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Nauja Lietuvos Konstitucija paskelbta
Prezidentas renkamas 7, 

Seimas 5 metams
Įsteigiamas naujas organas- 

Valstybės Taryba
Kabinetas atsako prezidentui, ne Seimui, j 
kurj atstovai renkami piliečių 24 metų amž.

I

WASHINGTON, D. C., gegužės 25, 11 vai. 
vakaro. (Lietuvos Pasiuntinybė Amerikai).

Eltos pranešimu gegužės 25 dieną Respub
likos Prezidentas visų ministerių kabineto na
rių“ ir valstybės kontrolieriaus pritariamas pa
skelbė naują valstybės konstituciją. Einant ja, 
respublikos prezidentas renkamas septyneriems 
metams, seimas — penkiariems. Prezidentas, 
seimo nesant, arba sesijų tarpe, gali leisti, įstaty
mus, tvirtinti biudžetą, jo išpildymą ir tarptau
tines sutartis.

(Atlantic and Pacific Photo)

Prie Mather, Pa., kasyklos, kur gaso eksplozija uždarė kasykloj .virš 200 angliakasių. Am- 
balansai laukia išimant lavonus žuvusių angliakasių. Tik keli angliakasiai išliko gyvi, o apie 
200 jų žuvo šioj baisioj nelaimėj.

Ministerių kabinetas solidariai atsako sei
mui ir, trims penktadaliams (3 5) visų seimo 
narių pareiškus nepasitikėjimą, atsistatydina.

Lietuvos sostinė Vilnius kitur gali būti lai
kinai perkelta tik tam tikru įstatymu.

Konstitucijos pakeitimas ar papildymas ga
li būti priimtas trims penktadaliams (3 5) visų 
seimo narių.

Seimas renkamas visuotinu lygiu tiesiu slap
tu balsavimu proporcine rinkimų sistema. Rink
ti gali turintiejf 24 metus, renkamais — 30 metų.

įstatymams tvarkyti ir jų sumanymams 
ruošti bei svarstyti steigiama valstybės taryba. i

Konstitucija veikia nuo paskelbimo dienos.
--------------------------------------------------------------------------- i

KAUNAS, geg. 26. [Chkago Tribūne Press Service.] I 
— Lietuva, kurią per pastarus septynioliką mėnesių val-
dę bendrais save diktatoriais pasistatę prezidentas An
tanas Smetona ir ministeris pirmininkas Augustinas 
Voldemaras, šiandie gavo naują konstituciją, kuria vi
sai pakeičiama franeuzišką parlamentinės sistemos val
džios formą, kuri buvo, prieš dešimtį metų priimta.

Senąją sistema Lietuva turėjo tryliką įvairių kabi
netų, kol 1926 metų gruodžio mėnesį Smetona su Volde
maru padarė putčą, išvaikė seimą ir įsteigė diktatūrą.

Naujaja konstitucija krašto prezidentas, vietoj tre
jiems metams, renkamas septyneriems. Seimas ir prezi
dentas turi galios sutaisyti įstatymus, patvirtinti biu
džetą ir daryti tarptautines sutartis.

Ministerių kabinetas at 'ako seimui, bet rezignuoja 
tik tada, jei trys penktosios visų seimo atstovų dalys 
pareiškia jam nepasitikėjimo. Tokio pat balsų skaičiaus 
reikia ir konstitucijos pakeitimams arba papildymams 
priimti. Iki šiol kabinetui nuversti pakakdavo papras
tos balsų daugumos.

Naujoji konstitucija taipjau paskelbia, kad Lietu-

do Lenkų sostinę, išsiveždama 
j Kauną keletą sugestijų ir ža
dėdama birželio *20 dieną grįs
ti vėl i Varšavų.
I^enkų ūpas dėl naujoe “kon

stitucijos” Lietuvoj
Lenkų vyriausybė:* nariai ta- 

I čiau laiko delegacijos vizitą ne
pasisekusį, Lenkų nusivylimas 

į virto dagi pasipiktinimu, suži
nojus, kad Lietuvos valdžia de
kretu paskelbė naują konstitu- 

. ciją, kuria Vilnius paskelbia- 
| mas Lietuvos sostine, nežiūrint, 
| kad tas miestas dabar yra Len- 
i kijos rankose.

Per mėnesius Lietuvos vald
žia kalbėjo apie konstitucijos 
keitimą ir žadėjo paskelbti re
ferendumą Lietuvos sostinės 
klausimu. Lietuvos seimas pro- 

. _ . ... Į testavo dėl to, laikydamas to-
vos sostine yra Vilnius. Dabar Vilnių laiko užėmę len-;kį referendumą neteisėtą. [Sei- 
kai. mas jau senai išvaikytas. Prieš

Trys “Donbaso” kal
tinamųjų prisipa

žino esą kalti
MASKVA, geg. 27. — Bylo

je dėl sąmokslo naikinti sovie
tų įmones Doneco baseine, trys 
kaltinamųjų prisipažino kalti 
esą. Jie pasisakė priklausę slap
tos organizacijos, kuri siekusi 
sunaikinti sovietų Rusijos ka
syklų pramonę.

STUDENTAS UŽSIMUŠ® AU
TOMOBILIUI SUSIKŪLUS

ANN ARBO-R, Mich., geg. 
27. — Jų automobiliui apvir
tus, Aldor Ryan, studentas, už
simušė, o jo draugas Gleason 
Hasse pavojingai, tur būt mir
tinai, susižeidė. Nelaimė atsiti
ko vieškely netoli nuo Holly, 
Mich.

Žmogaus medinėj’ kojoj 
rado morfino

ROGK ISLAND, III., geg. 27. 
— Policija suėmė čia vieną as
menį su medine koja, įtartą 
dėl slapto pardavinėjimo narko
tikų. Jo medinėje kojoj rado 
kiaurinę, kurioj buvo paslėp
tas kiekis morfino.

Oro pašto pilotas 
užsimušė •

NEW YORKAS, geg. *27. — 
Jo aeroplanui nukritus netoli 
nuo ‘Richmond, Va., užsimušė 
oro pašto pilotas James A. Reid, 
chicagietis. Nelaimė atsitiko 
skrendant jam su pašto siun
tiniais iš Hichjnondo į New 
Yorką.

Lietuvių lenkų kon
ferencija pasibaigė 

be vaisių
Lietuvių delegacija grįžta į 

Kauną. — lankai labai įtūžę 
dėl paskelbimo Vilniaus Lie
tuvos sostine
VARŠAVA? geg. 27. [Chica- 

go Tribūne Press Service.] — 
Lietuvių delegacija, kuri buvo 
atvykus j Varšavų derėtis dėl 
tam tikrų proponuojamos Lie
tuvos Lenkijos laikos sutar
ties techniškumų, vakar aplei

krašto konstitucijos keitimą re
ferendumu, tariant “tautos at- 
siklausimu”, protestavo smur
tininkų valdžios opozicija, ku
rioj pagaliau atsidūrė dagi bu
vę smurtininkų perversmo są
jungininkai klerikalai.] Gin
čams baigti Lietuvos valdžia, 
nebodama protestų, naują kon
stituciją paskelbė tiesiai dekre
tu.

Varšavoje ūpas be galo pa
kilęs.

Trafiko sutartis 
pasirašyta

BERLYNAS, geg. 27. — Ben- 
dra lietuvių lenkų komisija, 
kuri vedė derybas dėl trafiko 
sienoj tarp tųdviejų valstybių, 
pagaliau vakar susitaikė ir su
tartis buvo abiejų šalių ofi
cialiųjų atstovų pasirašyta. Tuo 
pabaigta- viena iš trijų svar
biausių problemų ginčuose tarp 
Lietuvi ir Lenkijos.

Nobile dirižablis 
Italia prapuolė

Italų gen. Nobile dirižablis 
Italia prapuolė.

Dirižablis išlėkė iš Kings 
Įlankos, Špicbergepe, į žiemių 
ašigalį, 750 mylių tolumo, pra
eitą trečiadieni, gegužės 23. Ant 
rytojaus beviešimu jis prane
šė, kad tikslo pasiekęs: nuvy
kęs, keletą kartų apskriejęs ap
link ašigalį, numetęs ten Ita
lijos ir Milano vėliavas ir pa- 
pos ąžuolinį kryžių ir skrendąs 
atgal.

Nuo to laiko nieko daugiau 
apie jį nebegirdėt. Matyt, su 
dirižabliu atsitiko kokia nelai
mė.

Gen. Nobile ekspedicijos ba
zės laivas Citta di Milano va
kar rytą išplaukė iš Kings Įlan
kos į žiemius grumtis su lei
dais ir prapuolusio dirižablio 
su jo įgula ieškoti.

19 valstiečių krito 
Meksikos agrarų 

kautynėse
MEKSIKOS MIESTAS, geg. 

27. — EI UniversaJ Grafico pra
neša, kad La Blanųuinta ran
de, Guadalupos apskrity, Zaca- 
tecas valstijoje, įvykęs aštrus 
susikirtimas tarp dviejų prie
šingų agrarų grupių. Kautynė
se devyniolika valstiečių buvę 
užmušta.

DORTMUNDAS, Vokietija, 
geg. 27. — Netoli nuo Rade- 
vorrmvaldo nukrito vokiečių 
Lufthansa aeroplanas ir, ‘nu
kritęs, užsidegė. Pilotas ir du 
pasažieriai žuvo liepsnose.

Chicagai ir apialinkoi fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Iš dalies debesiuota; nedide
lė temperatūros atmaina; mai- 
nąsis, daugiausiai rytų ir žie
mių vėjaa.

Vakar temperatūros buvo 
vidutiniškai 61° F.

Šiandie saulė teka 5:19, lei
džiasi S:14. Mėjjuo leidžiasi 
ryto.

Nauji parodymai 
apie slaptas Japoną 
ir Pekino sutartis

*— —- /1

CANGAS UŽSIGINA

PEKINAS, Kinai, geg. 27. — ■ 
Diktatoriaus Čang Tsolino val
džia nugina Kinų nacionalistų 
paskelbtas žinias, kad Čang
Tsolinas esąs padaręs slaptą mylių nuo jūrių.
sutartį su Japonija, kuria už 
paskola iš Japonijos paveda pa-
“pZ“"' “’Tstai ip** so- 

. VietU k'VJ™].!"?- 
tas telegramas mevrų Baltijoj

ŠANCHAJUS, Ki-.-mi, geg. 27. 
Nacionalistų vtildžia (paskelbė 
keletą perimtų telegramų, ėju
sių tarp Šiaurės Kinų diktato
riaus čang Tsolino ir Japonijos 
premjero fanakos, parodančių, 
kad per pastarus menesius tarp 
jų buvo padaryta eilė slaptų 
sutarčių. Iš telegramų matyt, 
kad Čang Tsolinas praktiškai 
yra sutikęs legalizuoti Japoni
jos 1915 metais padiktuotus 
reikalavimus, susidedančius is 
dvidešimt vieno punkto, kuriais 
buvo įsteigtas Japonijos pro
tektoratas Mandžurijai. Be to 
Čang Tsolinas esąs pripažinęs 
speeialines japonams teises ir 
privilegijas šantungo provinci
joje, o už tai Japonija pasiža
danti duoti jam kariuomenės 
pagalbos kovoje su Pietų Kinų 
nacionalistais.

Ekvadore susekę są
mokslą prieš valdžią
GUAYAQUIL, Ekvadoras, geg. 

27. — Vyriausybe skelbia, kad 
tapęs susektas sąmokslas nu
versti valdžią. Dešimt sąmok
slininkų, jų tarpe sąmokslo va
das Enriąue Moreno, tapę su
imti.

Tekstilės įmonė visai 
užsidaro

L0WELL, Mass., geg. 27. —c 
New England Southern Mills 
paskelbė, kad ji sava tJkitilės 
įmonę čia per ateinančius du 
mėnesius visai uždarysianti ir 
nuosavybę parduosianti. Tpje 
įmonėj paprastai dirbdavo dau
giau kaip 2W0 darbininkų.

Jugoslavų neramu
mai prieš italus

Italijos konsulatai Dalmatijoj 
puolami ir vėliavos drasko
mos; italai tuo pačiu atsily-

11 gina

BELGRADAS, Jugoslavija, 
geg. 27. — Dalmatijoj ir Slo
vėnijoj vakar kilo neramumų 

!— jugoslavų prieš italus, ita- 
Į lų prieš jugoslavus. Italijos 
konsulatai buvo puolami, vėlia- 

' vos draskomos ir trypiamos.
Sebenike, Dalmatijoj, minia, 

puolusi Italijos konsulatų, pri
vertė konsulų bėgti ir pasislėp- 

i ti rūsy. Policijai su dideliu var
gu pavyko minia išsklaidyti.

IVekoj įtnzę italai, išgirdę 
apie įvykį Sebenike, nutraukė 

! Jugoslavijos vėliavų nuo vieno 
laive ir. jų sukoneveikė.

Žaroj jugoslavai išdaužė Ita
lijos konsulato langus, sudegi
no vėliavą ir sunaikino italų 
laivų kompanijos kontorą.

Spalate milžiniška jugoslavų 
minė padarė demonstraciją prieš 
italus. Demonstrantai, įsiveržę 
į italų klubą Lega Nacionale, 
viską viduj sudaužė. I.

Jugoslavų neramumai kilo dėl 
Bt Igrado valdžios nutarimo pa
tvirtinti Nettuno sutartį, kuria 
leidžiama Italijos liliečiams tu
rėti žemės nuosavybių Adrijos 
pajūriu, Jugoslavijoje, plote 30

RYGA, geg. 2’. — * Sovietų 
Baltijos laivynas, susidedąs ■ iš 

; dviejų kreiserių, šešių mininin
kų ir keturių submarinų, pra
eitą penkiadienį pradėjo pava
sario manievrus, darydamas 
neva puolimą Revelio (Talino), 
Estijos sostinės.

Estai labai įpykę ir protes
tuoja sovietų ministeriui prieš 
Kronštadto laivyno manevrus 
arti Estijos krantų, žiūrėdami 
į tai kaip į nedraugingą demon
straciją. Estų aeroplanai atsi
moka bolševikams tolygiai? 
komplimentais, manievruodam? 
viršum jų laivymo. Revelio laik
raščiai juokaudami praneša, kad 
bolševikų puolimas buvęs at
muštas.

Milionų frankų fabri- 
kuotojas amnestuotas
BUDAPEŠTAS, Vengrija, geg. 

27. — Kunigaikštis Ludvikas 
Windisch-Graetz, kurs 1926 me
tais buVo nuteistas kėtveriems 
metams kalėjimo už padirbi
mą milžiniškos sumos Franci- 
jos frankų, tapo Vengrų dik
tatoriaus Horthy visai amnes
tuotas, kadangi jo nusikalti
mas buvęs papildytas politi
niais motyvais.

Windisch-Graetz kalėjime iš 
tikro buvo tik kelis mėnesius. 
Beveik visą laiką jis buvo pa
kistas “dėl ligos.”

DU VYRAI TRAUKINIO 
UŽMUŠTI

MJLVVAUKEE, Wis., geg. 27. 
— Traukiniui užgavus jų auto
mobilį buvo užmušti du Racine 
piliečiai, Roy Johns ir Stephen 
P< fcr, abudu jauni vyrai.

Buvęs Italijos minis- 
teris pirmininkas 

* įspėja pasaulį
Nitti pareiškia, kad fašistų re

žimui griuvus, nauja valdžia 
nepripažinsianti Mussolinį pa
darytų užsieny skolų

PARYŽIUS, geg. 27. Kal
bėdamas čia buvęs Italijos prem. 
jeras, Francesco Nitti, aštriai 
atakavo diktatorių Mussolini ir 
visą fašizmų. Jis sake, kad Ita
lija šiandie esąs tik milžiniš
kas kalėjimas, kur žmonės vi
sai patrempti ir gyvena did
žiausiame varge, o tas’vargas 
kasdien darosi labiau nebepa
kenčiamas, nežiūrint fašistų 
skleidžiamų Europoje ir Ame
rikoje melagingų žinių apie eko
nominį krašto gerėjimų. Tor
tu ros tapę atgaivintos. Nauja
sis rinkimų įstatymas valsty
bę atiduodąs visai į rankas or
ganizuotos mažumos, kuri jau 
suskubus sunaikinti visas žmo
nių laisves, kurias dagi Rusi
jos carai respektavę. Karalius, 
kuris prisiekęs saugoti konsti
tuciją, esąs taipjau dėl to kal
tas.

Nitti įspėjo pasaulį, kad fa
šistų režimui griuvus, stojusi 
nauja valdžia nepripažinsian J 
nė jokių skolų, diktatoriau: 
MusRolini padarytų užsieniuo
se.

Savaitę po sprogimo 
kasyklose rado gy

vą angliakasį
MATHER, Pa., geg. 27. — 

Mather anglies kasyklose, ku
riose g-e^iv^ės 19 dieną Įvyko 
baisus sprogimas, atėmęs 200 
mgliakasių gyvybes, vakar bu
žo atrastas vienas darbininkas 
iar gyvas. Tai buvo John Wade, 
M metų amžiaus negras. Jis 
nebuvo sužeistas, tik labai nu
silpęs ir beveik pamišęs, nes 
•>er ištisą savaitę išbuvo be mai
sto. Jis nugabentas j ligoninę.

Panama rengiasi ginti 
laukan įkyrų laik

raštininką
COLON, Panama, geg. 27. — 

Girdėt, .kad Panamos preziden
tas Chiari ir jo kabinetas svar- 
;tę, ką daryti su amerikiečiu 
Nelsonu Rounsevcll’u, amerikie
čių leidžiamo laikraščio Pana- 
na American redaktorium, ku- 
is savo laikrašty nepaliauja 
juolęs ir kandžiojęs Panamos 
vyriausybę.

Manoma, kad Rounsevell bus 
šguitas laukan iš Panamos.

ĮREGISTRAVO STIPRŲ 
ŽEMĖS DREBĖJIMĄ

WASHINGTONAS, geg. 27. 
« Georgetovvn universiteto sei- 
•mografas įregistravo stiprų že- 
nės dbebėjimą, turėjusį įvykti 
įpie 2,100 mylių nuo Washing- 
tono.

PRIGĖRĖ EŽERE

DEGUČIAI, Miroslavo y. — 
Balandžio m.. 14 d. Degučių 
kaimo gyventojui Adomavičiui 
17 m. b< žvejojant Degučių eže- 
•e staiga pakrypo viltis ir A. 
;krito į vandenį ir prigfyfc.

Lavonas surast—..
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[ kgr'espc ndenci jos
Kenosha, Wis

Iš Tėvynės Mylėtojų Dr-jos ap- 
skr. metinio suvažiavimo.

Gegužės 20 d., German-Ame- 
rican svetainėj, buvo TMD. ap
skričio metinis suvažiavimas. 
Suvažiavimą atidarė 11 vai. iš 
ryto F. Poviliauskis. Dalyvavo 
keturios kuopos—13, 60, 119, ir 
121 prisiųsdamos 13 atstovų. 
Visi svarstymai bei nutarimai 
ėjo gan sklandžiai, sutartinai, 
nes pas tėvynainius žydi tėvy
nės meilė ir tarpusavinė Vieny
bė ir santaika. Kulturnešiam 
nėra kada barnių varinėti, nes 
prie kultūrinio veikimo darbo 
visada pilnai yra.

Nutarta aukoti iš apskričio 
iždo $10.00 ir aukų surinkta 
laike p. Grigaičio prakalbų virš 
$9.00., lygiai $20.00 ir pasiųsti 
į Lietuvą F. Bortkevičienės 
vardu dėl biendų moksleivių 
varpininkų paramos. Paaukota 
iš iždo džiova sergančiam Pr. 
Zakarevičiaus šeimynai $5.00 ir 
atstovai aukų sudėjo $8.00, viso 
$13.00. Duoti busiančiam sei
mui sekančius įnešimus svars
tymui: kad busianti centro 
valdyba daugiau veiktų TMD. 
labui, būtent, sekr. turėtų kuo
pas judinti prie veikimo. Orga
ną vieton “Dirvos”, paimti 
“Sandarą”. Seimas turi suras
ti budus išplatinimui TMD. iš
leistų knygų, o dalį knygų siųs
ti j Lietuvą Lietuvos Jaunimo 
Sąjungos kuopoms, taip jau 

siųsti į Braziliją ir Argentiną. 
Rutinai knygų leidimas turi bū
ti punktualis, jei kada žadama 
ant kurio laiko, be vilkinimo tu
ri nariai ir gauti. Pageidauta 
šiemet baigti darbą atspausdin
ti III tomą Pasaulio Istorijos. 
Kuopų reikaluose apskritis pra
šo kuopas išrinkti knygius- 
agentus platinimui TMD. išleis
tų knygų.

Apskričio reikaluose nutarta 
ruošti piknikas ir žiemos laiku 
bent vienas parengimas naudai 
apskričio, su programų. Ruošti 
apskričio parengimams išrinkta 
veikiantis komitetas iš šių 
tų: Juozas Mačiulis, Jonas 
paras, M. Kasparaitis, S. 
žienė; S. Mihvaukes 6-tai 
pai praneš rast., kad nuo
pos paskirtų vieną į veikiantį 
komitetą. Veikiančiam komi
tetui pavesta veikti kuoplačiau- 
sia, ruošiant įvairius praneši
mus. Sekantį apskričio suva
žiavimą šaukti Milwaukęe po 
priežiūra vietinės 60 kuopas 
balandžio mėn.

Apskričio valdyba išrinkta 
sekama: pirm. F. Poviliauskis, 
vice-pirm. Antanas Peletskas, 
sekretorius M. Kasparaitis, iž- 
din. Mykolas Vijūnas, organiz. 
Vincas Valukonis. Suvažiavimą 
uždarė F. Poviliauskas 2 vai. 
po pietų.

Po suvažiavimo vietinė 119 
kuopa vaišino svečius atstovus 
skaniais pietais pp. Krakių val
gykloj. Papietavę atstovai sa
kė trumpas prakalbėles reikšda-

mi norą darbuotis labui TMD. 
Suvažiavimas pavyko gerai iy 
atstovai skirstėsi pilnu paten
kinimu su tvirta energija kuo
pose veikti oganizatyvį darbą 
labui TMD.

—Rast. M. Kasparaitis.

Hamtramck, Mich

-r— tikrai bus, reikia lėšų.
—Aras.

♦

ypa- 
Kas- 
Ber- 
kuo- 
kuo--

Amerikos Lietuvių Pašelpinis 
Kliubas gegužės 13 d. buvo su
rengęs apvaikščiojimą penkių 
metų kliubo sukaktuvių. O ka
dangi kliubas įsigijo Amerikos 
ir Lietuvos vėliavas, tai prie 
progos buvo surengtas kartu 
vėliavų pašventinimas ir para-, krauju aplieta ir musų sesučių 
Jas. I ašaromis apmazgota. Mes turi-

Parade dalyvavo i 
žmonių. Automobilių buvo 65, 
kurie važiavo paskui maršuoto- 
jus. Tai buvo pirmas lietuvių 
paradas Hamtramcke ir lietu
viai jame gražiai pasirodė. ti pasityčiojimą. Mes turime

Po parado visiems susirinkus gerbti ir tuos narius, kurie su- 
svetainėn pirmininkas p. Sluz «»n6 jsigijimą Lietuvos ir 
pradėjo programą, pirmiausia 
pristatydamas kalbėti J. J. Bag
doną. Pastarasis 
pai, bet karštai, 
angliškai. Antras 
katas Begonskis, 
jo angliškai. Trečias kalbėjo I)r. 
Matulaitis apie kliubo ir narių 
reikalus. Ketvirtas kalbėjo ad
vokatas J. Uvikas. Jis kalbėjo 
ilgai ir karštai, įrodinėdamas 
reikalingumą vienybės ir kaip I 
prisirengti prie balsavimų. Kal
ba buvo nuosaki ir įdomi; butų 
gerai ir daugiau panašių pra
kalbų išgirsti.

Penktas kalbėjo P. Curlonis, 
buvęs kliubietis, palikęs po sa
vim ne kokią atmintį. Jo kalba 
irgi grynai varšaviška buvo. 
Pirmiausia pasigyrė, kad jis 
laike karo organizavo lenkų ka
riuomenę ir kad į ją įsirašė ne
mažai ir lietuvių. Tokiems žmo
nėms vietos tarp lietuvių netu
rėtų būti, — tegul jie sau ke
liauja prie “brolių lenkų” ir 
pas juos pasilieka 
“lenkišką vaiską”.

Reikia pasakyti 
apie rengimo komitetą. Komite
tas surengė viską labai gerai, 
bet užbaigė labai prastai. Pasi
rodė, kad vienas ar du nariai 
pasielgė savotiškai ir padarė 
gėdos ne tik nariams, bet ir 
svetimiems pradėjo ausys svil
ti.

Laike programo pirmininkas 
praneša, kad “dabar šventin- 
sim arba krikštysim vėliavas” 
ir parenka kumus vėliavoms 
“krikštyti”. Pirmininkas yra 
biznierius, tai ir kumus paren
ka savo plauko, dagi visai nę 
kliubo narius. Parenka ir kū
mas - vieną lenkę, kitą vokie
tę, kurios lietuviškai nesupran
ta nė žodžio. Tai, 
“krikština” lietuvišką

* [Atlantic and Pacific Photo]

Junkerio aeroplanas “Bremen”, kuriuo vokiečiai von Iluenefeld, kap. Koehl ir airis maj. Fitz- 
maurice perskrido Atlanto vandenyną. Aeroplaną buvo bandoma išvežti iš Grėenly salos, kurion 
lakūnai buvo priversti nusileisti perskridus Atlantą, bet vos pakilęs aeroplanas krito žemėn ir 
susidaužė.

Cicero
Jau buvo rašyta, kad p. Luk

štą nusipirko didelį automobi
lį ir kad pats nevažiuosiąs kolei 
pastatys šalygatviuose roberi- 
nius stulpus. Rašėjas apsiriko. 
Roberinių stulpų dar nėra, o 
Lukštą jau valdo kaip “senis” 
motoristas tą didelį gražų au
tą. Tiesa, turi 
nereiškia, kad 
važiuoti. Visai

Tcl. Boulevard 0214
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriauslai 

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

)

Fotografuokitės
Mano naujai, artistiš
kai ištaisytoje studijoje
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, pagrabus, po 
kilius ir tam panašiai.

W. J. Stankūno 
Studija

3315 So. Halsted Street
Telefonas Yards 1546

Chicago, III.

ą

tėvynės, kur mes gimėm ir au
gom, kur žemė musų brolių

Svetimų kalbų orga
nizacijos ir F. L. I. S

šoferį, bet tai 
pats nemokėtų 
ne.

—Ciceronas.

Sudriko Radio 
Skyrius 

pripildytas 
kainos

Visados yra 
1929 modeliais ir 
mesnios kaip kitur.

RCA Radiola 
su tūbomis

Atwater Kent 
su tūbomis

Atwater Kent

18

37

už

už

naujais 
yra že-

$137«50

$110.50

apie 800 me ją gerbti ir mylėti, o ne ant 
juoko laikyti. Amerikos vėliava 
yra šalies, kurioj dabar gyve
name ir kurios daugelis esame 
piliečiai ir negalime leisti dary-

Amerikos visuomenė yra ne- 
apsipažinusi su dideliu skaičium 
svetimų kalbų organizacijų 
Suv. Valstijose ir su jų svarbu- 

Tą pamatė Svetimų Kal- 
Biuras (Fo- 
Information

kalbėjo trum- 
lietuviškai ir 
kalbėjo advo- 
lenkas; kalbė-

organizuoti

šis tas ir

vadinas, 
kliubo

vakaro

O gal viso komiteto taip 
Bet nemanau, 

> nariai butų 
tokie nesusipratėliai.
visų ceremonijų dar atsi
kalbėti raudonas bolševi- 
ir dagi “ne vienas”. Jis

Taip elgdamasis to 
pirmininkas supykino ne vieną 
kliubo narį ir narę ir kartu pa
žemino visą kliubą. Todėl jis 
netinki būti kliubo pirmininku. 
O gal jis mano visą kliubą nu
vesti pas lenkus? Jei taip, tai 
jis ras, kad kliubo nariai yra 
gudresni už jį ir prie to nepri- 
leis.
buvo sutarta? 
kad visi komiteto 
buvę

Po 
stojo 
kėli s, 
rėžė savo raudoną spičių net 
sušilęs. Bet žmonės pradėjo ap
leisti svetainę, nenorėdami 
klausytis jo šlykščios kalbos.

Aš patarčiau kliubiečiams, 
kad rengiant kokį parengimą 
apscitų tvarkiaus, ne kad du- 
bar, kad nebūtų gėdos, kaip 
kad buvo pereitam parengime. 
Lietuvos ir Amerikos vėliavų 
pašventinimo apvaikščiojimas 
yra labai svarbus ir neturėjo 
būti paverstas niekais. Juk Lie
tuvos vėilava yra vėliava inusų

Amerikos vėliavų. Mes numir- 
sim, bet mes paliksim atmintį 
dėl musų vaikučių, kad jie at
mintų, jog mes buvome lietu
viai. Garbė visam kliubui, kad 
įsigijo Lietuvos vėliavą ir tarp 
tiek daug lenkų pasirodė tikrais 
lietuviais. —Tenai Buvęs.

Baltimore, Md
Suvaidinta “Nelaiminga Kėdė”

12 ir Iii dd., vado- 
T. J. Marcinkevičiui, 

veikalą “Nelaimingą

klausytojams suprasti, 
susirinkusią publiką į- 
nepadarė. Prie to ir 
kalba, kai|M) sceniškam 
yra netiksli ir nebeata- 

Bet žinant, kad

Gegužio 
vaujant p. 

suvaidinta 
Kėdė”, trijų veiksmų mysteri- 
ja, versta iš anglų kalbos. Vei
kalas, kaipo misterija, yra ne
blogas, bet vistik sunkokas su
lošti ir 
todėl į 
spūdžio 
lietuvių 
veikale,
tinka menui, 
vertėjas yra jaunas darbuoto
jas menininkas, reikia jį užtai 
pagirti ir palinkėt tolimesnio 
veikimo.

Veikalą statė scenon vietos 
Vyčių kuopa. Lošime dalyvavo 
apie septyniolika vaidilų-megė- 
jų. Kadangi veikalas misteriš
kas, tad tokiam vaidinime re
tai kam būna proga iš artistų 
vaizdžiai pasižymėti, užtad ir 
čia negalima vieną ar kitą pa
žymėti kaipo pasižymėjusį vai
dilą,—tokis pat kreditas prigu
li beveik visiems buvusiems 
vaidiloms-megejams. Vieną da
lyką ką reikia pažymėti, tai tas, 
kad visi vaidilos buvo čiagimę 
vaikinai ir merginos ir jų lietu
viška kalba kaipo dėl čia augu
sių buvo gan gera, 
trtumpai pasakius 
nis.

Pirm vaidinimo
sudainavo keletą dainų. Kadan
gi dainos pasirinkta, gana leng
vos ir liaudžiai mylimos, tad 
ir dainavimas padarė smagaus 
įspūdžio į publiką.

Žmonių abiejuose vakaruose 
buvo gana mažai. Mat, bedąrbė 
ir pavasario oras žmones laiko 
nuo parengimų. Nors daug sy
kių tų žmonių didžiuma yra su
lindę į daug prastesnes vietas 
ir praleidžia savo centus nie
kams, bet į vakarus, kur yra 
dailė ir kultūra, neina. Yra tai 
blogas apsireiškimas ir prieš 
šitą piktą reikia kovot.

—Kazys.

Vaidinimas 
buvo viduti-

vyrų choras

mu. 
bų Informacijos 
reign Languoge 
Service) po dviejų metų tyri
nėjimo. Ir todėl ta organiza
cija įveda naują skyrių, kurio 
tikslas bus pristatyti ir geriaus 
supažindinti Amerikos visuome
nę su svetimų kalbų organiza
cijų darbais ir jų įtekme. Sky
rius bandys būti centru, kur 
organizacijos galės kreiptis dėl 
informacijų apie tai, ką kitos 
organizacijos veikia ir dėl gene- 
ralių informacijų ir patarimų.

Viršminėtos Svetimų Kalbų 
Informacijų Biuro tyrinėjimas 
buvo vedamas sulig patarimo 
Carnegie Koiųioracijos, kuri 
'tyrinėjo augusių švietimų viso- 

se Suv. Valstijose, ir norėjo 
žinoti kaip svetimų kalbų orga
nizacijos prisideda prie to dar
bo. Tuoj buvo rasta, kad ne
paisant kokis organizacijos ti
kslas—ar itai pašai pine organi
zacija, ar atletiškas kliubas ar 
dailės draugystė—beveik visos 
organizacijos vedė kokį nors 
apšvietos darbą ar prisidėjo 
prie jo.

Yra suvirs 300 svarbių tau
tiškų organizacijų Suv. Valsti
jose ir skaičius vietinių drau
gysčių arba skyrių siekia iki 
20,000. Bet kuomet pilnos in
formacijos bus surinktos, jos 
parodys, kad yra beveik du syk 
arba daugiaus tokių draugijų. 
Tų organizacijų turtas siekia 
(kiekvienas) nuo kelių tūkstan
čių dolerių iki $14,000,000.

Darbą naujo skyriaus ves 
Thomas L. Cotton, kuris bend
rai veiks su organizacijos ketu
riolika skyrių. P. Cotton ban
dys taipgi kooperuoti su sve- ’ 
timų kalbų organizacijomis ir 
gauti jų paramą, kad geriaus 
pristatyti amerikiečiams dar
bus ir aspiracijas svetimų kal
bų organizacijų šioje šalyje.

• Naujas skyrius bandys tyri
nėti svetimų kalbų organizaci
jų problemas. Ypatingai vaikų į 
klausimą. Vedėjas naujo sky
riaus tiki, kad jo skyrius galės 
pagelbėti jauniems geriaus su
prasti ir įvertinti jų tėvų pa
žiūras ir tuo pačiu laiku pagęl- 
bėti tėvams suprasti ir pripras
ti prie Amerikos aplinkybių.

Budai pagerinti jaunųjų sky
rius irgi bus studijuojami.

Naujas skyrius taipgi bandys 
išleisti organizacijoms vėliau
sias informacijas apie imigra
cijos ir natūralizacijos įstaty
mus, kvotos statistikas, teismų 
nusprendimus ir kitas informa
cijas, kurios yra reikalingos 
organizacijoms, kad jos galėtų 
geriaus apsaugoti savo narius.

(FLIS).

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR!

Laike gegužio mėnesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai!

38, 8 tūbų už 
$150.00

su tūbomis

Visas darban užsakytas Keružio mėne
syj ‘............................................................ “
yra 
ma

Freshman AC, 6 tūbų už $98.00 
Victor Orthophonic Victrola ir 

Radio krūvoje — elektrikinis

už $249.00

ktina $12

Rekordais

Šitas gražus, nau- 
{as Radio — 
i'reshman

Atwater Kent, 6 
tūbų 
mas 
t ros. 
visko, 
glaus 
pirkti,
Nauja

šitos Victor Vic- 
trolos 

Su

arba

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

KAPINIŲ DIENOJ
Per didelį automobilių susi- 

grudimą pasitaiko daug nelai
mių su automobiliais.

Sudaužus arba sugedus ma
šinai, neužmirškit patelefonuo
ti:

Boulevard 9421 
MORGAN ST. AUTO 

REPAIR SHOP 
3407 S. Morgan St.

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To patiej savininko priežiūroj per 30 metų. Musų motto: PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lašai, vanos ir* prūdas visada.

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

Tarp Chicagos
■ Lietuvių

Šerno Fondas ir 30 
d. gegužės

šerno Fondo Komitetas, ku
ris deda visas psstangaa pasta
tyti paminklą ant Dėdės šerno 
kapo rinks a ūkas 30 d. uetgil- 
žės, atminimų šventėje, lietu

vių tautinėse kapinėse. Nuo Š. 
F. Komiteto kalbės p. St. Ko- 
dis.

š. F. Komitetas buvo griežtai 
pasiryžęs pastatyti šiais metais 
paminklą, bet tai butų stebuk
las, kad į kelis mėnesius laiko 
pastatytų paminklą kelių tūks
tančių dolerių Vęrtės.

Aukos būtinai reikalingos. 
Amerikos lietuviai turi pasiro
dyti, jog supranta, kas juos 
švietė, kas rašė knygas ir kas 
lietuvybę rimtai platino.

Visuomenės veikėjai apie tai 
turi pagalvoti rimtai, kad už 
metų nuo šios dienos Tautinėse 
kapinėse stotųsi milžinas pa
minklas ant Šerno kapo (Juozo 
Adomaičio). Visų lietuvių šven
ta pareiga prisidėti keliais 
centais, o ypatingai chieagiečių, 
nes jis daug draugų čia turėjo 
ir draugijoms per laikraštį pa
dėdavo. Paminklas už metų

JOSEPH VILIMAS
N a m ii Statymo
KONTRAK TORIUS

14558 S. Wa*hteuaw Avė Chicago, III

$25
$15 
$10

$5 
$r> 
$r> 
$2 
!51

bus atliktas pigiomis kainomis. Tai 
perstatoma VIENODŲ KAINŲ Siete- 

miiRų apielinklų Dental Ofisų.
SKYRIAUS OFISAS 

1800 S. Halsted St.
Dantų Setas už ’/2 

setas ........        $12.50
setas ................................................  $7.50
setas ............      $5

VEIDAS
PRIPIL

DOMAS—
JIE TURI

TIKTI
Derlausls auksinis darbas už
Geriausios Auksinės Crowns __ $2.50
Geriausi Auksiniai Fillings $2.50 
Geriausi Auksiniai Tilteliai .... S2.5O 
Ailoy Eillings   $1
Sidabrinai FlUngs ...........  5oc

išvalymas dantų ................................. fto0
Šių kainų negausite musų didžiamjam 

ofise. DIDYSIS OFISAS įsteigtas 23 me
tai atgal.
THE HAYES DENTAL OFFICES 

Ine.
DR. T. T. W()()LLENS, Pres. 

320 South State St. 
Phone Harrlson 0751

kiekvienam

prijungia- 
prie elek- 
Radio su 
nieko dau- 
ner e i k i a 
už $87.00
knyga Radio-Log,

DYKAI
Naujas Grojiklis Pianas. Vertas
$600.00, už ............................ $245.00

f
Jos. F. Budrik, Ine

3417-21 S. Halstcd St.
Chicago, UI.

Tel. Blvd. 470..

’ • 1 • A12th STREET
Tol. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

——■   nu i  ■■ MmnnmiiiiMBiniiiMNri ■■nu. 

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

1618 West 18-ta Gatvė
t I

Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5
Turiu 43 metų patyrimą gydyme chroniškų ir naujų ligų. Jei kif 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzamina- 
vimo — kas jums yra.

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

Kambariai 1012, 1015, 101 S. Imkit elevatorių 
CHICAGO, ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

žemiau telpančiame skelbime, pereitą šeštadienį įsiskverbė klaida. Turi būt taip:

Bačkutės pinigų ir dau
gelis kitokių brangių
dovanų bus išdalinta.
Dabokite skelbimą šioje
vietoje sekamą savaitę

CENTRAL “T™““ BANK
TRUSTINE KOMPANIJA

1110 West 35th Street Chicago, Illinois
Valstijinis Bankas , Biržos Bankas

MSI

■ ■
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SVOGŪNŲ SRIUBA

2 puodukų smulkiai sukapotų 
svogūnų

2 šaukštu sviesto arba taukų 
nuo tirpytų lašinukų

4 puodukai bulijono
1 šaukštukas druskos 
Truputis pipirų ir paprikos
2 šaukštu kapotų petruškų. 
Virk svogūnus su sviestu ar

ba taukais ant mažos ugnies 
nuolat maišydama. Kuomet 
svogūnai bus minkšti, pripilk 
bulijoną arba vandenį, kuriame 
virė ryžiai ir virk keletą minu- 
tu.
kapotas petruškas. 
karšta stalan.

Pridėk prieskonius ir su- 
Paduok

TUJINTA KIAUUENt

Paimk kiek nori šviežios 
kiaulienos numazgok, o paskui 
skuduru nušluostyk Padėk ant 
blėties ir įdėk labai karštan pe
čiui) 20 minučių pakol gerai 
purus. Pridėk svogūną, drus
kos pipirų ir puoduką šalto 
vandens. Jeigu dar reikia, grali 
vėl pripilti vandens. Pridėk tru
putį miltų, kad patirštinus da- 
žalą. Paduok karštą su kep
tom bulvėm ir salotom su pran
cūzišku dažniu.

sviestuotai! indan. Indą įdėk 
kitan indan su vandeniu. Padėk 
pečiun pakol pasidarys tirštas. 
Padėk ant torielkos ir paduok 
su sekamu dažahi:

1 puodukas mayonnaise
y4 puoduko tomato catsup 
Gerai išmaišyk.

. KEPTI KORNAI

1 kvorta šviežių komų arba 
iš blėkinių

1 šaukštukas druskos
šaukštuko pipirų

3 lengvai išplakti kiaušiniai
2 puoduku pieno
3 šaukštai taupyto -sviesto.
Sudėk viską kartu, išmaišyk 

ir ištepk, molinį arba kokį kiti) 
indą sviestu, sudėk mišinį ir 
kepk pečiuje pakol sukietės. 
Paduok karštus prie mėsos.

DARŽOVIŲ SALOTOS

raudo

niu d o-
burokų

sukapotų virtų

sukapotų viętų

1 puodukas sakapotų 
nų kopūstų

1 puodukas sukapotų 
nų virtų

1 puodukas 
morkvų

1 puodukas 
bulvių

1 puodukas sukapotų selerų i 
Vi puoduko pimentų
1 galva salotų
1 puodukas prancūziško da

žalo.
Sumerk kopūstus šaltan van- 

denyn, palaikyk valandą, iš- 
ąpausk vandenį ir sudėk prie 
kitų daržovių. Viską kiniu iš-

pipirų kiek tinka. Sudėk iš-1 maišyk. Sudėk ant salotų lapų,

2 svaru halibut žuvies, 
malk, pridėk dviejų kiaušinių 
baltymus, gerai išplaktus ir 
IV2 puduko tirštos, saldžios 
Smetonos. Pridėk - druskos ir

su-
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Seniausias žmogus

■

SAVO

LONE INN

įįjjfe

1B

.1 -1 ■ 1 1 T1

Savininkas M. J. Matulaunkas 
3 mylios nuo Lemonto ir viena 
mylia nuo Ix)ckport važiuojant j 
Chicago.

j LONE ★ INN
Pranešimas Draugams

—— • • j . . r , ... , —r_. - ----

Apsaugok Sveikatą 
Šeimynos!J r

£3

švelnus keksas

ŽEMUOGIŲ JELLY

2

2

druskos

citrinų sunkos 
vanillijos esen-

pridėk 
minu- 
ir su-

šaukštuką svogūnų sun-

apdėk supiaustytais pimento. 
Prie prancūzų dažalo gali pri
dėti 
kos.

kvortas šviežių, žemuogių 
vandens 
cukraus 
pectin
nuplauk žemuo-

DAIR.V COMPANY^

MilK/
Per 52 Metus Vadovaujantis Rųšyje

Nesenai grįžęs iš Prancūzijos 
Pennsylvanijos (Amerikoj) uni
versiteto profesorius G. Hali 
surado ten priešistorinio žmo
gaus, gyvenusio apie 80,000 me- 
tų atgal, liekanas. Jis mano, 
kad ta žmogysta turėjo būti 
Išeinamas gyvu Ii jos laipsnis.

To žmogaus* turėta titnago ir, f 
kitokių įrankių, ;reiškia, kadi 
jo jau mokėta galvoti. Ta žmo-l 
gaus paderme priklausanti pu-1 
skesniems jo ainiams, gyvenu
siems tarp Reino, Ispanijoj ir 
Austrijoj. Jo butą rnažo ūgio, 
didelės galvos ir žandų, stam
bios kūno sudėties ir stiprių 
raumenų, vaikščiota gi ‘susilen
kus, rankomis pasiremiant.

V'' 
iŠ®

(Atlantic and Pacific Photo]

Kuomet visos mergaitės pradėjo kirptis plaukus, p-lė Cat- 
herine White iš Brooklyn, N. Y., nepasekė mados, ir štai kokius 
gražius plaukus užsiaugino.

4 puodukai 
4 puoduko 
Nuvalyk il

ges, pripilk vandens ir užkaisk;
virk ant mažos ugnies, paskui 
perkošk per maišiuką. Paimk 2 
puoduku sunkos, pridek 
ir virk vieną minutę; 
pectin ir virk dar vieną 
tę ilgiau. Nuimk putas
pilk į sterehzuotus stiklus. Kaip 
atšals užpilk parafino ir padėk 
žiemai.

12 uncijų sukapoti! daktylių
1 puodukas cukraus > 

puodukas “graham” miltų
*4 puoduko oatmeal
y2 puoduko sukapotų vala

kiškų riešutų
šaukštukai baking pauderio 
kiaušinių tryniai 
šaukštukai 
šaukštukas 
ei jos

y2 šaukštuko
3 baltymai, gerai išplakti.
Sumaišyk viską kaip paduo

ta iš eilės. Išklok blokinę for
mą sviestuotu popierių. Kepk 
nekarštame pečiuje 30 minutų. 
Supiaustyk ir paduok stalan su 
išplakta, saldžiai smetona.

(\JERK Pienų Bowman Ilairy Kom
panijos dėl geros sveikatos, ku

rią jis suteiks jums ir jūsiškiams. 
Gerk jį taipgi dėl jo gero skonio. 
Bowman’s Pienas yra šviežias ir 
grynas — jus galite būt absoliutiš
kai tikras apie tai, Tiesiai iš far- 
mų jus gaunate jį su visa originale 
Mmetona ir maloniu akoniu. Nieko 
nėra pražudyta iŠ jo gerumo ir švie
žumo.
Telefonuokit j musų arčiausią daata- 
tymo stot j arba užaiaakykit nuo vie
no musų pieno išvažiotojų.

šiuonv pranešame savo drau
gams, kad M. Matulauskas už
laiko Gazolino Stotį ant Archer 
Road, tarpe Lemont ir Izickport, 
Illinois. P-nas M. Matulau- 
skas yra žinomas ir geras pažį
stamas Bridgeporto žmonėms ge
rai: patarnavo savo tautiečiams 
būdamas krautuvėj, taipgi su
teiks malonų patarnavimą šioj 
naujoj vietoj. Keliaujanti pro ša
lį, sustokit pasilsėti, nes čia mes 
užlaikysime minkštų gėrimų, už
kandžių, cigarų ir cigaretų.

Decoration Day (Puošimo die
noj) Čia yra gera vieta dėl par- 
kinimo automobilių ir poilsio ant 
tyro oro.

Matulauskai užlaiko ir DKY 
GOODS STORA, 3356 S. Halsted 
St. Visada yra pasirengę su
teikti malonų patarnavimą savo 
tautiečiams.

Visus maloniai kviečiame at
silankyti kaip į naują vietą, taip 
ir seną krautuvę.

Labai dėkingi esame visiems 
savo draugams, kurie mus parė
mė musų biznyje praeityje ir ti
kimės Jūsų paramos ateityje mu
sų naujame biznyje.

SŪRIO PYRAGAIČIAI
ŽEMUOGIŲ DESERTAS

SMĖLIO PYRAGAIČIAI

sal-

baltymų ir sūrio, apiberk 
paprika, padėk pečiun, kad 
rustų. Valdyk karštus.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxTxxxxxxx

Čia Yp Tvirtumas!

dėk
dėk
totf
tyk
gul
duok su išplakta, saldžia Sme
tona.

3250

MŪRINIS arba MEDINIS
U-

Išplik dviejų kiaušinių bal
tymus. Sudėk tiek tarkuoto 
“American Cheese”-surio, kad 
pasidaiytų kaip tiršta smetona. 
Supiaustyk riekutėm *4 colio 
storumo baltos duonos, aptepk 
viršminėtų mišiniu iš kiaušinio 

su 
pa-

Nuvalyk, nuplauk ir su šau
kštu sumaišyk kiek tinka žem
uogių, apiberk cukrum pagal 
skonies, padėk ledaunėn tegul 
pastovi 2 valandas. Aptepk plo
nas baltos duonos riekeles tar- 
pytu sviestu, ir su šaukštu už

ganą daug žemuogių. Su- 
eilėmis duoną vieną ant ki- 
bliudan, tampriai supiaus- 
ir pridengk torielka. Te- 
pastovi 1 *4 valandos. Pa-

3317

% s v. sviesto
% puoduko cukraus
3 puodukai miltų
2 šaukštukai vanillijos
!4 sv. smulkiai sukapotų, 

džių migdolų.
Ištrink šaukštu sviestą, pakol 

bus kaip smetona. Pridėk kaip 
paduota eilei visus likusius da
lykus. Padėk ant lentos, su
pjaustyk į šmotukus tokio di
džio kaip tinka—tik jie turi 
būti ’>4 colio storumo. Kepk 
nekarštame pečiuje 30 miliutų. 
Apipilk labai smulkiu cukrum.

f Šame 
Price 

for ovcr 35 years 
25 ounces for 25c

ŪSE LESS 
than of high 
priced brandą

MILLIONS OF POUNDS 
USED BY OUR GOVERNMENT

Feen:a-mint

3317—Kaip ir dviejų šmotų suk
nelė. Galima siūdinti iš byle ko
kios materijos. Sukirptos mieros 
16 ir 18 metų, taipgi 36, 38, 40 ir 
43 colių per krutinę.

36 nnerai reikia apie 3 Va yardų 
40 colių materijos.

Norint gauti vieną ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašoma iškirpti 
paduotą blankutą arba priduoti pa
vyzdžio numerj, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
U esaty. Galima prisiųsti pinigus 
arka irasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattera Dept, 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

3250.—Labai gerai atrodanti rini
tai išrodanti suknelė. Reikia .siū
dinti iš sunkesnės materijos, šilko 
arba kitokios rųšies. Sukirptos 
mieros 16 ir 18 metų. Taipgi 36, 
38, 40 ir 42 colių per krutinę.

36 inierai reikia 4 yardų 40 po
lių moteriįos ir 2 yardų stugelių 
apsiuvi n ėjimui.

Norint gauu vieną ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutą arba priduoti pa
vyzdžio numerj, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno .pavyzdžio kaina 
15 centų Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais karta su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1789 So.
NAUJIENOS Pattern Dept.

1739 S. Halsted St, Chicago, HL 
Čia įdedu 15 eentų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No — ,
Mieros ---------—~— per krutiną

Halsted St., Chicago. III.
f NAUJIENOS Patt«m Dapt

1789 S. Halsted St, Chicago, IU.
čia įdedu 15 eentų ir prašau at

siųsti maa pavyzdi No-------------- ;
Mlerea ___ _ _______ P«r krutiną

(Vardas ir pavardi) (Vardas ir pavardš)

(Adrezas) (Adresas)

, (Miestas ir valat.) 
h................. ——Jd

(Miestas ir valat)

C 1 lraok5ti — Kiti kovais 
* I" mokėjimais i 24 mėnesius 
Musų speciališkurnąs yra budavoji- 
mas mūrinių ir medinių garadžių vi
sokiu stylių ir ryšių.

Pakeliame namus, padedame konk- 
ryt pamatus. Visoks cementinis dar
bas, perdirbame porčius ir sunpar- 
lorius. Mielu noru priduosime ap- 
sk ai t Ii avimą ant pareikalavimo—be 
užmokesties. Mes einame visur, Chi- 
cagoje ir j priemiesčius. Prisiųskite 
savo vardą, adresą jeigu norite in
formacijų.
Vardas ........   ~......
Adresas —.................................. -........

Quality Construction Co.
North Shore ofisas ir Tardai 

119 Chicago Avė.
Tel. University 3950 arba 

Rogers Park 8270

i
VELTUI Dabar

Gausite High-ball 
stiklą 25c. vertės 
veltui prie kiekvie
no keno Pilzen- 
baur. Gaukit tą 
stiklą šiandie.

THE PiLTEMBRAU CO.CHlCAg

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Specialia pasiūlymas vertelgoms.
Pbone Haymarket 8885 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:> V fr l ♦ «

Ar Gavot Savo Dalį

MUSU DIDELIO KAINU ATPIGINIMO
Už Dantų Darbą Be skausmo

O jei ne, tai paskubėkit ir gausite jas tuojau ir tuo budu galit su
taupyti daug pinigų. Atsiminkite, kad nereikės kentėti skausmo — 
musų be skausmo gydymo metodas pilnai tai užtikrina. Musų 
dentisterijos darbas yra geriausis ką už tuos pinigus galite gauti.
Krown ......... $4.50 ir daugiau
Užpylimas .... $1.00 ir daugiau
Fleitos ........... $7.50

Darbas Tiltelių

Geriausis tiltelių darbas ką 
galite gauti už tuos pinigus, 
yra jums dabar pasiūloma 
labai pigiomis kainomis — 
tik pagąlvokit apie tai!

Specialiai $50 vertės
Pilnai garan- COE 
tuotas darbas

Didžiausi verti mieste 
Chicago, D.

Dantų

Dantų
Dantų

Traukimas

Užpylimas
Gręžimas

BE SKAUSMO

Liuosuotoją 
Jus kramtysit 
Kaip Gumą 
Soknis Tik 

Mėtos

Night and Moming to keep 
themClcan,Clear and Healthy 

Write for Fru *‘Eye Care” 
or “Eye Beauty” Book

M orine Dept. H. S„ 9 B. Okio St.,Clūc«t»

Egzaminavimas Dykai. Rašyta garantija už
* kiekvieną darbą

Naujausias be skausmo metodas — Lengvais ižmokfjimais — 
Pleitos pataisomos už $1.36 

Tel. Monro* 4484

KOGEN - SYSTEM - DENTISTS
1105 West Chicago Avenue

Kampas Milwaukee Avenue Antras aukštas
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakaro, nedalioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

You, too, 
can have 
cleaner, 
brighter 

and 
prettier
Fumiture

Ūse

O^įdar V-'PoUsh 
ai all

LISTERINE 
THROAT 
TABLETS

ANTISEP
TIKAS 

Apsaugoja 
ir Prašali
na Berk
lis Parpi
mą. Skaa- 
dijimą ir 
Kosėjimą.

LMubart Phartnn* ai Co., Saint Leuia, U. 9. A.



' NAUJIENOS, Chicago, UI. Pirmadienis, geg. 28, 192S

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newi» 

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

1739 South Halsted Street 
Chicago, 111.

Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

$8.00 
4.00 
2.50 
1.50 

.75

18c
76c

BJAURUS REAKCIJOS PADARAS

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.
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Entered as Second Class Matter 
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>7.00
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Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsisakymo kaina!
Chicago je — paitu:

Metams m, ■

Pusei metų ...........—
Trims mfineriama
Dviem mėnesiam
Vienam mėnesiui______

Chicago je per linelio tojus i
Viena kopija__________
Savaitei_______________
Minėsiu!_______________

Suvienytose Valstijose, ne Chicago- 
je, paltui

Metams .................
Pusei metų ........
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui  .76

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]:

Metams ............ -...............$8.00
Pusei metų  4.00
Trims mėnesiams________2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

SMETONOS DEKRETAS
/

Tai “tautos vadai” Kaune, pagaliau, įsidrąsino ir 
paskelbė “naują konstituciją”. Beveik pusantrų metų 
praėjo nuo naktinio “pučo”, kuris pastatė Smetoną ir 
Voldemarą prie valstybės vairo, pirma negu juodu ry
žosi atlikti tą savo “svarbiausiąjį darbą”.

Neužilgio po perversmo Voldemaras buvo mėginęs 
lįsti į Seimą su savo konstitucijos “pataisymais”, bet, 
gavęs tenai per nosį, perkėlė savo pastangas sufuše- 
riuoti St. Seimo pagamintuosius pamatinius Lietuvos 
įstatymus — į spaudą. Seimas buvo išvaikytas ir smur
tininkai pradėjo per savo laikraščius fr brošiūromis aiš
kinti, kaip ir kodėl reikią Lietuvos konstituciją keisti.

Ktį gi galima pasakyt apie šitas Smetonos paskelb
tas “konstitucijos pataisas“? •

Tie žmonės, kurie dar atmena, kaip Lietuva gyveno 
po Rusijos caro valdžia, pripažins, kad Smetonos kon
stitucija yra beveik tikra nabašninko Stolypino konsti
tucijos kopija, su tuo tiktai gal skirtumu, kad Smetona 
dar palieka ministerių atsakomybę seimui, ko Rusijos 
konstitucijoje nebuvo. Bet šiaip smetoniško seimo galia 
yra ne didesnė, kaip buvusios Rusijos Dūmos. Rusijos 
Durna taip pat turėjo stabdį (tormazą) Valstybės Ta
rybos pavidale; ir kada caras paleisdavo Durną namo, 
tai įstatymų leidėju patapdavo pats* caras — taip, kaip 
smetoniškoje konstitucijoje juo patampa valstybės pre
zidentas. Smetonos dokumentas suteikia prezidentui, 
kaip aukščiaus matėme, net galią tvirtinti biudžetą (val
stybės įplaukų ir išlaidų sąmatą) ir biudžeto išpildymą, 
kitaip sakant, j prezidento rankas pavedama visas val
stybės iždas. Tokios teisės neturi net karaliai šių dienų 
monarchijos (išskiriant gal Afganistano Amanullą)!

žodžiu, šita savo “naująja konstitucija” Lietuvos 
valdovai mėgina sugrąžinti Lietuvą į cariškos reakcijos 
laikus. Išrodo, lyg kad tą dokumentą butų Lietuvos tau
tininkams padiktavęs koks buvęs Rusijos žandaras!

miai nupulti. Vienok praeitais 
metais produkcija buvo neįma
nomai didelė—didesnė, negu ka
da nors Amerikos istorijoj, iš
ėmus 1926 m. Tatai paaiškės/iš 
žemiau telpančios lentelės, len
telėj paduodama bendra pro
dukcija ir darbininkų skaičius. 
Matu imama 1914’ m.

Produkcija Darbininkai 
..... 100 ........... 100 
..... 147 ...z...... 129 
..... 147 ........... 129 
...... 163 ........... 126
..... 158 ........... 116 
..... 170 ........... 117 
..... 172 ........... 118 
..... 170 ........... 115 

aiškiai matosi,

KRIKŠČIONYBĖ IR MITOLOGIJA
(šis tas iš lyginamosios religijos mokslų).

Metai
1914
1919
1921
1923
1924
1925
1926
1927
Iš lentelės 

kad produkcija daug sparčiau 
augo, negu darbininkų skai
čius. Sakysime, 1914 m. 100 
darbininkų padarė per metus 
100 automobilių. Jeigu darbo 
našumas nebūtų persimainęs, 
tai 1927 m. 115 darbininkų bu
tų pagaminę tik 115 automobi
lių. Bet tikrumoj jie pagamino 
170. Vadinasi, darbininkų pri
sidėjo nedaug, o tuo tarpu pro
dukcija labai žymiai pašoko. 
Tas pat buvo ir kitose gamy
bos šakose, nes lentelė apima vi-

Smetonos pasikėsinimas iškoneveikti Lietuvos kon-1 Amerikos pramonę. Iš to iš- 
stituciją primena mums dar tą faktą, kad gruodžio per- teka išvada, jog šiandien su 
versmo metu, kada klerikalinių atstovų balsais Smeto- mažesniu skaičium darbininkų

O KAIP SU SMETONOS PRIESAIKA?

na buvo “išrinktas” prezidentu, tai-arkivyskupas Skvi-j padaroma daugiau darbo. o 
rėčkas prisaikdino jį ir davė pabučiuoti kryžių, ir toje'darb° pa aroma au^lau dtl to»

Pernai beveik per ištisus metus buvo ta propaganda iškilmingoje religinėje ceremonijoje Smetona pasižadė-
vedama ir kartu buvo skelbiama, kad valdžios sumany
tieji konstitucijos pataisymai busią paduoti referendu
mui, visų žmonių balsavimui. Prie referendumo arba, 
kaip jį iškilmingai vadino tautininkų publicistai, “tau
tos atsiklausimo”, buvo rengtasi per mėnesių mėnesius 
ir, rodėsi, kad jau viskas buvo paruošta; net balsavimo 
kortelės buvo išsiuntinėtos į apskričius piliečiams išda
linti. Paskui tečiaus visos kalbos apie referendumą 
staigu pasiliovė. Tautininkų partijos konferencijose pa
sigirdo balsai, kad vietoje “tautos atsiklausimo” val
džia galinti pavartoti dekreto kelių konstitucijos pakei
timui.

Ir štai “prezidentas” Smetona išleido dekretą.
Vadinasi, po pusantrų metų diktatoriško Lietuvos 

valdymo patiems tautininkams paaiškėjo, kad nei žmo
nių išrinktam seime, nei visuotinam balsavime jie nega
li gauti daugumos pritarimo savo sumanymams. Sme
tonai tėko pasitenkinti pritarimu “visų ministerių kabi
neto narių ir valstybės kontrolieriaus” — kuriuos pats 
Smetona yra paskyręs!

jo “saugoti Respublikos Konstituciją”.
Kur gi dabar ta Smetonos priesaika dingo?
Ar tai doras ir “tautiškas” darbas šitaip savo prie-

kad pradėta naudoti daugiau 
mašinų.

Pažiūrėkime dabar, kaip kai 
kurios industrijos sumažinda- 
^os darbininkų skaičių padidi
no produkciją, žemiau telpan
ti lentelė apima 1923—1927 
metus,
padidėjimą, 
mą.

—-

“NAUJOJI KONSTITUCIJA”

Iš Pasiuntinybės telegramos patiriame tik keletą 
svarbesniųjų punktų tame gegužės 25 dienos paskelbta
me dokumente.

Naujoji Smetonos “konstitucija” skiriasi nuo tikro
sios Lietuvos konstitucijos ypatingai keturiuose daly
kuose: viena, tame, kad ji prailgina prezidento tarnybos 
laiką iki septynių metų (vietoje trijų) ir seimo veikimo 
terminą iki penkių metų (vietoje trijų). Antra, Smeto
nos dekretas milžiniškai padidina prezidento galią: pre
zidentui duodama teisė seimo sesijų tarpe n^t leisti įsta
tymus, tvirtinti valstybės biudžetą ir tarptautines su
tartis. Kadangi smetoninė “konstitucija”, be abejonės, 
duoda galią prezidentui šaukti ir paleisti seimą, tai pre
zidentas, turėdamas aukščiaus minėtąsias teises seimo 
sesijų tarpuose, darosi nepalyginamai galingesnis už 
patį seimą. t •

Trečioji naujanybė tame dekrete tai — atėmimas 
balsavimo teisės piliečiams nuo 21 iki 24 metų amžiaus 
ir atėmimas pasyvės rinkimų teisės piliečiams nuo 21 
metų iki 30 metų. Smetoninis fašizmas puikiai pasity
čiojo iš savo jaunųjų rėmėjų — Neo-Lithuanijos korpo- 
rantų ir klerikalinių ateitininkų: už jų pagalbą gruo
džio perversme jisai dabar padarė jaunuomenę politi
niai beteise!

Ketvirtoji konstitucijos “pataisa” įveda, sale “vi
suotinu” balsavimu renkamo seimo, da ir “valstybės ta
rybą”, kuri įstatymus tvarkys (?) ir jų sumanymus 
svarstys bei ruoš. Kaip ši įstaiga bus renkama, telegra
moje nepasakyta, bet reikia manyti, kad — nevisuotinu 
balsavimu, kadangi priešingam atsitikime butų paminė
ta, jogei rinkimų tvarka į “valstybės tarybą” bus tokia 
pat, kaip ir į seimą. Reiškia, Smetona nori įsteigti dve
jus įstatymdyvybės ritmus: vienus “mužikiškus”, o ant
rus “poniškus”. Jeigu visų žmonių (tam tikro amžiaus) 
balsais išrinktas seimas norėtų leisti “perdaug radika- 
liškus”, perdaug žmonėms palankius įstatymus, tai po
nų rūmai, tariant “valstybės taryba”, galės jį sustab-
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Nedarbas ir mašinos
General Motors korporacija. — 

Paradoksas. — Bedarbiai. — 
Nedarbo kriziai.— Darbinin
kai ir mašinos. — Industrine 
revoliucija. — Produkcija ir 
darbininkų skaičius. — šian
dien su mažiau darbininkų 
padaroma daugiau darbo. x

Prieš porą mėnesių General 
Motors korporacija paskelbė, 
kad pereitais metais jos uždar
biai siekia milionus dolerių. 
Nuo “gerųjų karo laikų“, kada 
milionieriar^dygo, kaip grybai 
IX) lietaus, joki kita korporaci-l 
ja neturėjo tiek pelno, kiek Ge
neral Motors. Kai kuriam lai
kui praslinkus po to pranešimo 
Ne\v Yorko pramonės komisio- 
nierius atkreipė visuomenės 
dėmesį į tai, kad visoj valstijoj 
siaučia didžiausias nedarbas.

Amerikos žmonėms tenka su
sidurti su socialiu paradoksu, 
kuris yra rimtas ir dramatiš
kas.
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legendų, nes galutinį savo pa
vidalą jos gavo krikščionių ga
dynėje ir, be to, jų kilmė iš 
Azijos yra neaiški. Krischnos 
ir Buddos legendos turi nuosta
bių panašumų j padavimus apie 
Kristų. Žymus šio klausimo 
ekspertai spėja, kad jie kuriuo 
nors keliu buvo paimti iš krikš
čionybės. Krischna gimęs ur
ve, motinai ir patėviui nuke
liavus mokėti karaliui duoklės. 
Buddai gresęs pavojus iš kara
liaus Bimbisaro pusės, kuris 
norėjęs dievišką kūdikį nužu
dyti. Jaunas Budda stebinęs 
savo protingumu išminčius ir 
ginčijęsis su jais. Budda pas- 
nikavęs ilgą laiką ir buvęs gun
dytas piktos dvasios. Budda 
daręs stebuklus. Jo mirtis ir 
prisikėlimas yra nuostabiai pa
našus į Kristaus. Visos šitos le
gendos plito dar kur kas prieš 
Kristaus laikus. Tad kai kurių 
krikščionių mokslininkų pastan
gos aiškinti jų kilimą iš krikš
čionybės nepasisekė.

Nėra daugiau savotiškumo ir 
kitose krikščionių tikybos da
lyse. Dievų trejybė buvo žino
ma senovės pagonių religijose, 
kaip tai indų, egiptiečių, asirie- 
čių ir babiloniečių ir kitų reli
gijose. Tikėjimą pirmykštės 
laimingos bu ties—rojaus ir iš
varymą pirmųjų žmonių iš jo— 
randame beveik visose didesnė
se krikščionių religijose. Indų 
religija moko, kad musų protė
viai buvę išvaryti iš aukso kal
nų, paragavę saldžios putos 
prieš dievo valią. Persų 
Avesta skaitome apie 
žmonių porą, gyvenusią 
bet velniui sugundžius 
draudžiamų vaisių, 
nuodėmę ir vargą 
draikų (žiur. Hesiodo 
ir dienos“) turėta puikių legen
dų apie žmonių aukso amžių. 
Egiptiečiams taip pat nebuvo 
svetimi panašus padavimai; se
novės Babilonijos likučių atra
dimas parodo mums tikrą šal
tinį visų tų pasakojimų apie ro
jų, pirmųjų žmonių nuslydimą 
ir tvaną. Tarp atkastų Babi
lonijoj griuvėsių atrado pavei
kslų, vaizduojančių pirmųjų 
žmonių nusidėjimą ir kitus pa
davimus. Tolimų rytų kalmu
kai, beveik visos tolimų vakarų 

, Amerikos padermės taip pat tu- 
į rėjo savo legendų apie aukos 
, amžių.
• (Bus daugiau)

[“K.“] Paimsime kitą svar
biausią Evangelijos pasakoji
mą apie Kristaus mirtį ir pri
sikėlimą. čia turime legendą, 
kurios svarbiausi bruožai yra 
bendri visam pagoniškam seno
vės pasauliui. Taip antai, ge
rai žinomas Naujajam# Testa
mente paminėjimas moterų, 
apverkiančių Kristaus mirtį tu
ri atitikmenų ir kitur. įgar
sėjusiame babiloniečių kulte 
dievas Tammuz buvo taip pat 
miręs ir prisikėlęs • po dviejų 
trijų raudos dienų. Moters aša
rodavo prieš mirusio Tammuzo 
paveikslą panašiai, kaip krikš
čionys sielojasi prieš Nukry
žiuotojo paveikslą. Babilionijoj 
ir Egipte tokios ceremmonijos 
buvo laikomos vidurvasarį. Fri- 
gijoj ir romėnų imperijoj — 
pavasarį. Frigiečių dievas Attis 
virto garsiausiu dievu visoj ro
mėnų šaly dar kur kas prieš 
Kristaus gimimą, ir mes iš te
nai turime visai patikimų pa
našios legendos ir ceremonijos 
aprašymų. Taip antai, 15 ko
vo toj šaly būdavo verbų nešio
jimo iškilmės, kurios primena 
mums katalikų Verbų sekma
dienį. Po 5 dienų prasideda 
raudos ceremonijos. Jauno žmo
gaus paveikslą pririšdavo prie 
medžio ir iškilminga procesija 
su liūdnomis giesmėmis nešdavo 
jį į šventovę. Artimiausia die
na būdavo “kraujo diena”. 
Raudojimai eidavo vis smarkyn 
ir smarkyn, kunigai žeisdavo( 
save peiliais ir šauksmai “Die
ve, Sugrįžk!“ virsdavo klaikiu 
triukšmu. Vidunaktį kunigai 
paskelbdavo Attisą prisikėlus ir 
kitą dieną (plg. Velykos) džiū
gaudavo ir keldavo pokylius.

Bet yra daug ir kitų mirties 
ir prisikėlimo legendų, pav., 
dievo Mithros mirtis budayo 

z.vaizduojama šitaip: kunigai dė- 
t:7: davo akmeninę dievo statulą į 

olą ir po kiek laiko išnešdavo 
19 ja iš tenai su džiaugsmu. Egip- 
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laimėj, 
valgyti 

atnešusią 
pasaulin. 
“Darbai

kad fabrikai dirba pusėtinai 
smarkiai. žymiai susilpnėjo' 
tik anglies irtekstilinė pramo
nė. žodžiu, tokio išdirbystės 
sumažėjimo, koks buvo 1921 
m., nėra. Bet jeigu išdirbystė 
nėra žymiai sumažėjusi, tai ko
dėl tiek daug yra bedarbių? 
Kaip išaiškinti tą paradoksą, 
kad sale gerbūvio egzistuoja 
didelis nedarbas?

Juo labiau nagrinėjama tie 
klausimai, tuo labiau prieinama 
išvados, kad dėl nedarbo žy
miame laipsnyje yra kaltos ma
šinos. Atrodo, kad tarp maši
nų ir darbininkų pradeda įvyk
ti konfliktas. Mašinos išstu-

1 mia darbininkus iš fabrikų ir 
tuo bud u bedarbių skaičius nuo
lat auga.

Industrinė revoliucija prasi
dėjo nuo tų laikų, kai Angli
joj audėjų vietą užėmė maši
nos. Audėjai griežei pasiprie- ninku, 
šino tam, ir kai kuriose vietose
net mašinas sunaikino.* Bet Jeigu mašinos taip skaudžiai 
laikui bėgant paaiškėjo, jog Pa^etė lauko darbininkus, tai 

pagerina ir ap*e fabrikų darbininkus nėra
1 kas ir bekalbėti. Ant kfekvieno 
žingsnio mes matome, kaip au-

| tomatiška mašina užima darbi- 
Tačiau1 ninklJ vietą. Sakysime, prie 

'minkštųjų anglių kasimo ma$i- 
I nos dabar atlieka 71% viso
darbo. »’

Taip tai atrodo dabartinis 
nedarbo krizis faktų šviesoj. 
Daugiau apie jį pakalbėsime ki
tą kartą.—-K. A.

Iš vienos pusės bubnija- mašinos dalinai 
ma apie Amerikos gerovę, ne- darbininkų būvį. Juo sparčiau 
paprastus korporacijų pelnus, o vystėsi pramonė, tuo daugiau
kitos mes matome tūkstančius atsirado naujų darbų, 
žmonių, kurie nori dirbti, bet 
jokio darbo negali gauti. Dar
bo agentūros turi tiek aplikan- 
tų, jog nebežino nei ką su jais 
daryti.

žinoma, tai nėra pirmas ne
darbo krizis. Jų yra buvę ir 
praeityj. Tačiau dabartinis kri
zis daug kuo skiriasi nuo bu
vusiųjų. Nedarbas praeityj .vi
suomet buvo jungiamas su blo
gais laikais. Kuomet biznis nu- 
puldavo, fabrikai pradėdavo at
leidinėti darbininkus. Praėjus 
kai kuriam laikui biznis papras
tai pagerėdavo ir vėl atsiras
davo pakankamai darbų.
* Dabartinis nedarbo krizis 
yra skirtingas. Tiesa, biznis 
nėra toks geras, kaip buvo pra
eityj. Vienok jis nėra ir tiek 
blogas, kaip buvo 1921 m. Ge
neral Motors nėra vienintelė 
korporacija, kuri pereitais me
tais darė gerą biznį. Jungtinių 
Valstijų Plieno korporacija 
operuoja net smarkiau, negu 
pirma.

Elektros jėgos vartojimas 
taip pat pašoko. O tai reiškia,

Taip buvo praeityj, 
šiandien negalifna sakyti, jog 
su atsiradimu naujų mašinų 
atsiranda darbininkams nauji 
darbai. Šiandien juo daugiau 
naudojama mašinų, tuo mažiau 
bereikia darbininkų.

Sustokime prie Jungtinių 
Valstijų. Ar iš tiesų mes da
bar turime nedarbo krizį? Jei
gu padėties rimtumas yra per
dėtas, tai problema pati savai
me išsiriša. Bet jeigu nedarbas 
egzistuoja, tai antras klausi
mas liečia produkciją. Ar daug 
pastaruoju laiku užsidarė fab
rikų, išmesdami darbininkus iš 
darbo? Jeigu tai butų |ik 
fabrikų užsidarymo klausimas, 
tat trumpoj ateityj vėl viskas 
butų tvarkoj: ankščiau ar vė
liau fabrikai atsidarytų ir tuo 
bud u nedarbo krizis pranyktų.

K<|d šiandien egzistuoja rim
tas nedarbas, deliai to jokių 
abejojimų negali būti. Aps
kaičiuojama, kad Amerikoj da
bar randasi apie keturi milionai 
bedarbių. Taip dalykams esant 
produkcija, rodosi, turėtų žy-
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žvilgterėjus j tą lentelę, mes 
matome, kad tabako pramonėj 
produkcija pasididino 53'/, o 
tuo tarpu darbininkų skaičius 
sumažėjo 13%. Net žemdirbys
tės pramonėj produkcija padi
dėjo, kuomet darbininkų skai
čius sumažėjo. Apskaičiuoja
ma, kad mašinos paliuosavo 
nuo farmų apie 130,000 darbi-
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Mintys apie mokslą
Žmogui reikia mokslo, 

jis nori žmogumi tapti.

te, romėnų pasaulio pietuose 
4.7 egiptiečiai kasmet švęsdavo sa- 
“liįlvo dievo Oziri’o prisikėlimą ne- 
_9 paprastai iškilmingai; medinis 

' Oziri’o paveikslas būdavo laido
jamas ir vėl iškeliamas su ne
paprastų triumfu.

Visose šitose legendose, su
rištose su religiniu kultu, die
vas žengia “pragaran“ mirties 
ir prisikėlimo protarpiu. Šitas 
protarpis neilgesnis kaip 2—3 
dienos. Meksikoj saulės dievo 
mirtį ir prisikėlimą švęsdavo 
pavasarį.
ja čionai užmušdavo 
dievui įasmeninti.

Tuo būdu romėnų 
prieš Kristaus laikus 
ruoštas išgirsti apie Išganytoją, 
kuris turėjo mirti, nužengti į 
požemius ir vėl trečią dieną pri
sikelti. Senovės religijų supra
timu, visi šitie dievai buvo ste
buklingos galybės ir protingu
mo. Tikintieji kreipdavosi į 
Mithrą, kaip į žmonių giminės 
išgelbėtoją, kaip į dievo “avi
nėlį“, kuris atpirko žmonių nuo
dėmes (žodžiai, kuriuos katali
kai ir šiandien kartoja savo li
tanijose). Oziris buvo miru
siųjų teisėjas, gyvybės šaltinis, 
amžinas valdytojas, gerybės ir 
liesos tėvas, ženklas iš rudžių 
X. ir P., kurį mes šiandien daž
nai matome ant katalikų kuni
gų rūbų, buvo Ozirio simbolis. 
Dievo motina Isis buvo vadina
ma dangaus karaliene, jūrių 
žvaigžde ir t.t. Taigi beveik 
visi titulai, duoti katalikų Ma
rijai, iš tikro yra paskolinti iš 
Isis. Daug paveikslų Marijos 
su kūdikiu atitinka įsiės sų Ho- 
rum paveikslus; istorija žino, 
kad tik nenugalimas deivės įs
iės išgarsėjimas privertė Baž
nyčią po keleto šimtmečių po 
Kristaus mirties, iškelti Mari
jos garbinimą. Kiti šito kulto 
pažymiai yra paimti iš Cybelc 
—graikų “dievų motinos”.

Alės nesustojame prie indų

Su žiauria ceremoni- 
žmogų

pasaulis
buvo pa- Karnai

Tuoj nebeskauda 
[ minutę skausmas dingsta tai greitumas 
Dr. Scholl’io Zino-pads. Jie priežastj pra
šalina—spaudimu ir čcverykų trynimų. 
Nepavojingi opiausiai odai.
rioni, sauganti, gydanti. Visose aptlckose, 
autuvų ir dept. krautuvėse.—35c dėžė.

jOrSc/ioJ/s
hino^paas

Uždėkite vieną—skausmo neri

GYVENIMAS
jeigu Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO

Gamta padiegė žmoguje mok
slo sėklą, bet paties mokslo ne
davė.

Mokslo reikalingi gabus irtne- 
gabųs, turtuoliai ir varguoliai.

Kas yra turtuolis be mokslo, 
jei ne sėlenomis nupenėta kiau
lė.

Kas yra vargšas be mokslo, 
jei ne asilas, kuriam telemia 
sunkenybės nešioti.

(Iš Kamenskio).

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

Tik trumpam laikui 
“Gyvenimas” ATPI
GINTAS. Kopija — 
10c. Prenumerata me
tams — $1.50. Pasi- 
naudokit šia nepa
prasta proga.
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Tarp Chicagos
Lietuvių t

Viešas laiškas “Nau
jienų” Reporteriui

Gerbiamas Tamsta:
Ale taip nesvietiškai dėl tos 

mano pastabėlės įsikarščiavote, 
kad rašėte ir nurašėte stačiai 
— j pakluones... Griežtai užsi
ginate visa to, ką atkartolinai 
esate man sakę, ir tartum pri
sispyrę bandote įrodyti, jog sa
kėte ir tai, ko visai nesakėte. 
Taigi, kam jau toks negailes
tingas teisybės mindžiojimas? 
Nejaugi tamstos sieloje saulu
tė šviesiau sužiba, kada jus gau
nate visai neteisybę pasakyti?

Vos tik spėjus man ofisan 
įeiti ir atsiklausti, kodėl mano 
rašinėlis taip ilgai netelpa, tuoj 
jį man atidavėte, rodydamas 
ant jo kampo raudoną užrašą 
ir sakydamas, “Bosas liepė rie
dėt“. Gi man atsiklausus, “Ko
dėl?” pradėjot aiškint, kad per 
aukštai musu artistai keliama, 
vadinas, per daug garbės jiems 
teikiama, šilą jūsų aiškinimą 
kiekvienas butų supratęs lygiai 
taip, kaip ir aš jį supratau, o 
tai reiškia, jog jus pasakėte 
man savo “boso“ nuomonę, ko
dėl tas koncerto aprašymas ne
galėjo tilpti, Už tai, ’Giors aš 
su vyriausiu redaktorium (jū
sų “bosu“) ir nekalbėjau, bet 
jums atvirai jo nuomonę pasa
kius, turėjau pilniausių teisių 
kaltinti ne jus, bet jūsų “bo
są“, vadinas, vyriausią redak
torių. O‘ jeigu jus ne vyriau
sio redaktoriaus, bet tik savo 
nuomonę pareiškėte, tai tada 
neatsakėte j mano klausimą, 
nes aš neklausiau, kodėl jus 
nededate, bet, kode! jūsų “bo
sas“ liepė nedėt.

Kad dėl stokos vietos nega
lėjo ta recenzija tilpti, tai tam
sta apie tai nė puse lupų ne
prasitarėte. Visą laiką kalbė
jote, kartais net ir labai įsi
karščiavę, kad musų artistams 
per daug garbės duodama. Prie 
to, net kelis kartus pasakėte, 
kad Noros recenzijoj ir gi per 
daug aukštai apie Sodeiką atsi
liepta, nes jis esąs tik antra
eilis artistas, o kaipo tokis, ži
noma, nevertas tos nuoširdžios 
recenzijos. Tai kam dabar sa
kote, kad dėl stokos vietos ne
dėjote, ir kad Noros recenzija 
buvo “rimta“? Juk kai su ma
nim kalbėjote, tai apie vietą 
visai nieko nesakėte, o apie No
ros recenziją ir gi gana ne prie
lankiai atsiliepėte.

Tamsta klausiate: “Kam ga
li ‘Naujienos’ arba ir reporte
ris pavydėti - p. Sodeikai ir 
p-niai Pocienei? Maža to, su
šunkate: “Susimildamas, turėk 
senso!“ Labai gerai. Ačiū. 
Bet... kam tamsta tarsi primyg
tinai sakėte, kad, kaip gali dė
ti į laikraštį tokią recenziją, 
kurioje Pocienė pavadinama 
lakštute? Ir grubijoniškai pri- 
durėte: “Žiūrėk, tokia boba — 
lakštutė“. Bet, tamstele, Po
cienę vadinama lakštute vien 
tik dėl jos lyriško ir švelnaus 
balso, o ne dėl kokio ten “bo
biškumo“ ar “nebobiškumo“. 
Toliau, tamsta drebančiu (ak, 
tas nelaimingas jūsų nervų su
kimas!) pirštu rodydami, sakė
te: “Štai, Dundulienė prisiun
tė rašteli ir pasirašė artiste“. 
Tamsta labai iš to piktinotės, 
žinoma, kaltindami mane, kam 
aš savo recenzijose ją aukštai 
iškėliau ir podraug pavadinau 
artiste. Vienok, jvixl* - tumsta 

tik keli mėnesiai žinutes ra
šinėjate, o ir tai reporteriu va
dinatės, tai kodėl Dundulienė, 
kuri jau su viršum dvidešimt 
metų gana dažnai vaidina, ne
turi pilietinių teisių artiste va
dintis? O gal ji neturi diplo
mo, bet juk ir tamsta neturi
te?

Dabar, ką’ tai reiškia, jeigu 
ne pavydą ?

Pagalios, bandote mano re
cenzijas visai neigti. Bet kaip 

čia senai tamsta ir man į akis 
ir kitiems pasakojote, kad ma
no recenzijos yra labai puikiai 
p įrašytos ir visados padaro 
“ait”. Net šitame pasikalbėji
me, kuris šituos ginčus sukė
lė, tamsta sakėte, kad apie 
“Faustą“ itin gražiai buvo ma
no parašyta. O dabar, tarsi auk
štyn kojom apsivertę, jau vi
sai kitaip kalbate. Taigi ve ir 
norisi paklausti, kaip jus gali
te savo sąžinę taip baisiai, taip 
negailestingai nuslopinti, kad ji 
visai nesąmoninga liktų? Juk 
jeigu žmogus sąžinės jausmo 
bent trupinėlį turi, vadinas, jei
gu jo sužirtu bent kiek sąmo
ninga yra, jią negali taip griež
tai užsiginti visa to, kas tik
rai sakyta, ir sykiu išniekinti 
mane taip, kaip tamsta išnie
kinote.

Su priderančia pagarba,
Algirdas.

Reporterio atsaky
mas Algirdui

Mudviejų ginčas su p. Al
girdu pradeda įgyti pobūdį gin
čo tų moterėlių, kurios, išsėmu- 
sios visus “argumentus“, ima 
kaišyti vieną kitai žinomą fi
gūrą iš trijų pirštų. Kalliėjo- 
va mudu vienu, argumentavova 
mudu vienu, na, o dabar ėmėm 
pasakoti apie tai “visam svie
tui“ — vienas vienaip, antras 
— kitaip. Juk galima man pri
mesti, buk aš grūmojęs “Nau
jienas“ padegti; ba niekas 
negirdėjo, štai kodėl, man ro
dosi, kad mudviejų ginčas yra 
panašus anų moterėlių ginčui.

Ale ką darysi: Algirdas no
ri gin'ytis. Gerai. “Drauge“ 
Algirdas kaltino vyriausiąjį 
“Naujienų“ redaktorių tuo, buk 
jis pasakęs, jog perdaug gar
bės teikiama musų artistams; 
dabar gi sako, buk aš jam, Al
girdui, savo “boso“ vardu kal
bėjęs taip; kitą kartą jis tur 
būt sugalvos dar kai ką. Į šį 
paskutinį kaltinimą turiu pasa
kyti — not guilty (nesu kal
tas) ! Aš nekalbėjau ir neturė
jau reikalo kalbėti apie p. So
deika ir jo koncertą “boso“.var
du dėl tos aiškios priežasties, 
kad jis pats pasisakė editoria- 
le, pašvęstame tam koncertui. 
O jei Algirdas mane kitaip su
prato, tai jau ne mano kaltė: 
yra žmonių, kurie vis “supran
ta“ ne taip, kaip jiems kalba
ma, bet taip, kaip jie “nori“.

Pakartoju: Algirdo aprašy
mo nedėta todėl, kad jam bu
vo stoka vietos. O stoka vie
tos buvo todėl, kad gauta ge
resnė, ne kad jo koresponden
cija. Bodosi, recenzijos ir edi- 
torialo apie tą koncertą išteko. 
Žinia, galima dvi, tris ir dau
giau recenzijų dėti (nors ir sto- 
kuojant vietos), jei jos butų 
tikrai gerai parašytas. Bet ką 
Algirdas rašė? Pasiskaitykite: 
“Rodos ir paukščiai nutilti ga
lėtų, ir miškai ir kalnai jį su
prastų“.... Ir pleškino jis tokiu 
budu visą straipsnį trijų ar ke
turių špaltų ilgio. Vien “karš

A + A
Juozapas Serbinskas • *

Persiskyrė su šiuo pasauliu gegužio 26 dieną, 6:30 va
landą vakare, 1928 ni„ sulaukęs 28 metų amžiaus, gimęs 
Degučių kaime, Salaku vai., Ežerėnų ap. Paliko dideliame 
nuliudime moterj Teklę po tėvais Mockaitė, 2 sūnų: Edvar
dą ir Vladislovą, dukterį Selvestrą, brolį Antaną, seserį Ma
rijoną Juodvalkienę, švogerį Joną, brolienę Rozaliją, 2 pus
brolius: Petrą ir Fruncižkų šileikius. o Lietuvoj broli Justiną, 
12 seseris: ir A nei i Ji>, brolienę Apolonijų ii- Svoięcvj Jo-
ną Skaudį, Juozapą Serbinską, gyveno 2903 S. VVallace St. 
Kūnas pašarvotas, randasi 3709 So. Halsted St. Telefonus 
Boulevard 2967.

Laidotuvės įvyks ketverge, gegužio 21 dieną, « vai. ryto 
iš namų į švento Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pabaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines. ,

Visi A. A. Juozapo Serbinko giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
MOTERIS, HUNAI, DUKTĖ IR GIMINĖS.

Laidotuvėse patarnauja graborius Mažeika, Telefonas 
Yards 1138.

tam orui“ (hot air) “Naujie
nose“ ištikrųjų nebuvo vietos. 
Ne be pamato vienas juokda
rys, perskaitęs “Drauge” Al
girdo aprašymą, pastebėjo: “Ir 
paukščius ir girias nutildė, tik 
nenutildė kaimynų šuns, kuris 
visą laiką turavojo koncertavu
siems“.

P-nas Algirdas nori padary
ti sau kapitalo iš to, kad, už
ėjus kalbai apie p. Pocienę ir 
jam pradėjus ją garbavoti “lak
štute“, aš prasitariau: “Kokia 
čia lakštutė — boba kaip bo
ba“. Dabar pasakysiu daugiau: 
ir Liuda Sipavičiūtė — boba, 
ir Shuman Heink ir Gaili Cur- 
ci — bobos, ir jos yra bobos, 
l>et “generolai” andarokuose! 
Bėda su Algirdu ta, kad jo 
klausa lyg prinokęs kukurbez- 
delis — sutrenkė ją šiurkštes
nis garsas ir pagimdė “eksplio- 
ziją“; jis, mat, norėtų, kad vi
si dainininkes vadintų “lakštu
tėmis“, “katutėmis“, “meilutė
mis“ ir dar kai kada, pamėg
džiodami aną rusą, parašytų ei
les: “Čtob ne mučil tebia pat, 
nosi, dušečka, kapot“.

Del p. Dundulienės pasirašy
mo “artistė - Dundulienė” turiu 
prisipažinti, kad kaltas; kad 
sakiau, jogei nereikėjo jai taip 
pasirašyti. Kodėl? Štai kodėl: 
nepasirašo šalia pinas “Peviec 
Šaliapin“, nepasirašo Kreisleris 
“Violinist Kreisler“, ba visi ži
no, kas jie yra. Ir jei atsiran
da tokių, kurie nežino, tai jau 
jų pačių kaltė, o ne šaliapino 
ir Kreislerio. Nereikėjo nė p. 
Dundulienei dėti priedo “artis
tė”, ba lietuviai gerai žino, kad 
ji yra artistė. Algirdas, kuris 
pretenduoja užimti Chicagos 
lietuvių tarpe Petroniaųs vietą, 
kaip “Arbiter Elegantiae”, tu
rėtų irgi tatai suprasti. Bet ne 
— jis pasigauna svetimus žod
žius, išverčia juos lyg Jokūbo 
sudubusią kepurę ir gązdina 
publiką: “Žiūrėkite, Reporteris 
ir p. Dundulienei pavydi gar
būs!“ Negražu taip daryti.

Paskutiniame paragrafe Al
girdas stengiasi man sveikam 
ligą įkalbėti: girdi, aš pasako
jęs jam pačiam ir kitiems, kad 
jo recenzijos esančios labai pui
kiai parašytos ir visados pada
ro “bit“. Kai kada tai]), p. Al
girde, bet ne visada. Juk patš 
žinai, kad kai kada ir išbrau
kiama šis tas iš jų; Tamsta, 
tur būt manai, kad iš... “pa
vydo”.

Kai dėl girimo Algirdo recen
zijos apie “Faustą”, tai aš ne
prisimenu ar giriau ją, ar n^. 
Greičiau, kad ne.

Dar kalba jis apie sąžinę: 
paprastai tie, kurie kalba apie 
sąžinę daug, turi jos labai ma
žai.

Pagalios keletas įžodžių dėl 
nusiskundimo, buk aš Algirdą 
(išniekinęs. Jis pats išniekino 
save. “Naujienoms“ netiko jo 
korespondencija apie p. Sodei
kos koncertą; ji ir netilpo. Ko
čiosiu kas čia tokio? Visų non
sensų juk negalima sutalpinti. 
Algirdas įsižeidė: kaip drįsta 
“jie” netalpinti jo, “elgancijų 

.arbiterio“, korespondencijos? 
Nubėgo “Draugo“ redakcijom 
Jo valia. Bet tuo jis nepasiten
kino: sumanė “ragus užsispyrė
liams nulaužti“. Parašė “Pasta
bėlę”, šį bei tą “sufu- 
šeriavo”, dabar gi verkia, kad 
tapo sugautas.

Ne verk, brolau: žaizda ne 
taip pavojinga, kaip rodosi. O 
ir laikas yra geras gydytojas. 
Be to, reikia atminti, kad gy
venimo kelias ne vien gėlėmis 
klotas. Reporteris.

Roseland
šeštadienyje, gegužės 26-tą, 

vakare Albertas Kuliešius, 26 
metų vyras, važiavo automobi
liu. Ties Cottage Grove ir 68- 
ta gatve jo autas susikūlė su 
kitu. Atsimušęs, jo autas smo
gė gatvekarin.

Jaunas vyras tapo sunkiai 
sužeistas. Buvo nugabentas Wa- 
shington Park ligoninėn. Tą 
patį vakarą, kaip 10:45 valan
da, jis mirė. Paliko nuliudusius 
tėvą, motiną, vyresnį brolį ir 
dvi seseri.

Kaip roselandiečiai pasakoja, 
Alebrtas Kuliešius buvęs labai 
padorus vaikinas.

Kuliešiai — seni Roselando 
gyventojai. Jų švogeriai yra pp. 
Sadula ir Petrauskas.

P-nams Kuliešiams šie metai 
nelaimingi. Nesenai pagijo iš 
sunkios ligos p-nia Kuliešienė, o 
dabar vėl nelaimė išliko jos 
sūnų. Vietinis.

A A
ALBERT KULEŠIUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužio 26 dieną, 10:45 valan
dą vakare, 1928 m., sulaukęs 
apie 26 metus amžiaus, gimęs 
Lawrence, Mass. Paliko dide
liame nuliudime tėvelius, Ta
mošių ir Anastaziją Kulešius, 
brolį Tamošių ir brolienę Cici- 
liją, 2 seseris, Julia ir Petrą 
Sadulius ir Valerija ir Petrą 
Petrauskiui, 2 dėdes, Antaną 
Kulešių ir Mikolą Valacką ir 
Magdaleną Markunienę ir vi
sus gimines. Kūnas pašarvo
tas, randasi 10146 S. Calumet 
Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj, ge
gužio 30 dieną, 9 vai. ryte iŠ 
namų į Lietuvių Tautiškas ka
pines.

Visi A. A. Alberto Kulišiaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 

' jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Tėvai, Brolis, Seserys, 
Dėdės ir Visi Giminės.

• —-
Laidotuvėse patarnauja gra

borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

Graboriai

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balzamuotojas

2314 W. 23rd PI.
Chicago, III.

Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu 
busite užganėdinti.
Roosevelt* 2515-2,516

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų patarnav imas 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LICTUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 
Siau negu kiti, to- 

el, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
■Hs.

OFISAS: t 
668 W. 18th Street 

Tel. Ganai 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St 
Tel. Victory 4088

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

PRANEŠIMAI
West Side. Nepaprastas išvažia

vimas, rengia Dr. Vinco Kudirkos 
draugija basket pikniką Chernausko 
darže, No. 1 Lyns, III., nedėlioj, 17 
dieną birželio, 1928. Geistina, kad 
merginos ir moterys pagamintų val
gius. Bus visokie žaismai ir gros 
lietuviški muzikantai.

Rengimo Komisija.

Susivienijimas Lietuvių Draugijų 
ir Kliubų Bridgeporte laikys mėne
sinį susirinkimą Antradieny gegužio 
29 dieną šių mtų, 8 vai. vak. Cnica- 
§os Lietuvių Auditorijos svet,. 8138 

. Halsted St. Draugijų valdybos ir 
atstovai būtinai privalote atsilankyti, 
nes yru svarbių reikalų svarstymui.

P. K. nut. rašt.

Tautiškų Kapinių Apvaikščiojimas 
įvyks seredoj, 30 gegužio, 1928 m. 
ant kapinių, programas prasidės 
10:30 vai. ryto. Kviečia visus daly- 
vaut. Komitetas.

LietuvesAkušerės

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street
Kampas 31-mos gatves 

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

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Viršui Ųpiversal 
State Bank

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

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

Lietuvis Akių Specialistas
3265 So. Halsted St.

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

Jei abejoji apie savo ūkis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 South1 Ashland Avenue 

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

Pastaba: Mano ofisas dabar randa
si naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O. D.

Palengvins- akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma- 
žiausias klaidas. Špeciala 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

Lietuviai Daktarai
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

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

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820

Res., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

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

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

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

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, III.

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

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 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Telephone Hemlock 0066 
DR. B. J. ROOTH 

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

7054 S. Westem Avė.
Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00 
1:00 iki 5:00 P.M. 6:00 iki 8:30 P.M. 

CHICAGO

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

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

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2160 

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

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Res. 2859 S. I^avitt St., Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

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

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

arti 31st Street
Valahdos: 1—3 po piet,.7—8 vakare 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Naktį So. Shore 2238, Blvd. 6488

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Milwaukee Avenue
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M. Seredos- vakare \ižciixi'yta

Nedėlioj pagal sutartį

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal 

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 1:30 v. po pietų

TELEFONAS CANAL 0464

Įvairus .Gydytojai,, ^ 
Telephone Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 South Ashland Avenue 

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

Res. Telephone Plaza 3200
DR. M. J. SHERMAN 

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
1724 So. Loomis Street 

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

• Telefonas Canal 1912 
Reaidence Tel. Fairfax 6358

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai egzaminacija. Be skausmo 
ištraukimas

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

Tel. Cicero 49

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 jyto

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
8241 South Halsted St.

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

Pėtnyčios

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Bordcn)
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 West Adams St. Room 2117 
Telephone Randolph 6727

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

Namų Telefonas Republic 9600

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 0141 

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu

JOSEPH W. GRIGAL
Praneša, kad perkėlė savo advoka
tūros ofisą nuo

2243 West North Avenue
prie

1579 Milwaukee Avė.
Room 301

Telephone Humboldt 5586

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Park 8395

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

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

Nedėlioj nuo 11 rvte 1 v. p. p.

įCLASSIREb allS.
Educational 

Mokyklos * ____

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

Amerikos Lietuviu 
Mokykla

J. P. Olekas, Mokytojas 
8106 So. Halsted St., Chicago, 111.

(Contiued on page 6)
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Educational
Mokyklos

(Contmued from page 5)
RfclKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 

AUTOMOBILIŲ AMATO
Praktiškos instrukcijos, darbas 

kol mokinsitės ir dar geresnis kaip 
išmoksite. Mokykla dienomis ir 
vakarais. Atsilankykit arba reika
laukit aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL 
2040-42 Washington Blvd.

Business Service
_______ Biznio V,atnrna_^

LOTŲ SAVININKAI
Mes pastatysim ant jūsų loto bile 

kokio styliaus arba typo bungalow 
arba flatinį namą, kokį tik norit. 
Tiktai biskį įmokėti, kitus lengvais 
išmokėjimais. Mes pilnai garantuo
jame savo darbų. Viena didžiausių 
ir seniausių kompanijų Chicagoj.

NORTHWĖST SIDk LUMBER 
COMPANY,

4440 W. North Avė., 
Spaulding 9500.

Financial
Finansai-Paskolos

DAROME pirma monrlčią pMkola« 
90 lr (laurhiu, ui geru* Reni Estnto
, laiko Humrinkiinun kiekvieną 

Jl.une oiIhc.KONRAD RICKER,
2458 S. St. Louis Avė.,
N. W. coiner 25th St.

MES 1 
nuo $1000 lr dauginu, u. ____  ____
greita* patnrnavitnaa, Bidg. & Loti n Aenoc. 
Tavor 
rodą

•0*

MES UŽMOKĖSIME JŪSŲ TAKSUS
M... I>iln* pormodellolnnio.

:4 HK'nenių <lcl llinokfjiino a t ir ai. Taip- 
ir 3 inonridlal.

PAVS PtAN I.OANS,
Room 171H, IHO N. Ea Salio St.

Randolph 3892

AftenrnentUR Ir kilau 
iki r 
gi 2

Furniture & Fixtures
Rnkandai-Jtaisai

DIDELIS išpardavimas valgomų

Exchange—Mainai
KĄ TURITE MAINYMUI?

Mes mainom namus visokiu kai- 
Lotus, formas, biznius, b<

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pą>,ęlaYimu(

PARDAVIMUI 4 kambarių medi-

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

kambarių setų, $5 ir daugiau, ledau- nų. Lotus, farmas, biznius, bonus, nis cottage, ant dviejų lotų, gara- 
nės, $3, 2 šmotų parloro setai, $25, morgičius, automobilius. Kas Jums tižius. Kaina tik $1500. Greitam par-

. ■ .m m • X ■ VMM •« a lxxavra (JO I r> F tf 1 \ 11 M «nV/HlAo{»^A nt'Hn iX m l a . I a • a A «a«z%v%

Miscellaneous
_____________ Įvairų*

MES turime pilną pasirinkimą sto
gų dengimo ir namu statymo rnate- 
riolą pigiausiomis kainomis Chica
goj. Balta nialeva, $1.75. Stogams 
roleliai, $1. Visokios rųšies virvių, 
8c svarui, ^4 arklio spėkos motoras, 
$7. Langų stiklai, “sashes”, visokių 
mierų, 50c kiekviena. W. M. MILLER 
2553 W. Madison Street.

Financial
Finansai-Paakolos

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

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant 

1-mo ir 2-ro Morgečio 
Valandos quo 4 iki 8 ka* 

vakaras

GEROS, riebios juodžemis galite 
pirkti pigiai, dėl savo daržo, pievos 
ir t. t. $7 už lodą taipgi “filings”. 
Saukit Newcastle 2818.

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba 

taisymą namo? Jei taip, tai ausiži 
noki t au mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, (skaitant plum
bingą ir apšildymą. Tiktai biskį 
(mokėti, kitus j du metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
MR. PARIS

HELBERG liros, turi pinigų pas
kolinti dėl 2 morgičių už 4% kotnišo. 
Taipgi pirmi morgičlai. Room 6*7-8, 
192 N. Clark St. Daaiborn 4020.

PASKOLINSIM nuo $5* iki $300 
už 2H nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Paskolas suteikiam į 24 vai. 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2231 West Division St. “upstairs” 

Tel. Armitage 1199

Personai 
Asmeny Ieško 

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, 

wrighta. Rašyk šiandie, 
reikalais kreipkitės prie manęs 
pilnu užsitikėjimu. Teisingai 
Greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Ragistered Patent Attornay, 

28*0 W. Chicago Ava.
Dept. 7 

Chicago, III.

Copy- 
Patentų 

■u 
ir

PAJ IEŠKAU švogerio Antano 
Klimo ir sesers Kazimieros Jasiudu- 
kės, paeina iš Lietuvos, Raseinių ap., 
Nainakščių parapijos, Dubisių vien
sėdžio, 20 metų atgal gyveno Scran- 
ton, Pa. atsišaukti arba pažįstami 
praneškite, nes turiu svarbų reikalų, 

BRONISLAVAS JASUDAS
4936 W. 14th St., Cicero, III.

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

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

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

LIETUVIŲ ATYDAI.
Pavasariui ir vasarai ba uykit cream- 
earth soil ant savo žolės ir kvietkų 
$5 jardui arba $1.75 bušeliui. Taip
gi krūmeliai. Reikalaukit veltui kny
gutės: kaip užlaikyti daržą.
OTTO WnTB0LD NURSERY
6755 Lolita Avu. Palisade 5220-2172

Business Service
Biznio Patarnavimas

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užl&i 
kom malevą, popierą, stiklus ir t. t 

3149 So. Halsted St.
Phona Victory 7261 

J S. RAMANČIONIS, Sar.

Paskolos suteikiama 
j vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame rcal estate 

kontraktus

BREWER’S MATTRESS 
ir upholstering šapa. Mes matrasų 
specialistai. Paimam ir pristatom 
namus.

644 E. 43rd Street 
Drexel 2287

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION

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

MOKINKIS ANT PARDAVĖJO
Mums reikia lietuviškai kalbančių 

Selesmanų, kurie turi noro išsimo
kinti pardavinėjimo sulyg moderniš
komis metodomis. Nėra reikalo tu
rėti tam patyrimo, visko ko jums 
reikia tai pasiryžimo, noro ir suge
bėjimo mokintis, šis mokymas turi 
didelės svarbos kiekvienam, kas turi 
noro pasiekti ko nors geresnio, čia 
jus pasieksit, ir tuo pačiu laiku jums 
yra proga dirbti praktiškai atstovau
jant Chevrolet, Amerikos labiausia 
perkamą karą.

Ateik ir atsinešk šį skelbimą! 
CHEVROLET DEALERS ASS.

Room 301 Gossard Bldg.
108 E. Ohio St.

REIKALINGAS buferis dirbti 3 
dienas j savaitę. Eagle Market, 317 
E. 115 St.

KARPENTERIS — generalis kon- 
traktorius, statome ir pertaisome na
mus. Frank Keliam & Co., 855 W 
54th St Boulevard 0536.

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome j porą dienų 

PETRZILEK BROS. & CO.
164" W. 47th St.

REIKALINGI agentai pardavinėti 
namus ir lotus lietuviškoj instaigoj, 
turime daug darbo, bet mažai pa- 
gelbiyinkų. Kas norite pasidaryti 
pinigu, kreipkitės pas.

STANKO & CO. 
5076 Archer Avė.

Lafayette 6036

MALEVOJIMAS ir dekoravimas, 
nebrangiai, švarus, greitas darbas. 
Frederickson, IVellington 7821

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

KEIKIA 2 patyrusių moterų sor- 
tavimui skudurų. 1140 S. Fairfield 
Avė. Schutz A: Weis.

TAISOME kaminus, 3 prakiurimus 
užtaisome už $3. Darbas garantuotas.

C. MOSER,
625 West 48th PI. Yards 1034

Be Komiso ir Išlaidų
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imame legali nuošim
ti. Pinigus gausite i 12 valandų, 
industrini Ix>an Service

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermite're Avė.

RE IK1A patyrusių operatorkų 
prie “Power” Siuvamų mašinų. Nuo
lat darbas.

ATLAS
3259 Shilds Avė.

AR jusu malevojimas ir dekora
vimas atliktas ekspertų? Dykai ap
skaitliavimas. Nuo valandų arba 
kontraktinis darbas. Važiuojam bile 
kur Chicagoj arba priemiesčius. J. J. 
SHAKENMAER, 949 Mi|waukee Av., 
Brunswick 7.397.

PASKOLA namų savininkams nuo 
$100 iki $500, be užtraukimo morgi
čių arba kitokio užtikrinimo paskola 
pataisymams, 
assesmentų arba "kitokių skolų. Grei
ta

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia 

KAM MOKĖTI CASH?
(siveskit į savo namus plumbingą 
arba apšildymą tuojau, be įmokėji- 
mo, ir 24 mėnesius išmokėjimui. 
'Kaipgi pertaisome labai pigiai. Tel. 
Calumet 3688.

apmokėjimui taksy, 
kitokių skolų. Grei- 

pagelba. Prieinamos sąlygos. 
CENTRAL FINANCE CO.

Room 514, 
City State Bank Building 

128-180 N. VVells St

SALESMES IR SALESVVOMEN
Del aukštos rųšies reni estate pro

pozicijos Chicagoj. Didelis uždar
bis tinkamiems žmonėms. Mažiausia 
komisas — $250. Telefonuokit
Mohawk 3395 arba atsišaukit nuo 10 
ryto iki pietų arba nuo 7 oki 9 vak.

H. F. KITTER & CO., 
757 W. North Avė. Cor. Halsted St.

2nd Floor

PASTATYSIM ant jūsų loto, nie
ko nejmokėjua. Geriausiai pabuda- 
votas mūrinis bungalow, musų kai
na $6950. Mūrinis 2 flatų namas, 
$11,900. Mūrinis 3 flatų namas, $15,- 
875. Mūrinis 6 flatų namas, $30,000. 
Viskąs modemiška ir naujos mados 
ir modemiški parankumai. Saukit 
budavotoją. FRANK LYNN, 5944 N. 
Rockwell St, Edgewater 1930.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi j 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,
8335 So. Halsted St.

Situation Wanted
Darbo Ieško

JIEšKAU darbo už duonkepį prie 
duonos ir keksų. 10716 So. Wabash 
Avė. Tel. Pulman 9588.

PERKAME

Lietuvos Paskolos Bonus

Furnished Rooms
RENDON kambarys pigiai vaiki

nam arba merginoms. Atsišaukit, 
1113 N. Wood St. 2 fl. rear.

CONSUMERS Stogų Ųarbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
bite kada ir bite kur. Dyfcai apskajt- 
liavimas. Kedzie 5111.

Mokame

PRANEŠIMAS PUBLIKAI
Cementinis darbas visokios rųšies. 
Pakeliam namus, dedam pamatus, 
šalytakius.

F. TAYLOR.
Spaulding 6432

Augščiausias kainai
Del informacijų kreipkitės

asmeniškai ar laiškais.
NAUJIENOS

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

. TURIU paaukoti savo grojiklj pi
aną, atiduosiu už $65 cash. Taipgi 
parloro setas nebrangiai.

6621 S. Richbond St.
- 2nd floor

ACORN Boiler Repair Co. Taisy
mas boilerių ir karšto vandens šil
dytuvų. Suvirinimas ir atkirpimas. 
Visokios rųšies paipų darbas. Dy
kai apskaitliavimas. Reikia lietuvių 
pardavinėtojų. 4435 S. Union Avė. 
Yards 3883.

1739 So. Halsted St 
Chicago, I1F.

2 METAMS IšMOKfiJIMUI 
NIEKO NEREIK ĮMOKĖTI 

Moderniškas plumbingas ir karšto 
vandens apšildymas įvedamas nupi
gintomis kainomis. Geras ir garan
tuotas darbas, pigiai. Mes atsišau
kianti bile kur Chicagoj ir priemies
čiuose. šaukit šiandie, greitas pa
tarnavimas.

641 E. 63rd St. Midvvay 0673-3904

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi
čius.

JUSTIN MACKIEWICH 
2342 So. Leavitt St.

Phone Canąl 1678

DEL kraustymos į inažąsnį flatą, 
mes esame priversti parduoti savo 
STEGER grojikli piartų už $109. Di
delis pasirinkimas rolių, suoliukas 
ir cabinet. Paimsiu kiek cash ir ki
tus po $1.50 i savaitę nuo atsakan
čių žmonių. Mr. Campbell, 6512 S. 
Halsted St.

GROJIKLIS pianas, bargenas grei- 
$70, išrodo ir gro- 
Išmokėjimais atsa-

GROJIKLIS pianas, bargenai 
tani pirkėjui, tik $70, išrodo i 
ta kaip naujas. F“ 
:antiems žmonėms.

MRS SCHRIER, 
6240 S. Halsted St. 

3rd floor

DIRBAM gutter skylight ir sheet 
metai specialistai. 1751 W. Lake St. 
Seeley 0956.

MES pastatysim ant jūsų loto bile 
koKį bungalow arba flatinį namą tik 
biskį įmolcėjus, kitus kaip renda. At
sišaukit bile kur Chicagoj arba iš 
priemiestukų. Apskaitliavimas veltui.

EKNEST FORS,
2446 N. A vers Av*., Spaulding 8920

2 morgičių paskolos blle kokioje 
sumoje — jūsų sąlygomis, 6%, 25 
metai biznyje ir nei vieno foreclo- 
sure neturėjome. A. J. LIEBMAN, 
105 N. Clark; State 5674.

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES darome 2 morgičius ant 

South Improved Rea) Estate. $500 
iki $5000. Lengvais išmokėjimais.

WINTON AND NARTEN 
6829 S. Halsted St.

MES 
las ir 
kainų.

sukolektuojanie visokias sko- 
rt?rkame notas už prieinamų 
Telefonuok Vincennes 2508.

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

BANKRUTO STAKAS NAUJAS 
IR VARTOTAS

Pigios kainos. Mohair parloro se
tas, $60, Frieze setas, $60, Walnut 
miegruimio setas, $60. Pianas, pus
ryčiams setas, kaurai, stalai, coxwell 
krėslai, pastatomos liampos ir t. t.

PARMOUNT STORAGE, 
7301 Greenvvood Av. Dorchester 1800

DESKA dėl ofiso parsiduoda pi
giai. Lafayette, 6036.

dreseriai, rašymui stalai, lova, $2, 
virtuvės kabinet, $7 ir daugiau, bu
fetai, kaurai, pastatomos liampos, 
$3.

SCIIWARTZ BROS. STORAGE 
640 E. 61 st Street

Iš SANDELIO RAKANDAI kaip 
nauji, pigiau negu už puse kainos, 4 
kambariams net už $80. Jūsų kredi
tas geras. Išmokėjimais. Atdara va
karais. Mes dastatom bile kur.

AJAX FURNITURE CO.
1432-34 W. Madison St.

MES parduosim už užlaikymą 
sandėlyj keleto kambarių rakandus 
už jūsų pasiūlytą kainą. Gražus 
hair ir velour seklyčios setas, 
gomo ir miegruimio kambarių 
tai, pianai, kaurai, karpetai. 
riausis bargenas ir pigiausios 
nos, tik kelioms dienoms.

JOYCE BROS. STORAGE 
5711 S. Halsted St.

mo- 
val-

se- 
Ge- 
kai-

ninziAUSlS banrenaa mieste. Mei par
duodam pigiaURiomia kalnomtR. ViakaR par
duodama u* užlaikymų. Seklyčių, niiogrut- 
m h), valgomų kambarių setui, liampos, 
kaurai. BALD STORAGE CO., 1142 W. 
MadiRon 8t.

IS SANDELIO BARGENAI 
$39.000 verto naujų rakandų lr kaurų 

turi būt tAparduota labai ptrial. 
4 kambarių, verti $1000 ----------
4 kambarių, verti $2000 ......... ....
$200 Mohair Frieze aeklyt'ioa aetaa 
$480 Frieze •elclyi'ioR #etaa ____
$180 rieAutinta valgomo _
$188 8 Arnotų walnut nilegrultnlo actas $88 
Coxweil kr8nfal. kaurai
5 Arnotų pusryčiams setas _______ L

Klauskit M r. l’armel 
• COLL1NH STOKAOE

8114 Madison Street 
Atdara vakarais iki U, nedčūoj iki

$208 
$476 

$88 
__ $146 

kamb. •etai $66
vtsukloa rųštea.

$10

S

’ Sewing Machines
______ Siuvamos Mašinos________

1,000 MAŠINŲ
Slnger, White ir visokių 'išdirbis- 

,Čių elektrinių ir kojomis sukamų 
siuvimui mašinų, praktiškai jūsų kai
na. šios yra išmainytos į žinomas 
NEW HOME ELECTRIC siuvimui 
mašinas. New Home dirbtuvės sky
riai: 4463 Broadway, 6521 S. Halsted 
St., 4714 Irving Park Blvd. ir 554 
Washington St., Gary, Indiana.

Automobiles

M & K Motor Sales
cmcitgoa eenaiusf ir MaaknnC>auri vartotų 

Rarų pardavinėtojai. 100 garantuotų vartoti 
karų, pilnai įrengti, gerame mochaniėkamt, 
•tuvyje, karai parduodami nuo $180 
$20UU. Mes turime k ar a kuria tinka 
kiemą reikalam*, 
nata.

0811-18 8o. Halatad St.

ik> 
_ , ___  ____ viso

Cash, ttmokčjimaia. ma)

NAUJI STUDEBAKER
Naujas Studebaker Dictator Sfa, 

4 durų Sedan, pilnai įrengtas su 
spare tire; bamperiais ir kitais vi
sais įrengimais ir atvežtas prie du
rų — kaina tiktai $1,345. Reiškia 
Studebaker yra net ($100 pigesnis už 
Buick. Commander Sedan pilnai 
įrengtas kainuoja $1,670. Lietuviai, 
kurie norite pirkti naujį karą atba 
mainyti seną į naujį — telefonuo- 
kjte arba asmeniškai atsilankykite j 

MILDA AUTO SALES
806 W. 31st St., Tel. Victory 169? 

D. KURAITIS ir A. KAsfVLiS
Savininkai

GEGUŽIO MRN. BARGENAI
AO karų pasirinkimui, visi garantuoti. 

Uadillac’ai. Buleliai. biaah’ai, Hudson’al, 
Essex’ai, Chevrolet’ai ir daugelis kitų, la
bai pigiomis kainomis. Matykit p. Lapai. 
t|, Mgr. McDERMOTT MOTOR SALES. 
713U So. Halsted St.. Triunglo 9330

PARDAVIMUI Juwet automobi
lius 5 sėdynių, mažai važinėtas, iš
rodo kaip naujas. Phone Lafayette 
1329.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUTgrosernė, ice cream 
ir saldainių krautuve, 4252 S. Ar- 
tesian St.

4*.. - - —1— I... ■ -................—-ll ■ ■ ■ I——!■ ■■■■■■

DELIKATESEN, saldainių, ice 
cream « krautuvė pardavimui, puikus 
stakas ir fikčeriai, tas pats savinin- 

par-kąs per 5 metus. Del ligos 
duosiu piftiai,

6265 E. Eberhart Avė.
2 blokai j rytus nuo 

White City

GREITAI turi būt parduota pe- 
karnė, su visais įrengimais. Naujie
nos, Box 1078, 1739 S. Halsted St.

PARDAVIMUI pigiai karčiama 
arba priimsiu pusininkų ar pusinin- 
kę, katras supranta biznį. 901 W. 
37 St.

PARDAVIMUI saliunas su namu, 
labai geroj vietoj ir tikrai bargenas, 
muro namas ir 3 pagyvenimai, 2 
karų garadžas, cash $14,000. Kas 
norite matyti tą namą, kreipkitės 
pas

WM. GRITENAS 
3241 So. Halsted St. 

Telephone Victory 5065

Exchange—Mainai
MAINAI

1 — 2 flatų muro namas po 4 
kambarius Marųuette Park.

2 — Public garadžius su gasolino 
stočia ir dideliu sales roomiu.

8 —'7 flatų medinis namas ant 
Town of Lake geram padėjime.

4 — 4 flatų muro namas Marųuet- 
te Park.

5 — Reikalinga bučernč mainyti 
ant biznio loto.

Ir daug kitokių namų, farmų, biz
nių turime mainyti. Kas ką turite 
kreipkitės pas mus, o busite užga
nėdinti.

STANKO & CO.
5076 Archer Avė. Lafayette 6036 

Bizniavas nanias Ciceroj, štoras ir
6 kamb. flatas viršuj. Mainysime ką 
turite.

STANKO & CO.
5076 Archer Avė. Lafayette 6036

atsibodo, mes parduosime arba iš-Į davimui — apleidžiu miestą. Agen 
mainysime.

A. GRIGAS 
3114 So. Halsted Street 

Tel. Victory 4898
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i tų nereikia. 5148 S. Ridgeway Avė,

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

SPECIALIS BARGENAS, lotas 
30x125, 6245 S. Mason Avė., yra vi
si įrengimai ir apmokėti, 1 blbkas 
nuo 63 St. karų linijos, netoli moky
klos ir bažnyčios, kaina $1800, $500 
cash, kitus lengvais išmokėjimais.

J. A. LYNCH
40 N. Dcarborn St., Central 3654

KELETAS FARMŲ
1.—35 akrai žemės vaisiais apso- 

dintos2 Sale golfo lauko, strytka- 
l ‘ _
elektra, viena barne, mažas namu
kas ir dar keli budinkai. 5 akrai 
f^rėpsų (vynuogių), 10 akrų obuo- 
ių, 1 akras raudonų aviečių, 1 —' 

juodų aviečių, 5 akrai Alfalfos ir tt. 
Su gyvuliais ir padargais, kaip no- • 
rite. Kaina 12,000 dol. be gyvulių, 
(mokėjimas 4,000 dol.

2.—71 akras vaisių (fruktų) apie- lovv’ gražioje Gleriview • v _ i 1_1* ___• • 1 i 1 i i v.

Patarimas Publikai!
Ar žinai, kad su pirkimu, mainy- 

I mu ir pardavimu turto, morgičių rei
kalais, notariališku raštu padarytum, 
pinigų ir laivakorčių siuntimu — 

i VISAD0J yra patartina kriep- 
ties pas

S. L. FABIAN & CO.
809 W. 35th St., Chicago

Boulvard 0611-0774
JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 

KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS.
SAVININKAS parduos arba mai

nys 3 po du flatu namus. Didelis

ninkas. MALPEDIį 408 S. La rande 
Avė. Auątin 6115.

, Z    --  ----------------> 1i i. ličiu* nuiiiun. i'iuuiin

ris bėga pro šalį. C emento kelias, bargenas. Tiktai $2000 įmokėti. Savi-

linkėję šalę didelio rezorto ir golfo 
lauko ant kranto upės ir privačio 
ežero 700 pėdų ilgio, 10 pėdų gilio 
ežeras tarpe kalnų, strytKaris su
stoja prie durų, cementinis kelias, 
elektra, vanduo įvestas, moderniš
kai viskas įtaisyta. Labai gera vie
ta dėl rezorto. 20 aknj grėpsų (vyn
uogių), 9 akrai obuolių, vyšnių, gru- 
šių, slyvų etc. etc., 3 akrai puikaus 
miško.

BUNGAL0WS

SAVININKAS labai serga, turi 
parduoti 'tuojau. Tas ilgai nebus. 
$1500 pigiau, pardavimui 2 aukš
tų mūrinis namas, 2 krautuvės, 1 fl., 
2 karų mūrinis garažas, karštu van
deniu šildomas, bizniavas namas, pri
imsiu lotus kaipo dalį {mokėjimo. 
Kaina $27,000. cash $7000. 2624 W. 
51st St. arba Tel. Hemlock 7178.

Mes dar turime labai gerai pasta
tytų presuotų plytų mūrinius bunga- 
low, gražioje Glenview, po 6 pui
kius kambarius, karštu vandeniu šil
domi, 2 naturalės ugnavietės, viena 
seklyčioj ir viena kliubo kambaryj, 
geležies konstrukcijos, tile stogas, su 
sieteliais porčiai, presuotų plytų 
garažas, labai graži vieta aplinkui, 
vien žemė verta $3000, galite nu-
jirkti už $14,000. T'iktai biskį įmo
kėti, kitus kaip rendų. Telefonuo-

cit savininkui Glenview 224 dėl su- 
pie-

3.—6 kambarių gyvenamas namas, i 
2 didelės bamės, didelis vištininkas 
18x80 pėdų, visi budinkai apšvie-

i Čiami elektros šviesa ir moderniškai

, niv n*ivnuiifvui vjriviivivvv 4.4.^ UV1 

• tarties tarpe 9 ir 5 valandos po 
i tų arba rašykit

H. F. RITTER,
įrengta. Yra taip-gi kiaulininkas, 
ledaunė ir daug namelių. Ta vieta 
patogi, gera, ir nesulyginamai pi
gi. Kaina tik 28,000 dolerių. Gali
te pirkti įmokant 8,000 dolerių, o li
kusius išmokėjimui sutartam laikui. 
Neša didelį ’ pelnų.

4. —400 akrų javų farma, 1 mailė 
nuo miesto, cementinis kelias per 
vidurį farmos, 80 akrų miško. 3 ak
rai grėpsų, visa kita — dirbama 
ūkė. Namas 10 kambarių. Visi 
budinkai puikus. Kaina 22,000 do
lerių.

5. —Rezortas (vakarijų vieta) ’iš 
54 akrų žemės, ant upės kranto, 9 
skylių golfo laukas, daug vaisme
džių ir visokių uogų 'dėl svečių. 
Vandentraukis visuose kambariuose 
su Šiltu ir šaltu vandeniu. Geso 
virtuvė. Namas 25 kambarių kaipo 
hotelis, 17 namukų (cottage) su 1 
ir iki 4 kambarių, gonkos ir visi 
patogumai. Garažius 12 automobi
lių. Valgomasis kambarys talpina 
130 žmonių prie stalo, prie jo vir
tuvė ir kambariai patarnautojais, 
virėjams etc... Puiki apielinkė. Par
duodama su visu įrengimu k. t. lo
voms, pečiais, indais, golfo laukui 
reikalingais įrankiais. Arti gelžke- 
lio, strytkaris Čia pat stoja. Reika
laukite fotografijų.

Kaina tik 70,000 doleriu. Biznis Į 
išdirbtas. ri

Del platesnių informacijų šių far- 
mų reikale, kreipkitės į Naujienas. 
Klauskit J. šmotelis.

Glenview, III.

GAS0LIN0 STOTIS ■
Pardavimui arba mainymui, kam
pas Archer Avė. ir Keane Avė., 
Justice Purk, Ilinois. kur pravažiuo
ja tūkstančiai automobilių kasdie. 
Kas nor gero biznio, atsišaukite 
pas

C. P. Suromskis and Co.
3352 So. Maisteli St.

Tel. Yards 6751

PERSKAITYK ŠITĄ
beis- 
piKi,
beis- 
pigi,

6-6 kamb. medinis namas su 
mentu, 2 karų garadžius, kaina 
įmokėt tik $1000.

5-5 kamb. medinis namas su 
mentų, lotas 36%xl25, kaina 
jmokėt tik $1000.

5-5 naujas muro namas, Storas 
beismante, vandeniu šildomas, kaina 
pigi, įmokėt $3,500.

šie viršminėti namai randasi ge
roj vietoj, Brighton Parke.

Taipgi turiu 2 akru žemės arti 
79th ir Archer Avė., Justice Park, 
Iii. Kaina labai pigi, tinkanti dėl 
vištų farmos. Parduosiu pigiai ar
ba mainysiu ant miesto prapertės.

MODERNIŠKA 210 AKRŲ PIE
NININKYSTĖS FARMA

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

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

Phone 364

Savininkas

JUOZAS VILIMAS 
4558 S. Washtenaw A v 

Phone Virginia 2054

INDIANA FAttMOS
Prieš pirkimų matykit mus. Tu

rim virš 200 farmų išsirinkimui. 
Didžiausis bargenas, pigiausiomis 
kainomis,
F. H. MAYNE FARM AGENCY 

749 Broadvvay, 
GARY, INDIANA

l’/2 aukšto medinis namas, cemen
tiniu pamatu, netoli 60 St. ir Marsh- 
field Avė., 6 kambarių, fumas šil- 

I domaS, aržuoio trimas, visas mo
derniškas ir puikiame stovyje, kaina 
$6850, dalį cash.

1% aukšto mūrinis, netoli 62 St. 
ir Winchester Avė., lotas 31x125, 2 
flatai, 5 kamb. apačioj ir 4 kamba
riai viršuj, karštu vandeniu šildo
mas, visas moderniškas, kaina $8850, 
dalį cash.

JOHN A. FUNK & CO.
1022 W. 51 st St.

Yards 0134

MODERNIŠKAS 3 flatų namas, 
n , nn, vTiiTTT ix v I elektra, refrigeratorius, įmūrytasPARDAVIMUI gera ūkė, Michi- piumbingas, lietaus lašų vana, ug- 

f?.n: T.ufJ navietės, knygynai, garu šildoma,
jorčiai, randa- 

...----—, ------- Brokerių nereikia.
Greitam pardavimui $26,000. Savi
ninkas, 9349 Justine St., Beverly 8091

to; | mainus gali pmmti namą arba; BtikiiniaĮ mieKoiinui p. 
lotą. . Dabar laikas yra pažiūrėt ai Beverly Mills. Brok 
kaip viskas auga. Rašyk tuojaus. Greitam uaniavimui Siuga. Rašyk 

Naujienos, 
Box 1071, s 

1739 So. Halsted St.
Chicago, III.

GRAYS LAKE, ILL,
Vienas didelis kavalkas žemės apie 

90 akrų daiktą, po $500 už akrą, ir 
du trikampiai apie po 8 akrus kiek
vienas po $300 už akrą. Parduosiu 
visą arba dalimis. Visi žemė ran
dasi prie FOX R1VER ROAD 
(Route 21) prie kryžkelio naujo di
delio kelio GRAYS LAKE- Čia ga
lima padaryti labai puikius 3 biznio 
kampus.

Farma
Hampshire, III.

400 akrų, geri budinkai, yra gerai 
privestas vanduo dėl galvijų visam 
metui, kaina $200 akrui.

J. B. INDERRIEDEN CO.
516 W. Erie St.

Superior 1512

~ keal Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

PARDAVIMUI automobilius ir 
niuro namas, 8 pagyvenimų po 4 
kamb. geram stovyje ir geroj vietoj. 
2344 S. Leavitt St.

PARDAVIMUI lotas Gėry, Ind., 
geroj vietoj ir pigiai; labai greitai. 
S. Maskoliūnas, 3325 So. Emerald 
Avė. Tel. Boulevard 3451.

$5 ĮMOKĖJUS, KITUS Į
5 METUS

Statom mūrinius ir medinius na
mus, garažus, porčius, pakeliam na
mus, pertaisom, remontuojam, įde- 
dam cementines grindis, šalytakius, 
dengiam stogus, malevojam, pleiste- 
riuojam, dedam plumbingą, visas dar
bas garantuoats.

AJAX GONSTR. CO.
2206 Milvvaukee Avė. 
Phone Brunswick 4707

PARDUOSIU arba mainysiu na
mą ant lotų. Naujas mūrinis nanias 
5—6 kambariai, garu apšildomas. 
Randasi 53 E. 100 St. Kreipkitės: 
6101 S. Racine Avė.

TURIU parduoji savo 8 kamba
rių murinę cottage, taipgi 2 karų 
garažą, kaina $8500. 4319 South 
Camjkbell Avė.

1943 W. Garlield Boulevard, 2 fla
tų mūrinis, moderniškas namas, ga
ru šildomas, 2 karų garažap. įplau
kų, $1800. Tiktai biskį įmokėti. 
Barron.

TURIU PARDUOTI SAVO
7 kambarių moderniškų rezidenciją, 
didelis lotas, 125x125, su vaisiniais 
medžiais 
są arba 
kėti.

Šaukit

ir krūmais. Parduosiu vi-
išdalysiu. Tik biskį jmo-

del informacijų
Radcliff 5676

BARGENAS ir lengvos išly
gos. Beveik nauja 6 kambarių 
bungalow ir dviejų karų gara
žas, * galima nupirkti lengvais 
išmokėjimais arba už cash. 
Bungalow randasi Marquette 
Manor prie boulevarų ir gat 
vekarių. Parsiduos $1,500., pi
giau negu verta. Del informa
cijų kreipkitės

6109 Sc. Kedzie Arenu?

SU V ARTO n. savo dienos šviesos 
taupymo laiką. Atvažiuok ir pama
tyk musų 18 naujo typo octagon 
frontu bungalovvs, mūriniai, karštu 
vandeniu šildomi, ugnavietės, kny
gynai, linoleum virtuvėj, pentrė, sti
kliniai užpakaliniai porčiai. $500 įmo
kėti, kitus kaip rendą. Atdara va
karais ir nedėlioj. Budavotojas. 7168 
W. Grand Avė., Merrimac 9412.

NIEKO NEREIK JMOKĖTI, 5 ME
TAMS IŠMOKĖJIMUI

Mūriniai ir mediniai bungalovvs, 
vasarnamiai, pakeliam namus, įde- 
dam cementinius pamatus, pleiste- 
riojam, dengiam stogus, įvedam 
plumbingą, malevojam ir pertai
som. Dykai apskaitliavimas ir pla
nai. Stanton Const. Co., 6347 South 
\Vestern avė. Tel. Hemlock 2636.

GRAŽUS, 2 flatų namas oc
tagon frontu, mūrinis, 2 karštu van
deniu šildytuvai, 5—6 kambarių, 
gatvė ir elč cementuota ir apmokė
ta, lotas 31V125, kaina $13,500, 
cash $2,000. Haave, 2346 N. Cicero 
Avė. Capitol 2510.

PARDAVIMUI 2 bizniavi namai, 
vienas kampinis antras sale kampo, 
randasi ant greit augančio biznio 
streeto. Parduosiu pigiai arba mai
nysiu į bile ką.

WALTER J. PAUL
6601 S. Westem Republic 4170
3236 W. 55th St. Hemlock 238?

PORTAGE Park, naujas 5 kamba
rių mūrinis bungalow, gatvė ce
mentuota, octagon sun parlor, 2 
blokai iki Irving Park karų, kaina 
$7950, cash $750.

5 kambarių mūrinis namas, karš
tu vandeniu šildomas, gatvė cemen
tuota ir apmokėta, 2^ bloko nuo 
Irving Park karų, kaina $8500, cash 
$1200. Federal Real Estate, 5814 
Irving Park Blvd. Kiįdare 6670.

NORIU PARDUOTI už “Cash” 
arba mainysiu j nebrangų dviejų fia
lų namą arba bungalo\v savo 4-ris 
lotus. 2 lotai randasi prie 58-tos gat
vės ir So. Harlem Avė., taipgi visai 
arti Archer Avė. Visi įrengimai, 
kaip tai šaligatviai ir gatvės ištai
sytos, elektra, vanduo ir tt. Tinkama 
vieta tuoj budavojimui gražios rezi
dencijos. Kiti 2 lotai yra prie 69 PI. 
tarp Marųuetto Parko ir Crawford 
Avė., vienas blokas nuo Marųuette 
Parko ir 2 blokai nuo Crawford Avė. 
Yra vanduo ir šaligatviai ištaisyti. 
Visi lotai po 30 pėdų, kaina $5,500. 
Kreipkitės: “Naujienos”, klauskite J. 
Mickevičius.

3846-50 W. GRAND AVĖ.
2 nauji po 6 flatua namai, 3-6, 2-4 kam

barių, 2 karų garažas, uždaromos lovos, 
raru dildomas, viskas lArrnduota. kaina 
$32.000 kiekvienas, cash $6,000.

3725-27 W. GRAND AVĖ.
Naujas namas, kn tik užbaigtas. 10-4 ir 

3-3 kambarius. 2 krautuvas, 4 karų mūri
nis garažas, kaina $78,000, cash $16,000.

N. E. KAMPAS KEELER IR 
CRYSTAL AVĖS.

> Nauji namai, po 4 kambarius natai, už- 
daroniomls lovomis, viskas lArenduota, kai
na $37,000, cash $6,000.

J. MONTENEGRO BLDR.
Spaulding 1013

MES turim pardavimui akro, ap
augės mišku prie ežero lotai, aliejaus 
apielinkėj, Michigan. Savininkas gau
na pelną iš aliejus Šulinių gręžimo. 
Čia bus gręžiami šuliniai ir jei rasi
me aleijaus, savininkas turės pelną. 
Tuos lotus parduodam po $100 kiek
vieną, jie verti daugiau, išmokėjimais 
po $2i savaitę. Naujienos, Box 1072, 
arba Šaukit State 0732.

PARDAVIMUI Southwest kampas 
Crawford Avė. ir 57 PI. lotas 25x125, 
kaina $7500, 1/3 įmokėti, kitus iš
mokėjimais į 8 metus,

DR. VALLELY, 
4750 Sheridan Road 

Sunnyslde 5879

PARDAVIMUI arba mainymui 
naujas 3 flatu nama», po 6 kamba
rius flatai, 3 karų garažas, netoli 76 
ir May St,, kiana $26,500, cash 
$5500, arba mainysiih į bungalow, 2 
flatų arba medinį, išmokėtą.

SULLIVAN AND CASEY 
7221 S. Halsted St.

Trianglą 1606


