man 
galvutę glosto ir Bučiuoja.....

Man jau t akis miegas lipdo, 
liet aš noriu klausti, kur nujo
jo bernužėlis, ar laimutę rado...

Ryt su saule atsikelsi, mano
ji miegalė, aš vėl bursiu, vėl 
kalbėsiu naujas pasakėles....

Malonus laimės dienij atmini

mai, jus šiandien lyg pasakos, 
stebuklai žavėjat mane!..... ra-,
munėlį nešat, žadinat skausmo supiltą smėlio naują kapą

9 afe*aaa«.^«aaW

apatijoj užšalusią sielą!.... J .

tiems ta- 
neverksiu 
Visuomet

verkia.
Tas kapas, tai kapas mano 

meilės, mano laimės.
Tai visa, kas liko man bran

giausio pasaulyj.
Tai mano rūmai, kur sielvar

te atėjus galiu tyliai dūmoti, 
tai mano šventovė amžių tylu
moj, tai mano globėjas šiai da
liai ntdalužėi.

DOUBLE 
p ^DUICH

riedą....
♦ * *

mano saulutė!
rūtelės!

Užtemo
Nuvyto
Vingiuotus rašto takelius aša

rėlės kloja,
Audimėlio svajonėlių siūleliai 

nutruko!
Gintaro skaičius karolius nuo

tik regiu, kaip 
žvilgterėjo lyg

jėgas, ašarų 
akis migla....

Lyg migloj 
liūdnos akys 
keisčiausia gėlė, nušvinta lupo
se nusišypsojimas tylaus liūde
sio....

Ir tyliais žingsniais slenki, 
kaip seniau prie praverto pia
nino, spindulėtos rankos užgau
na seniai seniai jau tylinčias 
stygas....

Ir nuplaukė daina stebuklų....
Nyksta namų sienos....
Nyksta tamsus skausmo, abe

jonių šešėliai.
Saulutės, kaitruolės šviesoj, 

žalioj pievoj gėlių galvutės Ii n-

Tai tavo balto smėlio kapas.
O aš kasdien jam baltas sva

jonių gėles nešu ir tavęs il
giuos....

Oi kad gera ir malonu buvo 
mano širdelei, kaip motušės pa
sakėles širdį man žavėjo.

Aplinkui taip tylu, tamsu, 
sukasi ratelis, seno pečiaus aiš
kios durys meta kibirkštėles, 
štai ratelis sudejavo, pasaka 
nustojo, krosnies ugnis taip 
raudona auga ir plėtojas.

Aš bijau praverti lupas ir 
tarti žodelį, kad nevyktų švie
sus burtai mane sužavėjus, lau
kiu, rodos, pasakėlę vėl mamutė 
tęsia.....

Mintys mano sužavėtos gra
žiausiai lekia, slenka toli, lyg 
pilkieji durnai, kur ant juros 
baltos kraštų šviesus stovi rū
mai. Iš saulutės spindulėlių, mė
nulio audimo.... Rasos lašais
stogai dengti, žvaigždelių lange
liai, žemčiūgo langinės, gintaro 
durelės....?

Ten aukštai aukštai gyvena 
jauna karalaitė šviesaus žalčio 
nevydono sirgdama dejuoja....
Grąžo baltąsias rankeles nemi- 
gio nakteles.... iš auksinės švie
sios kasos plaukų plonus siūlus 
verpia, o iš gailiųjų ašarėli^ 
audimėlį audžia.... Laukia jau
no bernužėlio, narsaus sakalė
lio, kad ją jauną užvaduotų mo
tušei grąžintų.... šviesiu keliu,
laimės plentu joja bernužėlis, 
žiba aukso pasagėlės, mirga ke
purėlė.

Joja, joja bernužėlis vaduoti 
mergelės, vietoj rūtų vainikėlio 
veža nuometėlį....

Ir prijojęs prie aušrelės žirgą 
sustabdino, šviesios saulės duk
relės, laimės kelio klausė....

Nors tu toli, nors tavęs nėra, 
btt kiekvieną valandėlę esi sie
loj su manimi!....

Visi daiktai, kur primena ta
ve, ir gėlės, kurios tuomet žy
dėjo, rodos, šnabžda ir kalba, 
kad jose liko tavo dalužė sielos..

Ar mintį nuliudusią daina ra
mino — tavo balsas jai žode
lius negirdėtus buria.

Ar užgaunu stygas — tai ta
vo rankelės jau akordus pina 
liudėsy vaitoja....

Ar nuraunu gėlę, jos lapeliai 
svyra, tyliai lenkias, byra, apie 
tave kalba, tave mini.

Paukšteliai aplankė mano lan- 
gužėlj, mažosios kregždytės prie

Nuvyto balta gėlė, užmigo ir 
ji amžių miegu.

O vėjas žaidžia kapo smėly
je....

Kodėl nulinko senų pušų ša
kos ir verkia lietum mėlynas 
aukštas dangus?

Liftdesyj kenčia siela, ilgėsyj

Kam žydi gėlės, kam paukš
čiai taip linksmai čiulba, saulu
tė kaitina, šviečia aplink

Tavęs nėra....
Negi jau ateis pavasaris vai

nikai išsipuoš.
Vasarėlei laimę burs, lapų 

žiedais, javų varpoms....
Ir viskas eis, kaip ėjo gyveni

mo banga....
(Bus daugiau)

II
DOUBLY GOOD
Reikalaukite Premijų Katalogo

OLO QOLD
JUOKAI

MEILUŽIŲ BARNIAI 
JURGIS. — Kodėl Jack ir 

nesusitaiko ?
KATRfi. — Sh! Jiedu norėtų su

sitaikyti, bet nekaip negali prisiminti 
delko jie susipyko.

Laura

MAISIE. — Mamyte, kode! jauno
ji visuomet dėvi baltą rūbą?

MOTINA. — Mano miela, mes vi
sados dėvime baltą, kuomet mtims 
linksmą, ir juodą i^ibą, kuomet mes 
liudyme.

MAISIE. — O, tai štai kodėl jau
nasai visuomet dėvi juodus rubus.

...Bet — rūkykit Old Gold cigare* 
tus — Išrūkysi vežimą ir kosulio ne
turėsi. Šiame laikraštyje telpa Old 
Gold cigaretų komiški skelbimai, 
piešti žinomo piešėjo Briggs. Pasi
žiūrėkit, perskaitykit ir dasi žinokit, 
kad “Išrūkysi vežimą ir kosulio ne
turįs!.’’

Nedarykit Žaislo 
Iš Savo Kūdikio

— Kudikai Turi Nervus
Rašo RUTH BRITTAIN

Didelį dal j nerviškumo galima 
susekti paaugusiuose vaikuose, kad 
jie turėjo perdaug didelį stimulia
vimą savo kūdikystėje, ir tame 
priežastis gludi, kad kūdikiai buvo 
vartojami kaipo žaislas tėvų, gimi
nių ir draugų. Su kūdikiu galima 
žaisti, bet ne daugiau kaip penkio- 
liką minučių Iki valandos kiekvie
ną dieną. Virš to jei kūdikis yra 
verčiamas perdaug kvatoti, krykš
tauti, dėl to jis kaip kada pradeda 
vemti, tas kūdikį perdaug įrituoja 
ir jis verkia arba nemiega.

Bukštumas, verkimas ir kūdikio 
nemiegojimas gali būt lengvai pra
šalinama elgianties su kūdikiu at
sargiau, bet kuomet negalit numa
nyti kodėl kūdikis yra neramus, 
tuomet duokite jam keletą lašų gry
nos, nekenkiančios Castoria. Malo
nu yra žiūrėti, kaip greit nurami
na kūdikio nervus ir jis greitai už
miega; vienok jose nėra gyduolių 
nei opiates. Tai yra grynai dar
žovės — receptas randasi ant vy- 
nioklio. Vadovaujanti gydytojai už
rašo jas nuo colic, choleros, diarr- 
hea, užkietiejimo, gasų viduriose ir 
žarnose, karščio, nemigės ir kito
kių suirimų kūdikystėj. Virš 25 mi- 
lionai butelių išvartojama į metus 
ženklina jų didelį populiarumą.

Su kiekvienu buteliu Castorijos, 
jus gausite knygutę Motherhood, 
vertą savo svarumu kaip auksas. 
Tik žiūrėkit Ohas. H. Fletcher’s 
parašo ant kiekvieno pakelio, tuo
met jus gausit tikrą Castoria. Taip
gi randasi daug imitacijų.

Naujienų

Bus

Rugpjūčio 26
I

Gražuolių
KONTESTAS i
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Stickney Darže

MŪRINIS arba MEDINIS
Geros rųšies pastatyti garažai

$10 jmokėti
24 mėnesiams išmokėjimui

Mes specializuojamos budavojime 
garažų, narčių, sunparlor, pakeliam 
namus, dedam cementinius pamatus, 
pertaisome ir statome vasarnamius.

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

Į Į Garažas

Į Į Porčius
Į Į Namo pakėlimas

Cementinis pamatas

Abelnas pertaisymas

Į Į Naujas namas ir finansavimas

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

kurį

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

zQuality Construction Co,
North Shore ofisas ir Yardai 

4538 W. Addison St.
Telephone Avenue 4718

RADIO PARODA
Nauji vėliausi modeliai Elek

trinių Radijų 1928 geriausiu pa
saulyje išdirbisčių:

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

Nauji Gulbransen Registenng 
Pianai.

Nauji modeliai gražiausių ir 
geriausių pianų —1 Artonian 
Grand.
Panešamos Grojamos Victrolos 
naujos, kaina tiktai po $8.50.
, Nauji Rekordai Babravičiaus, 
Vanagaičio, Pilkos, Menkeliu- 
niutės ir kitų.

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

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

Chicago, III.
Tel. Boulevard 4705
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6aug 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.

<

1

Aplikacija
Aš noriu dalyvauti “Naujienų” rengiamame gražiuolių 

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

Vardas, pavarde

amžius

užsiimimas

Adresas

(metų), svoris aukštumas

* kur gimus

A**W»*/M»**M*

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

jienose”.

os nebus skelbiamos viešai. Jos reikalingos tik K6- 
■ Paveikslai priimtų aplikančių bus talpinamos “Nau-

Stickney, III

Gražuolės
Siuskit savo paveik- 

aplikacijas 
” Pikniko

sius ir 
“Naujienų 
Komitetui!

Jau atsišaukė keletas gražių 
lietuvaičių, kurios dalyvaus 
Gražuolių Konteste “Naujienų” 
Piknike, bet dar yra vietos dėl 
keliolikos daugiau. Tai bus pir
mutinė proga gražioms lietuvai
tėms įsigyti gražuolės vardų ir 
dovaną už gražumą iš “Naujie
nų”. Išpildykit aplikaciją tel
pančią “Naujienose”, kitoj vie
toje ir prisiųskit tuo jaus “Nau
jienų” Pikniko Komitetui.

I
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Suėmė 17 jaunuolių da
linusių milicininkams 

komunistų atsi
šaukimus

įsa-

Japonija dalyvaus pa
saulinėj parodjo 

Chicagoj
Atvykę iš Japonijos žymus 

finansininkai, o taipjau ir Ja
ponijos konsulas Chicagoj pa
reiškė, kad Japonija dalyvaus 
pasaulinėj parodoj, kuri bus 
laikoma Chicagoj 1933 m. Tam 
tikslui Japonija skiria $3,000,- 
000.

Japonija dalyvavo ir Phila- 
delphijos parodoj, kuriai buvo 
paskirusi $1,500,000, bet tik 
dalį tų pinigų teišleido. 1893 
m. pasaulinėj parodoj Chicagoj 
Japonija taipjau dalyvavo ir 
paskiau padovanojo japonų na
melius, kurie dabar randasi 
Jackson parke.

Šiai parodai japonai rengiasi 
statyti namą grynai japoniško 
stiliaus kieme. Savo parodoj 
japonai stengsis atvaizduoti vi
sa savo šalies kulturinj, socialį 
ir ekonominį gyvenimą, visas 
savo išdirbystes ir tos šalies 
daromą spartų progresą.

Japonijos mokslininkai, kad 
priduoti ir mokslišką pobūdį 
parodai, sutiko dalyvauti skait
linguose mokslininkų kongre
suose, kurie bus laikomi paro
dos metu.

Maj. James V. Sammis 
kymu liko suimta 17 Rockfordo 
jaunuolių, nuo 14 iki 20 m. am
žiaus, kurie dalino esančiai 
Camp Grant stovykloj Illinois 
milicijai komunistų atsišauki
mus. Po atsišaukimais pasira
šo Jaunų Darbininkų Komunis
tų Lyga, Chicagoje. Juose pa
smerkiama karus ir raginama 
milicininkus dėtis prie komunis
tų.

Simponijos orkestras 
gyvuos

Nors pavasary ir buvo pa
skelbta, kad garsusis Chicagos 
Orkestras bus likviduotas, dė
lei muzikantų unijos reikalavi
mo pakelti algas iki $90 į sa
vaitę, tečiaus dabar liko pa
skelbta, kad orkestras gyvuos 
ir toliau. Tai ĮMiskelbė or
kestro vedėjai ir muzikantų 
unija. Orkestras duos tiek pat 
koncertų, kiek duodavo pipras- 
tai; įžanga j koncertus irgi ne
bus pakelta.

Kuomet unija pareikalavo 
$90 į saavitę, orkestro vedėjai 
pasiūlė $80 ir sakėsi daugiau 
negali mokėti, nes ir dabar or
kestras daugiausia 
aukomis. Pagalios
sutartį šešiems metams, sulig 
kurios per pirmus tris metus 
bus mokama muzikams po $80 
į savaitę, ketvirtais—$84, penk
tais —$87 ir šeštais —$90.

pasilaiko 
padaryta

Šovė i katę, pataikė 
moterei

-Pinigai Išmokėti Ushivolo
Pereito pirmadienio rytą iš Į rroTirm a rtrron nA>TTrn rPereito pirmadienio rytą iš 

ežero prie 14 gatvės liko išim
tas lavonas jauno skenduolio, 
apie 13 m. amžiaus, 5 pėdų au- 
gščio, sveriančio 115 svarų, 
skaistaus veido, mėlinų akių. 
Vaikas, kaip matyt, prigėrė 
besimaudydamas ežere; jo mau- 
dimosi kostiumas baltas, su 
mėlinomis kelinėmis. Lavonas 
tapo nugabentas pas graborių 
Orme, 124 E. 22 St. ir nuo to 
laiko guli ten neidentifikuotas. 
Net niekas ir nebuvo atėjęs 
atėjęs pažiūrėti lavono ir nie
kas nėra pasigedęs panašaus 
amžiaus vaiko.

“Policijos Diena”
šeštadieny ir sekmadienyj, 

rugp. 18 ir 19 d.d., Soldier 
Field stadione, Grant park^ bus 
policijos rungtynių dienos.

Viskas jau prirengta toms 
rungtynėms. Dalyviai visi iš- 
sitreniravę ir tik laukia dienos 
pasirodymui. Be atletinių 
rungtynių, bus motorciklėčių 
polo, policijos arklių lenktynės. 
Policija parodys kaip krimina
listai sekiojami ir gaudomi, 
kaip jie pagelba ašarų bombų 
paimama iš namų ir t.t.

Visas tų dviejų parengimų 
pelnas eis kritusių einant par
eigas policistų našlių ir našlai
čių šelpimo fondan.

Abi dienas nuo 1 iki 2:30 v. 
p. p. bus policijos beno koncer
tas, o paskui tuoj seks rungty
nės.

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

Pinigus gavo:
14955 Ignui Sidarevičiai
14949 Onai Juozapavičienei 
14943—Antaninai Jasulaitienei 
14956—Onai Martinkienei 
14960—Juozapui Balčiūnui

6,000,000 apsilankė 
miškuose

M. S. Ssymczak, generalinis 
superintendentas, paskelbė, kad 
šią vasarą Cook pavieto miš
kuose (forest preserves) apsi
lankė jau daugiau kaip 6,000,- 
000 žmonių. Pavietas mano 
netolimoj ateity įsigyti ir dau
giau miškų, o ir daugelį esan
čių padaryti lengvinu pasiekia- 
mus-pri važiuojamus.

14950—Pranciškui Putnevičiai 
14980 Eluizui Gudui 
14978—Alfonsui Nefui 
14972—Vincui, Antano, Rukui 
14971—Anast. Sarukaičiutei 
14974—Juzei Magelinskienei 
14983—Barborai Pagojienei 
13357—Alenai Olevičiutei 
13359—Kotrinai Lekevičienei 
13653 -Gertrūdai Pilvelionei 
14994—Aleks. Valatkaitei 
14999—Julijonai,* Ant., Gečienei 
15000 Onai Budinai te i 
13358 Jurgienei Lekavičienei 
13657—Petrui šakiui 
13354—Jonui Straukui 
22711 Dominikui Mečiui 
24265—Agotai Sebeckienei 
24272—Kazimierui Jasenui 
56443 -Jevai Tenterienei

imi iiiiiiiii

Tiarai 
llnljoe 
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HOP FLAVORED 
MAOf »Y

GRYNAS AR APYNIŲ SKONIO
Reikalaukite Tik Blatz 

Susipažinkite su Blatz gerumu, 
niekad nepirksite kitų rųšių!

Klauskite Kepimo Knygos DYKAI, kur yra patari
mų daryt viliojančius valgius su Blatz Malt Syrupu

Vai Blatz Brewing Co.
Chicago Branch 

1500 Holt Street
Phone — Brunswick 3600-1-2

V AL BLATZ BREWING COM Milwauke«
Ettablhh'd 18S1

šiandie laidos demokratų vadą 
Brennaną

Triukšmaujančios katės ne
leido miegoti VVilliam Kobark, 
3008 S. Springfield Avė. Užpy
kęs ant kačių, pasiėmė revolve
rį ir paleido į kates vieną šūvį. 
Bet kulka pataikė ne katėms, 
o sėdėjusiai prie savo namų du
rų, skersai gatvę, Mrs. May 
fcoculk, 22 m., 3011 S. Spring
field Avė. Kobark tapo areš
tuotas.

Saugokitės grybų

Iškasė Saliamono 
arklydes

Chicagos universiteto ekspe
dicija, kuri kasinėja Armaged- 
don. Palestinoj, kur buvo di
delis mušis, atkasė griuvėsius 
Saliamono arklydes. Saliamonas 
buvo pagarsėjęs netik nepa
prastu skaičium pačių, kurių jis 
turėjo—viso iki 1,000 pačių, ir 
savo nepaprastu išmintingumu, 
bet ir savo arkliais. Jo arkliai 
buvo puikiausi Egypto žirgai 
ir jiems buvo pastatyta pui
kiausia arklydė, labai gerai ir 
patogiai įrengta, kokių nėra ne 
šiais laikais.

Chicagos mokslininkai dar tik 
pradėjo atkasinėjimą Saliamono 
miesto Armageddon, bet jau 
Užtiko įdomių dalykų. Pats 
miestas buvo pastatytas labai 
planingai, plačiomis gatvėmis, 
kuriomis lakstė Saliamono če- 
riotos, ir puošniais rūmais. 
Miesto butą nemažo ir gražaus, 
bet dabar jis visas yra padeng
tas storu sluogsniu ^ralaukio 
smilčių, kurios ten rinkosi per 
3,000 metų.

Kasinėjimas tęsis ir toliau. 
Juo vadovauja P. L. O. Guy. 
Lėšas kasinėjimui davė jauna
sis Kockfelleris.

Sveikatos komisionierius Dr. 
Arnold II. Kegel savaitiniame 
biuletene apie grybus sako:

“Nė vienas, jei jis nėra tik
ras ekspertas, negali būti tik
ras apie rastus laukuose ir 
pievose grybus. Grybų yra ke
li šimtai rųšių, iš jų apie 19 
rųšių yra naudingų. Kartais 
laukuose auga viena rųšis gry
bų ir yra valgoma; bet lygiai 
tokie pat grybai augantys miš
kuose yra nuodingi. Virimas 
grybų su sidabru visai neparo
do, kad grybai yra nuodingi, ar 
valgomi”.

Du žmonės prigėrė
Užvakar besimaudydami eže

re prigėrė du žmonės. 
Mertins, 28 m., 5300 
Blvd., prigėrė ežere 
Joseph, Mich.

Robert Waisanen, 3608 Hem- 
lock St., Ind. Ilarbor, prigėrė 
ežere ties Indiana Harbor.

Oscar 
t

Drexel
ties St.

25 žmonės sužeista Bu
šui nusiritus i griovį

ties LaGrange, 
griovį ir apvir- 
25 žmonės liko 
sužeistųjų ma-

Didelis Greyhound busas, 
ėjęs iš Chicagos j Clevelandą, 
užpereitą naktį 
Ind., nusirito į 
to. Nelaimėje 
sužeisti. Tarp
žai yra cihcagiečių, daugiausia 
—iš vakarinių valstijų, kurie 
busais važiavo į rytus.

Toje vietoje buvo aštrus ke
lio užsisukimas, bet apakintas 
priešais atvažiuojančio automo
bilio šviesų, buso šoferis neį
stengė taip staigiai užsukti, 
busas nusirito j šešių pėdų gi
lumo griovį ir apvirto.

je! nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj

GYVENIMAS
Mlnealnii Žurnalai

900 W. 52nd Street
CHICAGO

Prenumerata metams $1.60 
Pusei metų 
Kopija ....

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

TUBBY

Užvakar miręs Illinois demo
kratų vadas George E. Bren- 
nan bus palaidotas šiandie. Pa
maldos namuose bus privatinės, 
tik jo šeimai. Viešos pamaldos 
bus katalikų bažnyčioje prie 
690 Belmont Avė. Palaidotas 
bus Desplaines kapinėse.

Garbės grabnešių bus apie 
500, jų tarpe gubernatorius 
Small, mayoras Thompsonas, se
natorius 
mok ratų 
kieriai, 
piliečiai.
vaus ir New Yorko gubernato
rius Al. Smith, demokratų kan
didatas į prezidentus.

Glass ir kiti žymus dc- 
ir republikonų politi- 
valdininkai ir žymus 

Laidotuvėse daly

Kas Priklauso Visuomenei
THE Bell Telefono System priima atydon visuomenes reika
lavimus nuolatinio padauginimo ir pagerinimo telefono siste
mos. Praėjusiais metais keturi milijonai telefonų buvo įvesti 
bei perkelti. Vietinių pašaukimų calls neteisingumai pataisyti 
5%. Vidutiniai už miesto calls pagreitinta nuo 2% iki 1V6 
nuošimčiais minutei.

Per pastaruosius 5 metus The Bell System išleido $1,800,- 
000,000 pagerinimams ir naujiems įvedimams savo plante.

Pats telefono biznis kaipo toks reikalauja pavienios sujun
gimo sistemos. The Bell System priima ant savęs atsako
mybę už plačią visuomeninių telefono systemų kaipo visuome
nės nuosavybė. Pamatinė šios įstaigos mintis yra ta, kad 
atskaičius dividendus ir surplusą kaipo finansinį užtikrinimą, 
visi likusieji pinigai eitų geriausiam patarnavimui.

ILLINOIS BELL TELEPHONE ČOMPANY, 
BELL SYSTEM

OnePolicy • One System • Vniversal Service

The Mystery

Blogi Metai Lietuvoj
Iš laiškų, iš laikraščių girdžiusi dejavimai, 

kad Lietuvoj blogi metai, lietaus perdaug, der
lius prastas, duonos trūksta, litų nėra! Ir jųjų 
giminės paprašo iš jus kiek nors pinigų,, o jus 
galvojate kaip čia patenkinti savo giminių pra
šymą, — kaip pasiųsti jiems pinigus — tada at
siminkit “NAUJIENAS”.

“NAUJIENOS” jums patarnaus gerai ir grei
tai. Visą, ką jums reikia padaryti, tik atsilan
kyti į “NAUJIENŲ” raštynę ir per čia pasiųsit 
savo pinigus.

Vietiniai atsilankykit asmeniškai, o iš kitų 
miestų prisiųskit laiškais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO, ILL
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Penktadienis, rugp. 10, ’28

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

< Naujienos, Chicago, iii.1

North Side

Kazio Kūgio ir Malanijos Ru
gienės 25 metų sidabrinės 
vestuvės

Teko patirti, kad p.p. Kū
giai rengia 25 melų vedybų 
sukaktuvių paminėjimą, ši 
garbinga pramoga įvyks šeš
tadienio vakare, rugpiučio 11 
d», Northwest Masonic Tem
ple.

Ponįų B ūgių pavyzdingas 
> šeiminiškas gyvenimas per vi

są ketvirldalj šimtmečio yra 
daug reiškiantis šiame moder
niniame gyvenime. Tokis lai
kotarpis bendro sugyvenimo 
yra didis pavyzdis visai jau
nuomenei ir įvairiems tuščių 
laimių ieškotojams.

Ponų Hugių šeimyna yra 
puikiai išauklėta. Jų sūnūs Mi
kas, yra baigęs High School 
ir dabar vakarais lanko North 
Western universitetų, kur ima 
teisių kursų. l*-le Aldona, jų 
dukrelė, baigė mokytojų kole
gijų, paskui išvyko į Lietuvą 
ir ten baigė Lietuvos Univer
sitetų; dabartiniu gi laiku mo
kytojavo — Lietuvos gimna
zijose dėstė anglų kalbų ir ve
dė fizinio sporto lavinimąsi. 
Tai matome, kaip daug dėta 
pastangų ponų Rugių, kad pa
stačius savo sūnų ir dukrelę 
ant tinkamo ir šviesaus ke
lio.

Kitas p. Kazimero Rugio 
nuopelnas — tai ilgiausius 
metus, kelius desėtkus, jis yra 
pašventęs visuomenės labui. 
Nebuvo to visuomeninio užma
nymo, kur p. Kūgis nebūtų 
pakviestas, nes. jo atvirumas, 

i širdingumas ir teisingumas pri- 
duodavo ypatingų svarba jo 
nuomonei ir pagelbėdavo išriš
ti svarbius klausimus. K. Ru
gis yra daug dirbęs Ne\vyor- 
kiečiams lietuviams, o dar dau
giau chicagiečiams.

Tokių seitų, tautinės dva
sios veteranų mes didelio skai
čiaus neturime.

Linkėtina gerb. p. Rugiams 
ir sulaukti auksinių 50 metų 
sukaktuvių, o ir linksmai pra
leisti šias, 25 melų sidabrinių 
sukaktuvių rengiamas pramo
gas. — Senas Draugas

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

“SANDARA” Į 
LIETUVĄ Už

$2.00
NAUJAS “SANDAROS” 

VAJUS

Vienam mėnesiui nupi
gintas “Sandaros” prenu
meratos vajus jau prasidė
jo, ir baigsis su Rugsėjo 
1 d. š. m. Tai specialis į Lie
tuvą ir užsienius nupigini- 
mas. Visi nariai ir draugai 
užrašykite “Sandarų” savo 
giminėms i Lietuvą, Vil
niaus kraštą, Kanadą, Klu
bą, Braziliją, Argentiną ar 
i kitas šalis. Pasinaudokit 
proga! Dabar “Sandaros” 
prenumerata tiktai $2.00 
metams laiko.

"Sandara”
327 E STREET

SO. BOSTON, MASS.
Z K

Roseland
Nedėlioj, rugpiučio 5 d., 

Golden Star jauktas lošė bes- 
bolą VVashington parke su 
Ingleside A. C. jauktu. Šį kar
tų Golden Star jauktas pralai
mėjo. Pralaimėjo gi todėl, kad 
perdaug savimi pasitikėjo ir 
todėl mažai buvo prisirengę. 
Be to ir jniekurie svarbesni 
lošėjai tų dienų lošime neda
lyvavo.

Kas bus čempionas?
Jau senai eina ginčas kam 

priklauso Roselande besbolo 
čempiono vardas. Tų titulą sa
vi naši West Pullmano jauk
tas, bet niekurie sporto mė
gėjai sako, kad tokis west 
pullmaniečių čempiono titulo 
savinimųsi esąs nepritinkantis. 
Ūsų, jei kas' nori laimėti ne
ginčijamų čempiono titulą, tai 
turi užsipelnyti teisėtu budu 
— rungtynėmis.

Kad išspręsti čempionato 
klausimą, liko sutverta South 
End Dislrict lyga iš keturių 
geriausių Roselando apielinkės 
jauktų. Ton lygon įėjo ir lie
tuvių Golden Star jauktas.

Ar bus lemta Golden Star 
jankiui laimėti čempiono var
dų? Tai greitai sužinosime,- 
nes nuo šio nedėldienio, rugp. 
12 d., prasidės imtinės už čem
pionatą. Tų dieną, 3 vai. po 
piet, Palmer parke Golden 
Star jauktas imsis su Dabl- 
berg jauktu.

Roselandiečiai, ateikite pa
žiūrėti kaip musų Golden Star 
jauktas grumsis už čempiona
tu. — N.v

Mirė Benis Bagdonas
Kas žinote jo gimines?

Vakar pavieto ligoninėj pa
simirė Benis Bagdonas, gyve
nęs prie 1330 S. Paulina St. 
Gyveno jis ten vienas, trejetą 
metų; dirbo Wilson komp. 
skerdyklose.-

Jis turėjęs Chicagoje gimi
nių, bet nežinoma kur jie gy
vena. Giminės prašomi atsi
šaukti pas graborių J. F. Eu- 
deikį, 1605 S. Hermitage Avė.,

Grand Opening
PĖTNYCIOJ IR SUBATOJ, 

Rugpiučio 10 ir 11 d., 1928
Kviečia visus savo draugus ir pažįstamus atsilan

kyti į iškilmingą atidarymą
LIETUVIŠKOS UŽEIGOS

2323 So. Leavitt St.
Pavaišinsiu, pavalgydinsiu ir kartu visi pašoksime 
ir pasilinksminsinje.

Pradžia 8 vai. vakare iki vėlumos
Jūsų

John Grigaitis

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 motais. Apdaryta ...........-.........._............ . $2.50
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero --------- $1.50
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS .............................................  $3.01
Šioje 785 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausius

KAUNO ALBUMAS ........................................................-
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose .................  $7.0(1
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA .............................................................. 50c

Rašybos vadovėlis su rąžytos žodynėliu. Išleistas 1926 
■metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ........:...........................-................. — 15c
Namų darbai, namini sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

Lietuvis Graborių ir 
Balzamuotojae

2314 W. 23rd PI.
Chicago, 111.

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

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

5Uc
Musų patamav imas 
laidotuvėse Ir kokiame 
reikale, visuomet eiti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

193 Grane! Street 

kurio koplyčioj kūnas dabar 
randasi pašarvotas.

Laidotuvės bus subatoj po 
piet, iš J. F. Eudeikio koply
čios j Lietuvių Tautiškas ka
pines.

Art. Pilka prašo grąžin
ti rankrašti

Gerb. redaktoriau. — Neat
sisakyk Tamsta užleisti vietos 
mano trumpam ‘“paieSkoj i-

• Mmui :
Kaž kas iš pažįstamų Chi

cagoje yra paėmęs iš manęs 
pasiskaityti mano versto A. 
Šnitzlerio veikalo “Žalioji pa
pūga“ rankrašlj.

Rankraštis man yra reika
lingas, prašau skubiai grąžin
ti šiuo antrašu:

*1701 Stanhope Str., 
Brooklyn, N. Y.

Stasys Pilka.

Naujos lietuvių bylos 
teismuose

Šiomis dienomis Circuit ir 
Superior teismuose liko užves
tos šios lietuvių bylos:

Anna Yakaitis vs Aetna Life 
Ins. Co. Byla dėl $1,000. Circuit 
crt. Bylos nr. B166767.

Joseph Snulist vs Bernard 
W. Snovv, bailiff, Koše Jurgai
tis, minor & Martin Kulikaus
kas etai. Byla dėl injunetiono. 
Circuit crt., bylos nr. B166887.

Oliver J. Sheehy vs Chas 
Strumil. Byla dėl $5,000. Su
perior crt. Bylų nr. 482254 ir 
482255.

Paul Katauski vs Eldridge 
Coal & Coke Co. Byla dėl 
$10,000. Superior crt. Bylos nr. 
482370.

Anna Juška vs Mike Juška. 
Divorsas. Superior crt. Bylos 
nr. 482472.

John Divelis vs. John & Ma
ry Zaranka & Klemensas Mar
eli ushas et ai. Byla uždaryti 
trust deedą sumoj $4,700. Su-

švento Kazimiero Karalaičio 
Draugija rengia dideli išvažiavimų, 
Kunčinskio miške, skersai Tautiš
kų Kapinių, Rugpiučio (Augusi) 12 
dienų, 1928 m. *•

įžanga dykai.

Brooklyn, N. Y.J 

perior crt. Bylos nr. 482494.
Mary N. Petraikis vs John 

Petraikis. Divorsas. Superior 
crt. Bylos nr. 482496.

James Kazlauskis vs Frances 
Kazlauskis. Divorsas. Superior 
crt. Bylos nr. 482593.

Kostancia Jankauski vs John 
Jankauski. Divorsas. Circuit 
crt. Bylos nr. B166379.

Mary Murtas vs Luką & Ca- 
simir Kujawa. Bylos dėl $10,- 
000. Circuit crt., Bylų nr. 13166,- 
394 ir B166395.

John Vitkowski vs George 
Waite. Byla dėl $7,500. Supe
rior crt. Bylos nr. 481759.

Johanna Geddis vs Chicago 
Surface Lines. Byla dėl $10,000. 
Superior crt. Bylos nr. 481831.

Victoria Kucinski vs Corhell 
Miller. Byla dėl $10,000. Supe
rior crt. Bylos nr. 481844.

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

PRANEŠIMAI
Roseland. Draugijų Sąryšio de

legatų susirinkimas jvyks rugpiučio 
14 d., 8 vai. vakare, Aušros kamba
riuose, 10900 S. Michigan Avė. šia
me susirinkime bus visokių raportų, 
pranešimų ir bus svarstoma nauji 
svarbus reikalai Aušros knygyno la
bui. Visi delegatai ir delegatės bū
tinai atsilankykite.

J. Tamašauskas sek r.

Bridgeporto Lietuvių Politikos ir 
Pašelpos Klhibo paprastas susirinki
mas jvyks utarninke, 8 vai. vakare, 
rugpiučio 14 d., 1928 m., Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted St.

Draugai malonėkite visi atsilanky
ti, kadangi turime keletu svarbių rei
kalų dėl Kliubo labo aptarti. Taipgi 
meldžiame atsivesti naujų narių pri
sirašymui.

John Grakauski, nut. rašt. >
%

S. L. A. 122 kuopa rengia puikų 
išvažiavimų, rugpiučio 12 d. Išva
žiavimas atsibus visiems gerai žino
moj vietoj, Beverly miškuose, už 87 
gatvės ir Western Avė. Kurie my
lite praleisti laikų ant tyro oro, 
kviečiame visus dalyvauti. Taipgi 
bus ir programas. P. Markūnas.

Birutes Kalno Draugystė laikys 
savo mėnesini susirinkimų, rugpiučio 
10 d., 1928 m., 7:30 vai. vakare, Chi- 
cagos Lietuvių Svetainėj, 3183 So. 
Halsted St. Narjąi malonėkite visi 
atsilankyti laiku, nes -bus daug svar
bių reikalų. NUt. rašt. M. K. Pienis.

A + A
ANDRIEJUS MALKEVIČIUS

Persiskyrė 'su šiuo pasauliu 
Rugpiučio 8 dieną, 2:10 valan
dą ryte, 1928 m., sulaukęs 62 
metų amžiaus. Paeina iš Smil
gių miestelio, Kauno red., Pa
nevėžio ap., paliko dideliame 
nubudime moterį oną, du sūnų, 
keturias dukteris, vieną sesei}, 
4 brolius ir du švogerius, A. 
Grigaravich ir A. Petrošių. Kū
nas pašarvotas randasi 135 E. 
107 St., Roseland, III.

Laidotuvės Įvyks Subatoj, 
Rugpiučio 11 dieną, 8 vai. ry
to iš namų j Visų šventų para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas i šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Andriejaus Malke
vičiaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Moteris, Simai, Dukterys, 
Broliaj, Sesuo ir Gimines.

I.aklotuvese patarnauja Kra- 
borius Eudeikis. Tel. Yards 
1741.

Graboriai

S. D. LACHAVICZ

3307 Aubura Avė. 
chicagcF^ll.

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

Vilniaus Vadavimo Komiteto extra 
susirinkimas įvyks pėtnyčioj, rup- 
piučio 10 jlieną, 8 vai. vak., Lietuvių 
Auditorijoj.

Kadangi yra daug svarbių dalykų, 
visi nariai prašomi neatbūtinai daly
vauti. — Valdyba.

North Side Morning Star Kliubas 
ir Pirmyn choras rengia išvažiavimą 
su troku, kurie norėsite sykiu daly
vauti, malonėkite užsiregistruoti i 
Morning Star Kliubą, 1652 N. Robey 
St. nevėliau kaip iki 16 d. rugpiučio.

— Komitetas.

Švento Kazimiero Kalaraičio drau
gystė rengia dideli išvažiavimą, Ku- 
Činskio miške, skersai Tautiškų ka
pinių, Rugpiučio (August) 12, 1928, 
10 vai. ryte.

Lietuvių Kriaučių tokai as rengrn 
išvažiavimą į Jefferson girias, nedė* 
lioj, rugpiučio 12 d. Visus kviečia
me atsilankyti, nes kiekvieno darbi
ninko pareiga yra remti šią darbi
ninkų organizaciją. Be to bus gera 
muzika, galėsime smagiai praleisti 
laiką tyrame ore. — Komitetas.

Lietuvės Akušerės
Phono Vfctory 4952

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
AKUŠERKA

3252 South Halsted Street
Viršui Universal 

State Bank
•

Moterys ir mergi
nos kreipkitės bu 

reikalais nuo 12 
iki 8 vakaro. Ki
tu laiku pagal su
tarti.

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street
Khmpas 31-mos gatvės 

Phone Victory 1115
Ofiso ir Reu. Tel. Boulevard 5918
DR. A. J. BERTASH 

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

ir nuo 6 iki 8 vai. vakaro 
Rea. 3201 South Wallaco Street

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ros. 2859 S. Leavitt St., Canal 2380 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

Ros. 6660 South Artosfan Avanso 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal\9257 .
DR. P. Z. ZALAT0RIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicaro. 1U.

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

Akių Gydytojai

D,
Pastaba: Mano ofisas dabar randa

si naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

Lietuvis Specialistas

M

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

4649 South Ashland Avenue 
ir 805 East 47th Street 

Phone Kenvrood 1752 
praktikuoja 2Q metą

D. L. K. Keistučio Pašelpos Kliubo 
išvažiavimas jvyks septintadienyj, 
rugpiučio 12 d., Savickio farmoj, ant 
Kean Avė., už Lietuviu Tautiškų Ka
pinių j pietus. Pradžia 10 vai. ryte, 
įžanga liuosa. Todėl visi be skirtu
mo lietuviai esate užkviečiami ant 
smagaus išvažiavimo. Taipat bus 
daug laimėjimui dovanų: 2 pianai, 
laikrodis, brangi knyga ir daugiaus 
brangių daiktų. Išvažiavimo vieta 
graži, daug medžių ir žalios žolės ir 
stalai šeimynoms. Kviečia

D. L. K. K. P. K. Komisija.

Roseland. Sekanti sekmadienį rug
piučio 12 d. Washington Heights miš
ke jvyks Aušros knygyno išvažiavi
mas. šiame išvažiavime bus gera 
lietuviška muzika, minkštų gėrimų, 
šaltakošės ir bus visokių žaismių. 
Atsilankiusiai publikai bus visokie 
patogumai. Todėl visi nepamirškite 
sekantj sekmadienj būti Washington 
Heights miške. Rengimo Komisija.

Lietuvių Moterų Apšvietos Draugi
ja rengia šeimynišką išvažiavimą, 
Stepono Svilainio (buvusio Zaleskio 
ukėj) prie Kean Avė., už Tautiškų 
Kapinių. Išvažiavimas bus sekma- 
dienyj, Rugpiučio (August) 12 d., 
1928, prasidės 11 vai. ryto.

Kviečia Komitetas.

Lietuviai Daktarai

DR. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 2169
Nuo 9 iki 12 vai. dionoa 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. Maplevrood Avė. 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

DR. M. T. STRIKOE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res„ 6641 South Albany Avenne 
TeL Prospect 1930 

Valandos 2-4, 5-8. Nedėlioj 10-12 d.

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

Tol. Kenvrood 5107 
Valandos

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

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

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

Namų telefonas Brunswick 9597
Ultravioletinė žviesa ir diathermla

Office Boulevard 7042 •
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645, South Ashland Avenue

Ant Zaleskio Aptiekos 
EHICAGO. ILL.

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:30 iki 9:80 v. 
4608 South Ashland Avenue 
Netoli 46th St Chicago, III.

Ofiso TeL Victory 7188
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

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

Tel. Lafayetto 4146 
Valandos

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

Įvairus Gydytojai
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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 So. Loomis Street 

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

Telefonas Canal 1912 
Jteaidence Tel, Fairfaz, 6358

Įvairus Gydytojai
Phone Artnitage 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 rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRIUI ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė. 
Valandos:

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

TELEFONAS CANAL 0464

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniikaa ligas 
vvrų, moterų ir vaikų pagal nauįau- 
bius metodus X-Ray ir Kitokius elek
tros prietaisus.

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

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

Naktį So. Shore 2238, Crawford 8288
Ofiso Tel. Victory 6893 

Rea. Tel. Drexel 919a

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurras 
Specialistas Moteriškų. Vyrišką, 

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

arti 31ut Street
Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vakare 
Nedėliomis ir šventai 10—12 dieną

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai egzaminarija, Be skausmo 
ištraukimas

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

TeL Cicero 49

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Ave^ 2 lebou 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyrišką ir Vaiką ligą 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880

Advokatai

A A. 0L1S
ADVOKATAS

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

Vakarai s
8241 South Halsted St.

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

Pštnyčios

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) ’i 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St. Room 2117 

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

Telephone Roosevelt 9090 
Namą Telefonas x Republic 9690

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai 4 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St 
Telefonas Canal 2552

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

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted SL 
Tel. Yarda 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 

8823 South Halsted St. 
TeL Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

“ A. A. SLAKIS
ADVOKATAS*” 

Ofisas vidurmiestyji
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLOG. ’ 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Park 8395

J. R WAITCHES /i.
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Namų lel. Pullman 6377 j
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Šiandie Vilniaus Vada
vimo K-to Susirinkimas

Susidėjusios politines aplin
kybės verčia visus lietuvių vei
kėjus pertraukti atostogas ir 
susirūpinti savo krašto atei
tim. Vilniaus klausimas pasi
lieka neišrištas. Į Lietuvą da
romi dideli spaudimai ir net 
grūmodama jeigu 
leis. Tą visi mes 
laikraščių.

Dabar prieš mus 
bi problema: 
gos lietuviai,
imti kokią nors 
dalyke, ar geriau 
šyviems.

šitam klausime 
monės neviemnlos. Vilniaus 
Vadavimo Komiteto susirinki
me šj vakarą Lietuvių Audi
torijoj tas viskas bus svar
stoma ir, beabejonės, prieita 
prie vienos 
Be komiteto 
lyvauti ir 
Veikėjai.

iji neimsi-
žinome iš

stovi svar
ai’ mes, Chica- 

galime ir turime 
akciją šiame 
pasilikti pa-

beabejonės, 
bendros išvados.

narių prašomi da- 
musų visuomenės 
K — M.

Jaunosios Birutės meti 
nis išvažiavimas

įvyksta ateinantį sekmadienį
Beverly Mills

Vieną sykį į metus Jaunoji 
Birutė susirenka po atviru dan
gum. čia ji linksmina savo na
rius, vaišina svečius, padainuo
ja, pažaidžia ir saulei leidžian
tis skirstosi namo, šitoks drau
giškas 
vaikams 
siems.

Todėl 
einantį
Chicagos lietuvių, ypač 
narių, atsilankys į šį tradicinį 
jaunų ir suaugusių išvažiavimą 
Beverly miškuose,
patogi tuomi, kad visad vėsi ir 
lengva privažiuoti, čia žmonės 
jaučiasi daug smagiau negu bi
le vienam miesto parke. —O.K.

suėjimas yra 
ir žavėjantis

reikia manyti, 
sekmadienį

smagus
suaugu-

kad at- 
daugelis 

SLA.

Vieta yra

Lietuvių kriaučių loka
lus rengia išvažiavimų

Išvažiavimas bus nedėlioj, rug
pjūčio 12 d., Jeffersono gi
riose

Verta atsilankyti jau 
dėlto, kad suvažiavę, ty- 
ore, galėsime pasikalbė- 
pasidalinti mintimis apie 
organizaciją ir abelnai 
visus daiibinhikų reika-

vienintelis 
įnagis ap- 
samdytojų 
ką mes, 

darytumėm

Nedėlioj, rugpiučio 12 d., 
lietuvių kriaučių lokalas ren
gia išvažiavimą į Jefkrson gi
rias. Kiekvieno susipratusio 
darbininko, nežiūrint kokiai 
jis organizacijai priklauso, ar 
ir visai nepriklauso, šventa pa
reiga yra atsilankyti j šį lie
tuvių kriaučių lokalu parengi
mą, 
vien 
rame 
ti ir 
savo 
apie
lūs. .Antra — ir dėlto, kad ši 
kriaučių unija yra 
darbininkų kriaučių 
siginti nuo didelio 
išnaudojimo. Pav., 
Chicagos kriaučiai,
šitokiu bedarbės laiku, jei ne
turėtumėm Amalgameitų uni
jos? Bet kad palaikyti uniją, 
tai reikia ją stiprinti, remti 
ją ir lankytis į jos susirinki
mus ir parengimus. Todėl vi
si darbininkai atsilankykite j 
šį lietuvių kriaučių .parengimą, 
taipgi |>akialbinkite atvažiuoti 
ir savo draugus.

— Kriaučius

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti Į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

__ 9

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbai 
kol mokinsitės ir dar geresni* kaip 
išmoksite. Mokykla dienomis ir 
vakarais. Atsilankykit arba reika
laukit aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-43 Washington Blvd.

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

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant 

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

vakaras

Miscellaneotu
įvairų*

VELTUI
Patentai, Vai zbo ženkliai, 

wright*. Raiyk liaudie, 
reikalai* kreipkite! prie man** 
pilnu uisitikėjimu. Teiaingaa 
Greita* patarnavimas.

B. Pelechowicz
Regiatered Patent Attorney.

28*0 W. Chicago Avė.
Dept. 7 

Chicago, DL

Copy- 
Patentų 

tu 
k

4 KAMBARIŲ PILNAS ĮREN
GIMAS — $225 

Aksominis frieze front ruimio setas 
$52, 7 šmotų valgomojo kambario 
setas $39, riešuto miegkambario se
tas $46, didelis pasirinkimas karpe- 
tų $12 ir augščiau. Daug kitokių 
bargenų.
DUNN’S EXPRESS & VAN CO., 

Expertai Perkraustyme 
6714 Cottage Grove Avė.

Atdara v. iki 10 v. Pristatome dykai

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA resthurantas su 7 
kambariais pragyvenimui, geras biz
nis, geroj vietoj. Labai pigiai. 3717 
So. Halsted St.

Exchange—Mainai
KĄ TURI MAINYTI? 
akrų Wisconsino išdirbta far-

$250 CASH, PO $35 Į MĖNESI IR 
daugiau, nauji 4-5-6 kambarių bun- 
ęalow, mediniai ir mūriniai, porčiai, 
ile vanos, skiepai, fumas šildomi, 

netoli mokyklos ir transportacijos, 
caina $3600 iki $6500, matykit vaka
rais ir dienomis. Pirkit tiesiai nuo 
budavotojo. CONRAD P. SAWIAK, 
7181 W. Grand Avė. Merrimac 9552.

JEIGUUus turite JUODUS TAŠ
KELIUS 
sprando 
siu ne ži/rint kaip blogi Jie nebūtų. 
Del informacijų pašaukit tarp 9 ir 5 
Radcliff 7573 ofice 7451 Vernon Avė.

SPUOGUS ant veido, 
•a krutinės, aš juos nuim-

Business Service
Biznio Patarnavimas

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

Malevojam ir popieruojam. Užlai
dom malevą, popferą, stiklu* ir L t 

3149 So. Halsted St 
Phone Victory 7281 

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

10% PIGIAU Už VISĄ DARBĄ
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

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

5% MAŽIAU Už CASH 
NIEKO NEREIK ĮMOKĖTI — 24 

MĖNESIAI IŠMOKĖJIMUI
Suvedam plumbingą ir namų ap

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

& HEATING CO.
2701 Fletcher St., 
Independence 2905

SKOLŲ IŠKOLEKTAVIMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL CLAIMS 
SERVICE BUREAU

Room 301 
163 W. Washington 

Main 4020

CH. SYRTOWT AND 
JOS. PAWIOWICZ CO. 

LIETUVIAI
HOT WATER AND PLUMBING 

Darbas garantuotas. 
Geriausias patarnavimas 

2032 W. 18 St. Tel. Canal 1269

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

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

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

3408 S. Michigan Avė. Victory 4126

$5 ĮMOKĖJUS, KITUS Į
5 METUS

Statom mūrinius ir medinius na
mus, garažus, porėtus, pakeliam na
mus, pertaisom, remontuojum, {de
dam cementines grindis, šalytakius, 
dengiam stogus, malevojam, pleiste- 
riuojam, dedam plumbir.gą, • visas 
darbas garantuotas.

AJAX CONSTB. CO.
Didysis ofisas

2206 Milvvaukee Avė.
Phone Brunswick 4707

South Side Skyrius 
4034 Archer Avė.

Lafayette 6719

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

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

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
MR. PARIS

DOMEI NAMŲ STA
TYTOJŲ — KONT- 

RAKTORIŲ

Planai jau yra gatavi dėl 
proponuojamos PEOPLES 
FURNITURE KOMPANI
JOS didelės krautuvės Mar- 
quette Manor apielinkėje. 
{vairių amatų kontrakto- 
riai žingeidaujantis užimti 
statybos darbą ir dalyvauti 
varžytinėse.

Atsišaukite tuojaus
1922 So. Halsted St.
Klauskit

J. NAKROŠIUS

Ar Jum Reikalingi
Pinigai?

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

HELBERG BROS.

PAJIEŠKAU savo vyro Alex Gry- 
>as, paeina Bebrikių kaimo, Pagirio 
valsč., Ukmergės apsk. Jisai manę 
apleido rugpiučio 8 d., 1928. 
man praneš jo adresą, duosiu 
radybų.

Kas 
$5.00

Room 607
192 N. Clark St

Paskolos suteikiama 
j vieną dieną

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
GORIPORATION 

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

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiai* padaromi I 24 

valanda*.
M ui* iilygoa bu* jums naudingo*. 

Kreipkite* pa* 
M. J. KIRAS, 
838* So. Halsted St

BE KOMISO 
Mažos Paskolos 

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

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47 St.

PASKOLOS 1 IR 2 
MORGIČIAMS

5/^ iki Q nuošimčių. Mažas komisas 
Atdaras nuo 9 ryto iki 9 vakaro

Capitol Realty & Inv.Co.
3039 Lawrance Avė.

Phone Independence 0440

MORGIOIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi- 
čius.

JUSTIN MACKIEWICH 
2342 So. Leavitt St 

Phone CanaI 1678

Mes dirbame ir perka 
me 1 ir 2 Morgičius

j 2 dienas

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47 St

Be Komiso ir Išlaidų 
Me* paskoliname jum* $100, $200 
arba $300, imame legali nuoiim- 
d.- Pinigu* (rausite i 12 valandų. 
Industrial Loan Service

1724 W. Chicago Avo., 
Kampa* Hermitajre Ava,

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

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

Co.

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES darome 2 morgičius ant 

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

WINT0N AND NARTEN 
6820 S. Halsted St.

savininkamsPARSKOLA namų 
nuo $100 iki $500, be užtraukimo 
morgičių arba kitokio užtikrinimo 
paskola pataisymams, apmokėjimui 
taksų, assesmentų arba kitokių sko
lų. Greita pagelba. Prieinamos są
lygos.

CENTRAL FINANCE CO.
Room 514,

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

MARY GRYBAS 
1703 So. Ganai St. 

Chicago, III.

PAJIEŠKAU gyvenimui draugo, 
augusį vyrą. Gali matyti visados. 
2 lubos, frontas. Barbora, 3705 So. 
Halsted St.

Help Wanted—Malė

REIKIA LIETUVIŲ AUTOMOBI
LIŲ PARDAVINĖTOJŲ — PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus pardavinėjot au

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

Jei jus norite biskj pasimokinti, 
jus galite tikti pelningam bizniui, 
Eardavinėti Chevrolet automobilius, 
urie viršija kitus karus išpardavi

me. Atsišaukit asmeniškai ir pami
nėkit šį skelbimą.

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

REIKALINGAS automobilių me
chanikas, dirbti naujai atidarytame 
garadžiuje. Stanko & Co., 5076 
Archer Avė., Lafayette 6036.

REIKIA pirmos klesos bučeriaus, 
turi būt patyręs ir svaigalą nevarto
jus. Pragyvenimas ant vietos, Pri- 
bukit, 2553 West 69 Street.

REIKALINGAS pirmarankis duon
kepys, patyręs prie juodos ir baltos 
duonos ir biskvitų, taipgi prie sal
džių keksų, 1721 S. Union Avė.

Help Wanted~-Male-Female
Darbininkų Reikia 

PINIGAI BE PINIGŲ
Uždirbti pinigų lengvai gali kož- 

nas vienas vyras arba moteris drau
gaudami su mumis. Kaip tik dasi- 
žinote kur kokj bargeną ir patys ne
galite nupirkti, kreipkitės pas mus. 
Mes turime pinigų pirkimui ir nu
pirkę užmokėsim jums už parody
mą oargeną. Taipgi kokiam atsi
tikime esate priverkti skubai ką par
duoti, nedaleiskite kad atimtų už 
skolą, o pasimutykite su mumis.
Kas reikalaus, mes užlaikysime 
ką absoliutiškoj paslaptyj.

STANKO & CO.
REAL ESTATE

5076 Archer Avė.
Tel. Lafayette 6036

Furnished Rooms

vis-

ANT RENDOS KAMBARYS vyrui 
ar merginai. Geroj vietoje. švie
sus kambarys. 4618 So. Francisco 
Avė. Antros lubos.

For Rent
RENDON ant antro floro, 8 kam

barių flatas, 4 miegami kambariai, 
pečiais šildomas, tenka dėl karšto 
vandens Ir visi kiti patogumai. Ne
toli karų linijos ir bulvaro. Renda 
pigi, pageidaujama, kad butų lietu
viai ir užmokėsime už mufavimą.

Šaukit vakare 8 vai.
Spaulding 9207 *

AUTOMOBILIŲ PARDAVĖJŲ IR 
GARADŽIAUS BIZNIO MĖ

GĖJŲ ATYDAI
Turime parendavojimui didelį gra

žų ir geroj vietoj- garadžių—2 Show- 
rumai, gąsdino stotis, geromis sąly
gomis. Galima rendavoti atskirai.

STANKO & CO.,
5076 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 6036

RENDON 2 kambariai, apšildyti, 
vaikinams arba merginoms arba jau
nai porai, be valgio. Pašaukite po 7 
vai. vakare. Lafayette 1640.

Musical Instrumente
Muzikos Instrumentai

PARSIDUODA gražus play- 
er pianas: reguliarė kaina 
$1000, parsiduoda už $325. 
Geriems žmonėms ant išmokė
jimo.

6512 So. Halsted St.

Fumiture & Fixtures
Rakandąi-Itahai

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

Lengvais išmokėjimais pagal 
jūsų norą

Atdara vakarais utaminke, ketverge 
ir subatoj

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

KOMODA, riešučio medžio $10. Pui
kus stalas $25. Aržuolinis valgomojo 
kamb. setas $30. Lempa—$15. Mink
štas parlor setas $125. Rūgs, indai ir 
t. t. Tel. Bittersweet 7353.

Automobiles

mą.
4 apt. mūrinis, pečium ir fumas 

šildomas, geroj vietoj, mainysiu į 
bungalovv arba lotą.

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

Cash nereikia turėti 
šiuos namus.

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

MR. LINDAMAN
Verną Real Estate Co.

5007^ Irving Park Blvd.

kiekvienas,

mainant j

bargenai,

Dodge sodan perfect, 1927 ....... $425
Oldsmobile coupe, kaip naujaSj 

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

Didelis atpiginimas. 
Nauji Fordai 1928

$500.00
Kodėl negyvent savo locname na

me? Mokėti į savo kišenių tuos 
pačius pinigus kuriuos mokate už 
rendą. Mes turime likusių keletą 
mūrinių bungalovv kuruios galit pirk- 
i $500 įmokėjus, kitus išmokėjimais. 
Randasi gražioje vietoje. Atsišaukit 
Šianrie dėl pasikalbėjimo. O jei tu
rit lotą, mes jums galim pastatyti 
)ile kokį namą, lengvais išmokėjimais. 
Tik veikit greit. Matykit Mr. Traut. 
B. CIMAGLIO & CO. Home Builders

7168 and 7039 W. Grand Avė.

$450
$100
$550
$695

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

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

Penkios dešimts kitų pasirinkimui 
McDERMOTT MOTOR SALES 

7136 S. Halsted St Triangle 9330

NAUJI MODELIAI
Nuo 8 dienos Liepos, jau Studeba- 

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

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

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

seno, meldžiui 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

PARDAVIMUI FARMA, arba mai
nui, 120 akrų žemės Illinois valsti
joj, Vermilia Kountej, tik 140 mylių 
nuo Chicagos. Pardavimo priežastis 
— senatvė. Taipgi parsiduoda gy
vuliai, įrankiai ir inventorius. Kreip
kitės, Peoples Hardvvare & Paint Co 
1901 W. 47 St., Chicago. Telefonas 
Lafayette 4139.

80 AKERIŲ farma su gyvu
liais, įrankiais ir javais. 50 
mylių, S. W. Illinois. Mainys 
ant miestavos savasties. 6818 
So. Ashland Avė. Tel. Prospect 
1239.

Dešimts Stanko & Co.
Mainų

1. Gąsdino Stotis su garadžiumi ir 
salesrumiu.
šešių flatų muro namas Marųuet- 
te Park. /
šešių kambarių medinis Vasarna
mis su nedideliu plotu žemės, 
prie gražios leikos, visiems lietu
viams žinomam Woodboro, Wis. 
miestelyj.
Trys muro krautuvės ant Kedzie 
prie pat dirbtuvių, dvi krautuvės 
išnuomuotos, o trečioje yra gro- 
semės rakandai. Kas nori vie
ną biznį atskirai, taipgi galima 
jarduoti ar išnomuoti.
Jviejų flatų muro namas po 4 

kambarius ant Bridgeporto.
teturiu flatų muro namas po 6 
cambarius su pečiais šildomas, 
Southsidėj.
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.
Visos 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

2.

3.

4.

5.

6.

7.

M & K Motor Sales
Chicnros Bernauti Ir atBakančlaual vartotų 

karų pardavinėtojai, 100 garantuotų vartotų 
karų, pilnai įrengti, gerame mechanlAkame 
stovyje, ‘ 
$2000. 
tokiems 
mainais.

karai parduodami 
Mea turime 
reikalams.

nuo $LSO iki 
kart} kuria tinka vi- 

Caab, iftmokCJiinalB,

0811-18 8o. Halsted 8*.

100 KARU ioo 
VARPOTŲ 

$25 iki $3(X) {mokėti 
Nėra “Indorsers”

Visi paskiausios mados karai 
Priimsiu jūsų karą mainais. 

Labai prieinamos sąlygos 
Willys Night Sedan — 1926, ge

ram stovy, išrodo kaip naujas, 
gdros sąlygos arba mainysiu $525 

Chevrolet Coach — 1927, sunku 
atskirti nuo naujo karo. Ge
rame stovy, sąlygos arba mai
nysiu ............   $425

Chrysler — 70 Sedanas. Perbu- 
davotas ir pataisytas, kaip 
naujas. Geros sąlygos arba 
mainysiu . :............................ -

Oldsmobile Sedan — 1927, ge
riausia' pirkinis Chicagoj, ne- 
praleiski progos. Skubinkis, 
mainysiu ....................... :.....  $375
Ir daug kitokių karų, kaip tai: 
Buicks, Nashs, Foras, Oakland, 

Dodge, Essex, Marmons, Overland.

Halsted Auto Sales
2560 So. Halsted St., 

Victory 6627 
Visados atdara

Business Chances
Pardavimui Bizniai

$475

PARDAVIMUI grosernės ir bučer- 
nės stakas ir fixtures. Parduosiu 
labai pigiai, galima matyti kasdien. 
2737 W. 16 St.

PARDAVIMUI notions ir kendžių 
štorelis — randasi ant kampo 23 St. 
ir Leavitt, gera vieta dėl soft drinks 
parlor. 2301 S. Leavitt St.

PARDAVIMUI saliunas, daromas 
geras biznis. Parduosiu nebrangiai, 
nes man vienai persunku. 4617 So. 
Paulina St.

PARDAVIMUI soft drink parloris. 
Geras biznis, negaliu viena laikyti. 
Parduosiu už pirmą teisingą pasiūly
mą. 2736 W. 47 St.

PARDAVIMUI saliunas, kas pir
mas, tas laimės, bus parduotas ge
roms sąlygoms. 6101 S. Racine Avė.

GAZOLINO STOTIS GEROJ 
VIETOJ

Parduosiu arba išranduošiu, turiu 
trumpu laiku išleisti, nes turi 
bizniu. Išranduošiu labai pigiai.

Atsišaukit į štorą.
3356 So. Halsted St.

Telefonas Boulevard 2781

du

PARDAVIMUI delicattessen krau
tuvė. Gera, pelninga vieta. — Ne
brangiai. 8104 Vincennes Avė.

PARDAVIMUI minkštu Ršrymij 
užeiga su namu ar be namo. Pašau
kite Tel. Boulevard 6717.

PARDAVIMUI soft drink parlor 
su lunch room, didelis bargenas. Ge
ras biznis, geram žmogui. Priežas
tis turiu 2 bizniu. 7652 Vincennes 
Avenue.

PARDAVIMUI arba mainymui 25 
akerių farma, su gerais budinkais, 2 
mylios nuo Granville, III. Parduo
siu pigiai arba mainysiu ant 
mo.

na-

F. J. SZEMET 
3114 So. Halsted St. 

Victory 4898

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

MAINAI
Matyk tuojaus šitą namą, 6 ir 6 

kambariai, geriausia apielinkė, 6109 
So. Albany Avė. Parduosiu pigiai 
arba mainysiu ant lotų arba biznio 
neskiriant vietos, arba ką jus turit 
ant mainymo.

L. JARUSH
3252 S. Halsted St. Victory 4952

Proga Maininikam Pi- 
nigų Padaryti

IŠSIMAINO puikus bizniavus kam
pinis namas, 2 Storai su 6 Hiatais,, 
mainysiu ant privatiško namo, ne
paisant apielinkės, bizniavą lotų, 
summer resort, arba ant geros far- 
mos su gerais padargais, nepaisant 
valstijos.

IŠSIMAINO naujas mūrinis pui
kus namas, 4 flatai ir 4 karų gara
žas, namo parankumai vėliausios ma
dos, mainysiu ant bungalovv. 2 flatų 
namo, arba garažo nepaisant vietos.

IŠSIMAINO bizniavus namas, što
ras su 2 flatais ir 2 karų garažas, 
namas randasi ant Archer Avė., mai
nysiu ant bungalow arba namo senoj 
apielinkėj.

IŠSIMAINO puikus kampinis lotas, 
38x135, mainysiu ant cottages, bu- 
černės, dry goods Štoro, arba gąsdi
no stoties.

IŠSIMAINO puikus lotas, naujoj 
kolionijoj, prie Crawford Avė. ir Ar
cher Avė., mainysiu ant automobilio.

IŠSIMAINO puiki farma, Wiscon- 
sino valstijoj, 40 akerių žemės, mai
nysiu ant namo, nepaisant vietos, 
arba parduosiu už pinigus.

Kas norit pirkt, parduot, arba 
mainyti, namus, farmas, arba biz
nius, kreipkitės pas mane, gausit 
greitą ir teisingą patarnavimą.

Su virš minėtais reikalais kreipki
tės pas,

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Lafayette 5107

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.

BARGENAS 8 kambarių mūrinė 
rezidencijų. Karštu vandeniu šil
doma, 2 maudynės, Stiklo porcini, 
garadžius. Brukavota gatvė ir alė
ja. Pusė bloko nuo 63čios gatves 
ant Fairfield Avė. Ideališki namai 
dėl didelios šeimos. Lengvais išmo
kėjimais.

5 ir 5, mūrinis 2 flatų namas, ga
radžius. Moderniškas, arti karų li
nijos. Paaukosiu už $13,500, su 
$3000 cash. Namą telefonas Pros
pect 8760 arba klausk pas

2521 W. 63 St.

TURĖK NUOSAVUS NAMUS
30 pėdų lotas ant California Avė., 
arti Marųuette Parko, mokyklos, ba
žnyčios ir karų linijos. Pirk dabar 
pakol kainos žemos. Mažas {mokė
jimas, likusius lengvais išmokėjimais.

J. A. LYNCH
40 N. Dearborn St.

Central 3654

2 FLATŲ — 2 po 5-5, karšiu van
deniu šildomas, 2 karų garadžius. 
30x125, lotas, Pusė bloko nuo 
linijos ir % bloko nuo Bulvaro, 
na $12,500.

WALTER J. PAUL 
6601 So. Westem Republic
3236 W. 55th St. Hemlock

karų
Kai-

4170
2389

COTTĄGE, pusantro augščio G-šių 
kambarių, gerame stovy, vertas 
$5000, greitam pardavimui paauko
siu, $4500. Lengvais išmokėjimais. 
4014 S. Artesian Avė.

PARDAVIMUI bizniavus lotas 
52x125 N. W. kampas 71-mos ir 
Talman. Gali statyti namus, par
duosiu žemiaus marketo, kaina tik 
už $245.00 front foot.. 

Savininkas
P. KNOP, 

1902 W. 65 St. ’

TURIU parduoti namą ir lotą su 
grosernę ir delicattessen krautuve, 
Lietuvių apielinkėj, dėl mirties šei
mynoj. 2216 W. 22nd St.

PARDAVIMUI ar mainui, Ba- 
kery su dviejų augštų muro namu, 
garu šildomas, pigiai. Rašykit Box 
1109, 1789 S. Halsted.

PATOGUS 2-jų aukštų muro 
namas — štoras ir du flatai, 
ant Ashland Avė. Tinkamas bi
le kokiam bizniui; sutinkame 
mainyti. 6815 S. Ashland Avė. 
Tel. Republic 5470.

GYVENDAMAS pakrašty miesto ant 
tyro oro busit sveikas ir linksmas. 
Tai nusipirkite šj 6 kambarių namu
ką su ekstra lotu, arti Archer gat- 
vekarių linijos, mokyklų ir krautu
vių. Galima mainyti i ką turite.

STANKO & CO., 
5076 Archer Avė., 

Tel. Lafayette 6036

NAMAI
Padarysiu kainą tik $2900 greitam 

Fiardavimui 4 kambarių cottage, dide- 
is lotas, arti Irving Park Boulevard. 

Improvementai jau įskaityti. Turiu 
turėti $275 cash tuojaus. Likusi 
mažais mėnesiniais išmokėjimais. Ra
šyk 608 So. Dearborn St., Room 840, 
Box 5762.

PARDAVIMUI bizniavns namas 
štoras ir pusantro augščio namas, 10 
kambariu. Nebrangiai, cash. 4101 
So. Maplewood Avė.

PARDAVIMUI 2 augščių medinis 
namas, moderniškas. Geram stovyj. 
Nebrangiai, išvažiuoju ant ūkės. 
907 W. Cullerton St.

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

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

NAŠLE parduoda 12 flatų naują 
murini namą, dcl ligos. Seely 1674.


