
NAUJIENOS
__ v ___

The Lithuanian Daily News
/

Kntered as second-class matter March 7, 1914 nt the Post Office at Chicago, 111., 
under the Act of Mrirch 3, 1879■r y/g v

gi—I I ■ nw>" *■■■ * 1 ■■■■■ I
The First and Greatest Ltthucnian Dali v ln America

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily New« 

PUBLISHED BY 1k» LITHUANIAN NEWS PUBLISHING CO.. INC.
1739 South Halated Street. Chicago, Illinois 

Telephona Rooaevelt 8500
.....— ■■■

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikojv ---- ------ ---------- --—j

VOL. XV Kaina 3c. Chicago, III., šeštadienis, Rugpiučio-August 11 (ii., 1928 No. 190 ,

Lenkų valdžios vadai varosi 
gs už karą su Lietuva
Septynių komiteto, dėl Pilsudskio ligos pa

ėmusiu valdžią i savo rankas, trys na
riai siūlo okupuoti Lietuvą, kam ji 
neatsižada Vilniaus -

J ■ y-* 8P

BERLYNAS, rugp. 10. — 
Varsa vos laikraščiai patvir
tina žinias, kad maršalas 
Pilsudskis rimtai serga ir 
kad krašto valdžia dabar 
faktiškai yra septynių ko
miteto rankose. Tų septy
nių narių trys varosi už ka
rą su Lietuva, už okupavi
mą kaimynų valstybes, ku
ri neatsižada Vilniaus ir at
sisako pripažinti jo užgro-

Kiniečiai reikalaują 
Japoniją atsiprašyti 

už savo kareivius
Paštininku unija grumoja vi

suotiniu streiku, j«?i piktada- 

riai japonų kareiviai nebus 
nubausti

ŠANCHAJUS, Kinai, rugp. 
10. — Francuzų i>olicijos vy
riausybė išdavė Japonų vyriau
sybei tris .Japonų kareivius, 
kurie rugpiučio 5 dieną Tient- 
sino geležinkelio stoty subadė 
vieną kinietį, pašto tarnauto
jo-

Del šios žmogžudybes kinie
čiai baisiai pasipiktinę ir Ki
nų paštininkų unija žada pa
skelbti visuotinį streiką, jeigu 
(žmogžudės nebus nubausti 
kaip reikiant. Paštininkų uni
ja pasiuntė cirkularinę tele
gramą organizuotiems viso 
krašto darbininkams,, prašyda
ma paramos. Unija, be to, rei
kalauja, kad .Japonija sumokė
tų subadyto kiniečio šeimai at
lyginimą ir atsiprašytų.

Kils. Įvykis dar labiau užde
gė kiniečius boikotuoti japo
nus. Čihli provincijos vyriau
sybė laikys nepaprastą posėdį 
situacijai apsvarstyti.

Socialistų kongresas 
reikalauja evakuoti

Reino kraštą
BRIUSELIS, Bielgija, rugp 

10. — Laikomas čia Socialis
tinio Darbininkų Internaciona
lo kongresas priėmž tarptau- 
tinį socialistų programą, ku
riame be kita reikalauja at- 
steigti Vokietijos suverenylię 

Saaro krašte ir kad Francija, 
Belgija ir* Anglija tuojau eva
kuotų Reino kraštą.

Tam reikalavimui Francijos 
delegatai taipjau entuziastiš
kai pritarė.

KARŲ VETERANO, MAJORO, 
NUSIŽUDYMAS

NEW YORKAS, rugp. 10. 
—’ Savo apartamente Park 
Avė. rado gazu nusitroškinusj 
maj. Harvey Klapp Lines, Is
panijos-Amerikos ir pasaulinio 
karo veteraną. Manoma, kad 
nepasisekimai bizny buvo nu
sižudymo priežastis.

BERLYNAS. — Oficialis Vo
kietijos vardas dabar yra 
‘Deutsches Rėkli* — Vokiečių 
Valstybė, taipjau Vokiečių 
Respublika.

bimą.
Ta pati lenku spauda pra

neša taipjau, kad Varšavos 
valdžios sferose esą trys 
I^enkijos konstitucijos revi
zijos projektai. Visuose tri
juose esą proponuojama su
stiprinti valdžios viršūnių 
diktatūra ir susiaurinti sei
mo galia. Seimas norima

įstaiga.

Užmušė 500 banginių 
Žiemių Juroje

KOPENHAGA, Danija, rugp. 
10. — Žiemių Juroje, ties Fa- 
roe sala, tos salos žvejai už
mušė penkis šimtus bangi
nių.

'I'ie milžiniški jnrių g-y-vu- 

liai dideliausiu buriu pasirodė 
Į ties Westmann Haven, ir sa- 
liečiai savo žvejojamais laivais 
padarė prieš juos medžioklę.

Anglai žada tartis su 
Kinais dėl sutarčių 

revizijos
NANKINAS, Kinai, rugp. 10. 

— Tautinės Kinų valdžios už
sienio reikalų ministeris Vang 
ir Anglijos generalinis konsu
las Šanchajuj, Bartson, ir ge
neralinis konsulas Nankine, 
Hewlett, pasirašė sutartį, ku
ria likviduojamas vadinamas 
Kankino incidentas.

Kartu buvo pasirašyta kita 
sutartis, kuria Anglija pasiža
da pradėti derybas su Kinais 
dėl sutarčių revizijos.

17 jaunų komunistų 
paleisti iš kaun- 

tes kalėjimo
ROGKFORD, III., rugp. 10. 

— Iš kauntės kalėjimo tapo 
paleisti septyniolika berniukų 
ir mergaičių, Jaunų Komunis
tų sąjungos narių. Visi jie bu
vo kariuomenės Vyriausybės 
areštuoti pčaeitą ketvirtadienį 
Camp Grante, kame tie jau
nuoliai — astuonios mergaitės 
ir devyni berniukai amžiaus 
tarp 14 ir 20 metų — dalino 
kareiviams komunistinę litera
tūrą.

Jaunuoliai buvo Įspėti, kad 
daugiau to nebedarytų, be to 
jiems pasakyta, kad prieš juos 
dar galį būt išimti fedcrali- 
niai varentai.

Bankierio pati pasikorė
NFAV YORKAS, rugp. 10. 

— Riverside Drive apartamen
te rado pasikorusią Heleną 
Marsball’ienę, National City 
Banko vicepirmininko žmoną. 
Manoma, kad ji nusižudė dėl 
pairusios sveikatos.

LEWISTON, Idaho. — Iš
trukę iš cirkaus penki dramb
liai labai prigązdino žmones, 
bėgiodami miesto gatvėmis, 
kol pagaliau pavyko juos su
gauti. Vienas dramblių teko 
nušauti.
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Aviatoriai William Stultz, p-lė Ameba Earhart ir Lou Gordon, kurie perskrido 
Atlantiką, iš Kanados j Angliją, sveikinami aldermano Grossman, prieš kiek laiko 
jiems atvykus viešėti į Chicago.

Kroatai nepaliausią 
kovoję dėl savo kraš

to autonomijos
Vixt Kroatija tre<li mirusio sa- 

vo vado ir kovotojo Radičo; 
Zagrebe patvino žironių iš 
viso krašto

ZAGREBAS, Kroatija, Jugo
slavija, rugp. 10. — Kroatų 
valstiečių partiją išleido pra
nešimą, kuriame sako, kad jos 
vado, Stcfano Radičo, mirtis 
nėkiek nesusilpnins kroatų ko
vos dėl krašto autonomijos.

Vietoj mirusio Radičo, Kro
atų valstiečių partijos vadu 
tapo išrinktas jos vicepirmi
ninkas Macek.

Visa Kroatija apsidengus ge
dulinis. Visos viešosios Įstai
gos ir privatiniai namai ap
kaišyti juodomis vėliavomis. 
Sužinoję apie savo vado mir- 
tj, valstiečiai iš visų krašto 
dalių plaukia į Kroatijos sos
tinę. Jau tūkstančiai jų su
plaukė. Minios betgi laikosi 
ramiai ir iki šiol jokios ne
tvarkos neįvyko.

Su milžiniška procesija, ku
rioje dalyvavo visų klasių žmo
nės, Radičo kūnas buvo nuga
lintas Į Valstiečių Rumus. 
Tik vyriausybės atstovams 
valstiečiai neleido procesijoje 
dalyvauti.

Belgrado vyriausybjė, kurią 
kroatai kaltina dėl savo vado 
mirties, atsiuntė kroatams už
uojautos telegramą, pareikš
dama gailesio dėl jų “didvy
rio ir patrioto” mirties.

J ugoslavijos parl a m e n t a s 
Belgrade laikė specialį gedu- 
los posėdj, kuriame ir vald
žios atstovai dabar garbino 
Stcfano Radičo atminimą kaip 
didelio valstybės vyro ir pat
rioto.

Radičo laidotuvės Įvyks sek
madienį, rugpiučio 12 dieną.

Driežlių lietus nustebi-
no miestelėnus

LAPORTE, Ind., rugp. 10. 
— Užėjus čia smarkaus lie
taus burini, patvinusiose gat
vėse ėmė rėplinėti daugybė 
driežliukių, paprastai salaman
dromis vadinamų. Jų ypačiai 
daug raizgėsi ties Scott ir Mon- 
roe gatvėmis. Tuo apsireiški
mų miestelėnai buvo labai nu
stebę, o vaikai turėjo didelės 
pramogos, mušdajni driežles.

Irakas rengiasi konfli
ktui su Hedžazo 

valdovu
BAGDADAS, Irakas, rugp. 

10. — Talkas konferencijai 
tarp Anglijos ir Hedžazo ka
raliaus li>n Saudo atstovų iš- 

irus, Irako vyriausybė bijo 
naujų neramumų sienoj ir dėl 
to apsaugos ministerija daro 
prisiruošimų galinčiam Įvykti 
konfliktui.

1,000 žmonių žuvo 
vulkanui išsiveržus

Nelaimė atsitiko Olandų Rytų 
Induose, kur ugniakalnio še
ši kaimai tapo sunaikinti

LONDONAS, rugp. 10. — 
Gautas pvr Amsterdamą pra
nešimas sako, kad Paloeveh sa
loj, Olandų Rytų Induose, dėl 
smarkių Rokatindos vulkano 
(ugniakalnio) išsiveržimų tm. 
stantis žmonių netekę gyvy
bių, o apie šešis šimtus buvę 
sužeisti.

Ugniakalnio išsiveržimus ly
dėję baisus žemės supurty- 
mai.

šeši čiabuvių kaimai esą su
naikinti. Didelė pajūrio dalis 
buvus pakilusių vilnių užlieta 
ir devyni prekybos laivai pa
skandinti.

3 nusikaltėliai mirė 
elektros kedėje

OSSINING, N. Y., rugp. 10. 
— Sing Sing kalėjime praeitą 
naktį buvo elektros kėdėj nu
žudyti trys nusikaltėliai: Dan- 
iel Grabam, buvęs New Yor- 
ko policininkas; Alexander Ka- 
linoAvski ir George1 Appel. Visi 
trys buvo mirties bausmei pa
smerkti už žmogžudybes.

Chicagai ir apylinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Iš viso gražu; nedidelė tem
peratūros atmaina; vidutinis 
žiemių ir žiemių rytų vejas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 72° ir 82° F.

šiandie saule teka 5:52, lei
džiasi 7:58. Mėnuo teko 1:23 
ryto.

Latvijos ministeris 
kaltinamas pasida
vimu švedų trustui

Trukšmingos scenoj I-ntvių 

seime; socialdemokratų frak
cija apleido posėdi

STOKHOLMAS, š v e d i j a , 
rugp. 10. — švedų Degtukų 
kompanijai griežtai .nugina 

Latvių laikraščio Jaunakas Ži
nias kaltinimus, buk ji papir
kus Latvių vidaus reikalų mi- 
nisterį Liepinį, kad gautų Lat
vių degtukų monopolį.

Kaip žinia, švedų Degtukų 
kompanija darė sutartį su Lat
vių vyriausybe Latvių degtu
kų monopoliui paimti. Latvių 
socialdemokratai tai sutarčiai 
yra priešingi ir stengiasi su
tarties ratifikavimą parlamen
te sumušti. Jaunakas Žinias, 
didžiausias latvių laikraštis 
Rygoje, vakar paskelbė sensa
cingą laišką, tariamai švedų 
Degtukų kompanijos rašytą sa
vo atstovui Rygoje, kuriame 
rugoja jam, kad jis per ank
sti sumokėjęs Liepimui, Lat- 
vijos vidaus reikalų ministe- 
riui, $50,000.

To laiško paskelbimas pada
rė didelės sensacijos, ir Lat
vių seime įvyko trukšmingų 
scenų. Socialdemokratai išėjo 
iš posėdžio, o biudžeto komi
sija pareiškė, kad ji negalin
ti sėdėti kartu su ministeriu 
Liepiniu, kuris švedų trustui 
parsidavęs.

Latvių vyriausybė, supran
tamas dalykas, ginasi nieko 
nežinanti apie bet kuriuos pa
pirkimus, o švedų kompanijos 
viršininkai pareiškia, kad Jau
nakas Žinias paskelbtas laiš
kas esąs fabrikuotas tyčia, 
kad parlamentas sutarties ne
patvirtintų.

$87,500 Graikų parla- 
mento kandidatui 

išpirkti

ATĖNAI, Graikija, rugp. 
10. — Premjeras Venizelos su
tiko garantuoti 7 milięnus dra
chmų (apie $87,500) paskolos 
kandidato į parlamentą, Kon
stantino Melaso, šeimai išpirk
ti Melasą iš banditų nagų. Me
las buvo pitileš keletą dienų 
banditų sugautas Epire, kame 
jis vedė rinkimų kampaniją.

Paskolą Melaso šeima pri
žadėjo grąžinti Valstybės Ban
kui per 30 dienų.

Mogileve įvyko po
gromas prieš žydus
Pogromą, apie kurį žinios bu

vo slepiamos, padarė raudo
nosios armijos naujokai

MASKVA, rugp. 10. — Mas
kviškis laikraštis Komsomol- 
skaja Pravda praneša apie Įvy
kusį Mogileve pogromą prieš 
žydus. Pogromą padare “nava- 
brancai” (naujokai), atgaben
ti raudonosios kariuomenės tar
nybai ir Pskovo gubernijos.

šešių dešimčių naujokų ban
da ėmė terorizuoti žydus mie
ste, užpuldinėti ir mušti juos 
gatvėse, daužyti žydų namų 
langus, plėšti jų krautuvėles.

Įsismarkavę pogromščikai 
pasipriešino dagi savo kariuo
menės viršininkams ir bandė 
nuginkluoti politinės policijos 
žandarus bei geležinkelio mili
ciją, kol pagaliau jie buvo ap
siausti raitelių būrio ir suim-
Ii. Kai kurie jų buvo nuteis
ti šešiems mėnesiams kalėji
mo, kiti trumpesniam termi
nui, dar kiti paleisti be baus
mės.

Žinios apie tą pogromą bu
vo uoliai slepiamos ir vietos 
laikraštis iki šiol nieko apie 
tai nerašč. Minėta Komsomol- 

skaja Pravda betgi sužinojo ir 
pasiuntė į Mogileva savo ty
rinėtojus dalykui ištirti. Laik
raštis dabar reikalauja naujo 
teismo pogromščikams, o taip
jau kad butų atiduotas teismo 
atsakomybėn vietos laikraščio 
redaktorius už slėpimą žinių 
apie pogromą.

_A--------------

Susekę revoliucini 
komunistų sąmoks

lą Jugoslavijoj
ZAGREBAS, Jugoslavija, 

rugp. 10. — Policijos vyriau
sybė skelbia, kad tapęs susek
tas revoliucinis komunistų są
mokslas Jugoslavijoje.

Pasak jos, komunistai pla
navę bandyti įvykinti revo
liuciją atsitikime, jei dėl Kro
atų vado Radičo mirties kil
tų krašte 'neramumų, kurie 
atidarytų kelią revoliuciniam 
judėjimui.

Dvidešimt komunistų vadų 
areštuota. Suimta daug šautu
vų, revolverių, bombų ir amu
nicijos. Komunistų centro Įstai
goje suimta daugybė komunis
tinės literatūros.

Sprogimo 5 darbi
ninkai užmušti an

glies kasyklose
JOHNSTOWN, Pa., rugp. 

10. — Lochrie Coal kompani
jos anglies kasyklose, netoli 
nuo Johnstovvno, Įvyko spro
gimas, kurio penki angliaka
siai buvo užmušti. Jų kūnai 
buvo vėliau gelbėtojų partijos 
surasti ir išimti į paviršių.

Keturi kiti darbininkai, ku
rie tuo melu dirob kitame ka
syklų tunely, išliko sveiki.

Sprogimo priežastis kol kas 
neišaiškinta.

Du užsimušė, 5 susižei
dė aeroplanui nukritus

GRAVENHURST, Ontario, 
Kanada, rugp. 10. — Aeropla
nui nukritus žemėn? netoli nuo 
Muskoka ežero, du asmens už
simušė, kiti penki skaudžiai 
susižeidė. Aeroplanas buvo 500 
pėdų aukštumoj, kai jo maši
na sugedo. .i |

Lietuvos žinios.
Atleidžia daugiau kaip 

50 mokytojų
KAUNAS. — švietimo mi- 

nisterio Įsakymu nuo rugpiu
čio 1 d. atleidžiama daugiau 
kaip 50 lietuvių, žydų, lenkų 
ir latvių vidurinių mokyklų ir 
gimnazijų mokytojų dėl netu
rėjimo pakankamo cenzo.

Basanavičiaus Fondui 
surinkta 32,153 litų

Vilniečių Sąjungos Valdyba 
skelbia, kad ligi liepos 19 d. 
yra surinkta Basanavičiaus 
Fondan viso Lt. 32,153,46 cen
tai.

Išaikvojo 20,000 litų
_________ • .

Jurbarko valst. plaučių ligo
ninėje bedarant reviziją suse
kta, kad ūkvedys yra išaikvo- 
jęs 20,000 litų. Ūkvedys, pa
jutęs, kad susekta, buvo pabė
gęs, tačiau apsidaręs, kad iš 
pabėgimo nieko neišeina, pats 
pasidavė policijai.

Orlaivių katastrofos

Fredoje smulkmenos
Du lietuvių lakūnai užmušti, 

du sunkiai sužeisti

KAUNAS. [LŽJ. — Liepos 
18 dieną antrosios eskadrilės 
lėktuvai darė rikiuotės skrai
dymo bandymus.

lakūnams kaž kaip nepa
stebint lėktuvai tiek vienas 
prie kito prisiartinę,' kad su
sidūrė. Tai atsitiko ties Freda. 
Iš 500 metrų aukščio jie kri
to ant žemės ir sudužo.

Užsimušė vyr. Įeit. Tumelis 
ir lakūnas puskarin. Mažonus. 
Sunkiai susižeidė kapit. Stanai
tis ir vyr. Įeit. Katukovas.

Sužeistieji tuojau nugabenti 
j Karo ligoninėn.

Teko sužinoti, kad davus 
ženklą išsiskirstyti lėktuvai 
leidosi pirmieji žemyn, dešinie
ji dešinėn, kairieji — kairėn. 
Kaiirdestems besiskirstant, dėl 
neišaiškintų priežasčių, vyr. 
pusk. Mažono valdomam lėk- 
tuvli nukirsta uodega. Lėktu
vas staiga puolė žemyn stačio
mis. Dėl staigaus puolimo vyr. 
Įeit. Tumeils buvo iš lėktuvo 
išplėštas ir nukrito 50 metrų 
atstu nuo lėktuvo. Mažonas 
nukrito kartu su lėktuvu Ju- 
lianavos dvaro kviečiuosna.

Kapitono Stanaičio valdo
mas lėktuvas iš pradžių pla
niravo, bet neišsilaikė, pame
tė lygsvarą ir ėmė pulti že
myn. Nukrito ties trečiu for
tu. Lėktuvas visai sudaužy
tas.

Katastrofa buvusi pastebėta 
iš aerodromo. Tuoj išskrido 
du lėktuvai ir išvažiavo kata
strofos vieton sanitarinis au- 
tomobilis. Mažonas ir Tumelis 
rasti negj'vi.

Stanaitis ir Katukovas rasti 
III forte sunkiai sužeisti.

Stanaitis dar kalbėjęs. Jam 
sulaužyta dešinioji ranka tri
jose vietose, taip pat Įlaužta 
krūtinė. Katukovas rastas be 
sąmonės. Jam išlaužtos abi 
rankos. Viena iš peties, kita 
per alkūnę.

Kaip įvyko susidūrimas jie 
negaly pasakyti, nepastebėję. 

Tik jutę, kad jau įvyko ne
laimė. Katukovas anksčiau pa
stebėjęs įvykį ir šaukęs Sta
naičiui “Simai laikyk”, bet šis 
atsakęs, kad nepajėgiąs išlai- 
kyli-
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St. Joe Pavandeniu
Rato A. Vanagaitis

valgyti kviečia), 
iš po nakties. Jo 
juodukas nesirengė 
Vadinasi, tai buvo 
laikas su bertainiu 
Chicagietiškai ta-

31 liepos. “Roveris”.

Tai buvo ankstybas rytas, 
kada mudu su Juozu iškėlėva 
abidvi kojas iŠ lovos. Pirmasis 
skambalas (varpas, kuriuo Ta
bor Farmoj 
dar raivėsi 
virvės galą 
traukčioti. 
farmeriškas 
po šešių.
riant—“kvoteris po seven”...

Būdavo rytų su ankstybesniu 
užsikėlimu, bet 31 liepos rytas, 
atrodė ankstybiausias. Matote, 
dalykas yra labai paprastas. IŠ 
vakaro, arba tikriau sakant, 
mėnuo tam atgal, bet atvirai 
prisipažinus ir tikrą teisybę, po 
tikrai teisybei pasakius, mudu 
su Juozu dar pernai vasarą 
nutarėva nei pėkšti, nei va
žiuoti, nei risčia, nei zovada 
plaukti laiveliu pavandeniu St. 
Joe upe, kuri teka pro Tabor 
Farmą ir įteka į Michigan ežerą 
ties Benton Harbor ir St. Joe 
miestų-dvynukų. Reiškia, suma
nyta savos rųšies įspudiškai- 
menininkiška ekspedicija, nely
ginant gen. Nobile į šiaurės aši
galį. Nors mudviejų ekskursi
ja nebuvo taip garsiai išgarsin
ta, ale daugelis vietos patar
nautojų žinojo apie tai. Vy
riausias “kukąs” (virėjas) juod- 
odis paruošė net tam tikrą 
skaičių “sandvičių”, pieno bon- 
ką, duonos, druskos, oranžių, 
želės ir “apelsosės”. Vadinasi, 
ekskursijoniškai tariant, mud
viem maisto buvo įdėta ištisai 
dienai. Stvėrę dar “gingera- 
lės” bonką, bei tuziną obuo
lių, mudu jau papusryčiavę, 
dulinom pakalnėn prie laivelio. 
Tai buvo 7:50 vai. ryto.

Laivelis netalpina savyje 
daug aprašymo. Jis paprastas, 
irklinis laivelis, vieno žmogaus 
jėga varomas: į priekį, at^al, 
prieš ir pavandeniui. Kamaoįa 
iš dirbtuvės 35 dol, arba lietu
viškai tariant, 350 litų. Talpin
ti gali 4 arba 5 žmogystas, bet 
nedaugiau. Dvi porelės kaip tik 
galėtų sutilpti, žinoma, rei
kia romantiškų porelių...

Mudu, būdami neromantiško 
nusistatymo, išžygiavom vienu 
du su nežmogiškos kilmės su
tvėrimu. šundraugiu “Roveriu”.

“Roveris”, matote, yra gabus 
plaukikas.
La Manch kanalą perplauktų. 
Be to, jis labai geras šunelis, 
kurį niekas nebara, nes jis vi
siems rodo savo išmiklintos 
uodegos suktybes. Kiekvienas 
svečias, kuris atvažiuoja viešė
tis, yra prielankiausiai ir man
dagiausiai “Roverio” sutiktas. 
Ir kiekvienas jį paglosto, pa- 
tekšnoja jo nugarą, ir pasako 
komplimentą.

—Žiūrėkite, kaip jis mane at
simena nuo pernai”...

Kitas pasako “nuo užpernai”, 
trečias “penki metai”... vienu 
žodžiu, “Roveris” visų mylimas 
ir giriamas ir .sau artimu lai
komas. Jis visus pažįsta ir jį 
visi taip pat. šiaip ar taip 
kalbant, “Roveris” yra įdomus

Juo. Jis i savo kiemą svetimo 
šunies teįsileidžia. Kaimynų 
šunįs iš tolo lenkia Tabor Kar
mą. Net savasis “Jerry” (ber
nardinų veislės), neturi tiesos 
pasisukti po svečio kojomis. Jis 
tuojau jam už 
gnaibo, 
gyrimus 
ja. Tai

Mano 
tinka, i 
upę su visokiais pagaliais. Plau
kioti ir išnešti iš vandens pa
galiai. jo mėgiamas sportas. 
Kartais aš vos pajėgiu jmesti 
gabalą medžio, o jis sprandą 
atstatęs ir uodegą į baronką 
surietęs, išneša už save didesnį 
ir sunkesnį gabalą.

Taigi tas ypatingos veisles 
keturkojis, lydėjo mus krantu. 
Daug kartų mėgino daplaukti 
ir įsirioglinti į valtį, bet mudu 
jo nepriūmėm. Ką-gi veiksi su 
šlapiu daiktu?!..

Valtis plaukė gana sparčiai 
ir tuojau dingo užsisukimuose. 
St. Joe upė labai vingiuota ir 
srauni. Lietuvoje panaši upe 
yra Venta apie Viekšnius. 
Plaukdamas ja„ aš prisiminiau 
Viekšnius, Mažeikius...

apikaklės ir...
Visas malones ir pa- 

i tik jis vienas sudoro- 
i yra didis egoistas.
draugiškumas jam pa

neš aš jį mankštinu po

St. Joe vaga gana gili, bet

apžiūrinėjo 
bet nei vie- 
daryti. Ati-

Neabejoju, kad jis

Kartais nuo kranto reikėdavo 
pasisaugoti.

čerepokai. Atsiminimai
Diena buvo prodebesiuota. 

Saulutė kaitino protarpiais. 
Krantuose, ant medžių, mums 
saliutavo čerepokai. Jų matėme 
visokio didžio. Vienas nusirito 
gana didokas; nelyginant, kaip 
dienos kepalas. Už j j didesnio 
neteko matyti.

Visi čerepokai 
musų ekspediciją, 
nas nedrįso kratos
davę pagarbą ištiestu kaklu, jie 
pasinerdavo vandeny.

čia, tai “Limantinė” — 
aiškino Juozas— daug gražių 
atsiminimų čia palaidota...

“Limantinė”, pasirodo kita
dos buvo garsi su išvažiavimais, 
kuriuose dalyvaudavo muzika- 
liškas jaunimas, gražąjai lyčiai 
asistuojant.

Tai buvo laikai!..
Dabar—sapnus bevaikai...
Ir kas-gi yra gražesnio pa

sauly už atsiminimus?!.. Atsi
minimai lieka amžiams. Viskas 
keičiasi pasauly, bet jie —tokie 
patys lieka.

Atsiminimai, tai vienintele 
nuosavybė, pilnoj to žodžio 
prasmėj, kurios, joks demokra
tiškas ar biurokratiškas įstaty
mas negali nusavinti. Tai, brač, 
ne Lietuvos dvarų žemės!.. O 
malonu yra atsiminti tuos lai
kus, kada žmogus “žydėti” pra
dėjai!.. Būdamas “žiedu”, nesi
jautei kas esąs ir ką veikiąs, 
tik praslinkus metų pluoštui, 
nenoroms prisimeni jaunystę ir

lieki sužavėtas.
Laivelis plaukė pavandeniu^ 

o mudviejų mintys— prieš van
denį. žali krantai, tamsus me
džių pavėsiai, stiklo vanduo, 
aukšti krantai, lydėjo mudvie
jų atsiminimus. Aš buvau toli
moj Lietuvoj, kur Vadaksta ir 
Venta, kur Šešupė ir Nemunas, 
kur Merkys ir šalčia, kur Du
bysa ir Nevėžys, kur Siesartis 
ir Penta, kur motutė mylima, 
kur tėvelis žilgalvūlis ir merge
lė numylėta... Nesenai eiliavau 
ant Vadakstos krantų:

Tu mano ne sesuo
Nei gentis, pažįstama...
Delko tu, brangus asmuo, 
Man meili, taip artima?..
Bet... jau tu nebe ta, ne tas 

veidas skaistus, nebe tas žvil
gesys... Man esi tolima, šir- 
džiai-gi —svetima...

Kaip upelio srovė neša, griau- 
ja krantus, taip ir musų gyve
nimas ardo santykiavimus jau
nystės dienų. Vien sapnas — 
neišdildomas sapnas lieka musų 
vaidentuvėj.

—Štai čia— rodo Juozas — 
seniau buvo vaga ir tas laukas 
sudarė vieną kūną, o dabar to 
farmerio žemė jau atskirta. Jis 
ją išrendavoja anos pusės far- 
meriui...”

Tiesa, matosi krantai seno
sios vagos, kuri nesulyginamai 
buvo trumpesnė. Mes apva
žiavome aplinkui ir sustoję iš
lipome pažiūrėti. Sąsmauka 
nesudarys 150 jardų, o alkū
nė bus apie 3 mylias.

Srovė' išsibrovė kitur vagą, 
perskyrė farmeriui žemę ir ko
dėl? Kodėl daryti žmogui nuo
stolių? Gamta! Gamta rašo 
sau įstatymus. Sako, prieš 25- 
30 metų ta upe laivai plaukiojo, 
o dabar?.. Dabar žuvininkai žu
vauja ir tai nenoroms.

Mums tai beplepant, besva
jojant “Roveris” atpuškavo pas 
laivelį.

—“Go home”!—sušuko Juo
zas.

Klusnus šunelis suprato tų 
žodžių reikšmę ir atlydėjęs 
mus apie 5 mylias, nudūlino na
mų linkui. Jo figūra atrodė 
nepasitenkinusi,* nes uodegą ne
šėsi po pažaste pasikišęs...

, Tai buvo 8:56 vai.
Nuo taip vadinamo “Jaučio 

rago”, plaukėm kitu užsisuki
mu į platesnę ir ne taip srau
nią vagą.

“Krantai Juozapėlio*,)”
Kaip rūtų daržai...
Tiesiog žavėtini reginiai. Ko- 

dak’as pasižiurėjo ir “nupikči- 
no” tą vaizdą. Yra kas tai pa
našaus į Nevėžio krantus ties 
Raudondvariu. Plaukėme, nely
ginant Laisvės Alėja. Pakeliui 
sutikome “clams’ų” gaudyto
jus. Keista. Upė, kurioje žu
vies kaip “marvos”, žmonės 
gaudo “clam’sus”. Clamsai tai 
yra varlių dėžės. Lietuvoje jos 
taip pat randasi tik ne tokios 
didelės ir plonesnio kiauto. Tie 
“clamsai” nėra valgomi. Jų mė
są laukan meta, o iš kiaušų 
dirba guzikus. Juos gaudo 
grėbliais ir tokiu prietaisu, pa
našiu į grėblį, tik “vinių” vie
toje, kabo siūlai su keletą va- 
šiukų. Tas “grėblys” skęsta į 
dugną ir kuomet dugnu plau
kiantis vašiukai užgauna 
“clamsą”, tai jis tuojau tą va
ši ūką užčiaupia ir... patenka į 
žuviniko valtį.

Mokama 75 dol. už toną 
(2,000 svarų). Pagaunama į 
dieną iki 4—500 svarų. Uždar
bis ne taip j^iu blogas. Žuvau
damas, matomai, tiek neuždirb
si.

Seniau, pasakojo, buvo Ben
ton Harbore dirbtuvė, kuri 
“clamsų” mėsą išdirbdavo j 
taukus. Dabar nėra.

Mano manymu, geriau gaudy
tų čerepokus, kurių daugiau 
yra. Tie “dykaduoniai” visai 
nereikalingi čia, upėj. Kiek jų 
teko matyti, tai tik šildosi sau
lėj ir daugiau nieko. Nekurie 
romansuoja, kiti su vaikais “be- 
siedovaja”, o dauguma, tai žino 
tik šokinėti nuo šakų bei me
džių į vandenį.

Kings lAinding. Pietus 
Golfonija.•

Daplaukėm sąsiaurį kalnų 
tarpe. Tai yra vienintelė vie
ta, kur galima padaryti tvenki
nys. Projektas išdirbtas karo 
metu ir jau buvo apiperkama 
aukščiau žemių - plotai, kurios 
sudarytų milžinišką prūdą, o iš 
jo tekantis vanduo suktų ma
šinas, kurios gamintų elektri
ką. Kadangi tuoj po karo že
mės kaina pakilo, tai tas tven
kinys atidėta vęlesniam laikui. 
Vadinasi, netolimoj ateity, jau 
ekspedicija nebus galima St. 
Joe upe, nes išaugs Kings-

Landing tvenkinys. Jeigu taip, 
tai reik pietauti.

Štai kumpio, sūrio, Jatienos, 
sardinkų sandvičiai. Laikas ro
do truputį po vienuolikai. Ty
ram ore apetitas apetitiškas. 
Nieko nelaukdami, sukimšom į 
“futbolą” po porą sandvičių ir 
pienu užpylėm. kad praskiesti 
skilviui nūdienę.

Iš kaizės riogsojo vasarna
miai,'lygiai kaip Kačerginėj ar 
Kulautuvoj (žemiau Kauno), 
ant Nemuno kranto). Vasarna
miai gražus, bet tušti. Seniau, 
sako, būdavo daug svečių, bet 
dabar jų nesimatė. Vienam na
me matėsi keli siluetai. Keistas 
dalykas. Nepraėjo 10 metų, 
kaip vasarotojai prasišalino iš 
tylių užkampių ir važiuoja ne 
poilsiui, bet darbui. Tas “dar
bas”, tai golfas.

šiandien rasime kimšte pri
kimštus vasarnamius, kurie 
randasi šalimais golfo lauko, 
arba tikriau pasakius, rezortai 
su golfo lauku. Vienas iš tokių 
rezortų yra Tabor Farma, ku
rioje vasaroja didis skaičius 
golfistų.

Golfologija dabar užima pir
mą vietą. Seni, jauni, didi, 
maži—visi lošia golfą. Net ir 
tie, kurie rudenį ruošiasi j 
“grabą gulti”, lošia golfą. Gol
fo sportas vyrauja visoj Ame
rikoj. Nors nelengvas darbas, 
bet jį mėgsta dirbti visi ne
dirbantieji. žiūrėk palose są- 
vaitę kitą ir delnai pūslėti, kaip 
Lietuvos artojaus.

(Bus daugiau)
*) Juozapėlis—St. Joe upė.

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

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

Rauplių. Duobes
Prašalinamos be skausmo

Turėsite gra
žią ir sveiką 
odą j 50 mi- 

v nučių be skau
smo ir be ne
malonumų.

Acne, Niežai 
ir Spuogai ir 
visos odos li- 

'gos gydomos 
pasekmingai 

žinomų speci
alistų Šios didžiausios American Institute.

Kam gyventi visą amžių su visokiomis duobėmis ant savo kūno 
ir kentėti visokių nemalonumų, kuomet gabių gydytojų grupė 
visuomet randasi dėl jūsų pareikalavimų ir darbą atlieka labai 
pigiai.

Greitai ir be skausmo prašalinamos rauplių duobutes ir\ jūsų 
oda pasidaro daili ir graži ir žmonės kaip kada negali nei pa
žinti tokio buvusio rauplėto veido.

Musų gydytojai, odos specialistai, yra atsiekę puikiausių pa
sekmių gydyme visokių odos ligų, o labiausiai užsisenė jusiu ligų.

Kreivos akys atitaisomos
Į trumpą laiką — į tris minute^zmes atitaisome kreivas akis.ir 

be jokio skausmo. Be nesmagtfmų. Be ligoninės.
Kaina pigi. Pasitarimas veltui.

Atsiųskite savo mažą foto
grafiją, į tai bus at

kreipta specialė ati
da. Visi laiškai 
atsakomi greit

American Institute 
pfPUntic tand Ridai Rejuvenatian 
8u*t« 7» Bldg. ISO N. State St

Tvkpboo* etate 51M Cbieago, UI.

H UDSON
Patentavo F-Head Motorą

S

H

t

i.

Fotografuokitės
Mano naujai, artistiš
kai Ištaisytoje studijoje

pagrabus, po- 
našiai.

Mano ilgų me
tų patyrimas 
ir nuolatin i s 
sekimas nau
jų išrad i m ų 

pa v e i k s 1 ų 
traukime užti
krina jums ge
rą darbą.
Be extra pri- 
mokėjimo va
žiuoju nufoto
grafuoti namus, 1 
kilius ir tam panai----

W. J. Stankūno 
Studija

3315 So. Halsted Street
Telefonas Yards 1546

Chicaco, III.

Dykai Patarimas
Teikiamas Sergantiems Žmonėms 

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

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

Kampas Monroe Street, Chicago, 
Crilly Building

(rokite elevatorių iki penkto aukAto. Vyrų 
priėmimo kambarys BOfl,—Moterų BOS. Oti 
•o valančio* kasdien nuo 10 ryto iki 5 va 
kare. NeriAliomU nuo 10 ryto iki 1 po 
piet. l’anedėlyj, Seredoj ir Subatoj nuo 10 
ryto iki 8 valandai vakare.

I Dvidešimtis penki metai tame name

nuirę vyrai

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

I negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
I zaminavimas atidengs jūsų tikrą ligą Ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 

sveikata jums sugrys. Ėikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzamina- 
vlmo — kas jums yra.

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

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

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

DABAR GERIAUSIAS LAIKAS
Pamąstyti ir nuspręsti, kaip ir kur sutaupyti 

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

Už ant laiko padėtus pinigus išmokame 3% į 
metus; ant aukštos vertės pirmų mortgičių moka
me šeštą (6%) nuošimtį. Norėdami platesnių žinių, 
kreipkitės ypatiškai arba laišku į valdybą, nes 
mandagumas ir patarnavimas yra musų pamatas.

Kapitalas ir perviršis 
$400,000.00. Turtas virš 
$3,500,000. Po Illinois 
valdžios ir Chicago 
Clearing House prie
žiūra.

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

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

Iki giliai Judinančių 
Naujų rubežių išpildyme

Suvienytųjų Valstijų Patentų Ofisas ką tik išdavė naują patentą 
Hudson Motor Karų Kompanijai ant “F-Head” aukštos kompre
sijos motoro. Patentas No. 1,656,051 priimant., atydon vidurinius 
combustion inžinus, apima pilną sutvarkymą valvių, spark plogų 
ir combustion skyriaus.
Su naujai patentuotu design Hudson motorai dabar yra subudavoti su 
kompresija beveik 6 iki 1 — arba 20% viršiaus vidutinės galimybės, — 
su atatinkamais augštos rūšies asseleracija, kuro ekonomija ir spėka. Yra 
beveik negalimu užmušti motorą nors ir visai nemokėtume! jį operuoti, šis 
motoras yra gyviausias, tvirčiausias ir ekonomiškiausias kokį Hudson kada 
nors yra pabudavojęs. ,
Ir jisai duoda kuopuikiausį išpildymą Hudsono istorijoj, $laug toliuus nu
žengusią, negu industrija iki šios yra žinojusi.

/
$1250 and up

1184nch Chanu
Coupe $1265 (Rumble Seat $JO extra) Sedan $1325 Coach $1250 Roadster $1295

127'inch Chaub
Standard Sedan $1450 Custom Victoria $1650 

Cuatom Landau Sedan $1650 Custom 7-Pass. Sedan $1950 
Ali frricet f. o. b. Dctroit

, Buyeri ęan pay for cars out of incomt at lowett available charge Įor inttrett, handling and Insurance

Hudson-Super Six turi lietuvių departamentą, K, uomet jus atsilankysite į pardavimo, kambarj 
reikalaukite lietuvio pardavėjo.

Klauskite Mr. Montvid

Hudson Motor Companyof Illinois
2220 South Michigan Avė., Phone: Caluinet 6900. Atdara vakarais
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MOTINA
(Iš “ciklo”)

gyvenimo 
ir ūžia ir

Tuk-

(Tęsinys)
Taip baisios bus 

bangos, jos plaukia 
nesusilaiko nė valandėlės,
stančiai, milijonai aukų joms — 
niekai, ramiai sau plaukia.

O gyvenimas eina savo vaga 
vėl tolyn.

O žmonės, jųjų skaisčių sielų 
gėlės nyksta, žūva....

Užlieja jas mažu pamažu už
miršimo banga.

Naujos dainos girdis, naujos 
gėlės žydi, naujos sielos gimsta.

Ir taip amžinai....
Ir dėl to. nors tavęs nėra, 

nors siela sopa gelia, — žydi gė
lės, paukščiai čiulba....

Ir užmiršimo banga jau plau
kia slenka....

viską. Oi ne,ne, 
niekuomet neužlies mano sielos 
gelmės....

Nors žydi skaisčios gėlės,
Jos kalba 

tave.
man vėl tik apie

mano, sengalvėlė

mane vieną var

Rausvas saulutės auštančio 
rytas tolimas gandas šiandien 
atskrido. . ,

Ir oi kaip skaudu, kad tu ne
girdi mano žodelių.

žadinsiu, kelsiu, melsiu, mal
dausiu.

Oi nors praverki akis ir pa
žiūrėk į mane dar kartą, pama
tyk, kaip tavo mylimai tėviškei 
tolimos laimės ateities dalį jau 
buria....

Kodėl tu* tyli, tik lyg šypso 
lupos meiliai tolimu džiaugsmu 
mus nenujaučiamu jausmu, 
nors nesiskiriam mes su tavim 
amžinai....

Kodėl dabar tu man miela to
kia, tolimoj sU'loj šalta. O bran
gi mano, kas amžių gyvenimo 
paslaptį supras.

Prie tavęs vysta gėlės, ir jos 
jau nebežydės.

Už lango rauda vėjai, ar vi
suomet raudos?

Kur nyksta kritusios nuo 
dangaus žvaigždės ir sielos 
žmonių, kur gyvybę, amžių lai
mę suras? —M. Pušaitė [“K.”]

(Pabaiga)

NAUJIENOS, Chicago, III.
1—Tegul bus pągarbintas

tarė svotas.
—Ant amžių amžinųjų, Amen —Sakiau, anot tą, kad nieko

[ neduosius ir “kvit”.
—Nejaugi nieko neduosi?
—Pasakyta rozų, tai kaip kir-

Atnešiu duonos ir druskos, gal viu atkirsta...
busite mano ženteliai? Dar trys1 
dukterys kaip telyčios laukia* 
tolimųjų piršlelių.

—Dėkui, dėkui,

—ir 1.1.
—Sveiki, svoteliai,. — tarė

“uošvė”.— Sėskitės užu stalo.|

Ot, duok karvę, avi, porą 
paršų ir eržilą.

—Sakiau, anot tą, kad nieko

valieriu sėdi, kaip pora balan-

Svotas dar pripila stikliukus 
degtinės, susigeria, apsilaižo ir 
vėl pradeda derybas, geriau sa- 

uošvele, — kant, targavoja eržilą, karvę, 
tarė sarmatlyvas jaunikis Ja- avį, ir paršus, o duktė su ka-
naudis.

Tuoj atėjo ir pats gaspado- dėlių ir tyli sarmatijasi viens 
* *1 Tarakonas. Tarakonas'antro.

j —Jeigu neduosi mums, ko 
,mes prašome, tai jums daugiau 
kainuos...

—Man nekainuos nieko—pik
tai atkirto “uošvis”.

Išsigėrė pats svotas, pasuko 
usus, atiduso ir pasižiurėjo į 
tuštėjantį degtinės butelį.

—Na, '“uošvi”, degtinė jau

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

—Sakiau, kad pafi mane de- ubagas. Turiu ha. žemčs, vie- 
rybų nėra. Nori, tai tegul ima'ną karvę ir kumelę ant trečios 
dukterį ir “kvit”.

—Tai duok eržilą, karvę iri 
avį, o su paršais tigul jau bus' 
taip...

Tarakonas nusisplovė į 
aslį, užtraukė pypkę ir 
pridūrė:

Tai tu, znočijas, nori
eržilo ir karvės, o ne dukters?

Iš kampo atsiliepė ir jauni
kis Janaudis:

vidur- 
piktai

mano

I žiemos.
—Še ranka!— svotas atkišo 

ranką Tarakonui ir išsiėmė unt- 
rą butelį degtinės.

—Sveiki jaunieji!—susigėrė.
—Vadinasi, rytoj važiuosime 

ant užsakų,— patenkintai sako 
svotas.

JOSEPH VILIMAS
N a m u Statymo 
KONTRAKTORIUS

i455S S. Wa»htenaw Avė Chicago, III-

vei-

sa- 
au- 
gel-

♦

Oi motušė 
mano,

kam palikai
gelį vargti, sielvartėlį nešti,

Rytą, vakarėlį, ar skaisčia 
dienelę, gailioms ašarėlėms 
dėl j reik prausti.

Svetimi žodeliai, šaunus 
kaleliai, lyg tie šautuvėliai 
dimėlį nardo, taip širdužės 
mėj skverbiasi ir ardo.

Svetimos širdelės, kieti akme
nėliai.

Nors skyria tau tylos paguo
dos žodelius. Žodeliai lyg mig
la, lyg rasos lašai....

Kam auginai mane, liūliavai, 
atauginai, lyg rūtelę žalią, vien
turtę dukrelę.

Ne sau užauginai, ne širdies 
paguodai, nesulauksi laimės, 
kur svajones skyrė dalužės 
kraitelį, kur rūpestingai rinkai 
krovei iš dainų žodelių, iŠ pa
saulio grožės man į sielos gel
mę, sielvartėlį krovei, kraitelį iš 
saulės kaitrų spindulėlių laimu
tės dalužei iš skaisčiausių gėlių.

Viską išnešiojo pikti vėjai
Ir užtvinko piktos ašaros le

dai....
Kam apleidai mane!....

d o-

tu 
my-

Argi tau ntgaila jaunųjų die
nelių, rūtelių daržely, laukų ir1 
pievelių.

Ir negaila buvo jaunutės duk
relės, sūnelių palikti, baltų 
bilėlių....

Motušėlė mano, širdelė 
mano, ar žudėm tau širdį,
linčią ir gerą, argi nemokėjom 
tavęs paguosti, žodelių neklau
som, žygių pasigailėjom, argi 
ar motutė tavęs nemylėjom....

Kam apleidai mumis!
Palikai taip vienus....
O aplinkui taip liūdna, skau

da taip ir tamsu.
O buvai tu musų šviesioji 

žvaigždelė, gyvenimo laimės 
skaisčiausia gėlė.

Kam apleidai mumis!....

taip tyli 
tarp gėlių

širdelė, o

O senai buvai dar tu musų 
tarpt ir širdingais žodeliais mu
sų širdelių laimę burei.

O šiandien kodėl 
liūdna, balta, ramiai 
miegi.

Oi sopa sielvarto
mintis painiotoj susipynė, ne
jaugi amžių tavo tylių miegos...

Ir nepažadins tavęs niekas 
niekas.....

Koks baisus burtininkas tave 
užkerėjo Ateinu tokia 
gyvenimo jėga.

O kiek juk tu pajėgų 
kuomet gyvenimo taku
dama tarp vargo ntlaimės^ mei
lės darbų vainiką pinei!....

Ir vienų viena visus mus ve
dei nemokančius 
tiesaus gyvenimo 
lų musų skaisčių 
liūs išauklėjai.

O kas šiandien 
nio dienelė.

Atėmė visas gyvybės jėgas.
Kelkis motutė!

stipria

jautei, 
keliau-

dar eiti prie 
kelio... Ir sie- 

gėlių darže-

ta pilna rude-

Piršlybos
(Feljetonėlis) •

Jonas Janaudis išvažinėjo, 
visą Kauno rėdybą ieškodamas 
žmonos apsivesti, bet visos žie-j 
mos darbas buvo veltus. Daug 
degtinės išgėrė, daug svotelių 
privargino.

Atėjo ir vasara: reikia piauti 
rugius, grėbti šienas ir paskui 
su spragilais javus kulti. Jonas 
Janaudis apie save mano neblo
gai—vyras kaip reikia — turi j 
galvą, usus, kojos basos, kelinės 
stiprios, austos iš pakulinių1 
siūlų. Kai įsėda jis į “telegą”,1 
kuinas kaip pašėlęs bėga, nes 
per šlaunis kuinui su įtaiką 
pliekia.

Jonas Junaudis pasiėmė du 
svotus, o pats trečias atvažia-* 
vo iš Zarasų apskričio net į 
Telšių apskritį. Kelionė buvo 
gana ilga, bet svoto kuinas 
neblogas, bėga greit. Trys vy
rai išlipo iš “telegos”, nusipur
tė dulkes nuo degutuotų batų 
ir įėjo stubon.

rius Tarakonas. ________ (
žmogus sumanus ir mėgstąs’ 
bizniškus dalykus. Pasisveikino 
kaip reikia ir visi susėdo 
stalo.

Svotas išėmė iš užančio 
telį degtinės, pasistatė ant 
lo ir sako:

—Na, “uošvi”, kiek duosi pa 
sogos už savo dukterį? Jauni 
kis ,matote, ant visko geras: 
nebrokaulyvas, kas papuola, tą’ 
suėda.

Jaunikis sėdi su panele užu 
stalo, neva susikabinę rankomis 
vienas antram užu juosmenio.' 
Tarakonas užsirukė pypkę, nu- 
sispiovė porą kartų ant grindų,* 
patrynė su koja, o Tarakonie-' 
nė sūrį raiko, Smetonos ieško.

—Na, ką sakai, “uošvi?” — 
pakartojo svotas.

—Aš jums nieko neduosiu. 
Jeigu nori, tegul ima dukterį, o 
pasogos pas mane nebus!

UŽU

bu- 
sta-

—Aš, mietas “uošvi”, noriu 
jūsų dukters. Ji gera merga, 
patinka man, bet be eržilo ir 
karvės aš nenusileisiu.

—Ar jau viskas?—paklausė 
svotas.

—Galite sveiki sau važiuoti. 
Pas mane kraičio nėra tokiems 
ubagams—griežtai atkirto Ta
rakonas.

—Aš protestuoju — šoka
baigiasi, baigkime ir derybas, jaunikis.—Aš, pane, nejestem

—Galite važiuoti sau, o erži
las ir karvė mano—sako Tara
konas.

—Tai taip?!...
Svotas butelį degtinės kiše- 

niun ir pro duris. Išėjo pro du
ris ir Jonas Janaudis.

—M. Šileikis.

K

H

DUOKIT 
PATAISYT

SAVO DANTIS
Sutaupykit Pusę

Krown taip pigiai kaip $4.50 už 
dantį

Tilteliu darbas taip, pigiai 
$4 už dant).

Užpylimas taip pigiai kaip
Fleitos taip pigiai kaip
Fleitos pataisomos už

Garantuotas be skausmo
Ištraukimas dantų $1

Duosime jums rašytą garantiją 
už kožną atliktą darbą 

Gas X-Ray

Kogen - System - 
Dentists

1105 West Chicago Avė.
Kampas Milwaukee Avenue 

Antras aukštas 
Tel. Monroe 4484

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

po pietų

kaip

$1
$7.50
$1.50

tyluti

PO TO KAIP JUS
TAUPOTE - KAS?

Ar jus rizikuojate ir paliekate sa
vo brangmenas byle kur kambariuo
se, virtuvei ar po madracu, ARBA

M 
M 
H 
H
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Reumatizmas 
Sausgelė

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

CAPS1CO COMPOUN1) me
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c. 
per paštą 55c ar dvi už $1.05.

Dukart tvirtesnė 75c.
Knyga: “ŠALTINIS SVEI

KATOS,” augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO. ILI
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MALT TONIG’O
arba
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Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNichoIas
groserninko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali

MALI TONIC - EKTRA FALE 
SPECIALIS ALUS

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

EXfRA®PALl

Prašykite savo 
suteikti, tuomet pašaukite

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

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

Gražuolių
KONTESTAS

Klozeto outfltu tren<- 
tas. 51.-J.6O. Pirkit r a o 
m imt] olaelio kainomla. 
Namų apAlldymo Įren
gimai parduodami leng
vais iimoktilimaia.
Peoples Plumbing &
Heating Sųnply Co.
490 Molwankee Avė., 

461 N. Halsted Ht.
Hiymarkat 0076—0070

Naujienų

DUS

Rugpjūčio 26
1928

Stickney Darže
Stickney, IIIDaug yra buvę visokių kontestų, bet gražuolių 

kontestas tarp lietuvių bene bus rengiamas tik pir
mą kartą. «

Tas kontestas j vyks “Naujienų” piknike, rug- 
piučio (August) 26 d.

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

Skiriama yra trys dovanos: $75 gaus gražiausi 
kontestante, $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 telpamą aplikaciją 
ir kartu su savo paveikslu prisiųskite kontesto ren
gimo komitetui.

Gražuolės
Siuskit savo paveik 

sius ir aplikacijas 
Nau jienu9 9 Pikniko 

Komitetui!

Chicago, III.
Biržos Bankas

Juos apsaugosite padėdami nesu
degamoji vieton, apsaugotoj nuo va
gilių — deposit box’e musų pastebė
tinose vault’ose.

Užmokestis maža — parenduokite 
box’$ šiandie.

CENTRAL““ BANK
TRUSTINfi KOMPANIJA

1110 West 35th Street
Valstijinis Bankas

» 
i.

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

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

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 
tems įsigyti gražuolės vardą ir 
dovaną už gražumą iš “Naujie
nų”. Išpildykit aplikaciją tel
pančią “Naujienose”, kitoj vie
toje ir prisiųskit tuojaus “Nau
jienų” Pikniko Komitetui
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Edi to r P. GRIGAITIS

Entered a* Seeond Class Mattar 
M are h 7th, 1914, at the Port Office 
of Chicago, III., undar the art of 
March 8rd. 1879.

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

NAUJIENOS
The Lithaanlan Daily Nava 

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

17S« South Halsted Street 
Chicago. I1L 

Telephone RooMvelt KM

Užsisakymo kainai
Chicagoje — paltui

Metame------------------------- — $8.04
Pusei metą __________—. — 4.00
Trinia mėneriams —— 2.50
Dviem mineaiam ___ 1.50
Vienam minėsiu! - .75

Chicagoje per iineilotojual
Viena kopija _—____ 8c
Savaitei - - - - — 18c
lllneotul - ------- 75c

Suvienytose Valstijose, m 
je, paltui

Chicago-

Metame------  , , ,. 17.00
Pusei metu — . ~ 8.50
Trim# minėsiantis _ _ 1.75
Dviem minertams , T— 1.25
Vienam minėsiu! _------ - .75

Mistuvon ir kitur uIsMuoai 
[Atpigintai 1

Metams „.......  ■■■.—« $8.00
Pusei metą............ ......4.00
Trims mlnesiams ----- —— M0
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su nisakymu.

» 1 ■■■■ 11 ■

Apžvalga
VANAGAITIS VĖL 

JUOKIASI

“Margučio” dvigubas nume
ris, už liepos ir rugpiučio mė
nesius, išėjo iš spaudos. Vana
gaitis, matyt, laikė atostogas: 
ir nuo juoko reikia juk kart
kartėmis pasilsėti.

DEL “NAUJIENŲ” ĮSILEIDI
MO LIETUVON

Naujienos eina kasdien, iiskirlant 
sekmadienius. Leidiia Naujienų Ben
droji, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
I1L — Telefonas; Roosevelt BiOA.

AKIS Už AKI

Rusai jau keletą kartų yra suėmę Latvijos piliečius 
ir iškėlę jiems bylas “dėl šnipavimo”, ir retai šitos by
los apsieidavo be mirties nuosprendžių. Tai dabar ir 
latviai sugalvojo atsimokėti Rusijai tuo pačiu pinigu.

Latvijos karo teisme buvo neseniai, patraukta atsa
komybėn visa grupė žmonių, apkaltintų dėl šnipavimo 
sovietų Rusijos naudai. Liepos 23 d. teismas paskelbė 
sprendimą, kuriuo 4 kaltinamieji nuteisti pakorimui, 
5 — sunkiųjų darbų kalėjimui iki gyvos galvos, kiti ga
vo kiek mažesnes bausmes, o 9 išteisinti.

Už mirties bausmes Latvija “atsilygino” Rusijai 
mirties bausmėmis. O kokia prasmė tuose žmonių žudy
muose? Juk nei latviai negali “šnipinėjimu” pakenkti 
Rusijai, nei rusai Latvijai.

“GUDRI GALVA”
Atsakydamas į opozicinės spaudos reikalavimus, 

kad Lietuvos valdžia, akyvaizdfcje grasinančio Lietuvai 
pavojaus iš lenkų pusės, sušauktų seimą, oficiozas “Lie
tuvos Aidas” pareiškė:

“Jei viena gudri galva nieko nepadarys, tai 
šimtas negudrių ne tiek!”
Bet kame yra įrodymas, kad ta “viena galva” yra 

taip gudri, kaip apie ją mano valdžios laikraštis?

VALSTIEČIŲ INTERNACIONALAS
Europos demokratinės ūkininkų ir ūkininkams pa

lankios partijos mėgina susirišt tarptautiniais ryšiais, 
sudarant panašią organizaciją, kaip darbininką Inter
nacionalas. Šių metų gegužės mėnesyje Prahoje, Čeko- 
slovajikos sostinėje, įvyko Tarptautinio valstiečių biuro 
konferencija, kurioje dalyvavo atstovai iš įvairių šalių 
(buvo kviečiami ir Lietuvos liaudininkai).

Toje konferencijoje svarbią kalbą pasakė čekoslo- 
vakų švietimo ministeris Milan Hodža, kuris pirminin
kavo konferencijai. Jo išreikštos pamatinės mintys bu
vo tos, kad valstiečiai (smulkus ūkininkai) stoja už pa
saulio taiką ir už demokratiją. Todėl jie atmeta komu
nizmą ir fašizmą, kaipo antidemokratiškas, antiparla- 
mentariškas ir priešingas teisėtumui sroves. Bet, pasak 
p. Hodžos, valstiečiai eina tais keliais, kurio nenumatė 
ir marksizmas. Markso mokslas visą savo dėmesį krei
pia į miestų pramonės plėtojimąsi ir kapitalo koncentra
ciją toje pramonėje; o tuo tarpu valstiečiai verčiasi 
žemės ukiu, kurio vystymosi įstatymai yra kitokie, ne
gu pramonės.

Tiesa, kad valstiečių padėtis yra skirtinga. Jie ski
riasi nuo darbininkų, kadangi jie turi nuosavybę; bet 
jie nėra kapitalistai, nes jie patys dirba kartu su sam
domais darbininkais. Todėl yra visai logiška, kad vals
tiečiai organizuojasi skyrium nuo darbininkų ir nuo 
kapitalistų. Valstiečių partijų pastangas sutverti savo 
Internacionalą darbininkai gali tiktai pasveikinti, nes, 
tarptautine plotme veikdami, valstiečiai galės žymiai 
sustiprinti tas jėgas, kurios šiandie kovoja už taiką ir 
geresnę pasaulio ateitį. % K' te

TRUSTAS ĮKĖLĖ KOJĄ LATVIJON

Del “Naujienų” pastebėjimo, 
kad jos “nešliaužios”, gavusios 
leidimą eiti j Lietuvą, Brook- 
lyiio “Garsas” sako:

“Tokiu budu nedaug ‘Nau
jienų numerių pamatys Lie
tuvos skaitytojus.”
Gal būt, bet—ką darysi! At

eis laikas, kada Lietuvos žmo
nės galės skaityti tą, ką jie 
nori.

AIŠKU!

Brooklyno “Laisvės” redakto
riai jau antru kartu drasko tri
nyčius ant savo krūtinių, ro
dydami didelę savo desperaciją 
dėlto, kad “Naujienos” yra į- 
leidžiamos j Lietuvą. Vienas jų 
šaukia taip:

“Jeigu Lietuvos fašistai į- 
sileidžia ‘Naujienas’, tai to
dėl ,kad jos pasidarė naudin
gos budeliškiems Kaunijos 
valdonams. Fašistams netaip 
baisu, kad ‘Naujienos’, kaip 
rūtos šakele, kada-nekada 
jiems krepštelėja. Fašistai 
mato, kad ‘Naujienos’ šimtą

sykių daugiau kandžioja ko
munistus ir visus revoliuci
nius darbininkus, negu sme
toninius kraugerius. Kauno 
žandarai supranta, jog kaip 
jų pačių, taip ir ‘socialistų’ 
pamatinis tikslas yra žūtbū
tinė kova prieš revoliucinį 
proletariato judėjimą. O toj 
kovoj socialistų vadai buvo ir 
tebėra pirmoji fašistų ranka 
pokarinėj Vengrijoj, Austri
joj Bulgarijoj, Lenkijoj, taip 
ir Lietuvoj.

Įsileisdama Lietuvon ‘Nau
jienas’, Voldemaro valdžia, 
tuo budu, prisiima talkininką 
prieš klasinį darbo liaudies 
judėjimą toj šalyj.
• “Dar vienas Lietuvos fa
šistų išrokavimas, prisiimant 
Sandarą’, ‘Tėvynę’ ir “Nau
jienas’,— tai gaut iš ameri
kiečių piniginės pagelbos 
bankruti j ančiai Voldemaro- 
Smetonos diktatūrai, žymia 
dalim tuo sumetimu taip ma
loniai jie priima ir ameri
kiečių ekskursijas...

“Amerikos gi sandariečiai 
ir grigaitiniai socialistai, iš 
pradžios nekaltai pastraksėję 
prieš fašistus, jau vienas po 
kitam susibruka rankas į ki- 
šenius ir kreipia savo snapus 
ton pusėn, kur pučia fašisti
nis Vėjas bei kvepia fašistų 
ragaišis.”
Na, mat, kaip gražiai viską 

Vidikėlis “išaiškino”. Dėlto, kad 
“komunistiški” parazitai Ame
rikoje yra šeriami Maskvos 
sendvičiais, tai “Laisvės” redak
torius mano, kad ir “Naujie
noms” niekas * daugiau nerupi, 
kaip tik kieno ten kvepiantys 
ragaišiai.

vėliau ta pati draugystė suren
gė ūkio padargų parodą. 1797 
m. įvyko visos Franci  jos pra
monės ir pirklybos paroda. Ki
tos taipjau pradėjo rengti pa
našias parodas.

Pasaulinės (tarptautinės) 
parodos

Pirmoji pasaulinė paroda — 
tokios rųšies kaip kad rengia
moji 1938 m. Chicago j e paro
da—įvyko Londone 1851 m.

Anglija pakvietė kitas šalis 
dalyvauti šioj parodoje, kad ga
lima butų matyti, ką yra at
siekusi bet kuri šalis.

Parodo užėmė 20 akerių vietos. 
Reikalingų parodai trobesių pa
statymas kaštavo 193,168 sva
rus sterlingų. Jei svarui skai
tysime 5 dolerius, tai pastaty
mas ir įrengimas trobesių šiai 
parodai kainavo $965,840. Pa
roda tęsėsi 5 mėnesius ir 15 
dienų. Atlankė ją j tą laiką 
6,039,195 asmenys. Įplaukų ji 
turėjo 506,100 svarų sterlingų.

Chicagos pasaulinė paroda 
1893 m.

Skaitytojų Balsai
Įvairios pastabos

Pasaulinė Paroda
Chicagoje 1933 m.

Kai kas iš parodų praeities rą, valdininkus turgui prižiūrė
ti ir duoklėms imti. To negana 
—specialė sargyba dabodavo 
pirklius. Ji galėdavo atimti jų 
tavorus 7 mylių plote nuo Win- 
chesterio, jei nužiūrėdavo, kad

1933 metais Chicagoje ren
giama pasaulinė paroda arba 
“VVorld’s Fair”, kaip amerikie
čiai vadina ją.

Ką reiškia žodis “Fair”, kuo-. Į pirkliai taikosi kokiu nors bu-
met kalbame apie parodas? Jis^du nusukti “Dievo garbę”, du- 
reiškia stambesnius turgus, ku- ryti konkurenciją vyskupijos

Prieš keletą savaičių rašėme apie švedų degtukų 
trusto susitarimą su Latvijos valdžia, kuriuo einant 
tas trustas įgijo monopolio teises degtukų gaminimui 
ir prekybai Latvijoje. Dabar, kaip praneša telegrama 
iš Rygos, jau iškilo dėl to trusto atsikraustymo Latvi
jon didelis skandalas.

Latvių la. i k rastis “Jaunakas Žinias” paskelbė la.iš- 

kų, iš kurio matyt, kad švedų degtuko trustas papirko 
Latvijos finansų ministerį, užmokėdamas jam keletą 
dešimčių tūkstančių dolerių, pirmiau negu trusto su- 
tartis su Latvijos valdžia buvo paduota seimui ratifi
kuoti.

Vadinasi, vos spėjo trustas įkelti koją Latvijon, 
tuoj jisai ėmė tvirkinti papirkimais valdžią, idant butų 
priimti jo pasiūlymai.

Dabartinė Latvijos valdžia susideda iš vidurinių ir 
dešiniųjų partijų, kurios pernai metais privertė atsi
statydinti socialdemokratų kabinetą.

rie surengiama tolimesniais vie
nas nuo kito laiko tarpais.

I

Šitokie “Fairs” — turgai — 
turi gan ilgą istoriją. Jie jau 
rengta pirm Kristaus gimimo. 
Pav., senovės Graikijoj būdavo 
garsios iškilmės, olimpinės žais
mės, kurių vardas užsiliko ir po 
šiai dienai. Olimpinių žaismių 
laiku įvykdavo taipgi ir didžiu
liai turgai, kuriems butų tikęs 
vardas “fair”. Etrurijoj (dabar
tinėje Italijoje) taipgi dar pa
gonijos laikais būdavo švenčia
ma metinė Valumna šventyklos 
šventė, čia taipgi šventės lai
ku suvažiuodavo pirkliai biz
niui. Ir kitų tų laikų šalių 
šventės būdavo kartu ir stam
besnių biznio transakcijų laiku. 
Mat, susirinkdavo daugiau žmo
nių, tat ir biznis tuo naudoda
vosi.

Krikščionybės laikais šitokie 
turgai neišnyko. Kada krikš
čionybė įsigalėjo, tai pradėta 
turėti iškilmes įvairių krikščio
nių šventųjų garbei. Kadangi 
jos sutraukdavo daug svieto 
kaip dėl tų laikų, tai ir turgai 
įvykdavo tose pačiose vietose ir 
tuo pačiu laiku. Daugiau net 
—bažnyčia pelnydavosi tur būt 
gausiau, negu kas kitas iš šių 
turgų. Viduramžių karaliai ir 
kunigaikščiai duodavo ypatin- 
Ras r>ri vilegfi jas pasipelnyti iš 
šių turgų abatams, vyskupams 

ir kitiems bažnyčios viršytos.
Kokios tos privilegijos kar- 

tais būdavo, galima spręsti kad 
ir iš sekamo pavyzdžio. Londo
no pirkliai turėdavo uždaryti 
savo; krautuves, kai W i nch este
rio’ vyskupįja^lailtydhvo' turgą- 
“Fair”. Henry 3-čiojo laikais, 
St. Giles švenčių išvakariuose, 
miestelio magistratas atiduoda
vo vyskupui miesto raktus. 
Vyskupas paskirdavo savo me

turgui-“Fair”.
šitie turgai senovėje buvo, 

galima sakyti, neišvengiami. 
Keliai tais laikais buvo palygi
namai prasti. Susisiekimas pa
vojingas. Išgarsinti tavorus, 
parodyti juos žmonėms, apsi
mainyti jais parankiausia bū
davo tokiu laiku ir tokiose vie
tose, kur suplaukdavo juo skait- 
lingesnės minios žmonių. Bet 
nuo 1759 metų Anglijoj šie di
džiuliai turgai pradėjo sparčiai 
.nykti. Susisiekimas pagerėjo, 
kelionės pavojai sumažėjo, at
sirado geresnių priemonių biz
niu verstis. Kaip atsitiko An
glijoj, taip klojosi daug maž ir 
kitose Europos valstybėse.
Tikrosios parodos—Exhibitions.

žodis “Fair”, kaip matote, 
busimai Chicagos parodai 1933 
m. ne visai tinka, kadangi is
torinė to žodžio reikšmė yra 
greičiau—didžiulis turgas. Ti
ksliau gal butų naudoti žodį 
“exibition”-paroda.

žodis . “exhibition”, pasak 
Enciclopedia Britanica, reiškia 
parodą tavorų pirklybai pastū
mėti. Parodos šitokioj žodžio 
prasmėj irgi turi ilgoką istori
ją. Jau senovės žydų raštuo
se minima, kad Persų karalius 
Ahasureus trečiais jo karalia
vimo metais išstatęs parodai 
savo karalijos brangmenis.

Krikščionybės laikais, 1268 
m., amatų gildijos buvo su
rengusios Venecijoj —dabarti
nėj Italijoj—parodą savo gamy
bos produktų.

Bet'pįrjndji moderninė paroda 
tapo surengta Londone 1756 
metais. Surengė ją Dailės 
Draugija, šioj parodoj teikta 
ir dovanos už pagerinimus, į- 
vestus gamyboj kaurų, divonų, 
porcelčno. Penkeriais

Nuo laiko pirmosios parodos 
Londone jos imta rengti Fran- 
cijoj, Vokietijoj, Amerikoj ir 
kitose šalyse. Skaičius dalyvių 
parodoj vis augo. Skaičius lan
kiusių parodas irgi nemažėjo.

Pagalios 1893 metais, pami
nėjimui 400 metų sukaktuvių 
nuo Amerikos atradimo, su
rengta vadinamoji Columbo pa
roda Chicagoje. Jai rengti su
sidaro kompanija su $10,000,- 
000. Washingtono valdžia pa
skyrė $100,000, kad suteikus 
vietos svetimoms šalims pasi
rodyti parodoj. O $1,500,000 
Washingtono administracija pa
skyrė tam, kad butų pastatyti 
parodoj administracijos trobe
siai.

Pati Chicagos paroda buvo 
jau ne pirmoji Londono paroda 
—jau nebe 20 akerių plotu nu
sitęsusi. Šiai parodai buvo pa
skirta vieta, kur dabar randa
si Jackson Park. Viso ji ap
ėmė 580 akerių žemės plotą.

Chicagos paroda tęsėsi nuo 1 
d. gegužės iki 3 d. spalių mė
nesio. Atlankė ją 21,477,212 
žmonių. Didžiausia vienos die
nos lankytojų skaitlinė buvo 
716,881 ypata. Vieni trobesiai 
užėmė 200 akerių žemės. Di
džiausias trobesis buvo 1,687 
per 787 pėdas, arba 30 su vir
šum akerių.—Bš-ka.

(Pabaiga bus)

Etnologija
Tibeto žmonių charakteristika

Viename franeuzų žurnale 
randame įdomią korespondenci
ją iš Azijos, kuri sekančiai 
charakterizuo j a paslaptingąj į 
Tibetą ir jo gyventojus. Tibe
tietis, sako žurnalas, tai keis
ta žmogaus rųšis. Jis neperka 
nei parduoda, nei dirba ir nei 
linksminasi: jis meldžiasi. Per 
visą jo' amžių vanduo neliečia jo
jo veido ir rinkų. Jis plaunasi 
aliejumi. Tibetiečiui svetimi 
menas, amatas, architektūra ir 
t.t. Kiekvienas statosi namus 
kokie jam patinka, šventovės 
panašios į didelius miestus; juo
se gyvena po 3—4 tūkstančius 
lamų (vaidylų). Jų maldakny
gės be galo didelės, mediniuose 
apdaruose. Jų evangelijos 
“Tandžur” ir “Kandžur” sura
šytos milžiniškose knygose, ku
rioms pervežti reikia apie 15 
jaučių. Valgis jų bendras, ku
rį verda milžiniškuose katiluo
se. Svarbiausias valgis tai tri
tonai, kuriuos R’ftudo upelėse 
Krosnis kūrena mėšlu.----Art.♦

— Kaip be noro valgymas 
yra kenksmingas, taip ir be 
noro mokymąsis gadina atmintį.

:: Chloroformo vartojimas ope
racijoms pradėtas tiktai prieš 
80 metų.

—Nieko taip nereikia bijoti,
kaip nešvarios garbės, nes ji 

metais paeina iš ydų.

Pirm 42 metų gamta suteikė 
Juozui Neviackui gyvybę. Ji ap
dovanojo Juozą gabumais, noru 
mokintis ir iškalba. Ir Juozas 
Neviackas mokėjo savo iškalbą 
ir mokslą tinkamai naudoti.

Draugas Neviackas buvo pa
sišventęs kovoti už vargingo
sios klasės, už darbo žmonijos 
interesus, rodė kelią į švieses
nę ateitį. Rašė Juųzas laikraš
čiams straipsnius — vis lietu
vių šviesesnei ateičiai; sake 
kalbas, ragino žmones dirbti 
bendram visų labui.

Bet kaip gamta musų Juozui 
suteikė gyvybę ir gabumus, 
taip, nepaisydama nieko, — nei 
žmonos, nei kūdikių, nei drau
gų, — vėl pasiėmė jį pas save.

Šiandie ne tiktai Juozo šei
ma — moteris, sūnūs ir dukre
lė — bet ir visa lietuvių pa
žangioji visuomenė liūdni nete- 

’kę draugo Neviacko. Ir nelieka 
nieko daugiau, kaip tiktai tar
ti: Ilsėkis, Drauge, šios šalies 
žemelėje per amžius šaltuose 
kapuose, o mes, likę Tavo drau
gai ir tautos broliai, eisime tuo 
digliuotu keliu į šviesesnę ir 
blaivesnę ateitį, kurioj rytojus 
bus užtikrintas, kur Draugas 
patsai ėjai ir žmonijai rodei 
kelią — eisime progreso keliu, 
prie socializmo.

* * ♦
Liepos mėnesį Meksiką išti

ko dvi skaudžios nelaimės. Ša
lis neteko dviejų gerų ir gabiti 
šalies piliečių — vieno jų avia- 
toriaus Emilio Carranza, kuris 
žuvo Suvienytose Valstijose 
audroje. Tai buvo gabus oro 
lakūnas — Meksikos “Lindy”. 
Kai Emilio Carranza kūnas vež
ta gimtinėn šalin, ant rubežiaus 
jį pasitiko 10,000 Meksikos pi
liečių ir 52 orlaiviai. Iš orlaivių 
berta gėlės žuvusiam aviatoriui. 
Atidavė pagarbą jam ir Ameri
kos kariuomenė. Liūdna Meksi
kos valdžiai, liūdna žuvusiojo 
tėvams ir draugams, liūdna vi
sai šaliai, kad nematys daugiau 
jauno aro. Jis ilsisi savo žeme
lėj amžinai.

* * *
Liepos 17 dieną Meksikos gy

ventojai išgirdo žaibo greitu
mu visoje šalyje (o ir visas pa
saulis išgirdo ne vėliau) žinią, 
kad auklėtinis katalikų dvasiš
ki jos, kuri veda naminį karą 
prieš šalies valdžią, šešiais šū
viais iš revolverio nušovė ge
nerolą Aivaro Obregoną, tik ne
senai išrinktą teisėtu balsavi
mu į prezidentus. Jo asmenyje 
Meksikos liaudis neteko vieno 
geriausių savo draugų ir užtarė
jų, kuris vedė šalį į šviesesnę 
ateitį. Tamsybės jėgos, vado
vaujamos katalikų dvasiškijos, 
surado žmogų, kuris pakirto 
gyvastį populiaraus šalyj žmo
gaus, busimo šalies prezidento.

Gen Aivaro Obregon tapo pa
laidotas jo gimtiniam kaimelyj. 
Olamos aukšti kalnai ir tų kal
nų medeliai liūdi be laiko žuvu
sio žmogaus, iš kurio šalies 
liaudis tikėjosi daug. Liūdi ir 
sriaunioji Mayo upė kilto savo 
sunaus.

* * *
Šiandien, kai pasaulis apgai

lestauja tragingą mirtį išrink
tojo Meksikos prezidento Ob- 
regono, musų “brolių? Marijo
nų organas krioksi visokių ne- 
sąmonių apie nužudytąjį ir mui- 
tina savo skaitytojus melais. 
Mat, kunigija bijo teisybę sa
kyti apie darbo žmonių užta
rėjus. Tur būt musų Chicagos 
“broliukams” Marijohams ir jų 
organui “Draugui” nieko ne
reiškia prisakymas, kuris liepia: 
mylėk savo artimą kaip pats 
save ir nemeluok. Well, busi- 
ness ir business.

—Pasaulio Vergas.

Raudonos pastabos
Sabotažas Rusijoj ir Amerikoj

Amerikoje už sabotažo var
tojimą streiko laiku žmogus 
dažniausia išeina liuosas. Ret
karčiais jis pakliūva buržuazi
jos teisman ir gauna kelis mė
nesius kalėjimo. Sabotažą nau- ' 
doti streiko laiku labai yra pa
lukę musų komunistai, ir pra- 

moniečiai — L W. W. unijos 
nariai. *

Šiandien tečiaus jau visi laik
raščiai yra padavę žinių, kad 
Rusijoj buvo didelė byla. Teis
ta 53 asmenys už sabotažą. Di
džiuma kaltinamųjų gavo baus
mes ilgus metus kalėti, o 11 
žmonių buvo pasmerkta sušau
dyti. Ir tokie teismo sprendimai 
buvo išnešti ne bet kurioje bar
barų šalyje, ale “raudonoje pa
laimos žemėje”, kur visokie 
buržuazijos išmistai jau yra 
“išnykę”!

Dabar žiūrėkite, ar nepana
šus musų komunistai Meksikos 
kunigams savo veidmainiavi
mu: jie mėgia patys ir pataria 
kitiems vartoti savotažą kapi
talistinėse šalyse, bet namie, 
savoj Rusijoj už sabotažą šau
do žmones.

Išrodo, kad komunistai va
duojasi tokia taisykle: šaudyki
te žmones, tai bus tuojau įvy
kintas komunizmas!

Nesenai gavau laišką “Lais
vės” dienščiko iš Detroito. Ji
sai graudena mane, kad nesikiš
čiau į S. L. A. reikalus. Mat, 
esu numaskavęs pereitais me
tais S. L. A. ardytojus, kurie 
daug rašė į S. L. A. centrą, bet 
faktų nepridavė, tiktai šmeižė 
mano ypatą.

Šiandien jau šmeižtai nesi
skaito. Ir tas “Laisvės” dienš- 
čikas, “Liūdnas Alfonsas”, man 
prikaišioja “Naujienas”, Gri
gaitį, A. D. A. Draugiją ir 
“Aidą”.

“Liūdnam Alfonsui” ir “Lais
vės” štabui turiu pasakyti, kad 
jų grąžinimai arba graudeni
mai yra be vertės: aš kaip sa
kiau teisybę S. L. A. eiliniams 
nariams ir visiems darbinin
kams, taip sakysiu. O jų rašinė
ti man laiškai pasiekia tą dėžę, 
kuri išverčiama sąšlavyne.

Pasaulio Vergas.

Geras virškinimas gelbsti per
nešti kaitras, užlaikyti jčgų ir gaju
mo. Kur tik važiuojate pasiimkite 
buteli

TRINERIO
KARTAUS VYNO

su savimi. Šis įstabus pilvo tonikas 
užtikrina gerą virškinimą ir pilną 
vidurių išvalimą. Visose aptiekose.

•

Pradedu Biznį
1) REAL ESTATE, 2) Visokiu 
rųšies: Apdraudą (INSURANCE): 
Nuo Ugnies, Langų, Automobilių, 
Gyvasties ir kitų, 3) Surandu 
PASKOLĄ ant Pirmų Morgičių.

Vesiu biznį per dideles, tvirtas 
ir teisingas kompanijos.

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

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Rooaevtlt 8500

G------------------------------------------ (

GYVENIMAS 
Mtneainii Šurnai m 

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

Prenumerata metama $1.50 
metų $1 

Kopija ------------------------------- lOc

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



šeštadienis, rugp. 11, 1928 NAUJIENOS, Chicago, UI.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Brokerių firma ban- 
krutijo

žmonės žudys gal apie 
$3,000,000

Pasak Kowalskienės, Winow- 
ski ir pirmiau bandęs nusižudy
ti. Tik keletą dienų prieš tai jis 

i bandęs nusitroškinti gasu, bet 
likęs išgelbėtas.

Teismas nusprendė, kad Wi- 
nowski pats nusižudė, tik tam 
panaudojo Kovvalskienės ranką, 
apgaudamas Kowalskienę ir pri
kalbindamas ją paspausti gai- 

I dūką neeva tuščio revolverio.
Teismas, koronerio jury re-, 

, komęndavus, Kowalskienę pa- 
liuosavo.

Evanstonas, pasiturinčių žmo
nių priemiestis, yra sujudęs dcl 
pereitą antradienį papildytos 
ten baisios žmogžudystės. An
glų kalbos mokytoja Jennie 
Meta Constance, kuri North- 
\vestern universitete ruošėsi

Arthur R. Nevvberry dirbo j ------------------
už klerką vienoj brokerių fir-w . f j j i
>»oj Waii gatvėj, New Yorke. I Evanstonas sujudęs dėl 
Prieš trejetą metų jis atvyko j nužudymo mokytojos 
Chicago ir pats atidarė didelę 
brokerių įstaigą, Nevvberry & 
Co., dideliame ir gerai įrengta
me ofise 111 W. Jackson Blvd. 
Jis pasisamdė dešimtį telefonų 
operuotųjų, kurie medžiodavo 
firmai klientus pagelba telefo
nų. Daugiausia buvo siekiama- i

v . v- f prie tuozotijos daktaro kvoti-si i užmiesčius — farmenus, * . , *■ .. . j i i. , imu, apie 10 vai. vak., liko už-mazus bankierius, daktarus, ku-' : s. . .. .. pulta nežinomo piktadario grv- nigus ir t. t. Buvo tvirtinama, i1 1 J
kad firma pardavinėjanti vien i 
saugius serus ir visiems buvo; 
užtikrinami dideli pelnai. Fir-i ~ 
ma gaudavo tūkstančius užsa- Į ‘ 
kymų, bet ne visus ji galėjo iš
pildyti, nes tankiai ji negalėda
vo nupirkti šery tomis kaino- i 
mis, kokias ji paduodavo.

Dabar firma bankrutijo. Prie Į 
jos prisikabino ir federalinė 
valdžia dėl naudojimo pašto pri- 
gavingiems tikslams. Dar vis
kas tebėra nesužiurėta, bet jau 
numatoma, kad yra nuskriaus
ta apie 2,000 žmonių ir kad tie 
žmonės žudys apie $3,000,000. 
Visas firmos turtas teišneša tik 
$5,000. Vien telefonų kompani- 
jai firma yra prasiskolinusi 
virš $17,000.

Moteris nušovė vyriškį; 
teismas pripažino 

saužudystę

’ štant iš universiteto knygyno, 
nužudyta, nuvilkta už krumų 

1 ir ten pamesta. Gatvės Evan- 
1 stono rezidencijų daly yra tam
sios, apaugusios medžiais, prie 
namų krūmai dideli, — tinka
miausia vieta visokiems pikta- 

i dariams darbuotis.
Ta baisi žmogžudystė 

įgąsdino gyventojus, kad 
terys ir merginos vienos 
sutemoj ir gatvėn išeiti.

• reikalauja ir šviesesnių gatvių, 
ir didesnės policijos apsaugos. 
Esą Evanstono gyventojai, ku
rie giriasi savo turtais, turi 
užtektinai ištekliaus ir gatves 
tinkamai apšviesti, ir daugiau 
policijos pasisamdyti.

Už sugavimą žmogžudos yra 
paskirti keli tūkstančiai dole
rių dovanų. Policija yra su
ėmusi ir kvočia tulą John 
Burke, kuris dirbdavęs dėl ke
lių turčių prižiūrėdamas dar
žus ir kūrendamas krosnis. Jis 
užsigina, bet policija turi prieš 
jį keletą rimtų įrodymų. Burke

ino-
bijo

Nors moteris ir prisipažino
nušovusi vieną vyriškį, tečiaus' daug sykių buvęs suimtas už 
teismas ir koroneris pripažino,; girtavimą ir užkabinėjimą mo
kai! buvo saužudystė ir kad tas terų.
vyras pats nusižudė, nors ir 
svetima ranka.

Tokį keistą nuosprendį teis
mas išnešė byloje Mrs. Mary ( 
Kovvalski, kuri kiek laiko atgal, 
nušovė savo giminaitį Stanley: 
Winowski, 54 m., gyvenusį 3724 žmones. 
Wrightwood Avė.

Pasak Kovvalskienės, 
taip. Kovvalskienė dirbo 
Winowskį už šeimininkę, 
pos 4 d. švenčiant 
paleido iš revolverio keli ‘ 
vių ir paskui padavė revolverį 
Kowalskienei. “Revolveris yra 
tuščias. Taikyk man įnugarą 
ir paspausk gaiduką”, Winow- 
ski pasakęs Kovvalskicnei. Bet 
kaip tik Kowalskienė paspaudė 
gaiduką, revolveris išsišovė ir 
Winowski sukrito mirtinai su
žeistas.

Trys žmonės užmušti 
automobilių

Užvakar automobiliai užmušė

Lawrence Christopher, 21 m.,
buvę 1618 W. 82 St., žuvo automobi- 

p.is liui susidūrus su gatvekariu.
Lie-

MŪRINIS arba MEDINIS
Geros rųšies pastatyti garažai

$10 Įmokėti
24 mėnesiams išmokėjimui

Mes specializuojamės budavojime 
garažų, narčių, sunparlor, pakeliam 
namus, dedam cementinius pamatus, 
pertaisomo ir statome vasarnamius.

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

Garažas
Į Porčius

Namo pakėlimas
Į j Cementinis pamatas

j Abelnas pertaisymas

j Naujas namas ir finansavimas
Vardas .......................

liui susidūrus su gatvekariu. 
Jis stovėjo ant automobilio li- 

W*inowski P^n®s h* liko nublokštas gatvėn, 
etą šu-, Mrs. Emma Ving, 38 m., 5217 

• S. Der.rborn St., liko suvažinė
ta automobilio prie 43 ir State 
gatvių. •

John Smiegelski, 35 m., 8236 
Coles Avė., žuvo begelbėdamas 
savo 4 metų sūnų. Pamatęs, kad 
sūnų gali suvažinėti kitas au
tomobilis, jis šoko gatvėn ir pa
kliuvo po ratais kito automo
bilio, kuriuo važiavo p-lė Kathe- 
rine Finnegan, 35 m., 6116 S. 
Lawrence 
areštuota.

Keturi' 
Oak Pa r k 
jų automobilį prie Austin Avė.

Mrs. Anna Pauley Burch, 
3430 N. Claremont Avė., kuri 
girta būdama su automobiliu 
užšoko ant šalygatvio ir vieną 
mergaitę užmušė ir du vaikus 
sužeidė, liko paliuosuota iki 
teismo už $5,000 kauciją. Jos 
byla bus tardoma rugpiučio 29 
dieną.

Ave. Pastaroji tapo

lenkai liko sužeisti 
elevatoriui užgavus

kurj

17 žmonių mirė nuo 
karščio

Užvakar vienoj karščiausių 
šių metų dienoj, tiesioginiai ar 
netiesioginiai delei karščio mi
rė 17 žmonių. Du jų prigėrė be- 
simaudydami ežere.

Oro biuras sako, kad karščiai 
jau užsibaigė ir dabar oras po 
biskį eis vėsyn.

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

Quality Construction Co.
North Shorc ofisas ir Yardai 

4538 W. Addison St.
Telephone Avenue 4718

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

HH|

jį$. : x

Joe Šaltis, kuris tik juokiasi iš Chicagos policijos “pa
stangų” jį pagauti. ' i ! ' '

Tarp Chicagos 
Lietuvių
Roseland

Rytoj 
mas už 
tūlą.

Kaip 3 vai. po piet, Palnier 
parke Golden Star Jauktas loš 
besbolą su Dahlbery. jauktu.

> —N.

bus pirmas susiremi- 
besbolo čempiono ti-

000. Circuit crt. Bylos nr. 
B166345.

Tony Matijevicli, minor, vs 
Dolcse & Shepard Co. Byla 
dėl $50,000. Circuit crt. By
los nr. BĮ66351.

Eva Songaila vs White 
Clover Lithuanian Benevolent 
Club. Byla dcl $2,000. Supe
rior crt. Bylos nr. 481512.

Marie K. Gapski vs Yellow 
Cab Co. ir kitus. Byla dėl $25,- 
OOO. Superior crt. Bylos nr. 
481536.

Fred W. Grush, minor, vs 
C. C. Kinder. Byla dėl $25,- 
000. Superior crt. Bylos nr. 
481641.

Bose Bogovitz vs John Bo- 
govitz. Divorsas. Superior crt. 
Bylos nr. 482711.

Aetna Life Ins. Co. vs Anna 
Yakailis. Byla panaikinti kon
traktą. Superior crt. Bylos nr. 
481888.

John Sinkovitz vs Chicago 
Surf. Lines. Byla dėl $2,500. 
Superior crt. Bylos nr. 481886.

Williain Chesna vs Chcgo 
Surf. Lines. Byla dėl $10,000. 
Superior crt. Bylos nr. 481- 
961.

Efrnest Moore vs William F. 
Picktorman vs Marie Juraitis. 
Byla dėl $5,000 skolos. Super
ior crt. Bylos nr. 482099.

Thomas Kardas vs Thomas 
Buick. Byla dėl $10,000. Su
perior crt. Bylos nr. 481403.

Mike Kasulis vs Hyman M. 
Beritant, Dominick and Sopinę 
Gapshis et ai. Byla dcl $5,000. 
Superior crt. Bylos nr. 481- 
427.

Charles Lendraitis vs Ft. 
Dearborn Cas. Undenvriters. 

Byla dėl $2,500. Superior crt. 
Bylos nr. 481432.

Mclrose Pk State Bank vs 
Maurice Martinkus & Chas. E. 
Ivins. Conf. judgt $3,841.44. 
Circuit crt. Bylos nr. B167- 
044.

Stanley Chiuzels vs Hutlull

Bldg Material Co. Byla dėl 
$25,000. Superior crt. Bylos 
nr. 481296.

John Zika vs William As- 
cilla. Byla dėl $25,(X)0. Super
ior crt. Bylos nr. 481375.

Frank F. Kucera vs John
✓

*

Turbūt savo ašaromis no-

Burnside
Šv. Jono Krikštytojo d r-jos 

susirinkimas

šv. Jono Krikštytojo d r-jos 
susirinkimas įvyko liepos 25 d. 
Susirinkimas išpradžių buvo 
tvarkus ir ramus iki neprieita 
nepabaigtų reikalų. Mat, pro
tokole buvo įrašytas, panaiki
nantis poterius nutarimas. Del 
to nutarimo ir kilo didelis triu
kšmas. Vieni sojo už tai, kad 
butų palikta po senovei iki bus 
taisoma konstitucija, kiti gi 
tavorščiai —stojo nž tą, kad 
poteriai butų tuojaus panaikin
ti. Tečiaus susirinkimas 
džiuma balsų nutarė dalyką 
likti po senovei. Reiškia, 
vorščiai pralaimėjo. Tiesa,

Kitas labai svarbus nutari
mas yra, kad draugija savo su
sirinkimus perkeltų ) parko sve
tainę. šis nutarimas buvo vi
sai netikėtas ir kai-kam labai 
nepatiko. Draugija per dauge
lį metų laikė susirinkimus pas 
vieną karčiamninką ir tasis tur
būt manė, kad čia ir amžinai 
dr-ja pasiliks. Bet štai pada
roma netikėtą nutarimą. Prieš 
užbaigiant susirinkimą vienas 
tavorščius ome ašaroti, esą kaip 
galima apleisti šią vietą; girdi, 
žmogus davė • viską dykai per 
tiek metų, o dabar jus pame- 
tat.
rėjo narių širdis suminkštinti. 
Bet bereikalingas darbas, nes 
nutarimas turės- būti jvykdin- 
tas. Po susirinkimo paleista ke
letą agitatorių ir po stubas 
vaikščioti, kad prikalbinti drau
giją nusikraustyti iš senosios 
svetaines. Mat nors už svetai
nę nereikia mokėti ir nors su- 
siriskimai tik kartą į mėneį lai
komi, bet kad užeina daugiau 
žmonių, tai ir biznio būna dau
giau, tokiu budu padaroma ne
blogą pelną..

Parko svetainėje bus paran- 
kiaus ir švariaus, o ir narių ki
šenini bus sveikiau, nes niekas 
nežiūrės kiek biznio padaroma.

/ \
Tek Boulevard 0214

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paulina St., Chicago, III.
V, —— I t

(li
pa- 
ta- 
po-

teriai yra pasenęs dalykas . ir 
draugijos susirinkimuose yra 
visai ne vietoje, bet reikia pa
stebėti, kad tie tavorščiai, ku
rie dabar siekėsi poterius panai
kinti yra uolus skvernų laižy
tojai ir pereitą žiemą patys bu
vo kunigą atsikvietę, kad tik 
galėjus daugiau aukų iš žmonių 
gauti.

Padidinimui draugijos iždo 
nutarta ateinantį rudenį su
rengti balių su laimėjimu do
vanų.

Lietuvių bylos 
teismuose

Ar Jus Kankina Pleiskanos? 
Naudokite

Ar Jums Galvos Odą Niežti?, 
Naudokite

(Ar Jųsy Plaukai Slenka? 
Naudokite

Rįifffes
; Ar Jys Norite Apsaugoti Juos? 

x ' Naudokite

RuffJes
Užlaikymui savo plaukų gražiais 

ir tankiais 
Naudokite

' Ruffles
J ii-Martha Timosbevich vs 

liūs Timoshevicli. Divorsas. 
Circuit crt. Bylos nr. B166290.

Jas Kutą vs Chcgo Surf. 
Lines. Byla dėl $5,000. Circuit 
crt. Bylos nr. B166296.

llarold A. Moore as tr. etc. 
vs Andrew Karzas. Byla dėl 
$1,000,000. Circuit crt. Bylos 
n r. B106207.

Mary Tonovitz vs United 
Taxi Cab Assn. Byla dcl $10,-

PER VASAROS KARŠČIUS
Per šiuos karščius niekam nesuteikia 

daug smagumo rūpinimasis ateinančios 
žiemos anglies klausimu, bet pilna “sande” 
Consumers anglies arba koksų bus geru 
apsaugojimu jums ir jūsų šeimynai kaip 
ateis šalčiai ateinančią žiemą.

Jus galit sutaupyti sau pinigų tik pa
telefonavus mums ir padavus savo orderį 
per telefoną. v

PIRKIT SAU ANGLIŲ PERSITIKRINIMUI

(§nswrs @mpany
COAL-COKE- ICE 
BU1LD1NG MATERIAL

J. Stuhl ir Irene Stukel. By
la dėl $1,000. Circuit crt. By
los nr. B167187.

George Mastoris vs Chcgo 
Union Line Works. Byla dcl 
$10,000. Superior crt. Bylos 
nr. 482796.

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

Į Soutnampton kas Sereda vienu ir.milžinų ekspresinių laivų 
Bereng-aria A q ui tania Maure tania

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

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

| Soutnampton k
Berengaria 

o paskui saužemiu f Kau
ną. Paniatykite I/ondona 
pakely. Taipgi tiesiai | 
Londoną kas Pėtnyčią 
nauji aliejų varomi lai
vai. Trečios klcsos laiva
kortės į abu galų iš

CONARD LINE

Džiaugkis Moderniškais 
Įrengimais

IR MOKĖK PAGAL IŠGALĖS
Nelaukite iki rudeniui, 
kuomet kainos bus daug 
aukštesnės, ir darbo bus 
daug daugiaus, bet apsi- z 
rupinkit dabar plumberio į 
darbu ir šildymo plentu. 
Veik dabar, kuomet kai
nos yra žemesnės, ir kuo
met mes galime pašvęsti 
daugiaus laiko jūsų dar
bui, kuris tuo budu išeis daug geresnis; tuo budu 
jus sutaupysite pinigų, laiko ir nesmagumų.

12 Mėnesių Išmokėjimui
Pašaukite Victory 2454 ir vienas musų inžinierių 
tuojaus ateis pas jus, be jokio iš jūsų pusės jam 
atlyginimo. Jisai jums patars koks geriausia šildy
mo plentas tiks jūsų namams. Jums reikės tik ma
žą dalį įmokėti, o likusius mažomis dalimis per 12 
mėnesių. Todėl gi jus galite pasidžiaugti visais šios 
dienos moderniškais šildymo patogumais, mokėda
mi pagal išgalės.
Pilnas pasirinkimas plumberiaus fixtures ir sup- 
plies, kaip tai sinky, maudynių, lavatorių, klosetamts 
įrengimų ir t. t.
Geriausia musų rekomendacija yra musų užganė
dinti kostumieriai, kuriems mes įvedėm šildymo 
plentus visose miesto dalyse. Pavelykite mums ap- 
skaitliuoti jūsų darbą, nelaukite iki vėlyvam rude
niui, kuomet musų rankos bus pilnos darbo, bet 
patelefonuokite mums dabar ir pavelykite mums 
įvesti jums apšildymo plentą dabar.

Kiekvienas Darbas Garantuotas

fol 611i{J PLUMBING HEATING Sc

2118-20-22 S. State St.
Telephones: Victory 2454-55-56 

CHICAGO, ILL.

ons;Inc
ELECTRICAL 5UPPUE5

4606-08 W. 22nd St.
I’hones: Lawndale 2454; Cicero 130 

CICERO, ILL.

VIENĄ SYK KOSTUMIERIUS — VISUOMET 
KOSTUMIERIUS
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šeštadienis, rugp. 11, 1928

Tarp Chicagos 

Lietuvių

važiuoti Western avė. iki 91 gt., 
ten pasukti į rytus iki Leavitt 
ir pastarąja važiuoti į girią.

West Pullman
Kliubo Išvažiavimas

Rytoj Jaunosios Birutės 
Išvažiavimas

Graborius A. Masalskis 
įsitaisė koplyčioj ge

rus vargonus

Rytoj, Beverly Hills miške, 
tuoj už daubos, į pietus nuo 87 
gatvės, “ant Birutės kalno“ 
įvyks metinis Jaunosios Biru
tės išvažiavimas. Išvažiavimas 
bus su dovanomis. Bus links
mas ir margas, — bus smagus 
kaip jauniems, taip ir suaugu
siems. Tad visi ir kviečiami da
lyvauti.

Važiuoti reikia Ashland—95 
gatvekariais iki 87 gatvės, iš 
ten reikia eiti iki miško į vaka
rus. Automobiliais patogiausia

RADIO PARODA
Nauji vėliausi modeliai Elek

trinių Radijų 1928 geriausiu pa
saulyje išdirbisčių:

.... Dynamic Spea- 
keriai, Magne- 

/ Speakeriai.
L A] Radio Corpora- 

ei jos Amerikoje, 
J Atwater Kent.

__Victor Ortho- 
phonic su Radio 
combinacijos. 
Brunsvvick su 
Radijo combi-l 
nacijos.
Brumer - Tuley, 
Sonora, Fresh- 
man, Majestic. 
Zenith ir Spar- 
ton Radios. 
Nauji Victor 
Automatic Or- 
thoponic Vict- 
rolas.

Nauji Gulbransen Begistenng 
Pianai.

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

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

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

fflVATFRKt'NT,

Artonian

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

Chicago, III.
Tel. Boulevard 4705

Taip

Jisai
Daugiausia Perkamas

Pamėgink Jį
Prirengk savo ska

nius valgius su 
RED TOP

Chicagos Ofisas 
217 E. Illinois St. 

(’hieago, 111 ,
PLAIN < or f
HOP j

Ite&op
100 », 1

SUflmMcr^l
Skonis! Kvapas yra labai 

skirtingas

Lietuvių graborius A. Masal
skis, 3307 S. Auburn Avė., ku
ris nesenai pastatė labai gra
žią ir patogią koplyčią laidoji- 

I nitii mirusių, kurios gražumas, 
puošnumas ir patogumas stebi
na ir svetimtaučius, nes ir jie 
neturi taip gerai įrengtų kop
lyčių, dabar savo koplyčią pa- 

I puošė naujais, dideliais vargo
nais. < * '

Vargonai yra dideli ir gra
žus, kokie tik didelėse bažnyčio
se yra vartojami. Bet čia var
gonai dar tuo yra geresni, kad 
jie yra automatiški, taip kad 
galima jais groti jei kada ir 
nebūtų vargonininko. Balsas 
vargonų yra nepaprastai gra
žus.

Visą tai p. Masalskis įtaisė, 
kad galėtų kuogeriausia patar
nauti lietuviams liūdėjimo va
landoj — laidojimo reikale. 
Pastatė puikią koplyčią, kurtą
ja leidžia naudotis visiems.dy
kai, o dabar įtaisė ir puikius 
vargonus, kad liūdnai laidojimo 
apeigai pridavus daugiau iškil
mingumo, kilnumo, šventumo.

A. Masalskis kviečia visus 
atsilankyti ir pamatyti jo pui
kiąją koplyčią ir pasiklausyti 
jo naujų vargonų. —R.

W,est Pullman Lietuvių Paš. 
Kliubas pereitame susirinkime, 
laikytame nedėlioj, rugp. 5 d., 
galutinai apkalbėjo-sutvarkė 
visus kliubo išvažiavimo reika
lus. Kaip rengėjais, taip ir dar
bininkais išvažiavime bus darb
štus kliubiečiai. Todėl išvažia
vime malonus patarnavimas ir 
geros pasekmės užtikrintas.

šitas kliubas yra gana dido
kas, bet daugelis narių yra li
kimo blaškomi po įvairius Chi
cagos kampelius, jie retai tesi
lanko j susirinkimus ir mažai 
yra mums pažystami. Kiti gi 
gyvena su pasportais toliau 
kur už miesto ir jau seniai 
nematyti, — gal apie mus pa
miršo.

Todėl šitas išvažiavimas te
gul bus kartu ir visų kliubie- 
čių suvažiavimas į Washing- 
ton Heights miškelį, prie 107 
ir May gatvių, nedėlioj, rug- 
piučio 12 d.

šitame išvažiavime mums 
netik bus smagu pasimatyti 
su senais savo draugais, pra
leisime nors vieną dieną miš
kely prie gražios muzikos ir 
gardžių užkandžių, bet ir pa- 
remsime medžiaginiai ir mora
liai savo organizaciją, kuri kiek
vienam priepuoly bei suklupi

me tiesia mums pagelbos ran
ką ir kiekvienoj gyveninio bė
doj pribuna su noru mums pa
tarnauti.

Taigi visi nedėlioj į miške
lį! — Kliubo Koresp.

Marųuette Park
Iš SLA. 260 kp. susirinkimo

Rugpiučio 5 d. laikė savo mė- 
esinj susirinkimą SLA. 260 kp., 
pirmininkaujant Jurgiui Gry
bui. ,

šios kuopos susirinkimai bū
na labai tvarkus, svarstoma 
vien kuopos ir SLA. reikalai ir 
bereikalingų ginčų ir diskusijų 
nebūna.

šiame susirinkime prie kuo
pos prisirašė penki nauji nariai 
ir vienas narys, Juozas lūke
sius, persikėlė iš SLA. 226 kp. 
Taigi musų kuopa auga ir dau
ginasi nariais kas mėnesį. Už 
tą garbė priklauso organizato
riams ir nftriams, kurie dirba 
dėl SLA. labo.

Iš komisijos rengimui šeimy
niško išvažiavimo raportų pasi
rodė, kad jau viskas yra pri
rengta ir kad išvažiavimas į- 
vyks sekmadieny, rugpiučio 19 
d., Beverly Hills miške. Išva
žiavimas bus linksmas. Ne tik 
kuopa, bet ir draugai paauko
jo gerų gėrimų ir gardžių už
kandžių. Aukotojais yra: Jo-

nas Kunchis, Jonas Girskis, 
Petras Raudonis, Pranas Kai
rys, K. J. Mačiukas ir Jurgis 
Grybast Jiems kuopa taria 
nuoširdų ačiū.

Visi nariai ir narės pasižy
mėkite minėtą dieną kalendo
riuje ir taipjau priminkite apie 
ją ir savo draugams, nes darbš
tus šios pramogos rengėjai sa
ko, kad jie visko turėsią dėl 
svečių. Todėl visi bukite šiame 
išvažiavime.

—Pr. Bruktai ni s, kp. koresp.

Lietuvių Kriaučių iš
važiavimas bus rytoj
Lietuvių kriaučių unijos iš

važiavimas bus šį sekmadienį, 
Jefferson miške. Visi darbi
ninkai kviečiami dalyvauti šia
me dideliame organizuotų lie
tuvių darbininkų išvažiavime ir 
paremti jų uniją. —K.

........ . .... ...................................... ni.T.^

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

*

----------- ----- ,, .w,^, .../y

Bridgeportas
Šv. Petronėlės dr-ja laikė 

susirinkimą rugp. 5 d. Papra- 
; štai, šios dr-joe susirinkimai 
būna skaitlingi ir susirinku
sių ūpas būna geras. Ir šiame 
susirinkime buvo gvrų suma
nymų ir keletą svarbių nuta
rimų padaryta.

Tarp kitko liko nutarta su- 
ruošti išvažiavimą rugpiučio 
12 d., Forest Preserves miške, 
Justice Park. Tad kviečiam vi
sus ir visas atsilankyti į šį pik
niką ir praleisti dieną tyrame 
ere prie geros muzikos. Mes 
manome, kad svečiai nesigai
lės atsilankę, nes dr-ja deda 
visas pastangas, kad viskas nu
sisektų kuogeriausia.

— Petronėlė.

Halsted

Gerai

gatvė praturtėjo vienu 
daktaru

visiems žinomas Dr.
Karalius, pagalios, ap

leido Morganą ir persikėlė į 
Bridgeporto širdį 
gatvę, į patį lietuvių centrą. 
Jo ofisas dabar yra gražiame 
naujame name — 3147 South 
Halsted St., netoli Lietuvių 
Auditorijos. Telefonas yra se
nasis — Boulevard 2160.

Naujojoj vietoj ofisas 
įrengtas labai jaukiai ir 
(ogiau. Čia ir pacientams
patogiau, o ir pačiam dakta
rui bus lengviau teikti medi- 
kalę pagelbą. Ofiso valandos 
bus tos pačios: 9-12 v. ryto 
ir 6-9 v. vak.

Prie ofiso yra penki gražus 
kambariai gyvenimui, kuriuo
se daktaras su šeimina jau ap
sigyveno ir patogiai įsirengė. 

. — D.

Halsted

yra 
pa
bus

TUBBY

/-»■ ............................... ....... ----------------- >

Roselando Iškilmingas Piknikas
Rengia

Draugystė Šv. Petro ir Povilo Roselande
Rugpiučio-August 12 d., 1928

Gražiame miškely ant upąs kranto, 127 So., tarp State St. 
ir Wentworth Avė. Serijos, kurios turėjo įvykti birželio 
17 d., buvo atidėtos. Dabar, August 12 d., galėsite ką ge
ro išlaimėti. Turintieji serijas prašomi būtinai jas grą
žinti. Bus išlaimėjimas $10 vertės aukso.

Širdingai kviečiame visus atsilankyti ir linksmai lai
ką praleisti, kaip seni taip ir jauni galės prie geros mu
zikos pašokti. Turėsime užkandžių, minkštų gėrimų ir šal- 
takošės. Visus nuoširdžiai kviečia Rengimo Komitetas.

PASARGA: Važiuojantiems gatvekariais reikia važiuoti State 
Street karais iki 119 Michigan, o paskui imkite Riverdale karus. 
Transferas nuo Michigan Avė. karų bus geras. Kaip karas suksis 
j pakalnę Kast, išlipkite ir eikite vieną bloką j VVestus — ir tuojaus 
pamatysite miškelį.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1 - 2 ir 3 M0RGIČ1AMS

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

1618 West 18-ta Gatvė j

Didelis Dalume! Dreve
*

Visus lietuvius užprašom atsilankyti pas mus. Duo
dam daržą visiems draugams, draugystėms, besket 
piknikams ir visokiems susivažiavimams dykai. 
Pianas ir šviesa po visą daržą taipgi dykai.

BLUE ISLAND, ILLINOIS
Važiuojant iš Chicagos Western Avė. iki Blue
Island, ten iki Ganai, o Ganai Street East iki daržo.

Savininkai
STANLEY PŪKIS, MIKE VAVERUS 

IR STANLEY CZYZ

Grand Opening
PĖTNYČIOJ IR SUBATOJ, 

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

kyti j iškilmingą atidarymą 
LIETUVIŠKOS UŽEIGOS 

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

Pradžia 8 vai. vakare iki vėlumos 
Jūsų

John Grigaitis

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd.
arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

MV GO0Dk)B$5 
GfcAClOOS

TU 88^, I IMAS 
JUST ROlOMlMG 
SO FAST l'M
Ali D1ZZV, 

.CM, DEAR.! )

l BET i CM 
ROM AS FAS1 
A* AMV BOS* 
Ok) OOR. BUOCK

Aavo.d/vrs!
G1RLS CM'T UUk) 
AS FAST AS BO't'S,

00 amythimg-
_ AS FAST

AUGELI C A OOFFEG, 
YOU VJASM’T EVEM 

H ALF 
A S FA$T AS A

< SMAIU J

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

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

i

Vietiniai atsilankykit asmeniškai, o iš kitų 
miestų prisiųskit laiškais. '

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.,

CHICAGO, ILL.

Angelica.
THEV CMT GET 
010 AS QUVOK- 
L00KUT MV UMCLE 
4OHM AM' AOMT 
LUCA< THEV'RE 

< TVJtMS * y

-AhJUMCLE 40 VA M ' 
(S TtMRVi’ VEARS 

OLO ALR.EAD'-*' 
AM' AOMT UUCV

1$ 'TvNBM"/.'



rugį). 11* 1928

Mayoras jsakė mažinti 
išlaidas

Kadangi miestui 
$3,000,000 deficitas, tai mayo- 
ras Thompsonas iš Wisconsino, 
kur jis leidžia atostogas, pri
siuntė visiems departamentams 
jsa’kymų mažinti išlaidas ir tau
pyti pinigus, kad nepasidarytų 
jokio deficito. Mayoras kartu 
paskyrė kiek kuris departamen
tas turi sutaupyti pinigų. Viso 
mayoras siekiasi sutaupyti virš 
$8,000,000. Daugiausia pinigų, 
virš $5,000,000, turi sutaupyti 
viešųjų darbų departamentas.

Iš priežasties mayoro įsaky
mo taupyti pinigus, daugelis 
politikierių neteks savo džiabų. 
Vien iš miesto advokato ofiso 
turės būti paleista 60 darbinin
kų, daugiausia advokatų.

gręsia

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

Kviečia Komitetas.

Bridgeporto Dr. šventos Petronėlės 
įvyks išvažiavimas nedėlioj, August 
12 d., Justice Park, Forest Preserve. 
Kviečiame visus atsilankyti į musų 
išvažiavimą, kur galėsit pasilinks
mint prie gražios muzikos ir pra
leisti smagiai laika.

Kviečia Rengėjos.

I>el Englewoodiečiy ir šiaip visuo
menės, kad, Vakarinės žvaigždės Pa- 
šelpos Kliubas rengė naktin; pikni
ką August 4 d., 1928 Justice Park. 
Justice, III., bet pradėjus smarkiam 
lietui lit, piknikas neįvyko ir Komite
tui pasitarus su savininku, piknikas 
likosi perkeltas ant August 11 d. ar
ba ateinanti šeštadieno vakarą, Ti- 
kietai kurie buvo išparduoti ant 4 
Aug., tai bus geri ir ant 11 d. Aug. 
Klausimo toliau nebus, litų ar snik- 
lų, o piknikas vistiek Įvyks.

Kviečia visus Rengimo Komitetas.

PRANEŠIMAI
Roseland. Draugijų Sąryšio de

legatų susirinkimas įvyks rugpiučio 
11 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 sekr.

( hicagOH Lietuvių Auditorium Ben
drovės mėnesinis susirinkimas jvvks 
pirmadieny, 13 d., rugpiučio, 1928 
m., 8 vai. vakare, Auditorium svet., 
po num. 3133 S. Halsted St.

Gerbiami direktoriai ir draugysčių 
atstovai, visi pribukit laiku.

Nut. Rašt.

Chicagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpinės Pašalpos susirinkimas atsi
bus utarninke, rugpiučio 14 d., Ma- 
sonic Temple svetainėj, 1547 North 
Leavitt St. ir North Avė., 7:30 vai. 
vak. Nariai, malonėkite susirinkti 
laiku, užsimokėti savo užvilktas duo
kles, taipgi nriduokite savo antrašus, 
kurie persikelėte i kitas vietas.

— X. šaikiiH, rašt.

Lietuvės Akušėrės
Phon/> Vfctory 4952

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
AKUŠERKA

3252 South Halsted Street

Viriui Universal 
State Bank

Moterys ir mergi
nos kreipkitės 
reikalais nuo 
iki 8 vakaro, 
tu laiku pagal

su
12

■u-

r NAUJIENOS, Chicago, H!.1 
Lietuviai Daktarai Į

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 16—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplevrood Ąve. 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

A. L Da vidonis, M. D
4910 So. Michigan Avė.

5107Tol. Kenvrood 
a T a n d o b 

nuo 9 iki 
nuo 6 iki 

apart šventadienio ir

v
11 vai. ryte;
8 vai. vakaro 
ketvirtadienio

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

8464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 

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

l!ri<i>reporto Lietuvių Politikos ir 
Pašei pos Kliubo paprastas susirinki
mas įvyks utarninke, 8 vai. vakare, 
rugpiučio 14 d., 1928 m., Lietuyių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted St.

Draugai malonėkite visi atsilanky- 
' ti, kadangi turime keletą svarbių rei

kalu dėl Kliubo labo aptarti. Taipgi 
meldžiame atsivesti naujų narių pri
sirašymui.

John Grakauski, nut. rašt.

Bridgeport. Draugystė Teisybės 
Mylėtojų laikys mėnesini susirinkimą, 
nedėlioj, rugpiučio 12 d., 1928 m., 
Mark White Sųuare svet., prie 29tos 
ir So. Halsted gat. Nariai yra pra
šomi laiku ir skaitlingai atsilankyti, 
nes bus daug svarbių reikalų aptar
ti. Raštininkas.

Graboriai

S. D. LACHA VICZ

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

2314 W. 23rd PI. 
Chicago. III.

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

Lietuvis Graborius 
Balza muotojas

Ir

A Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves 

Phone Victory 1115 
Baigusi akuše
rijos kolegijų; 
ilgai praktika-' 
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligo
se prieš gim
dymu, 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.

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Res. 2859 S. Leavitt St., Canal 2880 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

Re*. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal t257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chi^eo. IU.

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

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

Namų telefonas Brunswick 9597 
Ultraviolėtipi šviesa ir diathermia

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenne
Ant Zaleskio Aptiekoa 

CHICAGO. ILL.

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

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa

si naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O. D

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

— Komitetas.

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

Lietuvių Kriaučių lokalus rengia 
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.

D. L. K. Keistučio Pašelpos Kliubo 
išvažiavimas įvyks septintadienyj, 
rugpiučio 12 d., Savickio farmoj, ant 
Kean Avė., už Lietuvių 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. h. K. P. K. Komisija.

Roseland. Sekanti sekmadieni rug
piučio 12 d. VVashington Heights miš
ke j vyks 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 
sekant; sekmadienį būti VVashington 
Heights miške. Rengimo Komisija.

Musų patan av imas 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, tode] kad neturi
me iilaidų užlaikymui 
skyrių.

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:80 v.
1608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, III.

3307 Auburn Avė
CHICAG<fT*lLi~

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

J. F. Eudeikis Komp 
TAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė, 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield 
Tel. Lafayette 

SKYRIUS 
1410 So. 49 Ct„

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

Auburn Avė. TeL Blvd. 320)

Avenue 
0727

Cicero

3201

J.F.RADZIUS -
PIGIAUSIAS LIETUVIS A 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 
5iau negu kiti, to- 

el, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
stės.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS* 

3238 S. Halsted St 
Tai Victory 4088

PETRAS GUTAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu rugpiučio 10 d., 2:30 vai. 

po pietų, 1928 m., sulaukęs apie 40 metų amžiaus. Gimęs 
Lietuvoje, Suvalkų rėdyboje.

Paliko dideliame nubudime draugus Antanų ir Petro
nėlę Rolinskius. Kūnas pašarvotas randasi Masalskio kop
lyčioje, 3307 Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks utarninke, rugpiučio 14 d., 8 vai. 
ryte iš namų į šv. Jurgio parapijos bažnyčių, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už velionio sielų, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Petro Gujauskio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarnavimų ir atsisveikinimų.

Nubudę liekame: Antanas ir Petronėlė Rolinskiai.
Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis. Tel. 

Blvd. 4139.

Įvairus Gydytojai
Ofiso Tel. Victory 6898 

Rez. Tel. Drexel 919a

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

Vaikų ir visų chroniškų ligų JEIGU jus turite JI 
Ofisas: 3102 S. Halsted SU Chicago KELIUS ir SPUOGUS 

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

CLASSIFIED ADS
Miscellaneous Financial

Finansal-Paskolos

JEIGU jus turite JUODUS TAŠ- 
__ __ ant veido, 

sprando arba krutinės, aš juos nuim
siu ne žiūrint kaip blogi jie nebūtų. 
Del informacijų pašaukit tarp 9 ir 5 
Radcliff 7573 ofice 7451 Vernon Avė.

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai egzaminadja. Be ikauimo 
ištraukimas

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

TeL Cicero 49

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
South Ashland Ave^ 2 labo* 

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 8:30 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880

4729

Advokatai

A. A. OLIS
ADVOKATAS 

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

Vakarais ,
8241 South Halsted St 

Tel. Victory 0562
7----9 vai. vak. apart PanediUo ir

Pitnyčios

105

JOHN B. BORDEN 
(Johv Hagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 
We«t Adams St. Room 2117 
Telephone Randolph 6727

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

Namą Telefonas Republic 96M

Business Service
Biznio Patarnavimas

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlai
kėm malevą, poplerą, stiklus ir t t 

3149 So. Halsted St
Phone Victory 7261 

J. 8. RAMANČIONIS, Ssv.

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

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

5% MAŽIAU Už CASH
NIEKO NEREIK ĮMOKĖTI — 

MENESIAI IŠMOKĖJIMUI
Suvedam plumbingą ir namų 

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

& HEATING CO.
2701 Fletcher St.,

* Independence 2905

24

ap-

SKOLŲ IŠKOLEKTAVIMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL CLAIMS 
SERVICE BURBAU

Room 801 
163 W. Washington 

Main 4020

Skolinama pinigus ant nuosavybių, 
l-mus ir 2-rus morgečius su 

mažu komišinu 
K J. MACKE & Co. 

(MAČIUKAS)
2436 W. 59th St. Tel. Prospect 3140

CH. SYRTOWT AND 
JOS. PAWIOWICZ CO. 

LIETUVIAI 
AND PLUMBING 
garantuotas, 
patarnavimas 

Tel. Canal 1269

HOT WATER 
Darbas 

Geriausias 
2032 W. 18 St.

A OLSZEWSKI
8241 S. Halfted 9t., 2nd Floor 

Talephone Victory 0562 
Daro paskolas ant 

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

vakaras

Ar Jum Reikalingi
Pinigai?

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

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St

Paskolos suteikiama 
į vienų dienų

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M, ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

John Kuchinskas ir- 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

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

Nedėlioj nuo 11 rvto Iki 1 v. p. p

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

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

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

3408 S. Michigan Avė. Victory 4126

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNERM

Lietuvis Akių Specialistas

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1

OPTOMETRIST

Jei abejoji apie savo airis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenue 

Ir 805 East 47 th Street 
Phone Kenwood 1762 
Praktikuoja 20 meta

DR. ELLEN L. COLLEY 
OPTOMETKISTAS 

Egzaminuoju akis. Pritaikau aki
nius, išrašau receptus 

11055 Michigan Avė.
2 aukštas Parkvvay Bldg. sekamos 

' durys nuo Parkvvay teatro 
OFISO VALANDOS:

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

Uždaryta utarninko ir ketvergo vak. 
Tel. Pullman 0463

Lietuviai Daktarai

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

Tel. Boulevard 2161 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 South Ashland A vena e 
Telefonas Boulevard 7820

ReaH 6641 South Albany Avenue 
TeL Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12 d.

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, oulyg pa
skyrimo telefonu

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 ’ki 9 vak. Nedėl. nuo 10 iki 12 dien 

Res. Telephone Plaza 3200

Re*. 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. vakaro 

Telefonas Canal 1912 
Residence Tel. Fairfax 6358

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 

iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 
8 iki 2 vai. po pietų

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

GYDO 
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRSIU ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

TELEFONAS CANAL 0464• c
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DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS -

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

Gydo staigias ir chroniškas liga* 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius ekk 
tros prietaisus.

Ofisas ir laboratorija: 
1025 W. 18th StM nttoti Morgan Si 
Valandos: Nuo 10—12 pietą b 

m o 6 iki 7:30 vai. vakare 
Tel. Dieną: Canal 8110 

Nakt; So. Shorę 2238, Cruwford 8283

$5 ĮMOKĖJUS, KITUS Į 
5 METUS

Statom mūrinius ir medinius na
mus, garažus, porČius, pakeliam na
mus, pertaisom, remontuojam, jde- 
dam cementines grindis, šalytakius, 
dengiant stogus, malevojam, pleiste- 
riuojam, dedam plumbingą, visas 
darbas garantuotas.

AJAX CONSTR. CO.
Didysis ofisas

2206 Milwaukee Avė. 
Phone Brunswick 4707 

South Side Skyrius 
4034 Archer Avė. 

Lafayette 6719

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION

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

Morgičiai pirmi ir antri
6 nuošimčiais padaromi | 24 

valandas.
Musą išlygos bus jums naudingos.

Kreipkitės

127

pis!

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

N. Dearbom St., Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po 
Gyvenimo vieta 

8323 South Halsted SL 
Tel. Boulevard 1310

Val.i Nuo 6 iki 8 vai. kiekvienų 
vakarų, išskyrus ketvergų 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

A. A. SLAKIS
Ofisas vidurmiestyji 

Room 1502 
CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Narny Tel.: Hyde Park 8895

J. P. WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Namų Tel. Pullman 6377

CLASSIFIED ADS]
EducationaL

Mokyklos

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų.* Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinj mokslą j devynis mėne
sius; aukštesni mokslą i vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių jgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą, Sar 
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo šakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių i 
Mokykla ' į 

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

Miscellaneou*
įvairus

PAJ1EŠKAU janitoriaus, kuris no
rėtų mainyti darbais. Aš turiu dar
bu už $350. 6309 So. Rock\vell St. ’ 
Hemlock 7072.

ATYbA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

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

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė. 

Bershire 1321 
MR. PARIS

8386 So. Halsted 9t

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

Capitol Realty & Inv.Co.
3039 Lawrance Avė.

Phone Independence 0440

D0ME1 NAMŲ STA
TYTOJŲ — KONT- 
z RAKTORIŲ
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MORGIOIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi
čius.

JUST1N MAGKIEWICH 
2342 So. Leavitt St 

Phone Canal 1678

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

Atsišaukite tuojaus
1922 So. Halsted St.
Klauskit

J. NAKROŠIUS

KONTRAKT0RIŲS
BUDAVO.IU NAMUS 

G AR ADŽIUS, PORČIUS 
pataisau senus, taipgi atlieku 

temntini darba
S. A. ZOLP, 

834 W. 33rd St.
Tel. Boulevard 0527,

ir

Mes dirbame ir perka 
me 1 ir 2 Morgičius

i 2 dienas

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47 St.

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $800, imame legali nuošim
ti. Pinigus gausite i 12 valandų. 
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago A-ra., 
Kampas Hermitage Ava.

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

1618 W. 18th St. 
I. F. Dankowski, pres. 

C C. T. Dankowski, ižd.

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES darome 2 morgičius ant 

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

WINTON AND NARTEN 
6820 S. Halsted St.

namų savininkams 
užtraukimo 
užtikrinimo

PĄRSKOLA 
nuo $100 iki $500, be 
mdrgičių arba kitokio 
paskola pataisymams, apmokėjimui 
taksų, assesmentų arba 1 .
lų. Greita pagelba. Prieinamos są
lygos.

CENTRAL FINANCE CO. 
Room 514, 

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

kitokių sko-

f
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CLASSIFIED ADVERTI S E M E N T S
Personai

Asmenų Ieško

VELTUI
Pataptai, V&izboienkllal, Copy- 

wrighu. Rašyk šiandie. Patentų 
rvikataia kreipkitės prie manta au 
pilnu uisitikėjimu. Teisingas ir 
Greitai patarnavimai.

B. Pelechowicz
Ksgiatered Patent Attorney, 

28tQ W. Chicago Ava. 
Dept 7 

Chicago, I1L

PAJIEŠKAU savo vyro Alex Gry
bas. paeina Bebrikių kaimo. Pagirio 
valsč., Ukmergės Jisai manų
apleido ruftpiučio 8 d., 1928. Kas 
man praneš jo adresą, duosiu $5.oo 
radybų.

MARY GRYBAS 
1703 So. Canal St. 

Chicago, III.

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

PAIEŠKAU savo draugo Juo
zapo Smith. Malonėkite atsi
šaukti, nes yra daug laiškų.

Andrew Ders,
6337 So. Artesian St.

PAJIEŠKAU merginos arba naš
lės apie 40 metų senumo. Geistina 
butų, kad turėtų nuosavybės. Aš 
esu 45 mėtų. Turiu pusėtinai 
turto.

J. SMITH 
Aušros Knygynas 

3210 So. Halsted St.

Help Wanted—Malė
________ Darbininkų Reikia_______ , 
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 biskį pasimokinti, 
jus galite tikti pelningam bizniui, 
pardavinėti Chevrolet automobilius, 
kurie viršija kitus karus išpardavi
me. Atsišaukit asmeniškai ir pami
nėkit šį skelbimą.

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

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

REIKALINGAS antrarankis be- 
keris prie dounos ir keksų. — Atsi
šaukite. 925 — 8th St. Waukegan, 
Illinois.

REIKALINGAS janitorius, gera 
propozicija, unijistui. Turi turėti
$5000. investavimui. Informacijų 
delei pamatyk. M r. Kosthal, Kuchin- 
skas R. K. office, 2221 XV. 22nd St.

REIKALINGAS patyręs “shear- 
man”, kuris pirmiaus dirbo scrap 
iron yarde ir G patyrusius darbinin
kus. Cohen Iron & Steel, 2034 So. 
Cravvford Avė.

REIKALINGAS pirmarankis pėko- 
rius. Darbas ant visados. Atsišau
kite po 6 vakare. 738 W. 31 St.

Help Wanted—Female
Pa rbininkių Reikia

REIKALINGA moteris arba mer
gina dirbti prie namų. Gera mokes
tis, valgis ir guolis. Mrs. Zaranka, 
7 E. State St., Geneva, III. Telephone 
Geneva 673.

“50 INSERTERS 50”. Patyrusių 
“inserters” reikia — be patyrimo 
tegul neatsišaukia. Labai geros dar
bo sąlygos. 451 W. 22nd St. Grove 
St. entrance.

Furnished Rooms
ANT RENDOS KAMBARYS vyrai 

ar merginai. Geroj vietoje. švie
sus kambarys. 4618 So. Francisco 
Avė. Antros lubos.

RENDAI 3 furniŠiuoti miegami 
kambariai vaikinams. Viskas vėliau
sios mados. Garu šildomi. 6717 So. 
Artesian Avė.

LIETUVIŲ KOTELIS
Pigiausia gyvenimas dėl darbinin

kų žmonių. Su valgiu $8.00 j sa
vaitę, be valgio $2.00 ir aukščiau.

P. GADEIKO, sav. 
1606 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

RENDAI kambarys, vyrams ant 
mėnesio $7.00; vedusiai porai $10.00. 
O. S. 1921 Canal port Avė., Ist fl. iš 
fronto.

KAMBARYS rendon vienam vaiki
nui prie mažos šeimynos. 4602 So. 
VVashtenavv Avė.

RENDAI kambarys, vaikinams, su 
visais parankumais. Su ar be val
gio.. 3247 Union Avė. 3 lubos.

RENDON kambarys, garu šildo
mas; vienam ar dviem vaikinam. Pa
togioj vietoj, gera transportacija. 
5858 Magnolia Avė. Tel. Sunyside 
5812.

RENDAI didelis, šviesus kamba
rys, nėra vaikų. Patogi vieta. Kat
ram patiktų gyventi ant Bridgeporto. 
3612 S. Halsted St.

Furnished Rooms
RENDAI 2 fornišiuoti kambariai, 

merginoms arba vaikinams, yra va- 
ha. Gali virtuvę vartoti. 1 lubos 
užp. 827 W. 34 Place.

RENDON moderniškas kambarys 
dėl vaikino — be valgio. 3237 So. 
Aubum Avė., 2nd flatas.

RENDAI kambarys vienam vyrui, 
be valgio, karštu vandeniu šildomas, 
vana ir telefonas. 3227 Emerald Avė.

RENDAI kambarys vienam vaiki
nui su visais parankumais, 2 lubos 
fronte. 3002 Emerald Avė.

RENDAI kambarys dėl vieno ar 
dviejų vaikinų. 2 f r. 3307 Wallace 
Street.

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. 2828 Wilcox 

Spaulding 9207

Musical Instrumente
Masikoa Inat ramentai

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

6512 So. Hhlsted St.

TURIU tuojaus parduoti savo 
Cable Player Piano, beveik kaip nau
jas. Kainavo 3 metai atgal $700. 
Parduosiu už $175.00.

Ateik šiandie arba nedėlioj iki 6 
vai. vakare.

AMERICAN STORAGE HOUSE 
2216 W. Madison St.

Fumiture & Fixtures
Rakandai-ĮLalsai *

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

Lengvais išmokėjimais pagal 
jūsų norą

Atdara vakarais utarninke, ketverge 
ir subatoj

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

4 KAMBARIŲ 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., 

Ex pertai Perkraustyme 
6714 Cottage Grove Avė. 

Atdara v. iki 10 v. Pristatome dykai

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. Bittersvveet 7353.*

PARDAVIMUI namų rakandai 
visai gerame stovyje 5-kiems rui
mams. Taipgi parduodu automobi
lių už “cash” arba mainysiu j lotą. 
K. G. Urnežis, 3223 Aubum Avė. 
3-čios lubos užpakalyj.

PARDAVIMUI saliuno fikčeriai, 
mažai vartoti. Barai 20 pėdų. Ice 
baksis, cigarų keisas, steame stalą, 
cash registeris ir pompa. Parduo
siu sykiu arba atskirai.

Atsišaukite
1500 W. 60 St

PARDAVIMUI kukninis pečius su 
anglims ir gasu kūrenamas. Naujas 
kainavo $120, o dabar parduosiu už 
$25. 3 lubos. 3133 So. Union Avė.

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

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

Didelis atpiginimas. 
Nauji Fordai 1928

Penkios dešimts kitų pasirinkimui 
McDERMOTT MOTOR SALES 

7186 S. Halsted St Triangle 9830 

100 KARŲ 100 
VARTOTŲ 

$25 iki $300 įmokėti
Nėra “Indorsers”

Visi paskiausios mados karai 
Priimsiu jūsų karą mainais.

Labai prieinamos sąlygos 
Willys Night Sedan — 1926, ge

ram stovy, išrodo kaip naujas, 
geros 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 ............................... $475

Oldsmobile Sedan — 1927, ge
riausia pirkinis Chicagoj, ne- 
praleiski progos. Skubinkis, 
mainysiu ... /.......................... $875
Ir daug kitokių karų, kaip tai: 
Bulcks, Nashs, Fords, Oakland, 

Dodge, Essex, Marmons, Overland.

Halsted Auto Sales
2660 So. Halsted St., 

Victory 6627 
Visados atdara

Automobiles

NAUJI MODELIAI
Nuo 8 dienos Liepos, jau Studeba- 

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

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

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

seno, meldžiu pamatyti mus, nes 
mes iau 5 metai kai parduotam 
Studebakern karus, ir Jums užtikrl- 
name patarnavimą.

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

D. KURAITIS ir A. KASULIS 
Savininkai

M & K Motor Sales
Chicaroa Beniau b! ir ataakančlaual vartotų 

karų pardavinėtojai. 100 garantuotų vartotų 
karų, pilnai įrengti, gerame niechnniAkanin 
•tovyje, karai parduodami nuo $1SO iki 
92000. Mea turime kar« kurie tinka vi
sokiems reikalams. Cash. iitnokAjimale. 
mainais.

O811-I8 So. Halsted St.

Naudokitės Proga
Mes turime didelį pasirinkimą įvai

riausių automobilių iš 1924-5-6-7 — 
kainos sulig gerumo automobilio.
Oldsmobile 6 cyl., 1926 ....... $225.00
Essex coach 6 cyl. 1924 ....... 165.00
Cadillac 8 cyl.............................  165.00
Buick coupe 1926 ................... 295.00
Hupmobile 1926 ....................... 675.00

NAUJI HUPMOBILE
Taipgi mes parduodam naujus 

Hupmobile — kaina nuo $1,585 iki 
$2,300, Hupmobile karai yra vieni iš 
pavyzdingiausių — savo populeramu 
stelbia visus kitus karus. Jeigu 
Tamstoms reikalinga pirkti arba mai
nyti karą, geriausia kreipkitės pas 
mus — geri karai ir teisingas patar
navimas užtikrintas kiekvienam mu
sų kostumeriui.

Balzekas Autos Sales,
6012 So. Kedzie Avė.

NEPAPRASTA PROGA. Priver
stas esu parduoti savo vėliausj mo
delį BUICK, MASTER SIX SEDAN, 
pats ji vartojau tik biskj, absoliučiai 
kaip naujas, nėra nei vieno įbrėžimo, 
originaliai tajerai, kaip nauji ir kiti 
visi įrengimai. Tai yra tikrai pui
kiausia karas Chicagoje, turi jį pa
matyti, kad įvertinus. Man reik pi
nigų, parduosiu už $250, karas kai
navo $1,800, dar visai nesenai.

Atsišaukit tik nedėlioj,
2231 N. Kedzie Avė., 1 apt.

NASH SEDAN, naujas modelis. 
Mažai važinėjau, yra beveik naujas. 
Maliava kaip nauja. Geri tairai ir 
daug extra. Man labai reikia cash. 
Paaukosiu už $275. Man neseniai 
kainavo $1800. Galima matyti ne
dėlioj. Privatiškas savininkas.

3645 W. Polk St. 
1 aukštas

NAŠLĖ priversta parduoti puikų 
7 pasažierių sedaną, arba mainysiu j 
dai mantus arba Real Estate. Telefo- 
nuok Seeley 1674. v

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

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

PARDAVIMUI soft drink parteris. 
Geras biznis, negaliu viena taikyti. 
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 išranduosiu, turiu 
trumpu taiku išleisti, nes turi du 
bizniu. Išranduosiu labai pigiai.

Atsišaukit į štorą.
3356 So. Halsted St.

Telefonas Boulevard 2781

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

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

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

PARSIDUODA groseris su namu, 
geroj vietoj. Pigiai, nes apleidžiu 
Cicero. 1439 S. 49th avė.

PARSIDUODA dideli grosernės ir 
bučemės fikčeriai, arba priimsiu pu
sininką. Vienas negaliu apsidirbti. 
919 W. 33rd St.

PARDAVIMUI Storas, ice cream, 
cigarų, kendžių ir t t. Yra 4 kam
bariai pragyvenimui, garu šildomas. 
Parduosiu pigiai. Priežastis parda
vimo patirsit ant vietos. 3413 W. 
51 St.

Business Chances
Py davinį ui Bizn lai

PARDAVIMUI tabako ir smulk
menų krautuvė. Išdirbtas ir pelnin
gas biznis, .6 pagyv. kambariai ant
rame ’ aukšte. Nebrangiai. 133 So. 
Green St. Tel. Canal 6176.

PARDAVIMUI arba mainymui sa
liunas, geras biznis. 3955 Archer 
Avė.

PARDAVIMUI groseriukos, ken
džių, ice cream, cigarų ir tabokos, 
krautuvė; 4 pagyv. kambariai, pe
čium šildomi. Rendon $30.00. 6631 
So. May St.

BARBERNB pardavimu^ 8.
2 barberiai dirba visuomet. Sena vie- 
tn, parduosiu nebrangiai. 1726 So. 
Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas, 4 kamba
riai pagyvenimui, renda $45.00. — 
Priežastį patirsit ant vietos. 5137 
Wentworth Avė.

Exchange—Mainai
MAINAU 

5 savo budinkus 
ant gero 
Garažo.

Šaukit Roosevelt 5373

KĄ TURI MAINYTI?
120 akrų Wisconsifio išdirbta far- 

mą.
4 apt. mūrinis, pečium ir furnas 

šildomas, geroj vietoj, mainysiu į 
bungalovv arba lotą.

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

Cash nereikia turėti mainant į 
šiuos namus.

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

M R. LINDAMAN
Verną Real Estate Co.

5007^2 Irving Park Blvd.

MAINAU
2 fl. mur. namą.
Brighton Parke.—Geroj vietoj.
Ant bizniavo namo.

šaukit Roosevelt 5373

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.

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.

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

F. J. SZEMET
3114 So. Halsted St.

Victory 4898

PARDUODU ŪKĮ
Jeigu kas nori į Lietuvą parva

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

Atsišaukite 1 lubos
3258 S. Emerald Avė.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimai_____

PARSIDUODA 7 kambarių • rezi
dencija Mt. Greenvvood kolonijoj, 
furnace šildoma, 8 lotai, pusė akro 
sodnas, vaisingi medžiai, karvė ir 
paukščių; yra pašaro dėl žiemos. 
Gera trmsportacija.

Matykite savininką,
3300 Emerald Avė.
Tel. Boulevard 3290

BARGENAS
Našlė turi parduoti namus ir ra

kandus. Ideališka vieta. I^abai priei
nama kaina — geromis išlygomis.

6629 S. Oakley Avė.

MARQUETTE PARK APIELINKĖJ
Parsiduoda dviejų flatų mūrinis 

namas vienų metą senumo, du flatu 
po 5 kambarius, viskas įtaisyta pagal 
vėliausios mados, dviejų karų medi
nis garadžius, lotas 38^x125 pėdų. 
Priežastis pardavimo patirsit ant 
vietos.

6811 So. Campbell Avė.

PARSIDUODA pigiai kapinis biz
niavus lotas, 28x125 randasi Mar- 
ųuette Park, arba mainysiu ant biz
nio ar mažo namo. John Jurevičia, 
6621 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI arba mainymui 
bizniavas lotas — 50x125, randasi 
ant 69 & Hoyne, didelis bargenas. 
AtsiSaukite Triangle 5117.

PARDUOSIU arba mainysiu na
mą ir saliuną, arba priimsiu pusi
ninką su mažu kapitalu. Esu našlė 
negaliu viena apsidirbti. 2122 W. 18 
St. Roosevelt 5327.

PARDAVIMUI 6 kambarių bun- 
galovv, 2 karų garadžius, viskas su 
padlagomis, pečium šildomas. Kai
na $11,000. 5742 S. Whipple St.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

ČIA TIK BARGENAI 
GARSINAMI

Nauji 6 kamb. bungalovv, centrali- 
nis apšyldimo apmatas, lotas 32x125, 
2 karų garažas ir kiti moderniški 
įrengimai. Randasi Marųuette Ma- 
nor apielinkėle. Kaina tik $7500.00.

Įpėdinis 6 kamb., namas, cementa- 
votas beismontas, 2 karų’ garažas ir 
kiti parankamai. Randasi arti WeHt* 
em Avė, ir 59-to Streeto., Savininką 
nelaimė verčia parduoti tik už $3500, 
įmokėt $1500.

Kampinis lotas 48x125, gatves iš
mokėtos. Randasi arti Western Avė. 
Savininkas mainys i bunpjalovv ir pi- 
niRU pridės. Nuudokitea proga.

Nauji mūriniai namai, 6 ir 6 ar
ba 5 ir 5 kambarių, karatu vandeniu 
apšildomi, aržuolo trimas, viškos, 
apdirbti porčiai, lotas 30x125, gara
žai ir kiti moderniški jungimai. 
Randasi Marcjuette Parko apielinkėj. 
Pigiai parduosime arba mainysime į 
Tamstų senus namus.

2 flatų muro namas. 6 ir 6 kamb., 
karštu vandeniu apšildomas ir kiti 
patogumai. Randasi arti Western 
ir 68-čios gatvės. Mainysime ant 
farmos arba ant kelių lotų už mies
to su namu.

Naujas medinis 5 kamb., namas, 
cementuotas beismontas, 2 karų ga
ražas, vistininkas, lotas 50x125 ir ki
ti parankamai. Randasi — 111 ir 
Sawyer Avė. Kaina tik $6800, jmo- 
kėt $2000.

Naujas muro kampinis namas, 2 po 
5 ir 2 po 4 kamb., garu apšildomas, 
Francuziško styliaus langai, 2 karų 
biuro garažas, ledaunes, pečiai ir 
kiti moderniški įrengimai. Randasi 
Marųuette parko apielinkėj. Mainy
sime į mažesnį, seną namą.

Platesnias žinias apie šiuos ir ki
tus bargenus suteiksime kas dien ir 
nedėliomis. Kreipkitės *pas,

K. J. MACKE & CO. 
(MACIUKAS) 

2436 W. 59th St.
(kampas Artesian Avė.)

Tel. Prospect 3140

TIKRI BARGENAI
2 po 5 kamb., mūrinis namas, 

karštu vandeniu apšildomas-, 2-jų ka
rų garadžius, geroj apielinkėj. Ne
toli Vienuolyno. Turi būt greitai 
parduotas. Namas vertas daugiau 
kaip $15,000. Parduosiu už $13,700. 
Turit matyti ypatiškai.

2 po 5 kamb., medinis namas, ge
roj apielinkėj, karštu vandeniu ap
šildomas, 2 karų garadžius — lotas 
34x125. Parduosiu pigiai. Įmokė
ti $1,500, arba mainysiu ant loto, 
grosernės, bučemės ar farmos.

2 po 6 kambarius, naujas mūrinis 
namas, 2 karų garadžius, karštu van
deniu apšildomas. Randasi netoli 
vienuolyno. Parduosiu ar mainysiu 
ant lotų ar mažesnio namo.

50x125 lotas randasi Brighton Par
ke, mainysiu ant bučernės. grosernės 
ar mažesnio namo, dadesiu “cash”.

Mes statome namus, jeigu jus no
rit naują namą, mes priimsime seną 
narna vieton naujo, nepaisant kokio 
apielinkėj. Del visų informacijų, te- 
lefonuokite ar matykitės ypatiškai.

Klauskite Kelpšo,

W. H. KELPS AND CO. 
2419 W. 69th St.

Phone Hemlock 8099

MAINYSIU
(bizniava proga) 

Road Hauza 
saliunas — salionas 
Gas. — station 
svetainė (1000 sėdynių). 
Lotas 100x125 pėdos. 
Skersai nuo III. Cent. stoties 
Prie “Through Street” 
Ofisas — Storas 
24 kambariai, 
4 flatai.

ANT GEROS 
privatiškos prapertės. 
Agentai neatsiliepkit.

Roosevelt 5373.

SARMATA SAKYTI
Parsiduoda ir tikrai sakant dova

noja, bizniavas kampinis tetas, 
101x125 pėdų, tiktai už $8,500, — 
Galima mainyti ant biznio arba ma
šinos.

STANKO & CO. 
5076 Archer Avė. 

Tel. Lafayette 6036

SPECIALIS Bargenas, 6 kamb. 
bungalow, karštu vandeniu šildomas, 
“oil burner”, garadžius, >6518 So. 
Artesian Avė. Tel. Bewerly 4848.

PARDUOSIU arba mainysiu savo 
“eųuity” ant namo šiaur vakarinėj 
miesto daly, arti bažnyčios ir moky
klos, Northwestern gelžkelio, Milwau- 
kee ir Lawrence gat. 7 kamb., muzi
kos kamb., 2 augštų namas, garu šil
domas. Vapor Heat, gražios dekoraci
jos, 4 dideli miegami kamb., gražus 
įrengimas. Maudynės abiejose pagy
venimuose, 2 karų garadžius. Mažas 
įmokėjimas, likusi ant išmokėjimo. 

5120 Winnemac Avė.

DARBAS 
ANT VISADOS
Kas netingi: 
Skaityk 
Už $2500, ineš. nuperki 
vištų farmą.
Namas — 18 ruimų. — 
3 karų garažas.
11 tetų — 1 blokas prie karų 
gražus sodnas, 
sveika gyventi 
Chicagoj.

Klauskit savininko informacijų 
1827 S. Halsted St.

Real Estate For Sale
Namal-Žemė Pardavimui

MARQUETTE PARK BARGENAI

2 po 5 muro namas. Karštu 
vandeniu šildomas. Mainys į me
dinį namų. Pigiai. Veikit greit, 
Kaina $14,000.

2 po 4 mūrinis, karštu vandeniu 
šildomas, Tik vienas blokas nuo 
Marųuette parko. Parduos ir mai
nys į bungalovv. Nebrangi kaina.

4 po 4 muro namas. Garu šildo
mas. Naujos ir vėliausios mados, 
prie Marcjuette parko. Rendos į 
mėnesį $240. Mainys j bizniavą na- 
m„. kaip tai: ^roaemę ir bučemę 
ar dviejų fintų namų. Matyk tuo- 
jaus. Bartfenas.

Pardavimui ar mainymui bizniavas 
namas su penkiais apartmentais. 
Mūrinis. Garu šildomas. Rendos 
$325 į mėnesį. Mainys į bile ką 
gerą. Kaina prieinama.

C. A. BEACHAM 
2437 West 69th Street 

Tel. Hemlock 5363
Turiu garbės pranešti, kad aš per

sikėliau čia nesenai iš 2515 W. 69 
St. į patogesnę vietą. ■

BARGENAS. Pardavimui 9 kam
barių cottage, dviejų karų garažas. 
Mažai įmokėti, likusius kaip vendą, 
3807 S. Halsted St.

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

PARDUOSIU arba mainysiu 2 
flatų modernišką mūrinį namą, 5-5 
kambarių, gražioj vietoj, netoli vie
nuolyno. Kas norit pirkti arba 
mainyti. Atsišaukit tuoj. Agentai 
neatsišaukit.

7132 So. Washtenaw Avė.
1 fl.

PARDAVIMUI 2 augščių mūrinis 
namas po 4 kambarius, moderniškas, 
nebrangiai. Namas randasi ant 4441 
So. VVashtenavv Avė. Savininkas, Te
lefonas Lafayette 7691.

PARDAVIMUI bizniavas namas, 
ir čeverykų taisymo krautuvė, pragy
venimui 5 kambariai užpakalyj. Kai
na tiktai $6,300. 4613 So. Whipple 
St. Lafayette 9350.

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 bizniavas kam
pinis namas, 2 štorai su 6 fliatais,, 
mainysiu ant privatiško namo, ne
paisant apielinkės, bizniavų lotų, 
summer resort, arba ant geros far
mos su gerais padargais, nepaisant 
valstijos.

IŠSIMAINO naujas mųrinis 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 bizniavas namas, Sto
ras su 2 flatais ir 2 karų garažas, 
namas randasi ant Archer Avė., mai
nysiu ant bungalovv arba namo senoj 
apielinkėj.

IŠSIMAINO puikus kampinis lotas, 
38x135, mainysiu ant cottages, bu
černės, dry goods štoro, arba gasoli- 
njo stoties.

IŠSIMAINO puikus lotas, naujoj 
kolionijoj, prie Cravvford Avė. ir Ar
cher Ave.^ 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 mase, gausit 
greitą ir teisingą patarnavimą.

Su virš minėtais reikalais kreipki
tės pas,

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Lafayette 5107
COTTAGE, pusantro augščio 6-šių 

kambarių, gerame stovy, vertas 
$5000, greitam pardavimui paauko
siu, $4500. Lengvais išmokėjimais 
4014 S. Artesian Avė.

PARDAVIMUI bizniavas 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 namų ir lotų su 
grosernę ir delicattessen krautuve, 
Lietuvių apielinkėj, dėl mirties šei
mynoj. 2216 W. 22nd St.

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.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

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

$500.00
Kode! negyvent savo locname na

me? Mokėti j savo kišenių tuos 
pačius pinigus kuriuos mokate už 
rendų. Mes turime likusių keletą 
mūrinių bungalovv kuruios galit pirk
ti $500 Įmokėjus, kitus išmokėjimais.

gražioje violoje. A t-Hi&aulcit 
šiunric dėl pusi ji mo. O jei tu-
rit lotą, mes jums galim pastatyti 
bite koki namą, lengvais išmokėjimais. 
Tik veikit greit. Matykit Mr. Traut. 
B. CIMAGLIO & CO. Home Builders 

7168 and 7039 W. Grand Avė.

Dešimts Stanko & Co.
Mainų

1. GasoHno Stotis su garadžiumi ir 
salesrumiu.

2. šešių flatų muro namas Marųuet- 
te Park.

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

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

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

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

7. Trijų flatų naujas muro namas, 
Ciceroj.

8. Bizniavas namas su krautuve ant 
Archer Avė.

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

ceros mieste. •
I

Visus vfršminėius 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
TURIU PARDUOTI savo 4 lotus 

už “Cash” arba mainysiu į bunga- 
low bei Į nebrangu dviejų flatų na
muką, 2 tatai 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 
rezidencija. Karštu vandeniu šil
doma, 2 maudynės, Stiklo porčiai, 
garadžius. Brukavota Ratve ir alė
ja. Pusė bloko nuo 63čios gatvės 
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. Namų 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 *lr karų linijos. Pirk dabar 
pakol kainos žemos. Mažas įmokė
jimas, likusius lengvais išmokėjimais.

J. A. LYNCH
40 N. Dearborn St. 

Central 3654

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

WALTER J. PAUL
6601 So. Western Republic 4170
3236 W. 55th St. Hemlock 2389

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

STANKO & CO., 
5076 Archer Avė., 

Tel. Lafayette 6036

NAMAI
Padarysiu kainą tik $2900 greitam 

{•ardavimui 4 kambarių cottage, dide- 
is tetas, 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 bizniavas namas 
štoras ir pusantro augščio namas,- 10 
kambarių. 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 nornt. Plieno kons
trukcijos, mūrinį, įrengtą moderniš
kai ir įvesim plumbingą. Atsišaukit 
šiandie dėl apskaitliavimo ir planų.

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

NAŠLĖ parduoda 12 flatų naują 
mūrinį namą, dėl ligos. Seely 1674.


