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Lietuva niekados neatsiža
dės Vilniaus-Voldemaras
Lietuvos diktatorius sako, kad kol lenkai 

negrąžinsią Vilniaus, karo stovis su 
Lenkija nesibaigsiąs. — Rinkinius į 
Seimą Voldemaras tikisi laimėti su Ro
mos pagalba — jei rinkimai iš viso 
įvyksią.

KAI NAS, birž. 3. [Chicago 
Tribūne koresp. .John Steele.]

Augustinas Voldemaras, 
mažiausias ir “hardesl boiled” 
diktatorius Europoj, užtikrino 
Tribūne korespondentą, kad 
esą neįmanomas daiktas, kad 
karo stovis tarp maždtės Lie-

me Vilnių kaip svetimą teri
torija. To mes nepadarysi
me.”
Naujoji “konstitucija”, kuria 
prezidentas padaromas nuoku 

tintu diktatorium
Praeitą savaitę prezidentas

tuvos ir jos didelės kaimynės, 
Lenkijos, pasibaigtų, kol Len
kija nemisileisianti ir negrą
žinsianti Lietuvai jos tikrosios 
sostinės, Vilniaus, kurį lenkai 
pasigrobė 1920 metais ir sa
ko, kad Vilnius esąs jų am
žinai.

** Vilniaus klausimas negali 
būti tikrai išspręstas kitaip, 
kaip tik Lenkijai pripažinus 
musų teises,” pasakė Volde
maras. “Lenkija savinasi Vil
nių kaip legaliai jai priklau
santį. Mes gi reikalaujame 
Vilniaus kaip savo teisėtos so
stinės. įlenki ja sako, kad tai 
esanti jos istorinė teritorija. 
Mes gi sakome, kad musų.

Vilnius pripažintas Lietuvai 
sutartimi su Rusija ir Su
valkų sutartimi * su Izenkais
“Savo reikalavimų teiėstu- 

ma mes remiame taikos su
tartimi, imdaryta su Rusija 
1920 metais, kai Vilniaus kra
štą ir Gardino dalis Rusija 
atidavė Lietuvai. Suverenūs 
valstybės akto negali paneig
ti nekokia ambasadorių tary
ba, kaip kad buvo bandyta pa
daryti, kai lenkai apeliavo, 
prašydami, idant taryba pa
tvirtintų jų smurtu Įvykinta 
Vilniaus užgrobimą. Re to, tas 
aktas buvo pačių lenkų tais 
pačiais metais pripažintas Su
valkų sutartimi.

“Politiškai, dalyki) padėtis 
yra dar painesnė dėl to, kad 
čia vėl turime dvi priešingas 
jiažvalgas. Lenkai norėjo at- 
steigti senąją Lenkija, sujung
tą su Lietuva, kaip kad buvo 
keturioliktame šimtmety, šian- 
dykštė IJetuva žiuri priekin, 
o ne atgal. Kitąkart Lietuva 
taip pat turėjo užėmus 'dide
lių teritorijų, jų tarpe ir Len
kiją, liet mes suprantame, kad 
butų piktadarybė norėti šian
die vėl viešpatauti toms Įvai
rioms tautoms su Įvairiomis 
tautinėmis aspiracijomis, ku
rios tose teritorijose gyvena. 
Kas kitąkart buvo, praėjo am
žinai, ir mes griežčiausiai esa
me priešingi bet kuriai poli
tinei unijai su Ixnkija.
Su Lenkais šiokia tokia sutar

tis galinti būt tik kasdienio 
biznio reikalais

“laikas yra musų pusėj. 
Mes galime Jaukti. Vilniaus 
mes niekados neatsižadėsime. 
Mes esame tikri, kad ateis 
laikas, kada musų teisingi rei
kalavimai bus realizuoti, šiuo 
tarpu mes gal prieisime prie 
šiokio tokio sutarimo su Len
kija kasdienio biznio reikalais 
— dėl transporto, pašto ir mu
sų piliečių keliavimų. Del ko 
munikacijos su Vokietija mes 
jokio vargo neturime. Bet 
mes negalime sutikti vartoti 
geležinkelį į Vilnių, nes / tai 
reikštų, kad mes pripažĮsta- 

Smetona dekretu paskelbė nau
ją Lietuvos konstituciją, ku
ria prezidentas padaromas nuo- 
’atiniu diktatorium.

Svarbiausi naujosios konsti
tucijos ypatumai yra šie: pre
zidentas renkamas nebe sei
mo, bet visuotiniu žmonių bal
savimu; prezidentas pasiskiria 
ministerių kabinetą, kuris jam 
ir teatsako ir gali būt nuver
stas tik trimis penktomis da
limis visų seimo atstovų bal
sų.

Konstitucijoj taipjau numa
tyta, kad seimas laiko per me
tus dvi sesijas, kurių kiekvie
na tęsiasi neilgiau kaip tris 
mėnesius. Seimo nesant, arba 
sesijų tarpe, prezidentas turi 
galios leisti įstatymus. Prezi
dentas gali paleisti seimą, bet 
turi per šešis mėnesius pu
ški Uiti naujus rinkimus. •

Seimo rinkimai įvyks rudenį 
ar pavasarį — ar gal ir visai 

neįvyks...
Ministeris pirmininkas Vol

demaras pasakė, kad seimo 
rinkimai įvyksią arba ateinan
tį rudenį, arba kitą pavasarį, 
nes tais metų laikais ūkinin
kai turį daugiau laiko balsuo
ti. .lis pilnai pasitiki rinkimus 
laimėti, “O jei ne, tai rinki
mų visai nebus,” atvirai pa
sisakė Voldemaras.
Rinkimams laimėti Voldema

ras pasitiki Apaštališkojo 
sosto pagalba

“Man regis, kad lenkų vy
riausybė kvailai padarė, kai 
prieš keletą mėnesių ji paskel
bė rinkimus, visai nebūdama 
tikra dėl jų rezultatų,” pasa
kė Voldemaras. “Daug leng
viau butų buvę nešaukti sei
mo, nekad naujai išrinktąjį pa
leisti. Mes žinome, kaip mu
sų rinkimai turės eiti. Mes 
pasirūpinome ūkininkais, ku
rie sudaro daugiau kaip 80 
n u oš. gyventojų, o taip pat 
padarėme sutartį su bažnyčia, 
kuri tiek pat yra galinga Lie
tuvoj, kaip kad Airijoj. Mes 
esame puikiausiuose santy
kiuose su Apaštališkuoju so
stu ir galime pilnai pasitikė
ti jo pagalba.”

LINČIAVO DU NEGRUS, KAM 
JŲ BROLIS NUŠOVĖ 

POIJCININKĄ

BOYGE, La., birž. 3. — Bal
tųjų govėda suėmė du jaunus 
negrus, Lee ir Davė Blackma- 
nus, brolius, ir pakorę abudu 
medin, sušaudė. Abudu neg
rai buvo niekuo nekalti, bet 
baltieji buvo įdūkę už tai, kad 
tų negrų brolis prieš savaitę 
laiko nušovė vieną policinin
ką, bandžius} jį suimti, bet 
ir pats buvo kito policininko 
nušautas.

I Atlantic and Factrtc Photo j

Senatorių subkomisija, kuri tyrinėja ieškančių nominacijos kandidatų į prezidentus kampa
nijų įplaukas. Iš kairės į dešinę: senatoriai Barkley. McMaster ir Steivver; Smith kampanijos 
manadžeris ir (tardomas) New Yorko gubernatorius Al Smith, kuris siekiasi demokratų nomi
nacijos.

Voldemaras esąs pa- Lenkijos Rumanijos 
vojingas Europos karo konferencija
taikai gaivalas

Britu užsienio reikalu ministe
ris dagi “įsitikinęs”, kad 
Lietuvos diktatorėlis pata
pęs “raudonas” ir esąs “Mas
kvos įnagis”

PARYŽIUS, birž. 3. — Pa
keliui į Tautų Sąjungos tary
bos mitingą, kuris pirmadienį 
[šiandie] prasidės Genevoje, 
Anglijos užsienio i reikalų mi
nisteris Chamberlain vakar at
lankė Paryžiuj sergantį Fran
cijos užsienio, reikalų ministe- 
rį Briandą. Del ligos, Briand 
šį kartą negalės dalyvauti ta
rybos susirinkime.

Britu užsienio ministeris 
kalbėjos su Briandu apie da
bartinę politinę situaciją Eu
ropoj, kuri nėra geriausia. 
Chamlieriain, visų pirmiau
siai, susirūpinęs padėtimi Pa
baltijy. Važinėdamas po Euro
pą, jis esąs įsitikinęs, kad Lie
tuvos ministeris pirmininkas 
Voldemaras, kuris turbut at
vyks į Genevą su skundais 
prieš Lenkiją, patapęs raudo
nas: Chamberlaiiuo įsitikini
mu, Voldemaras esąs nė dau
giau, nė mažiau, kaip Mask
vos įnagis ir, kaip toks, su
darąs tame Europos kampe 
pavojų taikai.

Maskva išvijo Berlyno 
laikraščio korespon

dentu
RYGA, birž. 3. — Praneša, 

kad sovietų valdžiai reikalau
jant, tapo atšauktas iš Mask
vos Berliner Tageblatt’o ko
respondentas Paul iSchaeffer.

Schaeffer buvo trejus metus 
Maskvoj ir tarp užsienio ko
respondentų ten buvo laikomas 
kaip geriausias sovietų vald
žios draugas.

Chicagai ir apylinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Nenusistojęs oras; nedidelė 
temperatūros atmaina; viduti
nis mainąsis vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
vidutiniškai 61° F.

šiandie saulė teka 5:16, lei
džiasi 8:19. Mėnuo teka 9:27 
vakaro.

Rumanijos karo viršininkai vy
ksta Varšavon tartis dėl ap
saugos n m sovietų Rusijos

BERLYNAN, birž. 3. — An
tradienį, birželio 5, Varšuvoj 
įvyks militarįnė Rumanijos ir 
Lenkijos konferencija. Konfe- 
rencijon į Lenkijos sostinę at
vyksta Rumanijos karo minis
teris gen. Dumerescu, genera
linio štabo viršininkas gen. 
Samsanovici ir vyriausias ka
riuomenės inspektorius gen. 
Magrarene, lydimi didelio šta
bo.

Lenkų ir Rumanijos karinin
kai nori koordinuoti savo mi- 
Jitarinius planus veiksmams 
rytų sienoj, kame jie mato 
reikalo ' stipriau apsisaugoti 
nuo savo kaimo f - Jsovietų 
Rusijos.

Šiaurės Kinų dikta
torius Čangas pabė

go į Mandžuriją
Sostinė Pekinas patenka Pietų 

Kinų nacionalistams, laimė
jusiems galų gale pilietinį 
karą

PEKINAS, Kinai, birž. 3. 
— šiaurės Kinų diktatorius, 
maršalas čang Tsolin, anksti 
šį rytą apleido Pekiną ir su 
savo turtais ir lydinčiomis 
sargybomis traukiniais išvyko 
į Mukdeną, Mandžurijoj.

Kada į Pekiną įeis čang 
Tsolino nugalėtojai, Pietų Ki
nų nacionalistai, dar nežinia. 
Jie veikiausiai .palauks, kol 
mandžurų armijos sugebės pa
sitraukti Tuo tarpu tvarkos 
sostinėj žiūrės tam tikras ko
mitetas, kurį maršalas čang 
Tsolinas ]>askyrė prieš pasi
traukimą į Mandžuriją.

Nugulėję Šiaurės Kinų ar
mijas ir išguję diktatorių iš 
Pekino į Mandžuriją, Pietų 
Kinų nacionalistai pagaliau pa
daro galą pilietiniam karui.

Kasyklų kompanija pa
sirašė su unija sutarti

HABBISBURG, III., birž. 3. 
— Wasson Coal kompanija, 
kurios dvejose kasyklose pa
prastai dirba 700 darfjininkų, 
pasirašė su unija kontraktą, 
paremtą Jacksonvillės algų su
tartimi.

T. Lyga bausianti 
Lietuvą dėl nesitai- 

: kymo su Lenkija
PARYŽIUS, birž. 3. — Rv- 

toj [šiandie] Genevoje susi
renka Jautų Sąjungos tary
ba. Nė Francijos užsienio rei
kalų ministeris Briand, nė Vo
kietijos užsienio ministeris 

Stresemann negalės dalyvauti; 
kadangi abudu serga. Briandą 
pavaduos Paul Boncour, o Stre- 
semanną — von Schubert, vo
kiečių užsienio departamento 
narys.

Svarbiausias dalykas, kurį 
šiam tarybos susirinkimui teks 
sudoroti, tai nubausti Lietuvą 
dėl nelaikymo savo prižadėji
mų, duotų gruodžio mėnesio 
sesijoje. Nežiūrint Lietuvos 
premjero Voldemaro prižadė
jimo pasirūpinti gražumu baig
ti ginčą dėl sienos su Lenki
ja, ligšiol nieko tuo reikalu 
nepadaryta. įvyko keletas kon
ferencijų, pirma Karaliaučiuje, 
paskui komisijų susirinkimai 
įvairiuose miestuose, tačiau be 
jokių vaisių.

Paul Boncour, Francijos at
stovas, pareiškė, kad jis rei
kalausiąs, idant Tautų Sąjun
ga pavartotų energingų prie
monių priversti Lietuvos dik
tatorių gerbti Sąjungą ir lai
kyti prižadėjimus, kuriuos 
Lietuva davus.

Jugoslavai atsiprašė 
Italų dėl riaušių 

Dalmatijoje
ROMA, birž. 3. — Gavus 

Jugoslavijos notą, kuria Bel
grado vyriausybė pareiškia ap- 
gailavimo dėl riaušių prieš ita
lus Dalmatijoje ir dėl užpuo
limo Italijos konsulatų Spala- 
te ir Sebenike, kartu siūlyda
ma atlyginimą tiek moralinį 
tiek materialinį, Italijos vy
riausybė laiko incidentą pa
baigtą.

TA VIETA JAM PATIKO PA
SIKARTI, IR PASIKORĖ

DAVENPORT, Ia.» birž. 3. 
— Prieš keletą dienų Tom 

Tracy, Pine Knoll sanatorijos 
pacientas, vienam savo drau
gui pasakė, kad tokia ir tokia 
vieta butų labai patogi žmo
gui pasikarti. Vakar vakarą 
rado Tracy ten pasikorusį.

Del sovietų Rusijos 
proponavimo Lenki-! 
jai pagrobti Lietuvą!
Maskva nugina lenkų delega

cijos Kaune paskleistą žinią, 
kad Rusija siūlius pasida
linti Baltijos kraštais

RYGA, birž. 3. [Chicago 
Tribūne koresp. Donaki l>ay.] 
— Sovietų ministeris Kaune, 
Aleksandras Arosev, įteikė 
Lietuves ministeriui pirminin
kui Voldemarui oficialią sovie
tų valdžios notą, kuria vėl 

išvelkami į viršų pranešimai 
apie tai, kad sovietų valdžia 
darius slaptų pasiūlymų pasi
dalinti Baltijos valstybėmis.

Notoj minima, kad per pa- , 
storąjį I^enkijos delegacijos 
vizitą Kaune derėtis dėl tai
kos sutarties su Lietuva, len
kų delegacija ipaleidus gan
dus, buk sovietų užsienio rei
kalų komisaras čičerinas pro- 
ponavęs lenkams pasidalinti 
tarp abiejų valstybių, tai yra 
tarp Lenkijos ir Rusijos, Lie
tuvą, Latviją ir Estiją.

Nevietai užtikrina savo drau
gingumą Lietuvai

Savoj notoj sovietų vald
žia užsigina niekados pana
šių pasiūlymų nedarius, ir už
tikrina Lietuvą sovietų vald
žios draugingumu.

Panašias notas sovietai pa
siuntė taipjau Latvijos ir Len
kijos valdžioms.

Lenkų užsienio reikalų mi
nisteris Zaleskis parašė atsa 
kymą į Maskvos notą, nugin
damas, kad lenkų delegacija 
lokių gandų neskleidus. Zales
kis dar pareiškia, kad jis esąs 
patenkintas, kad Maskva taip 
pat, kaip kad Lenkija, pripa
žįstanti Baltijos valstybių su- 
verenybę.

Kaip į tai žiuri Baltijos kraš
tų diplomatai

Tie Lenkijos ir Rusijos už- 
sigynimai Baltijos valstybėms 
įdomus dėl to, kad dar pir
mą kartą ir Varšava ir Mask
va suminėjo girdus apie sovie
tų užsienio reikalų komisaro 
čičerino planus. Tie girdai bu
vo toki, kad 1025 melais či- 
čerinas, keliaudamas į Gene
vą ir pakeliui sustojęs Var.ša- 
voje, proponavęs lenkams, kad 
Lenkija pasigrobtų Lietuvą ir 
tuo budu įsigytų Klaipėdos 
uostą ir latvių IJepojos miesr 
tą, o Rusija pasiimtų Ventpi- 
lę (Vindavą), Rygą ir Tali
ną (Revelį).

Lenkai atsisakė klausyti 
Maskvos gundymų pradėti ka
rą. Į staigų Maskvos dabar to 
projekto atgaivinimą jo nu
neigimu Baltijos diplomatai 
žiuri vien kaip į bandymą pa
aštrinti Lietuvos nedraugin- 
gumą Lenkijai ir tuo sutruk
dyti vedamas tarp tų dviejų 
valstybių taikos darybas.

Audra nubloškė trauki
nį; 1 užmuštas, 9 

sužeisti
STAiNBRIDGE, Que., Kana

da, birž. 3. — Audros verpe
tas pagavo ėjusį traukinį tarp 
Stanbridge ir Bediford, ir nu
bloškė nuo bėgių du sunkiu 
vagonu. Vienas pasažierius bu
vo užmuštas, devyni sužeisti.

PARYŽIUS, birž. 3. — Prem
jeras Poincare pasiūlė Alzati- 
jos deputatui Oberkirchui, kle
rikalui, užimti kabinete pami- 
nistrio Alzatijos reikalams vie
tą. Oberkirch’as pasiūlymą pri
ėmė.

Lietuvos žinios.
Lenkai leidę lietuvių 

seminarijų Vilniuje
VARŠUVA, geg. 16. [Elta].
“Pato” žiniomis, Lenkijos 

švietimo ministeris leido Vil
niaus “Kultūros” draugijai ati
daryti nuo kitų mokslo metų 
Vilniuj mokytojų seminariją su 
lietuvių dėstomąja kalba.

Paštininkas peršovė 
ginklų pardavėja

KAUNAS. — Šiomis dieno
mis žemiatkiemio paštininkas 
Jukštys nuėjęs pas Naujokienę 
pirkti revolverį. Naujokienė už
taisytą revolverį padėjo ant 
stalo. Jukštys jį paėmė, ištrau
kė šovinius, bet nepastebėjo, 
kad vienas liko vamzdy. Pa
spaudė gaiduką ir kulka patai
kė į Naujokienę, kuri tuojau 
mirė. Paštininkas suimtas ir 
padėtas Šilutės kalėjiman.

Kiek buvo ir kiek da
bar yra mokyklų 

Lietuvoj
KAUNAS. — Prieš kara Lie- k 

tuvoje buvo 8 aštunklasės gim
nazijos, dabar yra 48. Viduri
nių ir aukštesniųjų mokyklų 
buvo 37, dabar 117, ir pradžios 
mokyklų buvo 175, dabar yra 
2367.

Ko Latvių Užsienio mi
nisteris buvo Lietuvoj

Prekybos sutartis su Latvija. 
Derybos su Lenkija.

RYGA, geg. 19 [MVž].
Latvijos užsienio reikalų mi
nisteris Balodis pareiškė spau
dai, jog Kaunan jis važinėjęs, 
kad patvirtintų abiejų tautų 
bendradarbiavimą ir solidaru
mą.

Be to Balodis tarėsi su Vol
demaru prekybos sutarties su
darymo reikalais.

Balodis užproponavęs du pro
jektus: laikinos sutarties, kaip 
I>atvijos su Estija, ir sutarties 
su tarifų nustatymu. Voldema
ras pareiškęs, kad tokios sutar
ties sudarymas atimtų daug 
laiko, kurio Lietuvos vyriausy
bė, vesdama derybas su Lenki
ja ir Vokietija, neturinti.

Balodis mano, kad sutarties 
klausimo išrišimas gali užsi
tęsti iki rugpiučio mėn., kad 
Lietuva baigsianti derybas su 
Lenkais.

Sovietų karo šnipai 
Latvijoje

Tardymas užbaigtas. — Fašis
tai lankė šnipų lizdą

RYGA. [Lž]. — Tardymas 
sovietų šnipų byloje yra už
baigtas. I^atvijos užsienių rei
kalų ministerija raštu pranešė 
sovietų atstovybei apie jos tar
nautojo Lange suėmimą. So
vietų karo atašė Sudakovas ap
leido Latviją. Suimtųjų tarpe 
yra kapitonas Zandbergas, Lac- 
plesiso ordeno kavalierius, pasi
žymėjęs savo fašistine tautine 
nuotaika.

“Socialdemokrato” žiniomis, 
šnipų lizdo laikytojos Onos 
Binža vakaruškas dažnai lan
kydavo ir buv. Latvijos karino 
menės vadas generolas Rad 
zinš.

i
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Namai ir Žemė
Lietuviu Nekilnojamo Turto Taryba 

Incorp. 1925 m. bal. 12 d.

J. Yuškevičius, pirmininkas, 3647 Archer avė. Te). Laf. 4195
V. M. Stulpinas, sekr., 3255 S. Halsted St. Tel. Victory 6122
A. N. MASULIS, Iždininkas — 6641 So. Westem Avė., Kepublic 5550

Kodėl žmons skolina 
pinigus?

Man tenka sutikti asmenų, 
gana pasekmingų gyvenime, 
kurie žiuri į paskolą, kaipo ne- 
išvengtiną nelaimę. Supranta
ma, kad tai nėra teisinga pa- 
žvalga, kadangi šių dienų biz
nis be paskolų negalėtų gyvuoL

Farmeriai skolina nemažai 
pinigų ir užmorgičioja savo 
žemes tam, kad įsigyt įrankių 
ir pagerinti ūkį. Tuo budu 
ūkininkas gali daugiau paga- 
mint maisto ir tuo budu patar
nauti pasauliui. Čia skolini
mas prisideda prie gamybos tų 
daiktų, kurių kiekvienas musų 
reikalauja. .

Antras svarbus skolintojas 
yra kontraktorius arba staty
tojas. Jis ne stato namų iš- 
imitnai savo pinigais, nes jų 
jam neužtektų; jis panaudoja 
tik dalį; kiti skolinami ant 
mortgičių. Chicago ir New 
New Yorkas išbudavotas sko
lintais, svetimų pinigais. Ban
ką iir kitokios įstaigos, padė
damos jam, suteikia galimybės 
pastatyt namus, dirbtuves, 
viešbučius, krautuves, teatrus 
ir 1.1.

Sekanti asmenys, kurie sko- 
lin ayra o|>eruotojai ir i n ves to
riai į nekilnojamą nuosavybę. 
Paimkim žmogų, kurs verčias 
real estate, kuo daugiau namų 
jis apipirks su savo kapitalu,! 
tuo daugia,u pelno jis grauš. Jis’ 
nenori pirkti namo tai, kad jis1 
būt pilnai išmokėtas. Tas rei
kalauja per daug pinigų. Jis 
todėl ima ir paskolina ant mor
gičių. Jis ieško gauti kuodi- 
džiausią pirmą morgičių; pas
kiau eina kitur ir prašo antro. 
Tas jam pilnai apsimoka daryt, 
nes pinigą daro, skolindamas iš 
kitų. eJigu jis turi namą, kurs' 
neša gryno pelno 10 nuoš. ir 
gali paskolinti 50 nuoš. namo 
vertės mokant 5 nuoš., tai ne
sunku pastebėti, kad likusioji 
jo pinigų pusė neš 15 nuoš. 
pelno. Tokiu budu jis padidi
na savo įeigas imdamas ant 
morgičių paskolas. Galite patys 
apskaitliuoti. Daleiskim namas 
kainuoja $100,000, grynos į- 
plaukos $10,000 j metus arba 
10 nuoš. Tegul dabar savinin
kas paskolina iš ko nors $50,- 
000, 5 nuoš. ir užmoka tą nuo- 
šimt įsumoje $2,500. Atlikus 
tą jo kišeniuj atsiras $7,500 
gryno pelno arba 15 nuoš. už 
jo investuotus $50,000.

tų, ku- 
ir kitus 
Kuomet 

namus tose 
nestovi.

M. Stulpinas, ir kur randasi jo 
ofisas. Jeigu savo ofiso netu
ri, tai prie kokio ofiso priklau
so. Jeigu to negali arba neno
ri parodyti, tai su tokiu paukš
čiu biznio nedarykite.

Norėdami sužinoti kas yra 

Lietuvių Real Estate Tarybos 
nariu skaitykite “Namai ir že
mė skyrių “Naujienose”, kuris 
telpa panedčliais.

žemiau seka vardai pavardės 
ir antrašai realestatininkų, ku
rie priklauso prie Lietuvių 
Real Estate Tarybos ir yra 
verti laisitikėjimo. Lietuviai 
realestatininkai visur prisideda 
prie Chicagos lietuvių visuome
niškų įstaigų palaikimo ir dėlto 
drįsta kreipties prie lietuvių 
visuomenės, kad darant biznį 
namų pirkimo ar pardavimo 
srity j visados duotų pirmenybę 
lietuviui realestatininkui, negu 
kitataučiui. Laikykimės seno 
obalsio, Savas pas Savą. Taip 
darydami pagelbėsime gyventi 
vieni kitiems, ir pagelbėsime 
patys sau. Juk mes lietuviai, 
kada prisieina kokis visuome
niškas veikimas, nei aukų nei 
darbų negauname paramos nuo 
svetimtaučių, bet visad kreipia-

Plienas mažesnėj 
statyboj

Ar galima naudoti plieną 
dencijų rėmams?

rezi-

Nelabai seniai Gary, Ind. ta
po užbaigta statyti visa eilė 
triobesių, kurių rėmus arba aiš
kiau kalbant kaulus sudarė 
plienas. Taip kaip “scyscrape- 
ry” pirma silieja didelius plieno 
gabalus, o paskiau tik užpildo 
protarpius plytomis.

Naudojimas plieno 
nėra naujas dalykas, 
ten vis tenka įdėti 
stulpas ar ką kitą,
vartojimą norima tik praplatin
ti. Stiprumo žavtilgki, šitas 
būdas yra tinkamesnis už seną
jį, nes nei audra, nei žemės 
drebėjimas, nei pagaliau papra
sti gamtos apsireiškimai taip 
lengvai neįstengs sugriaut.

Beto jie 
sos dalys 
dirbtuvėje 
į vietą.

namuose 
šen bei 
geležies 

Dabar tą

MAŽESNI SAVININKAI

Dabar paimkim skaitlingiau
sią grupę žmonių, kurie taupo 
kas savaitę po $5, $10 bankuo
se, kad vėliau nusipirkus nuo
savybę, 
namą 
pusę 
reikia i 
tu r.

Bankai noriai 
na, nes žino, kad pinigai 
žus. Paskiau kuo 
žmonės turės, nuosavybių 
greičiau vystysis apielinkė, 
tys bankai ir miestai.—P.

Paprastai 
turėdami 
kapitalo, 

skolinti iš

j ie perka 
trečdalį arba 

Likusiuosius 
kur nors ki-

tuom aprūpi- 
ne- 

daugiau 
tuo 
pu-

Reik suprast vietų
Statant apartmentą kelioms 

šeimynoms

Daug yra vietų, kur galima 
būt pastatyt didesni triobesiai, 
kadangi lengva išnomuoti. Ta- 
čia užmonės testato tik vieno 
ar dviejų aukštų namukus; o 
ten kur pilna tuščių flatų, tai 
žiūrėk, keli iškarto budavoja 
milžinus namus. Tie žmones

A. Berzinskis, 6312 So. Wes- 
tern Avė., Chicago, III.

“Bet kurioj vietoj sudavė Brono Belunskis, 809 W. 35 
jums automobilius?” paklausė St., Chicago, 111.
agentas, “žinai”, atsakė nuken- A. M. Butchas, 216 Wood- 
tėjusi jauna moteris, “jeigu aš side Rad, Riverside, 111. 
bučiau nešiojus leidimo lentelę ! C. 
(license plate), tai ji būt smar- 2437 
kiai apdaužyta....” J.

PO NUOTIKIO

35th
Western

CRANE STATYS NAUJĄ 
DIRBTUVĘ

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Vaikščiojant tyliose 
kapinėse

pilnai neįsivaizduoja, ką jie 
daro.

Chicagoj dabar yra daug vie
tų kur žmonės ieško butų, bet 
negali gauti* žemė ir staty
bos darbai ten nėra brangus.

Kadangi rendos gana aukš
tos, tai statytojas gali daryt 
įvairias kombinacijas kas dėl 
kambarių didumo bei sugrupa
vimo arba apšildymo.

Nėra reikalo paisyti 
rie nuolat baido save 
žemės nupirkimu, 
žmonės pastato
apielinkėse, jie tušti 
Tas pats ir su bizniu. Naujose 
vietose įsisteigę krautuvės — 
nesiskundžia ir su rendomis 
perdaug nesidera.

Nusipirkę arba manantys 
pirkti lotus turi aptys apgal
vot arba užeit pas patyrusį 
nekilnojamos nuosavybes agen- mės prie savųjų biznierių. Jei- 
tą ir pasiteiraut- kokis rųšies ulietuvių
namas tiktų toje vietoj. Jeigu į kad lietuviai 
toka pinigų, tai šiais laikais 
pasiskolinti nėra sunku. Tuš
čias lotas apsimoka tada laikyt, 
jei yra aiškių žymių, kad neto- lietuvių biznierių ir remti juos, 
limoj ateity vieta gerokai pa
brangs.—G. Lucas.

yra ekonomiški. Vi- 
gali būt padarytos 

ir iš ten atgabentos

visuomenė nori, 
biznieriai remtų 

visokias visuomenės įstaigas, 
tai tą patį visuomenė, kada jai 
yra reikalas, turi kreipties prie

35,000 akrai miškų 
Cook apskričio 

nuosavybėj

bet ne svetimtaučius.

Lietuviai realestatininkui no- 
| r itobulinti patarnavimą lietu
vių visuomenei, ir per tai turi• >• • j • viu visuomenei, n per taiChicagos Lietuvių | sutvf,.ę viršminėtų Tarybą.

Real Estate Ta 
ryba Kiek išleista namui

Chicagos Lietuvių Real Es- J 
tate Tarybos tikslas yra labai I 
prakilnus ir vertas plačios lie- j 
tuviui visuomenės Chicagoj do
mės. Lietuviai r___________
yra susibūrę į taip vadinamij 
Tarybą dėl geresnio kontrolia
vimo savo narių, idant jie tei
singai ir gražiai patarnautų 
sav obroliams lietuviams, per
kant ar pardupdant namus, lo
tus ir farmas, arba mainant 
tas nuosavybes: namus ant far- 
mų, farmas ant namų, ir t.t.' nustatyt bendros taisyklės. Ta-

Klausimas dar nėra išrištas 
■ apie tai, kiek gali mokėti už 
1 namą vidutiniai uždirbąs as- 

^estet’ininkaii"1110- kurs neturį sute“P*3 nei 
i puses pinigų. Daug kas pri
klauso nuo aplinkybių. Vienas 
ir tas pats žmogus nevienodai 
uždirba ir nevientf(įū-*i^Thidžia. 
žinome daug atsitikimų, kad 
tie, kurie uždirba ir gerus pi
nigus dažnai eina skolinties iš

Cook apskritys, kurio centrą 
ir širdį sudaro Chicagos mies
tas per penkioliką pastarųjų 
metų yra supirkęs apie trisde
šimts penkius tūkstančius akrų 
miškų žmonių reikalams.

1913 metais, Illinois General 
Assembly priėmė įstatymą, su
lig kurio buvo pradėta organi
zuoti miškų supirkimo (forest 
preserve) komisijas.

Dabar, kuomet minėta skait
linė jau pasiekta, kyla reikala
vimas, kad Cook apskrity^ pa
didintų ją iki 40,000 arba 50,- 
000 akrų.

štai dėl ko ir yra sunkoka

Jeigu pasitaiko, kad kokis real- 
estetininkas padaro skriaudą 
sav okostumeriui ir yra nariu 
Lietuvių Real Estate Tarybos, 
ta itokj narį Taryba, perspėja, 
kad jisai pasitaisytų, ir atly
gintų padarytą skriaudą.. Jeigu 
to nepadaro, tai išbraukia iš sa
vo narių tarpo, ir pasirūpina, 
kad tokis agentas neturėtų 
teisės daryti biznį.

Todėl Chicagos lietuviai, ku
rie manote, pirkti, parduoti, 
mainyti, arba statyti namus, 
visados paklauskite tokio real 
estate agento, arba kontrakto
riaus ar jisai priklauso prie 
Lietuvių Real Estate Tarybos. 
Jeigu nepriklauso, tai jokio biz
nio su tokiu agentu arba kon- 
traktoriu nedaryti.

Yra daug tokių šalygatvių 
paukščių, kurie eidami per sta
bas, tankiai iškoneveikia vieti
nius realestatininkus, perstaty- 
dami juos sukčiais, plėšikais ir 
tam panašiais vardais, prižadp 
už mažesnį nuošimtį dirbti ir 
žmogelį prikalbėjęs 
pina į tokį kartais 
tas pirkėjęs vėliau 
visus tam biznyje 
realestatininkus. Nuo tokių ne
patyrusių be sąžinės real estate 
agentų, kaip paprastai žmonės 
vadina, nukenčia labai daug ge
ri ir sąžiningi realestatininkui.

Todėl, kad apsaugoti gerą 
realestatininkų vardą ir kad 
suteikti teisingą ir gerą patar
navimą savo broliams lietu
viams, ir yra įsteigtu Lietuvių 
Real Estate Taryba. Darydami 
kokį biznį su lietuvių real es
tate agentu reikalaukite jo pa
rodyti ar jisai turi Illinois 
State Llcence, ir Lietuvių Real 
Estate Tarybos kartą su para
šu Tarybos prezidento Joseph 
Yuskewitz, ir sekretoriaus V.‘ir su tam tikrais nuostoliais.

čiau apytikriai imant, nennusi- 
dėsim prieš tiesą paduodami 
skaitlines: 1) Metinės įplau
kos ir 2 kokio brangumo namą 
jis gali drąsiau pirkti.

$8,000
$9,000

$11,000 
$15,000

Garantija namų 
pirkėjams

—

Vienas Milwaukee nekilnoja
mos nuosavybes pardavėjas ir 
statytojas rado reikalo išduoti 
kiekvienam naujam savininkui 
raštišką garantiją, kad namas 
yra atsakančiai pastatytas. Ga
rantija apima tris metus laiko.

$3,000
$3,500
$4,000

Užbaigt transak 
ciją

“Closing the t)eal” ir jo 
svarbumai

Praneškit naują 
adresą

vargą, kad 
keikia jį ir 

esančius

Chicagos Pašto Įstaiga, norė
dama patiekti kuogeriausį pa
tarnavimą žmonėm, ypač pa
vasario laiku, kuomet žmonės 
maino savo butus, . atsiuntė 
“Namų ir žemės” skyriui tokio 
turinio laišką:

- Jeigu Tamstos atsilanky- 
tumet į paštą, tai nusistebėtu- 
met kiek daug siuntinių yra 
neįteikta dėl to, kad žmonės 
kraustus į naują vietą, neįteik
dami paštui adreso. Čion įde- 
dam straipsnelį, kurs aiškiau 
pasakys, kokiu budu tą truku
mą pašalinti...”

Iš savo pusės, mes patariam 
kiekvienam skaitytojui praneš
ti 
kad

ir 
kil

tik

paštui savo naują adresą, 
išvengus daugelį keblumų.

Kelios sveikos 
mintys

Paprasti rezidencijų lotai, 
vartojami yra turtas, 

virsta
kuomet
kuomet laikomi tušti
skola.”

“Perdidlei ‘improvents’ ant 
loto yra blogiau negu permaži.”

‘‘Biznio centrai, sykį įsistei
gia, retai tesikeičia.”

“Kuomet apielinkė eina že
myn, parduok nuosavybę, kad

žinoma Crane kompanija 
pradėjo statyt dar vieną trio- 
besį prie dabartinės dirbtuvės 
41 gatvė ir Kedzie Avė. Jis! 
bus dviejų aukštų ir skiriamas 
inžinierijos reikalams. Kainos 
apie

W.

W.

$400,000.

Klausimai

•18th

35th

35th

A. Beacham (Bičiūnas), 
W. 69th St,, Chicago, III. 
S. Czaikauskas, 1110 W. 
St., Chicago, III. 
Dargis, 6312 S.

Avė., Chicago, III.
S. J. Dargush, 807

St., Chicago, 111.
John Dovidaitis, 724

St., Chicago, III.
S. L. Fabian, 809 W.

St., Chicago, III.
A. Grigas, 3114 S. Halsted 

St., Chicago, III.
W. Gritenas, 3241 

ted St., Chicago, UI.
N. C. Krukonis,

Haslted St., Chicago,
B. Kazanauskas,

Papuošimo dienoje, gegužės 
30-tą, vaikščiodamas kapinėse, 
žiūrėdamas į puikius pamink
lus ir skaitydamas jų užrašus, 
suradau daug ir savo pažįsta
mų, kurie nesenai vaikštinėjo 
kartu su mumis, priklausė toms 
pačioms organizacijoms, dali
nosi su mumis mintimis, džiau-«« ........ .  ............

So. Ilsite-' ^si pasaulio gražybėmis ir
I *11 V

Tekniška dalis real estate 
praktikos, j kurią pirkėjas ir 
pardavėjas mažai tekreipia do
mės, yra “užbaigimas” arba iš
rišimas tūkstančio mažų 
svarbių legališkų dalykėlių, 
rie sukasi apie nuosavybę.

Paprastas asmuo, kurs
retkarčiais susiduria su šiuo 
klausimu, negali surašyt doku
mentų, Reikalinga gero ir siste- 
matiško patyrimo.

Peržiūrėjimas abstrakto yra 
būtinas tam, kad* išaiškinti ko
kios klintys, skolos arba bylos 
užvestos arba uždėtos ant nuo
savybės, 

s < *

Tiktai žinodami, kaip pri
rengti popierius, galime išdrįs
ti pervesti nuosavybę kitam. 
Kiekvienam teisme rasime už- 
rekorduota begales . atsitikimų, 
kur dėl netinkamo raštų su
statymo žmonės negali išsipai
nioti.

Pažinimas įstatymų yra pir
maeilės svarbos. Tas pats apie 
taksus,, • morgičius ir tt.

Pereitos savaitės 
biznis

Nekilnojamos nuosavybės biz- 
is pereitoj sąvaitčj reiškiasi

V • •šiaip;
Transportuota 2,Q84, $2,246,338
Morgičių 2,711 30,434,896
Leidinių statyt 223, 9,025,700

apgailestavo žmonių vargą.
Puošimo dienoje randame 

daug naujų kapų, kame ilsisi 
žmonės, kurie dar visai nese
nai kartu su mumis svajojo, 
dirbo su didžiausia energija, 
nesitikėdami, kad taip trumpu 
laiku reikės jiems palikti visą 
užbrėžtą darbą, palikti savo 
mylimuosius ir draugus ir at
sigulti tyliose kapinėse.

Aš, vaikštinėdamas ir mąs
tydamas apie visą tai, lyg per 
miglą pamatau Rozalijos Sin-

So.

w.
»twi 23rd Place, Chicago, <1 J ’h 1 "* jPasakykit man ar 

moka dažyt sienos popierius. ■ 
Aš norėčiau pakeisti spalvą, 
jei tai būt galima. —J. K.

Ats. Musų nuomone — ne
apsimoka. Viena, kainuos gana! 
daug, o antra — nekaip atro
dys.

Klaus. Mes planuojam pasta- st., Chicago, III. 
tyt namą sulig plano, kurį jau į i 
turime. Aš turiu skaitlines sted St., 
gautas iš kontraktoriaus. Bet B. A. 
kitas kontraktorius sakos duo- Western 
siąs geresnes sąlygas. Kokiu i A. N. 
būdu tai patikrinti? —K. Western

Ats. Jus negalit patikrinti, 
jei nesat apsipažinę su medžia
ga ir statymo budais ir neži
not skirtumų, -tarp įvairių me
chaniškų įtaisymų, kaip šildy
mas ir vandenio tūtos. Mes 
spėjam, kad tie planai, kuriuos 
jus turit yra bendri. Bet to ne
užtenka. Reikalinga dar smul
kesnių specifikacijų.

Musų patarimas yra toks: 
pamirškit tuos planus ir kreip- 
kities prie kurio nors dalykų 
žinovo.

Kl.
Hal-

3251
III.
2247 
III.

Anton Kairis, 3313 So.
sted St., Chicago, 111.

S. P. Kazwell, 6312 S. West- 
' em Avė., Chicago, III.

John Kučinskas, 2221 W. 22 
St., Chicago, 111.

M. J. Kiras, 3335 So. Halsted

Chicagos Lietuvių
Real Estate Ta

ryba auga

1928 se- 
realeste- 

Kiras, iš 
lietuvių

George Lucas, 3255 So. Hal- kevičienės kapo ^ražų pamink-

A. K.

So.

So.

111.
59th

Lea-

ią. Nustebau. Prisiartinu. Mą- 
; stau, kas galėjo pastatyti jai 
tokį paminklą? Man bestovint, 
ateina prie to paties paminklo 
jaunas vaikinas ir mergaitė, 
ir žiūrėdami į paminklą jie gai
liai apsiverkia.

Chicago, III.
Lemont, 6312

Avė., Chicago, 111.
Masiulis, 6641
Avė., Chicago, III.
Masiulis, 6412

Campbell Avė., Chicago,
K. J. Macke, 2436 W.

St., Chicago, III.
J. Mackiewich, 2342 S.

witt St., Chicago, III.
J. Namon, 2418 W. Marųue- 

tte Road, Chicago, III.
Frank Pupin, 2436 W. 59th

St., Chicago, III.

M. Rozenski, 6312 S. West-
ern Avė., Chicago, 111.

John Rekash, 901
St., Chicago, III.

V .M. Stulpinas,
Halsted St., Chicago,

August Saldokas, 4034 
cher Avė., Chicago, Ilk

J. H. Sidaras, 807
St., Chicago, III.

K. Širvys, 807 W.
Chicago, 111.

Leo Švėgžda, 4917
St., Cicero, III.

J. Sinkus, 6959 S. Halsted

W. 33rd

3255
III.

So.

Įstojo į Lietuvių Real Estate 
Tarybą Geg.-May 4, 
nąsis ir pasekmingas 
tini n kas ponas M. J. 
seniausios Chicagos
kolonijos Bridgeporto. P-as M 
J. Kiras laiko savo ofisą po No. St., Chicago, III. 
3335 So. Halsted St., Chicago, 
III. Jisai užsiima namų staty
mu, real estate, ir teikimu 1-st 
ir 2-nd mortgičių. P-no M. J. 
Kiro asmenyje, Lietuvių Real 
Estate Taryba, laimėjo didelį 
expertą real estate biznyje.

Kitu nauju Lietuvių Real 
Estate 'Karybos nariu patapo 
p-as C. A. *Beacham, (Bičiū
nas) 2437 W. 69th St., Chica
go, III. Jisai yra jaunas vyras,1 
gimęs Chicagoje ir žymus poli
tikierius Marųuette Park lietu-' 
vių kolonijoje. Kaipo iš jauno 
ir energingo biznieriaus, Lie
tuvių Real Estate Taryba tiki
si daug naudingo pasidarbavi
mo dėl Tarybos labo.

V. M. Stulpinas, 
L.R.E. Tarybos Sekretorius.

NARIAI CHICAGOS LIETU
VIŲ REAL ESTATE TARY

BOS

E. W. Baks, 4358 S. Spaul- 
ding* Avė., Chicago, 111.

................... ■ ■» " — 
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Itehlng Skili
tįuicMy Relieved
Don’t suffer with Eczema, DandruH, Pim 
plės, Blemishe* and other annoying akin 
irritations. Žemo antieeptic liąuid is the sale 
eure way to relief. Itehlng often disappeare 
ovemight. Splendid for Sunburn and Poieon 
Ivy. Ali druggists 35c, 60c, $1.00

žemo

W. 18th

18th St.,

W. 14th

nėra

jaunuolių: kas pastatė šį pa
minklą? “Mes pamatėm, čia 
guli musų motina. Motinai mi
rus, tėvas išvežė mus Lietuvon. 
Mes ten, būdami maži, tarna
vome ūkininkams. Kiek vėliau 
vienas musų giminių atsiėmė 
mus. Mes sugrįžome Ameri
kon.”

Klausiu kaip senai jiedu su
grįžo. Atsako, kad mergina su
grįžusi kiek pirmiau kaip me
tai laiko, o vaikinas
nei metų laiko. Paklausiau ko
kio amžiaus jiedu yra. Pasa
kė, kad vaikinas 18 metų, o 
mergaitė šešiolikos.

Smag'u ir liūdna buvo, kad 
tokie jauni vaikai taip rimti ir 
kartu neužmiršta savo motinos 
kapo. Prisiminė man daina 
“Užmiršai tėvų kapus”; ne vie
nas musų esame pamiršę tėvų 
fcapus.Į Turėtumėm imti pa
vyzdį iš šitų jaunuolių, Jono ir 
Julijos Sinkevičių, kurie, taip 
nesenai atvykę į šią šalį, pasi
rinko geriausią užduoti — 
statyti ant motinos kapo 
minklą, papuošti jos kapą 
papuošimo dienai.

Garbė jiems. Pastatyįis
minklas stovės daugelį metų 
jų pačių ir kitų atminimui.

—J. Grigaitis.

So.8252 
Iii.

W.

C. P. Suromskis,
Halsted St., Chicago,

M. J. Tananevich,
18 th St., Chicago, Iii

A. Vizbaras, 6409 S. Kedzie
Avė., Chicago, III.

Frank Young, 2205 W. 22nd
St., Chicago, III.

Joseph Yushkiewitz, 3647
Archer Avė., Chicago, III.

Joseph M. Judickas, 2342 S.
Leavitt St., Chicago, III.

V. M. Stulpirias,
L.R.E.T. Sekretorius.

pa- 
pa- y • • šiai

pa

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5
Turiu 43 metų patyrimą gydyme chroniškų ir naujų ligų. Jei kiV 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankyki t 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 7:80 vakaro. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

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

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

i
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’mo, kitais žodžiais špinakai į-

MUSŲ MOTERIMS
.............................~ Veda Dora Vilkienė-—**-■ ' ■■ ■

SRIUBA Iš MORKVŲ

1 Vidutinis svogūnas
2 šaukštai sviesto
2 puoduku smulkiai supiaus- 

tytų virtų morkvų
puoduko baltos duonos 

trupinių
1 kvorta sriubos iš vištienos
1 šaukštukas druskos
Truputį pipirų
1 puodukas saldžios Smetonos 

arba milko.
1 šaukštukas cukraus.
Virk supiaustytus svogūnus 

svieste; žiūrėk kad nepasidary
tų rusvi, bet paliktų balti. Pri
dėk duonų, trupinius, sriubą, 
druską, pipirus ir cukrų. Virk 
ant mažos ugnies 20 minutų. 
Pridėk virtas morkvas ir m ii ką. 
Duok užvirti. Paduok karštą.

GREITA BULVINĖ SRIUBA

Galima padaryti bulvinę sriu
bą labai greitai sekamai:

1 kvortą pieno
1 puoduką sutarkuotų bulvių 
1V» šaukštuko druskos
2 šaukštukus sviesto arba ki

to riebumo
Kelis lašelius cibulių sunkos.
Įdėkite sutarkuotas bulves j 

pieną, ir kaip tik pradės virti 
įdėkite riebumą, druską ir ci
bulio sunką. Ypatingai vai
kams ši sriuba yra labai gera.

(FLIS).

ŽALIOS PUPOS DAŽALE

2 kvortos šviežių, žalių pupų 
puoduko milko

Yą puoduko vandens

MADOS

3291—Labai patogi ir graži suk
nele. Galima siūdinti iš paprastos 
arba geresnės, šilkinės materijos. 
Sukirptos inieris 16 ir 18 metą, 
taipgi 36, 38, 40 ir 42 colių per 
krutinę.

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

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

Naujienos Pattem Dept

1739 S. Halsted St., Chicago, III.
Čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No----- --------
Mferos ______ ______  per krutiną

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir vaisi.)
y

2 šaukštu sviesto
Nuplauk ir nuvalyk pupas. 

Virk vandeny su druska 30 mi
nučių. Kaip pupos bus minkš
tos, prisuk ugnį ir tegul van
duo nuverda. Užpilk milką ir 
sudek sviestą. Duok užvirti. 
Padūko karštus prie mėsos.

MĖSA IR ŠPINAKAI

3 šaukštai tarpyto sviesto
2 šaukštai miltų
1 šaukštukas druskos 
i/h šaukštuko pipirų 
% puoduko milko arba sal

džios Smetonos.
1 puoduką baltos duonos tru

pinių apipiltų tarpytų 
sviestu.

%-pouduko milko atskiesto 
su:

% puoduko vandens arba 
sriubos iš vištienos

V” kvortos vritųi špinakų
*/2 kvortos virtų špinakų
Ištarpyk sviestą, dadėk mil

tus, pipirus ir atskiestą milką. 
Maišyk pakol užvirs, pripilk 
sriubos ir duok vėl užvirti. į 
molinį indą, dėk eilėmis vištie
ną arba virtos veršienos nuo 
šalto kepsnio, apipilk kiekvieną 
eilę dažahi ir taip padėk pilną 
indą. Ant viršaus užpilk duo
nos trupinius. Kepk pečiuje 
pakol viršus gerai parus. Pa
duok karštą.

SENOVIŠKAS RYŽIŲ 
PUDINGAS

Gražiai nuplauk šaukštą ry
žių ir įdėk į kvortą pieno, pri
dėk trečią dalį puoduko cuk
raus ir aštuntą dalį šaukštuko 
muskatinio riešuto (nutmeg) | 
arba cinamonų, ir vieną šauks-j 
tuką druskos. Kepk pečiuje 
per dvi arba tris valandas, tan-, 
kiai maišant. Jeigu po valiai 
kepa, pienas sutirštėja ir ry
žiai išsipučia kelis kartus savo 
originališko didumo. Jeigu dvi
gubai ryžių vartota, tai nereik 
taip ilgai kepti, nes ryžiai pa- 
tirštins pudingą, bet pudingas 
nebus toks smetonuotas. Kar
tais galima pridėti puoduką ra- 
zinkų. (FLIS).

APELSINŲ APCUKRAVIMAS
KEKSAMS

1 kiaušinio baltymas, gerai 
suplaktas

Sutarkuota vieno apelsino 
žievė

1 šaukštas apelsinų sunkos 
ll/2 puoduko cukraus 
Truputį druskos * 
Pusė šaukštuko citrino sun

kos
1 šaukštukas šalto vandens.
Sumaišyk vandenį su kiauši

nio baltymu ir gerai išplak. Iš- 
lengvo pridėk Iteveik visą cuk
rų, irgi plakant su šaukštu. 
Įdėk sutarkuotą apelsino žievę, 
apelsino ir citrino sunką ir lie-
kamą dalį cukraus, vėl plak pa
kol bus gana tirštas, kad už
dėti ant kekso. (FLIS).

KAIP VIRTI ŠPINAKUS BE 
VANDENS

Jeigu špinakai netinkamai 
virti pameta beveik pusę savo 
geležies ir vitaminų, špinakus 
reikia šeimynai duoti su kokia 
nors kita daržove, nors ketu
ris sykius į savaitę.

Daugelis žmonių nemėgsta 
valgyti špinakus todėl, kad šei
mininkės nemoka gerai nuplau
ti, arba kad jos per ilgai verda 
ir i>er daug susileidžia.

Reikia špinakus ypatingai 
gerai nuplauti, lapas po lapeliu, 
patartina plauti šiltame vande
nyje.

Po nuplovimui reikia įdėti 
špinakus į puodą, daugiaus van
denio nepridėti, bet tik tegul 
pasilieka vanduo nuo nuplovi-

dėti į puodą drėgni po nuplo
vimo. Reikia virti tik dešimts 
arba penkiolika minutų arba j 
pakol suvysta ir tampa minkšti.' 
Reikia maišyti špinakus su ša-,
kūtėmis. Nereik vartoti labai 
karštą ugnį.

Kaip špinakai jau minkšti, 
reikia nuimti nuo pečiaus, tru
putį sukapoti ir įdėti druskos, 
pipirų ir sviesto. Verdant van
duo išgaruoja, bet jeigu kiek 
nors pasiliktų puode, tą vande
nį galima vartoti sriubai, taip 
kad špinakų mineralai ir vita
minai vistiek bus suvartojami. 
Jeigu puodas neuždengtas špi
nakai laiko savo gražiai žalią 
spalvą. (FLIS).

Šeimininkėms 
patarimai

Tankiai vartok apelsinų sunką

Apelsinų sunką žmogui pri
stato svarbios medžiagos, kuri 
labai reikalinga tinkamam au
gimui ir sveikatai.

Gydytojai rekomenduoja duo
ti apelsinų sunką kūdikiams,' 
vaikams ir net paaugusiems, j 
Galima vartoti apelsinus kokioj 
nors formoj prie kiekvieno val
gio.

Kas ryt pusryčiams gerai 
duoti visiems apelsinų sunkos. 
Vidurdieny vartok iš apelsinų 
kokį nors gėrymą. Pratink ger
ti apelsinų sunką kuomet pa
vargę arba ištroškę pareina iš 
mokyklos. Ligoniams duok ir
gi apelsinų.

Darant iš drebučių (jello) 
dezertus, dėl geresnio skonio 
pripilk tyrą apelsinų sunką.

* [FLIS]

Pirkit nuo mueų olecllo kai- 
nonila. Copper coli raalnla 411- 
dytuvaa TirturSa boileriui. 
Z6.HS Klauskite Pono Muail.

Peoples Plumhing & 
Heating SuppJy C^.

400 Mllwaukee Avė., 
461 N. Haleted 8t. 

Haytnarket 007fi—0070

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. YUŠKA & C0.
4604 S’o. Paulina St., Chicago, III.— ■■ /

..... -JI.......... .. .................

TEISINGAS 
PATARNA

VIMAS
Perkam, parduo
dam ir mainom na
mus, lotus, farmas, 
taipgi ir visokius 
biznius.

C. P. SUROMSKI & CO.
Real Estate

3352 S. Halsted St.
Phone Yards 6751

Įt.-.-,-.-- r—--------- i--—...........  ■>—->/

P Ko ne Virpini a 2054 

įJOSEPH VIUMAS 
Namu Statymo 

KONTKAKTORIUS
14558 S. Washtenaw Avė. Chicago, III.

MURINIS arba MEDINIS
C1 f) im°kėti — kiti lengvais ii- 

I U mokėjimais i 24 mėnesius
Musų speciališkumas yra budavoji- 
mas mūrinių ir medinių garadžių vi
sokių stylių ir ryšių.

PaKeliame namus, padedame konk- 
ryt pamatus. Visoks cementinis dar
bas, perdirbame porčius ir sunpar- 
lorius. Mielu noru priduosime ap- 
s kai tli avimą ant pareikalavimo—bo 
užmokesties. Mes einame visur, Chi- 
eugoje ir į priemiesčius. Prisiųskite 
savo vardą, adresą jeigu norite in
formacijų.
V ardas
Adresas

Quality Construction Co.
North Shore ofisas ir Yardai 

119 Chicago Avė.
Evanston

Tel. University 8950 arba 
R o gers Park 8270

CHICAGOS 
ŽINIOS

Šiandie teisėjų rin
kimas

šiandien rinkimas septynių 
teisėjų aukštesniajam teismui 
(Superior Crt.) ir vieno mu- 
nicipaliam teismui (Municipal 
Court). Demokratų ir repub- 
likonų partijos vadai, sakoma, 
dėl tų rinkimų esantys pusė
tinai susinervavę.

Dalykas toks, kad demokra
tai ir republikonai stato ben
drą surašą kandidatų, kuriuos 
nuskyrė abiejų partijų šulai. 
Konkurentai jiems yra sąra
šas (’bieagos advokatų asocia
cijos. Nors demokratų ir rc- 
publikonų partijos bosai ne
abejoja, kad jų sąrašas lai
mės, jie teČiaus yra ytin su
sirūpinę klausimu: ar pasi
keitė balsuotojų ūpas nuo lai
ko pastarų jų, primary balsavi
mų ?

Primary balsavimuose, 1O d. 
balandžio, Chicagoa piliečiai 
davė kai kuriems įsivyravu

Nedėlioj, Birželio 24

NAUJIENOS

CHERNAUSKO DARŽE
79 ir Archer Avė., Justice Park

MM ■Ml

TEBŪNIE VISIEMS ŽINOMA 
KAD

PRAŠOME VISŲ

Naujienų skaitytojų ir draugų pasakyti 
apie tai savo draugams, pažįstamiems ir kai
mynams, kad atvyktų j tą dideli Naujienų 
Pikniką.

...1
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Naujienų Piknikas
BUS

’T-'A: 5 ;te?

Į £ Ų

siems politikieriams skaudų 
“kiką”. Klausimas: ar dar jie 
“tebekikina”?

O gal jau “aprimo” ir leng
va širdimi galima laukti lap
kričio mėnesio, kai įvyks pre
zidento rinkimas.

Šiandien balsavimo vietos 
bus atidarytos nuo 6 valan
dos iki I vai. po pietų..

West Side parkai

Besbolo žaismės yra žaidžia
mos West Side parkų tuma- 
mentuose kiekvieno šeštadienio 
po pietų, pradedant 4 valandą, 
žaismėse dalyvauja berniukai, 
jaunesni kaip 15 metų, ir ber
naičiai, jaunesni kaip 18 metų. 
Be to, yra besbolo jauktų, ku
riuose dalyvauja mergaitės, se
nesnės kaip 15 metų.

Naujas policijos virši
ninkas Ciceroje

Policijos leitenantas Martin 
Woiciechowski tapo. paskirtas 
Cicero policijos viršyla. O pa
skyrė jį miesto mayoras Z. 
Klenha. Miesto taryba šiandien 
turė® užtvirtinti naują viršinin
ką.

Dvi mergaitės žuvo' 
autų nelaimėje '

Theresa Lotzman, 22 m., 
5344 So. Maplewood st., tapo 
užmušta, kai du autu susikū
lė ir dėl to vienas tų autų už
šoko ant šalygatvio, kur sto
vėjo kalbama mergina.

Audrey Dupont, 23 m. mer
gina važiavo su savo vaikinu 
Charles Santos. Jiedu buvo 
taip susibarę važiuodami au
tu, kad pamiršo pasižiūrėti, 
ar galima važiuoti skersąją 
gatvę. Kai jų autas važiavo, 
jį užgavo taksi kebas. Mergi
na mirė pakeliu į ligoninę. 
Vyras sunkiai sužeistas. Jo- 
sepli Simon, 6231 Vernon avė., 
taksės šoferis suimtas.

Palydėjo paskutini 
kartą'

Philip O’Cosmell, 23 metų, 
palydėjo namo savo merginą 
Dellia Murphy iš šokių. Užly- 
dejo ją iki durų jos buto, ku
ris buvo 3-me aukšte trobesio 
5430 Harper avė.

Lipdamas žemyn laiptais jis 
pasuko kito buto durų ranke
ną, kadangi manė, jog tos du
rys veda gatvėn. Charles, Pa

vis, kuris gyvena šiame bute, 
užklausė: “Kas ten?” O’Con- 
nell neatsiliepė. Davis šovė 
per duris iš šatuvo, kadangi 
pamanė, jog plėšikas mėgina 
įeiti vidun. O’ConnelI tapo pa
šautas pilvan. Jis mirė keliomis 
valandomis vėliau ligoninėje.

$4,000 prizas
Paskelbta kon testas poste- 

riams, garsinantiems pasaulinę 
parodą Chicagoj 1933 m. Pada
riusieji geriausius braižinius 
gaus $4,000. Pirmas prizas — 
$1,500.

Harrison mokykla
Antrasis Harrison mokyklos 

alumnų leidinys, “Harrison 
Herald”, išeis iš spaudos atei
nantį penktadienį. Laida bus 
pilna įdomių ahimnams ir jų 
d ragams žinių.

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

fo prašo Lietuvos žmonės ir
1 taip pataria Lietuvos bankai
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PEKINO PUOLIMAS

Pietinės Kinijos vadų tikslas yra sujungti po vie
na valdžia visą kraštą, išvaduoti žmones iš militaristų 
jungo ir sulaužyti svetimų šalių imperializmo galią Ki
nijoje. Užkariaudami Pekiną, pietiečiai pirmąjį savo 
tikslą jau beveik pasiekė. Šiandie jau kuone visa tikroji 
Kinija yra revoliucinės valdžios rankose; belieka jiems 
atsiimti iš Čang Tso-lino tiktai Mandžuriją.

Išvydami iš Pekino šiaurinės Kinijos “karo lordą”, 
pietiečiai prirengė dirvą ir tam, kad tam krašte, paga
liau, butų padaryta galas visokių generolų ir maršalų 
viešpatavimui ir susiorganizuotų civilė valdžia. Bet 
sunkiausia bus pasiekti trečiąjį tikslą: paliuosuoti Ki
niją nuo svetimųjų valstybių “globos”. Japonai, anglai, 
franeuzai ir kiti Kinijos išnaudotojai yra tenai taip įsi
tvirtinę ir turi tiek daug įdėję kapitalo, kad geruoju jie 
iš Kinijos nepasitraus. Taigi kiniečiams dar ilgokai 
teks kovoti, iki jie pasidarys visiškai nepriklausoma ir 
laisva tauta.

Tečiaus vargiai galima abejoti, kad ir šitas tikslas 
bus anksčiaus ar vėliaus įvykintas. Milžiniška tauta, 
susidedanti iš keturių šimtų milionų žmonių, negali būt 
amžinai pavergta. Ji jau ne tik yra pabudus, bet ir lai
mėjo pergalę pilietiniam kare su savo išnaudotojais. 
Pekino užėmimu prasideda naujas lapas Kinijos istori
joje — ir istorijoje visos Azijos.

Iš “LAISVOS” LIETUVOS

Naktį iš gegužes 10 į 11 Kauno priemiestyje Šan
čiuose padaryta kratos pas socialdemokratų kuopos 
narius. Daugelis suimta.

Tą pačią naktį, kaip praneša “L. Aidas”, visoj Lie
tuvoj padaryta daug kratų ir suimta apie 30 asmenų. 
Kaune areštuota 5, kituose rajonuose po 2—3, Kretin
gos apskrityje apie 20 asmenų. Areštuotieji esą “pleč- 
kaitininkai”, nes pas daugelį jų rasta savaitraštis “Pir
myn”.

Joniškyje (Šiaulių apsk.) daryta kratos ir areštai. 
Dotnuvoje suimta du Žemės Ūkio Akademijos studen
tai. Panevėžyje daryta kratos pas gimnazistus.

Laikraštis “Sekmadienis” rašo, kad visoje Lietuvo
je buvę suimta apie 200 “plečkaitininkų”.

Gegužės 11 d. Raseiniuose pasibaigė didelė politinė 
byla, kurioje buvo kaltinama 16 asmenų, kad jie perei
tą vasarą ruošę ginkluotą sukilimą. Nuteista: buv. III 
Seimo socialdemokratų atstovas Alfonsas Žukauskas 12 
metų sunkiųjų darbų kai., Dovydaitis — 10 metų, Gri- 
giškis, šaudytis, Novogrudskas po 8 metus, Sirtautas, 
Biržinis, Petraitis po 3 met., Petrauskaite pusantrų 
metų. Kiti išteisinti. Teisė kariuomenės teismas. Gynė 
advokatai: Purėniene, Požėla, Sleževičius ir Venclaus- 
kas. Bus paduota apeliacija vyriausiam tribunolui.

Taip Voldemaras su Smetona rengėsi paminėti 
Lietuvos dešimties metų nepriklausomybės sukaktuves!

Pietinės Kinijos armijos taip arti priėjo prie Peki
no sienų, kad šiauriečių vadas, maršalas Čang Tso-lin, 
buvo priverstas apleisti Kinijos sostinę ir išdumti į 
Mandžuriją. Prieš išvažiuosiant iš Pekino Čang Tso- 
linas išleido manifestą, kuriame jisai išreiškia viltį, kad 
pilietinis karas Kinijoje greitai pasibaigs. Šiandie pie
tiečiai jau gal bus Įėję į Pekiną.

Tuo budu ilga kova tarp šiaurinės Kinijos milita- 
ristų ir pietinės Kinijos liaudininkų (nacionalistų) pa
sibaigė pastarųjų pergale. Šitoje kovoje ilgą laiką ėjo 
kartu su pietiečiais bolševikai. Bet pernai metais bol
ševikų mėginimas pasigrobti į savo rankas vadovybę 
revoliuciniam Kinijos judėjime iššaukė pietiečių pasi
priešinimą, ir susirėmime su savo buvusiais talkinin
kais Maskvos šalininkai tapo sutriuškinti.

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paltu:

Metams.... ..........   $8.01
Pusei metų ............ 4.00
Trims mdneriams_______ 2.60
Dviem mėnesiam _____ ... 1.50
Vienam mėnesiui.76

Chicagoje per iineiiotojusi
Viena kopija_____ _____ — 8c
Savaitei .......   18c
Mineliui ___ -... , 76c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago
je, paltui

Metams---------------------------- $7.00
Pusei metų  8.50
Trims mėnesiams 1.76
Dviem mėnesiams  1.25
Vienam minėsiu! ________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]:

Metams -.........    $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams------------ 2.60
Pinigus reikia siųsti palto Monay 

Orderiu kartu su užsakymu.

G. Tisandje.

MOKSLO KŪRĖJAI
Kuomet mes pirmu kart 

imamės tirti mokslo, tai at
siduriame, jo atžvilgiu, pa- 
dėtin, panašion tai, kokioje 
esti vaikai

Lavuazjė (Lavofeier).

[“K.”] Tarp žmonių, dau
giausia prisidėjusių prie mokslo 
pažangos, sunku butų nurodyti 
žmogus didesnis, negu BJąžie- 
jus Paskalis. Jeigu Anglija tei
singai didžiuojasi davusi Nju- 
toną, tai Prancūzija ne mažes
ne teise gali didžiuotis savuoju 
didžiu genijum, kurį Beilis taip 
vykusiai yra pavadinęs “vienu 
giliausių protų pasaulyje”. Pa
skaliui neteko kovoti nei prieš 
tyrinėjimo pavojus, nei prieš 
persekiojimus, bet jis teikia 
mums pavyzdį žmogaus, buvu
sio savosios minties kankinti- 
niu. Be galo dideli proto gabu
mai ir įtemptas minties darbas 
turėjo palaužti fizinę jo pri
gimtį, nelyginant, kaip neapsa
komai smarkus karštis įkaitina 
ir ardo tą krosnį, kurioje patal
pinta degamoji medžiaga.

Blažiejus Paskalis, gimęs 
Klermon-Ferane, Overno pro
vincijoje, 1623 m., niekuomet 
neturėjęs kito mokytojo, be sa
vo tėvo, provincijos mokesnių 
rūmų viršininko, žmogaus labai 
mokyto ir labai gero matemati
ko. Jo motina buvo Overno se
niūno duktė. Nuo pat vaikystės 
Blažiejus yra pareiškęs nepap
rastų proto gabumų ir proto 
gyvumų. Jis stebino visus, kam 
tekdavo susidurti su juo, taip 
savo atsakymų tikslumu, taip 
savo sprendimų tikrumu.

Kuomet Paskaliui dar nebuvo 
vienuolikos metų, Tias tai kartą 
sudavęs peiliu per fajansinę 
lėkštę, stovėjusią ant stalo, pa
stebėjo, kad jos garsas tuojau 
pranyksta, kai tik ranka palies 
lėkštę. Jis ėmė galvoti apie to 
reiškinio priežastį ir tuojau pa
darė visą eilę įvairiausių tyri
mų, kuriuos paskui išdėstė ne
ri idžkėj e brošiūroje, pasižymin
čioje savo rimtumu ir pilnoje 
rimtų pastebėjimų.

Budas, kuriuo Paskalis išsi
mokino matematikos, atrodo 
tiesiog stebuklingas. Jo tėvas, 
pastebėjęs jame'‘nepaprastą pa
linkimą protauti, bijojosi, kad 
pasipažinimas su matematika 
nesutrukdytų jam mokytis kal
bų. Jis stengėsi, kiek begalėda
mas, nukreipti savo sūnų nuo 
geometrijos! Slapstė visas kny
gas, kuriose apie ją buvo trak
tuojama, vengė prie jo net kal
bėti apie ją. Jis negalėjo tačiau 
ne atsakyti į neatsiginamą sū
naus klausinėjimą. Jis jam 
trumpai paaiškino, jo# geomet
rija yra mokslas, kuris nurodo, 
kaip teisingai braižyti figūros 
ir surasti jų tarpusavio santy
kiai. Podraug jis uždraudė Bla
žiejui ateityje ne tikta! kalbėti 
apie geometriją, bet net many
ti ai*e ją.

Po šio paprasto ir trumpo 
nurodymo, vaikas poilsio valan
domis ėmė galvoti ir braižyti 
asloje anglimi figūras; jis atsi
dėjęs ėmė ieškoti figūrų tarpu
savio santykių, ir jam pavyko 
pačiam prieiti iki aptarimų, ak
siomų ir įrodymų. Apskritimai 
pas jį vadinosi rateliais, o tie
sios linės — lazdutėmis. Jis nu
ėjo taip toli su savo tyrinėji
mais, kad priėjo iki trisdešimt 
antrosios pirmos Euklido kny
gos taros (proposition). Kartą 
tėvas užtiko jį tarp figūrų ir 
paklausė, ką veikiąs; vaikas at
sakė, kad jis “šio to” ieškąs, ir 
tas “šis tas” buvo kaip tik 
31-oji Euklido teorema. Į tėvo 
klausimą, kas jį privedę prie 
panašios minties, jaunutis Pas
kalis atsakė, kad tat buvo kai 
kas kita, jo rąstą anksčiau, 
grįždamas toliau ir toliau atgal 
ir aiškindamas visa savo lazdu
tėmis ir rateliais, jis priėjo pa
galiau iki aptarimų ir aksiomų, 
kurias pats sau buvo susidaręs.

{Atlantic and Pacific Photo]

Garsus Amerikos rašytojas Sinclair Lewis ir žmona, žur
nalistė Dorothy Thompson, kurią jis šiomis dienomis vedė Lon
done. Levvis yra vienas geriausių šių laikų rašytojų, kurio 
knyga “Main Street” sujudino visų Ameriką. Jis yra socialisti
nių pažiūrų.

Le-Paljeras, Paskalių šeimos 
draugas, patarė tėvui nebetruk- 
dyti daugiau Blažiejui. Paskalis 
davė sunui Euklido “Pradme
nis”, kuriuos šis išėjo visai vie
nas, nereikalaudamas paaiškini
mų iš šalies. Netrukus jis jau 
sugebėjo sekti kas savaitines 
tonferencijas, kuriose jauni Pa
ryžiaus mokslininkai svarstyda
vo mokslinius veikalus. Jauna
sai Paskalis nuo to laiko daly
vaudavo ten lygiomis su kitais. 

Ne-rečiau už kitus narius jis 
patiekdavo susirinkimui ką 
nors nauja ir kartais atideng
davo klaidų, kitų nepastebimų, 
darbuose, kurie būdavo svarsto
mi. Tačiau mokymos geometri
jos jis tepašvęsdavo tiktai va
landas, atliekamas nuo savo 
lingvistinių užsiėmimų su tė
vu. Kadangi Paskalis tikruo
siuose moksluose rasdavo tiesą, 
kurią mylėjo visu jaunatvės 
įkaičiu, tai jisai tąja kryptimi 
taip greitai žehgė tolyn, kad, 
šešiolikos metų tebūdamas, pa
rašė traktatą apie kūginius piu- 
vius. šis veikalas galima laiky
ti viena didžiausių proto išda- 
venų, kokią begalima sau įsi
vaizduoti. Kai Dekartas per
skaitė jį ir išgirdo, kad jis bu
vo atliktas šešiolikos metų vai
ko, tai buvo be galo nustebiu 
tas ir noriau buvo linkęs tikėti 
kad tikruoju jo kurėju buvo Pa 
skabo tėvas.

. Kuriam laikui praslinkus, Pa- 
’ skalis pakartojo tyrimą dėl oro 

sunkumo Dievo Motinos bažny
čios varpinėje ir švento Joku- 

Devyniolikos metų amžiaus bo Nužudymo bokšte. Nuo to 
Paskalis išrado aritmetinę ma- laiko prasidėjo naujosios fizikos 
šiną, kuri sulig teisybės gali era.
būti laikoma vienu nepapras- Mes nebeseksim paskui Pa- 
čiausių dalykų, kokius kas nors skalj, kada jisai apleido mokslą 
yra išradęs. Sugalvojimas ir su- ir su aistra atsidavė tikybinei 
darymas tos pirmosios skaičia- praktikai. Sent-Bevas tvirtina, 
vimo mašinos kainoj o jam neiš- kad pirmas akstinas, pastume- 
pasakyto dvejų metų triūso ir jęs Paskalį ton pusėn, buvo Jan- 
pasibaigė tuo, kad pakirto jo seni jaus knygos “Apie vidujinio 
sveikatą. . žmogaus pertvarkymą”. Stengi-

Stebėdamasis tuo aparatu, at- masis pažinti žmogų, mąstymas 
likdavusiu visus skaičiavimus apie dorovės pasaulį užėmė di- 
pagalba vien akių ir rankų, gar- džiojo mąstytojo prote geomet- 
susis Leibnicas stengėsi jį pato- rijos ir fizikos vietą. Po moksli- 
bulinti. Didesnė dalis Paskalio nių darbų du didžiausiu veikalu 
išradimų, kaip ir aukščiau mi- pribrendo Paskalio galvoje: 
nėtasai, turi visuotinės reikš- “Provinciales” ir “Pensees”. 
mes. Taip antai, mes skalni jam Nuo to laiko fizinis gyvenimas 
tačka ir bėda (vežimukas ilgom tapo jam vien ilga kančių eile, 
ienom), kuri sudaro laimingą Paskalis nuo pat mažatvės buvo 
sujungimą sverto ir palinku- silpno gamo: “Blažiejaus svei- 
sios plokštumos. Dvidešimt tre- katos trapumas, sako jo se- 
čiaisiais metais Paskalis davė šuo, ponia Perjienė, — buvo są- 
barometro teoriją. Toričeli plė- lyga tų negalių, kurios daugiau 
todamas pirmąsias sąvokas, jo nebepaleido; jis sakydavo 
įneštas į mokslą Galilėjaus, apie mums, kad nuo aštuonioliktų 
oro sunkumą, tik ką buvo atli- gyvenimo metų nebepraleidęs 
kęs 1643 metais savo žinomąjį nė vienos dienos be kokių nors 
tyrimą dėl gyvojo sidabro stul- skausmų”.
pelio lygsvaros atmosferinio Paskalis atsisakė netrukus 
slėgimo įtakoje. Paskalis suži- nuo visų užsiėmimų ir moksli-, 
nojo apie šį faktą iš Merseno, nių darbų, “kad galėtų pasi- 
kuriam Toričeli buvo apie tai švęsti išimtinai tam, — sakė 
pranešęs. Šis svarbus tyrimas jis, — ką Jėzus Kristus vadina 
pabruko jam mintį, kad “tuš- “vieninteliu bųtinu dalyku”. Bu- 
tuma nėra negalima” ir kad damas mąstąs atomas tarp “tų 
“gamta nesibijo jos”/nors daii- begalinių erdvių, kurių amžino- 
gelis kitaip manė. 1647 metais ji tyla teikia jam baimės”, di- 
Paskalis pilnai priėmė idėjų, dysai filosofas nuolat laukęs 
kurią jis pavadino “didžiuoju pamatyti atsiveriant ties savo

GARSM

tyrimu dėl skysčių lygsvaros”. 
Jam atėjo galvos mintis atlikti 
garsųjį Toričelio tyrimą keletą 
kartų vieną ir tą pačią dieną, 
su ta pačia dūdele ir su tuo pa
čiu gyvuoju sidabru, bet įvai
riose aukštumose, pavyzdžiui, 
apačioje kalno aukščio nuo 3 iki 
3*4 tūkstančių pėdų ir jojo vir
šūnėje, norint sužinoti, ar pri
klauso gyvojo sidabro aukštis 
dūdelėje nuo prietaiso padėties 
tame ar kitame aukštyje virš 
juros lygmens.

| Šiam tyrimui įvykinti jis pa- 
sirisko Piui-de-Domo kalną ir 
prašė savo svainį Perję, Over- 
no mokesnių rūmų patarėją, at
likti jį.

- “Jeigu pasirodytų, — sakė 
Paskalis, — kad .gyvojo sidabro 
aukštis dūdelėje butų mažesnis 
kalno viršūnėje, negu apačioje, 
tai reikėtų manyti viena iš 
dviejų: arba kad gamta bijosi 
tuštumos kalno apačioje labiau, 
negu viršujėje (aiški nesąmo
nė!), arba vienintelė to reiški
nio priežastis butų atmosferinis 
slėgimas, nes žinoma, kad kal
no apačioje oro daugiau, negu 
jo viršūnėje.”

Tą galvojimą patvirtino tyri
mas, apie kurio išdavinus Perje 
pranešė »savo atmintiname laiš
ke Paskaliui 1648 m.

kojom bedugnę. Jis ėmė kalbėti 
apie mokslo niekingumą: “Mes 
degte degame noru visa patirti 
ir pastatyti bokštą, kuris siek
tų iki beribės. Bet visas musų 
statinys braška, ir žemė ati
dengia bedugnę.”

Paskalio negalavimai, ypač 
galvos skaudėjimai, didėjo bręs
tant amžių. Netrukus jis nebe
galėjo dirbti nei su kuo nors 
matytis. Maldos ir šventraščio 
skaitymas užimdavo visą jo 
laiką. Jis sumanė net varginti 
savo kūną ir dėvėjo ant nuogo 
kūno geležinį diržą su akstinais, 
kurie įsmegdavo į jo odą. Kai 
ateidavo jam galvon tuščių min
čių arba * jis atrasdavo kame 
nors malonumo, tai jis suduo
davo sau alkūne, kad sustiprin
tų dygsnius ir tuo primintų sau 
pačiam savo prievolę.

Visos Paskalio mintys buvo 
nukreiptos dabar gailestingumo 
darbams ir rūpesniams apie be
turčius; jis atsisakė nuo viso
kių įstaigų ir malonumų ir pri
ėjo net iki to, kad kambaryje, 
kuriame gyveno, bepaliko tik 
pačius reikalingiausius baldus. 
“Aš myliu neturtą, — kalbėjo 
jis, — kadangi Jėzus Kristus jį 
mylėjo. O turtą vertinu tik dėl 
to, kad jis duoda priemonių 
padėti beturčiams.”

Paskutinė Paskalio liga pra
sidėjo nuo to laiko, kada jį ėmė 
imti kažin koks keiktas pasi- 
biaurėjimas valgiu. Jo kančios 
buvo baisios. Tačiau jis pasižy
mėjo tokia nepaprasta kantry
be, kad stebino visus jį lanky- 
davusius. Kai reikšdavo jam 
užuojautą matydami jį ken
čiant, Paskalis, gulėdamas kaip 
prikaltas savo patale, kalbėda
vo: “Neliūdėkite dėl manęs: 
kančia — krikščionies dalis.”

Galvos skaudėjimai vis didė
jo, bet Paskalis pakeldavo juos 
karžygiškai, kaip ir visas bend
rai savo kančias. Jis atliko iš- 

I pažintį, priėmė komuniją ir 
prašė, kad jį perkeltų ligoninėn 
(neišgydomiesiems, norėdamas 
mirti tarp beturčių. { tai ponia 
Perjienė, Paskalio sesuo, jį 
slaugiusi, pastebėjo kad gydy
tojai išranda, jog jis neišlaiky
siąs to perkėlimo. Po paskuti
niojo patepimo, ištarus žodžius: 
“Te neapleidžia manęs Dievas 
per amžius!” Paskalis buvo iš
tiktas konvulsijų, kurios tęsėsi 
dvidešimt keturias valahdas. 
Paskalis mirė 1662 m. rugpiu- 
čio 19 d., trisdešimt devintais 
savo gyvenimo metais.

Dvidešimt dvejiems metams 
praslinkus po Paskalio mirčiai 
Liudviko XIV buvo atliktas, įta
ka ponios de-Mentenonienės tė
vo Lašezo ir Luvuos, žinomas 
negarbingas valstybinis aktas, 
padaręs dėmę ir to valdovo 
viešpatavimui ir istorijai bend
rai: mes kalbame apie atšauki
mą Nanto edikto (1685 m. spa
lių men 17 d.). Protestantams 
buvo atimta viešo pamaldų lai
kymo teiste, jų dvasininkai — 
išguiti; jie nuo to momento nu
stojo naudojęsi pilietinio luomo 
teisėmis; jųjų vaikai galėjo bū
ti jiems atimti ir atiduoti auklė
ti mokytojams katalikams; tie, 
kurie stengėsi pabėgti, buvo 
pasmerkiami sunkiųjų darbų 
kalėjimui.

Priskaitoma iki 300,000 refor
matų apleidusių Prancūziją ir 
išsinešusių su savim jos mokslą 
ir meną. Žiauriai buvo perse
kiojami ir garsus mokslininkai. 
Jų skaičiun įeina Dionizas Pa- 
pinas, Hiuigensas ir Mikalojus 
Lemeri.

Vertė J. Mickeliunas.

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

BEDARBĖ
Neperseniasia buvo daugelio 

manoma, kad šalies prezidento 
linkimo metas atneša bedarbę. 
Tokis manimas yra niekuo ne
pamatuotas. - Tiesa, kad kas 
penkeri, vėliau ketveri ir trys 
metai kartodavus bedarbės, bet 
tai nieko bendro su prezidento 
rinkimais neturi, o esti skubos 
paseka: daugiau išdirbta, negu 
tuo pačiu laiku suvartota, nuo 
ko pasidaro pertrūkis (krizis). 
Tokie pertrukiuiai esti laikini, 
vėliau vėl darbininkai priimama 
darban ir “visi dirba”.

Tečiau paskutiniais laikais 
(po karo) bedarbių skaičius di
dėja nė nesustojus ar apsilpus 
darbam, bet visai dėl kitos prie
žasties, į kurią labai retas te
pažvelgia. Toji naujoji priežas
tis yra išdirbimo įrankių pa
gerėjimas, kas neva lengvina 
darbininkams, bet kartu di- 
džiausį palengvinięną jaučia pa
tys samdytojai, o darbininkai 
lieka pašalinti iš darbo.

Tiems, kurie mano, kad da
bar dirbtuvės mažiau dirba, 
pravartu pasižymėti A.D.F. 
nario F. II. McCarthy patiek
tas Bostone bedarbių kon
ferencijai skaitmenis, ku
rios tilpo š. m. kovo 5

“Kaikurios šios šalies didžio
sios dirbtuvės 1919 metais su 
9 milijonais darbininkų išdirbo 
prekių už 25 bilijonus dolerių, 
o 1927 metais su mažiau darbi
ninkų—su 8,400,000, išdirbta 
gi už 27 bilionus”.

“Literary Digest” kovo 24 d. 
laidoj straipsny “Mašinos varo 
darbininkus lauk iš darbo”, 
perspausdina iš “New York 
Times” Evans Clarko straips
nį, kur sakoma: “Geležies iš- 
dirbystė šįmet eina 89 nuoš. 
našumo, gi pereitais metais ėjo 
ik 60 nuoš. Elektros naudoji

mas šįmet 7 nuošimčiais di
desnis išdirbystėse, negu per
nai. Dabar bedarbių daugiau, 
negu kuomet po 1921 metų, te
čiaus 1927 metais padirbta dau
giau produktų, negu kada nors 
pirmiau”. /

“Ukėj gama didesnė, tečiąu 
tas padaroma su 6 nuoš. ma
žiau darbininkų.

“Namų statyboj apsieinama 
su 15 nuoš. darbininkų mažiau, 
negu 1923 metais, tečiaus sta
tybos našumas yra didesnis 11 
nuoš.

“Anglių kasyklose nūnai pu
sė darbininkų daugiau prikasa’, 
negu 1890 metais, nors 71 nuoš. 
mažiau tekasta.

“Geležies rudos darbininkai 
(tas pat skaičius) trys sykius 
daugiau prikasa, negu 1904 me
tais”.

Sakoma, kad javų piovimo ir 
kūlimo 45,000 mašinų pavarę 
130,000 darbininkų nuo ''darbo.

Nevv York National City 
Bank savo mėnesinėj apžvalgo
je sako “dabar 26 darbininkai 
daugiau darbo atlieka, negu 
1914 metais 100 darbininkų”.

šiandie darbas galima gaut 
vien suktybe, ar tai ji bus pi
nigais, ar per pažintį atlikta. 
Męs ją vadiname suktybe todėl, 
kad vienas darbininkas priim
tas kitą šalyn pavaro,—kiekis 
bedarbių nemažėja.

Todėl didesniuose miestuose 
randasi samdinio arba darbo 
gavimo įstaigos, kurios už dide
lius pinigus (kartais iki $100) 
duoda darbą, tik toks darbo ga
vimas, kaipo suktas (su darb
davių sąmokslu), yra neilgam.

—Arimontas.

' ATĖJO “Kultūros” No. 4. 
Kaina 45 centai. Galima 
gauti “Naujienose”.



Pirmadienis, birž. 4, 1928 » NAUJIENOS, Chicago, 111. ’

Tarp Chicagos 
Lietuvių,

Šaukiamas “Naujie
nų” Bendroves su

sirinkimas
šio mėnesio 14 d. yra sau

kiamas “Naujienų’* Bendrovės 
dalininkų visuotinas susirinki
mas ir tuo tikslu pereitų šeš
tadienį buvo išsiuntinėti vi
siems dalininkams, kurių skai
čius siekia apie 550, sekančio 
turinio laiškai:

“Pranešimas ‘Naujienų’ 
Bendrovės dalininkams.
“šiuo pranešu Tamstai, 

kad ‘Naujienų’ Bendrovės 
Direkcija yra nutarusi šauk
ti šios Bendrovės dalininkų 
(šėrininkų) susirinkimų ir 
kad jisai įvyks šių metų bir
želio mėn. 14 dienų, 7:30 
vai. vakaio, Wicker Park 
svetainėje, 2040 W. North 
Avė., (Chicago, Ilk), ant 
antrųjų lubų, kur bus išduo
ta raportai ir perrinkta Di
rekcija. Todėl šiuo laišku 
Tamsta esi kviečiamas (-a) 
ateiti į paminėtąjį susirinki
mų paskirtu laiku arba įga
lioti savo vieton kur; kitų 
dalininkų, panaudojant pri
dedamą prie laiško įgaliavi- 
mo kortelę (proxy).

“Su pagarba
“ ‘Naujienų’ Bendro
ves Sekretorius,

“Nora Gugis.”
Jeigu kurie iš dalininkų ne

buvo iki šiol pridavė Bendro
vės raštinei žinios apie savo 
gyvenimo vielos pakeitimą, tai 
jie yra prašomi ne vėliaus, 
kaip iki susirinkimo dienos, 
pranešti savo tikruosius adre
sus.

šis Bendrovės dalininkų su
sirinkimas įvyksa po septy ne
rių su viršum metų tarpo, ku
liam?, kaip visiems žinoma, 
susirinkimų laikymą trukdė 
tam tikrų “gc radėjų” užvestos 
bylos prieš “Naujienų” Ben
drovę ir jos viršininkus. Tik 
dabar Bendrovė nuo tų kliū
čių pasiliuosavo.

Teismas išmetė bylas.
“Naujienų” skundikai buvo 

padavę prieš Bendrovę visą ei
lę skundų, iš kurių tečiaus 

.tik vienas buvo ištyrinėtas iki 
galo ir teismas dėl jo išnešė 
savo nuosprendi: tai buvo va
dinamoji “mandamus” byla, 
kurioje dvejetas priešingų 
“Naujienoms” žmonių, susižve
jojusių keletą Bendrovės akci
jų (šėrų) reikalavo, kad Sek
retorius jiems jas pervestų, ir 
kuomet jisai atsisakė tą at
likti, tai jie kreipėsi Į teismą, 
prašydami, kad jisai priverstų 
Bendrovės viršininkus ta rei
kalavimą išpildyti. Skundėjai 
šitą bylą pralaimėjo, nes teis
mas pripažino, kad Bendrove 
turi teisę kontroliuoti savo ak
cijų pardavinėjimą. Visų kitų 
skundų tyrinėjimas, nors tęsė
si ix*r eilę metų, bet skundi
kams nesirūpinant, kad jisai 
greičiaus pasibaigtų, prie 
sprendimo teisme nepriėjo.

Pagalinus, stam b i a u s i a m 
skundikui, K. Jamontui, numi
rus 1926 metų pabaigoje, ne
beliko nė kas tų bylų tęsimu 
toliaus rūpintųsi. Taip jos ir 
gulėjo daugiau* kaip per me
tus laiko. Tik šių metų balan
džio mėn. 3 dieną skundėjų 
advokatai atėjo pas teisėją 
Byner, pas kurį buvo užves
tos bylos, ir davė įnešimą jas 
panaikinti — ir jos tapo iš- 
mestos.

Po to pasidarė galima gal
vot apie Bendrovės dalininkų 
susirinkimo šaukimą. Taigi ji
sai dabar ir yra šaukiamas.

“Naujienos” atlaikė visas 
audras.

Nežiūrint visų pastangų iš 
“Naujienų” prūsų puses už

grobti “Naujienas”, o vėliaus, 
kai tas nepavyko, sunaikinti 
ja bylomis teismuose ir viso
kiais kitokiais budais, — 
“Naujienos” atsilaikė. Jos ne 

k sugebėjo savo jėgomis nu
galėti visas kliūtis, neprašyda
mas iš niekur aukų nei pašal
pų, bet šiandie jos stovi tvir- 
čiaus, negu kada nors praei
tyje. Tose sunkiose “Naujie
nų" kovose su priešais, pla
čioji musų visuomenė buvo ir 
pasiliko “Naujienų” pusėje!

Nėra abejonės, kad ateinan
tis Bendrovės dalininkų susi
rinkimas įkvėps naujo gyvu
mo i tą būrį žmonių, kuriam 
įauginusia teko ant savo pe
čių pakelti dienraščio leidimo 
naštą, sustiprins visų “naujie- 
liečiu” dvasią ir padarys mit
ui darbą dar sėkmingesnių.

birželio 5-tą, 7 valandą vaka
re Dvorak parko Club Room, 
prie Cullerton ir May Sts.

Pirm. J. M. G.

PRANEŠIMAI
Atyda Mildos Teatro Bendrovės 

šėrtninkams
Gerbiamasis: — “Extra” susirin

kimas šėrininkų Mildos Teatro Ben
drovės atsibus Birželio-June 17, 1928 
m., Mildos Bendrovės name, 3140 S. 
Halsted St., Chicago, III., 1 vai. po 
pietų.

Propozicija yra paduota pirkti na
mų mokant po $8 už Šerą. Siame su
sirinkime bus jūsų užduotis balsuo
ti už šią propoziciją parduoti namą 
ir likviduoti Korporaciją, arba prieš 
šią propoziciją.

Ateidamas susirinkiman būtinai 
atsineškite savo Šerus. Teikitės būti 
laiku.

Su pagarba,
Mildos Teatro Bendrovė,

Per John P. Ewald, sekretorius, 
840 West 33rd Street.

Lietuviai
kvieskite savo žmonas ir vai

kus iš Lietuvos

Lietuvių Piliečių Brolybes Kliuho 
Amerikoj susirinkimas įvyks birže
lio 5 d., 8 vai. vakare, Mark White 
Sųuare Park Assembly Hali ant 29 
St. ir So. Halsted St. Malonėkite 
visi laiku būti ir nauji nariai, kurie 
1)risi rašėte per išvažiavimą atsilan
kykite. Valdyba.

Roseland. Lietuvių Improvement 
and Benefit KlTubo susirinkimas 
jvyks Birželio 5 d., 8 vai. vakare, 
Aušros Knygyno kambariuose, 10900 
S. Michigan Avė. Šiame susirinki
me bus visokių ’ raportų, pranešimų 
ir bus svarstomi nauji reikalai. Vi
si kliubo nariai turite būtinai atsi
lankyti paskirtu laiku.

J. Tamašauskas, sekr.

Graboriai

S. D. LACHAVICZ

VVashingtone dabar svarsto
ma labai svarbus klausimas 
lelei atsikvietimo šeimų, gy

venančių užrubežy. Iki šiol at
sikviesti savo žmoną ir vai
kus galėjo lik Suv. Valstijų 
piliečiai, kas, suprantama, bu
vo labai netikslu ir daug ble- 
ties padarė taip gyvenantiems 
Suv. Valstijoj* vyrams, kaip ir 
svetur bevargstančioms šei
moms.

Dabar yra proga laimėti, — 
tik reikia padaryti spaudimą 
ant tų, kurių rankose tas klau
simas išspręsti yra paliktas. 
Kas yra susidomėjęs arba už- 
interesuolas, kad tas klausi
mas butų pravestas, ateikite 
i Naujienas — gausite infor
macijų ir galėsite išpildyti 
tam tikrus dokumentus. Sku
binkitės — nes laikas bran
dus. Naujienos atdaros kas
dien nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. 
vakaro.

Laivakorčių Skyrius.

Art. Babravičius ta
po Amerikos piliečiu

Birželio 2 d. art. J. Babra
vičius atliko visus formalu
mus, kad tapti Amerikos pi
liečiu. Tam tikslui jis turėjo 
atvykti iš Ncw Yorko į Chi- 
cagą.

Vasarai art. Babravičius 
rengiasi išvažiuoti j VViseon- 
siną, o rudenop — į Europą. 
Europoj jis mano aplankyti su 
koncertais Angliją, Franci ją 
ir kitas šalis.

Beje, apie art. Babravičiaus 
koncertą NtAv Yorke ameriko
nų muzikos kritikai atsiįiepė 
kuopuikiausia. Tačiau apie tai 
kita karta. — S.

West Side
Liet. Taut. Draugystė Vie

nybė laikė mėnesini susirinki
mą M. Meldažio svetainėje, 
2211 \V. 2.3rd PI., gegužio 19 
d. Po atidarymo susirinkimo 
perskaityta protokolas; per
skaitė nutarimų raštininkas. 
Protokolas priimtas vienu bal
su. Toliau likosi nutarta su
rengti draugystės išvažiavimą 
17 d. birželio į Mapple Mills; 
prie Lake Mapple (95 gatvė, 
ties Eairmount kapinėmis). Ši 
vieta yra labai graži laikui 
praleisti. Juk malonu pakvė
puoti vasaros oru, tarp suau
gusių lapuotų medžių, kalne
lių, pakalnių žalių pievų ir ant 
kranto ežero.

Po minėto nutarimo buvo 
išduotas raportas komiteto li
gonių lankymui. Raportas bu
vo visų vienu balsu priimtas 
ir komitetas pasiliko ant to
liaus lankyti ligonių. Po visų 
apsvarstymų pirmsėdis uždarė 
susirinkimą apie 10-tą valandą 
vakare.

Draugystės korespondentas.

Pranešimas
S. L. A. 129-tos kuopos au- 

sirinkmias įvyks antradienyje, » . ■ - •

Roseland. Lietuvių Scenos 
Mylėtojų Ratelio susirinkimas 
bus antradienį, birželio 5 d., 
7:30 vai. vakare, Strumilo sve
tainėj. Visi nariai būtinai ma
lonėkit atsilankyt, nes yra daug 
svarbių reikalų nutarimui.

Valdyba.

a

A + A
BRONISLOVAS 
JANKAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 1 dieną, 11:50 valandą 
vakare, 1928 m., sulaukęs 18 
metų amžiaus, gimęs Chicagoj. 
Paliko dideliame nubudime tė
vą Franciškų, motiną Zuzaną, 
brolius: Vladislovą, Edvardą, 
Leoną, seseris: Aleną, Emiliją, 
ir kiti giminės ir draugai. Kū
nas pašarvotas, randasi 725 W. 
19th St.

Laidotuvės įvyks utarninke 
birželio 5 dieną, 8:30 vai. ryte 
iš namų j Apveizdos Dievo pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą o iš ten bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Bronislovo Jap- 
karfsko giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
nuteikti jam paskutinį patar- 
nvimą ir atsisveikinimų.

Nubudę liekame, 
Tėvai, Broliai, Seserys 
Giminės ir draugai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. Badžius.

A + A
ANGELINA R. CUTLER 

po tėvais Milaševičiutė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 1 dieną, 4:10 valandą 
po pietų, 1928 m., sulaukus 21 
metų amžiaus, pimus Chicago, 
III. Paliko dideliame nubudime 
vyrą Joną, motiną Angelyną 
Milaševičiene, tėvą Vincentą, 
3 seseris, Zofiją, Viktoriją ir 
Gertrūda, 2 broliu, Bernardą ir 
Dr. Vincentą, 3 švogorius, Le- 
on Osman, Victor Schlaeger ir 
Michael Cutler ir uošvienę 
Katarzyną Cutler. Kūnas 
pašarvotas, randasi 7122 So. 
Campbell Avė.

Laidotuvės jvyks utarninke, 
birželio 5 dieną, 9 vai. ryto 
iš namų j šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nulydė
ta j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Angelynos R. 
Cutler giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinj patarna
vimą ir atsisveikinimą. s

Nubudę liekame, 
Vyras, Tėvai, Seserys, 
Broliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

A A
I

PETRAS STASIŪNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 1 dieną, 2:10 valandą 
ryte, 1928 m., sulaukęs 47 
metų amžiaus, gimęs Panevė
žio apskr., Panemunio raparap., 
Grauželio kaime. Amerikoj iš
gyveno 18 metų. Buvo narys 
D. L. K. Keistučio Kliubo. 
Paliko dideliame nubudime 
moterj Oną, po tėvais Sungai- 
laitė, dukterj Lucy, sūnų Lon- 
Sin ir gimines, o Lietuvoj du 

rolius, Feliksą ir Juozą, dvi 
seserį, Marijoną ir Anelę. Kū
nas pašarvotas, randasi 4601 
So. Washtenaw Avė. Tel. 
Virginia 0953.

Laidotuvės jvyks panedėlyj, 
birželio 4 dieną, 2 vai. po pie
tų iš namų bus nulydėtas j 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Petro Stasiūno 
giminės, draugai ir pažjstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė, Sūnūs 

' ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

Malvina Preidienė
Persiskyrė su šiuo pasauliu birželio 2 dieną, 2 valandą po pie

tų, 1928 m., sulaukus apie 40 metų amžiaus, gimus Lietuvoje, Kau
no rėdybos, Vaišvilkio sodžiaus, Upitės parapijos. Paliko dide
liame nubudime vyrą Joną, 3 dukteris, Stanislavą 15 metų, Elino- 
rą 11 metų, ir Virginia 2 metų, seserį ir švogerj, Oną ir Juozapą 
Kunevičius, 2 pusseseres, Karoliną ir Antaną Matcikus ir Oną Sek- 
leckienę, 3 pusbrolius, Mikolą ir Petrą Palionius ir Kazimierą Keibą 
Amerikoje. Lietuvoje paliko seną tėvelj. Kūnas pašarvotas, 3739 
So. Washtenaw Avė.

Laidotuvės jvyks seredoje, birželio 6 dieną, 8 vai. ryte iš namų 
j Nekalto Prasidėjimo P. S. parapijos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės sielą, o iš ten bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Malvinos Preidienės giminės, draugai ir pažjstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutinj patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
TĖVAS, DUKTERYS IR VISI GIMINĖS.

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis. Telefonas 
Boulevard 4139.

A 4b a
Dominikas Yutkevičius

Mylimas sūnelis persiskyrė su šiuo pasaulin, palikdamas di
deliame nuliudime tėvelius Kotriną ir Dominiką Yutkevičius, 2 
dėdes ir dėdinas Vladislovą ir Julijoną Yutkevičius. Taip pat pa
liko gimines Mikola ir Tadeušą Yutkevičius, Adomą ir Juzefą 
Zopelius, cioce Marijoną ir Antanų Gudaičius, Mikolą Cužus, Ed
vardą Bakševicz ir Kasjierą Indzilevičią. Atsiskyrė iš musų pa
likdamas mus nuliūdusiais ir pilnus širdgėlos \ birželio 1 dieną, 
1928 m., 8:10 vai. ryte, išgyveno ant šio svieto 9 metus.

A. a. Dominikas Yutkevičius gimė Chicagoje, Illinois balan
džio 11 d., 1919 m. Dabar randasi prirengtas į paskutinę kelionę 
muluose 3442 So. Ix>we Avė.

Laidotuvės įvyks utarninke, birželio 5 dieną, 7:30 vai. ryte 
iš namų į šv. Jurgio parapijos bažnyčių, kur atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielų, o iš ten bus nulydėtas į šv. Kazimie
ro kapines.

Visus gimines, draugus ir pažįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti mirusianijani paskutinį patarna
vimų ir atsisveikinimą. Liekame nuliūdę

Tėvas, Motinu ir visos Giminės
Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis. Tel. Blvd. 

4139.

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 2515-2516

Akių Gydytojai
Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST

4649 South Ashland Avenue 
ir 805 East 47th Street 

Phone Kenwood 1752 
Praktikuoja 20 metų

Įvairus Gyjytpjai

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 prietaisus.

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 Boulevard 4139
1 A. MASALSKIS

Lietuviai Daktarai

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Lietuvės Akušerės
Phone Victory 4952

MRS. A. JARUS’H-KAUSHILLAS 
AKUŠERKA

3252 South Halsted Street

Viršui Universal 
State Bank.

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

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

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.

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

Lietuvis Akių Specialistas

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

Nedelioj nuo 10 iki 1

Pastaba: Mano ofisas dabar randa
si naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avk.
Phone Boulevard 7589

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

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

Pastebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va
karo? Nedėliomis nėra skirtų va

landų. Room. 8.
Phone tanai 0523

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė. 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

. GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectai 

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 4:30 v. po pietų 

TELEFONAS CANAL 0464

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.

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

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

3464 South Halsted Street 
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 So. Loomis Street 

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

Telefonas Canal 1912 
Reaidence Tel. Fairfax 6358

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Res. 2359 S. Leavitt St., Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chinacro. 111.
V

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. Western 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 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, III.

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.

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 iventadienio ir ketvirtadienio

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street
Tel. Boulevard 2169 

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR.A.A.R0TH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

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

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

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal t>utartj

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 lubos 

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. Dearborn 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 ketvergę 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto

A. A. OUS
ADVOKATAS

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

Vnktir&i s 
8241 South Halsted St 

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

Pėtnyčios

JOHN B. BORDEN 
(John Ragdžiunas Borden) 
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 3395

John Kuchinskas ir
Balys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakai-e 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 

Nedėlioj nuo 11 ryt? iki 1 v. p. p,
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Ir Bridgeporto nepa- 
miršsta banditai

Du jaunu banditu įėjo Fe
likso Arde k “soft drinks par- 
lorin”, 2958 So. Union avė. Su
statė keturiolika Felikso kos- 
tumerių eile. Išratė visu kiše
nių® “nuodugnai“, susikolekta-
vo $200 ir dingo. “Parlory” tuo ^lytekius.

Business Service
BiznioPatarnavImąs

ATPIGINIMAS, 
už garažus, $10 įmokėti, 2 metam 
išmokėjimui, porčiai sun parlorai. 
Cementinis darbas visokios 
Pakeliam namus, dedam

Financial
Finansai-Paskoios

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaiiai

Business Chances
Pardavimui Bizniai

rųšies. 
pamatus,

MES DAROME pirmų morgldlų paskola* 
nuo $10(10 ir daurlau. u£ Kerus Reni Estate 
greitas patarnavimasgreitas patarnavimas, Iihlg. * I.oan Assoc. 
Tavor 2. laiko susirinkimus kiekvieną 
rodą

laiku buvo deputy sheriff, Otto 
F. Gast, 2944 S. Parnel) avė.

F. TAYLOR, 
Spaulding 6482.

tiumo ofise.
KONRAD RICKER, 

2458 S. St. Louis Avė., 
N. W. corner 25th St.

tz a j • i ... . xa«i • MES pastatysim ant jūsų loto bile kratydami, banditai užtiko JO kokį bungalow arba flatinį namą tik1X1 «««"» uz-Linv jv g0|q bungalow arba iiatini namą tik
žvaigždę. Vienok ir šerifo žvai«!W®kIJmojįu^ Mtuii^įmip remty. At;bisk| įmokėjus, kitus kaip renda. At-
... . ... .- . .. .. Isišaukit bile kur Chicagoj arba iš

gžde banditų neisgĄsdino: Jie priemiestukų. Apskaitliavimas veltui, 
ųtomė iš io $40 ERNEST FORS,J * 2446 N. Avers Avė., Spaulding 8920atėmė iš jo $40.

CLASSIFIED ADSt
Financial

Finansai-Paskolos

Educational
Mokyki o*

GREITAI IK PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą į devyni* mėne
sius; aukštesnį mokslą į vienu* me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įjpjo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jum* 
padėsime įsigyti a beiną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te a be Inai ir visose mokslo šakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. Olekas, Mokytoja*
3106 So. Halsted St., Chicago, I1L

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

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant

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

vakaras

HELBERG Įkiro*, turi pinigą pa** 
kolinti dėl 2 morgičių uf 4% komišo. 
Taipgi pirmi morgičiai. Room 647-8, 
192 N. Clark Si. Deaiborn 4020.

PASKOLINSIM nuo $54 iki $300 
ui 2H nuošimčio ir lengvais išmokė
jimai*. Paskolas suteikiam j 24 vai. 
Be jokio komiiino.

S. OSGOOD, 
2231 West Division St “upstalrs” 

Tel. Armitage 1199

Miscellaneous
įvairų*

MES turime pilną pasirinkimą sto
gų dengimo ir namu statymo mate- 
riola pigiausiomis kainomis Chica- 
£Foi. Balta maleva, $1.75. Stogam* rolei iai, $1. Visokios rųfiies virvių, 
8c svarui, % arklio spėkos motoras, 
$7. Langų stiklai, “sashes”, visokių 
mierų, 50c kiekviena. W. M. MILINE R 
2553 W. Madison Street.

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

CENTRAL FINANCE CO.
Room 514, 

City State Bank Building 
128-180 N. Wella St.

MES darome 1. 2 ir 3 morgičius. 
Eighteerith Bonu A Mortgage Co.

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

MES UŽMOKĖSIME JŪSŲ TAKSUS 
AnesmonUin ir kita* btlaa porniodelioJąme, 
Iki 24 mfineilą dėl tiniokėjimo atgal. Taip
gi 2 ir 3 morglėial.

DAVS PLAN LOAN3.
Room 1718, 1(10 N. La Salio St. 

Rundolph 381)2

DIDELIS išpardavimas valgomų 
kambarių setų, $5 ir daugiau, ledau- 
nės, $3, 2 šmotų parloro setai, $25, 
droseliai, rašymui stalai, lova, $2, 
virtuvės kabinet, $7 ir daugiau, bu
fetai, kaurai, pastatomos liampos, 
$3.

SCHWARTZ BROS. STORAGE 
640 E. 61 st Street

PARDAVIMUI soft drink parlor 
ir bowling alley. Priežastis — td- 
riu du bizniu ir partnerių nesuti
kimas. 4658 Archer Avė. Virginia 
2271.

PARDUODAM pigiai grosemę 
yra bučernes fikčeriai. 4549 So. 
Wells St.

Personai

VELTUI
Patentai, Vaizbojenklial, Copy- 

vrright*. Rašyk šiandie. Patentų 
reikalais kreipkitės prie manę* 
pilnu užsitikėjimu. Teisinga* 
Greita* patarnavimas.

B. Pelechowicz
Regiatered Patent Attorney, 

2840 W. Chicago Avė. 
Dept. 7 

Chicago, III.

>U
ir

DARATUTfi STAšKUNAITE pa- 
jieško savo brolio Antano Staškuno. 
Girdėjome, jog dirba anglh) kasyk
loj ir gyvena kur apie Pittsburghą, 
Pa. Yra svarbus reikalas. Jo pa
ties arba kas apie jį žino prašau 
atsišaukti, busiu dėkinga.

Rašykite, 
ANTANINA TEMELIS

3421 S. Ix?avitt St. Chicago, III.

Partners Wanted
Pu*ininkų Jlelkia ,,

REIKALINGAS partneris į bu- 
černe ir grosemę; vieta gera ir biz
nis daromu geras. Geistina, kad bu
tų nevedęs. Gera proga geram žmo
gui. Kad ir nemokantį išmokinsiu. 
Kreipkitės į

NAUJIENAS,
1739 So. Halsted St.

Box 865

Help VVanted-----Malė
Darbininkų Reikia

Real Estate For Sale
Namai-žemėPardavImui

Reikalinga Farma

Real Estate For Sale
N*mai-Žemė Pardavimui

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 WITTBOLD NURSERY
6755 Lolita Avė. Palisade 5220-2172

2-RUS MORGIČIUS
Padarome j porą dienų 

PETRZILEK BROS. & CO 
1647 W. 47th St.

REIKIA salesmenų apsipažinusių 
su Chicagos retai! grosernių bizniu, 
pardavinėti plačiai išgarsinta malt 
syrupą. Naujienos, Bbx 1079, 1739 
S. Halsted St. '

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

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

taisymą namo? Jei taip, tai susiži
noki! su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, iškaitant pluin- 
bingą ir apšildymą. 'Piktai biskį 
įmokėti, kitus j du metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
MR. PARIS

Paskolos suteikiama 
j vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

MOKINKIS ANT PARDAVI5JO
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.

Business Service
Biznio Patarnavimai

Bridgeport Painting
• & Hardware Co.

Malėvojam ir popieruojam. Ūžia i 
kom malevą, popierą, stiklu* ir t t 

3149 Šo. Halsted St
Phone Victory 7261

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

INTERNATIONAL 
1NVESTMENT 
CORPORATION 

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

Help Wanted—Female
_________ Darbininkių Rei k i a_________

REIKIA patyrusių moterų popie- 
rų sortuotojų. Nuolat darbas, gera 
mokestis. Atsišaukit. Aetna \Vaste 
Paper (’o., 2355 So. La Salio St.

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo ant fannų. Darbas lengvas. 
Ir taipgi senyvas vyras. 4641 So. 
Marshfield avė. Ist fl. rear. Tel. 
Boulevard 2815.

KARPENTERIS — generalia kon- 
traktorius, statome ir pertaisome na
mus. Frank Keliam & Co., 856 W. 
54th St Boulevard 0536.

Be Komiso ir Išlaidų 
Me* paskoliname jum* $100, $200 
arba $300, imame legalį nuošim
tį. Pinigu* gausite Į 12 valandą. 
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė., 
Kampa* Hermitage Ava

REIKIA klerko j banką. Turi 
turėti patyrimą knygvedystėj ir 
mašinos operavime. Turi kalbėti 
lietuviškai. Halsted St. Exchange 
Bank, 19 PI. ir Halsted St.

Help Wanted—-Male-Female
Darbininkų Reikia

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

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas. 
Musų išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės pas

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

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

8386 So- Halsted 8t.

SALESMES IR SALESWOMEN
Del aukštos rųšies real estate pro

pozicijos Chicagoj. Didelis uždar
bis tinkamiems žmonėms. Geras 
komisas. Kreipkitės telefonu 
Mohawk 3395 arba atsišaukit nuo 10 
ryto iki pietų arba nuo 7 oki 9 vak.

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

2nd Floor
PERKAME

Lietuvos Paskolos Bonus
For Rent

AR jūsų malevojimas ir dekora
vimas atliktas ekspertų? Dykai ap
skaitliavimas. Nuo valandų arba 
kontraktinis darbas. Važiuojam bile 
kur Chicagoj arba priemiesčius. J. J. 
SHAKENMAER, 949 Milwaukee Av., 
Brunswick 7897.

Mokame
Augš&ausias kainas

Del informacijų kreipkitės 
asmeniškai ar laiškais.

RENDON krautuvė, Roselando 
centre, lietuvių kolonijoj. Tinka 
dėl grosernės arba bučernės. Phone 
Pullinan 0621.

KAM MOKBTI CASH?
Isiveskit i savo namu* plumbingą 
arba apšildymą tuojau, be imokėji- 
mo, ir 24 mėnesiu* išmokėjimui. 
Taipgi pertaisome labai pigiai. Tel. 
Calumet 8688. ,

RUIMAS dėl jaunos poros netoli 
Archer Avė. Atsišaukit vakarais 
nuo 6 vai. vakare P. Grish. 2522 
W. 39 PI.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Furnished Rooms

Cliicago, III.

ACORN Boller Repair Co. Taisy
mas boilerių ir karšto vandens Šil
dytuvų. Suvirinimas ir atkirpimas. 
Visokios rušies paipų darbas. Dy
kai apskaitliavimas. Reikia lietuvių 
pardavinėtojų. 4435 S. Union Av*.

• Yards 3888.

2 METAMS IŠMOKĖJIMUI 
NIEKO NEREIK ĮMOKĖTI 

Modemiškas plumbingas ir karšto 
vandens apšildymas įvedamas nupi
gintomis kainomis. Gera* ir garan
tuotas darbas, pigiai. Mes atsišau
kiant bile kur Chicagoj ir priemies
čiuose. šaukit šiandie, greitas pa
tarnavimas.

641 E. 63rd St. Midway 0678-3904

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi
čius.

JUSTIN MACKIEWICH
2342 So. Leavitt St.

Phone CanaI 1678

LIETUVIŲ rooming house, nau
jai jrengta. Viskas švariai užlaiko
ma. Vienam gulėti $2 į savaitę. 
Apačioj yra valgykla, kur gamina
me lietuviškus valgius už pigią kai
ną.

1616 S. Halsted St. 
Savininkas S. Jonaitis

10% PIGIAU UŽ VISA DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskaito 
liavimas. Kedzie 5111.

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

Musical Instrumente
Muriko* Instrumentai

DEL kraustymos į mažesnį flatą, 
mes esame priversti parduoti savo 
STEGER groįiklį pianą už $100. Di
delis pasirinkimas rolių, suoliukas 
ir cabinet. Paimsiu kiek cash ir ki
tus po $1.50 į savaitę nuo atsakan
čių žmonių. Mr. Campbell, 6512 S. 
Halsted St.

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES darome 2 morgičius ant 

South Improved Real Estate. 4500 
ild $5000. Lengvais išmokėjimais.

WINT0N AND NARTEN 
6829 S. Halsted St

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

6621 S. Richbond St 
2nd floor

Iš sandelio išpardavimas naujų 
ir senų rakandų 

$30.000 verte* naiijn rakandų Ir kaurų 
turi būt išparduota labai pintai. 
4 kambarių, verti $1000 ..... .......
4 kambarin, verti $2000 ............... ..
$200 Mobalr Frienn aeklyeioa getas __ 
$150 Frieze Mklydoa setas......... ..
$150 riešutinis vaikomo kntnb. setas 
$185 5 Arnotų walnut miejtruimio setas . 
Coxweli krislai, kaurui visokios rijAies.
5 Arnotų pusryčiams setas ____ ____

Klauskit Mr. Varmei 
COLLINS 8TORAG1 
5114 Madison Street

Atdara vakarais iki 0. nedalioj iki

*205
$475

$SH
$145

$55
$«H
$10

6

4 KAMBARIAMS, $395 
Nepaprastai aukštos rųšies rakan
dai, 3 šmotų parloro setus, mahoga- 
ny rašymui stalas, liampos, stalas, 
walnut valgomo kambario setas, 
veidrodis, 3 šmotų walnut miegrui- 
mio setas, coil springsai ir matra
cas, du priegalviai, 5 šmotų pusry
čiams setas. Atdara dieną ir vaka
rais. Dunn’s, 6714 Cottage Grove.

BANKRUTO STARAS 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 Greenwood Av. Dorchester 1800

BISKĮ VARTOTI 
pulkus mohair seklyčios setas 
h’riczf seklyčios setas ..... .............
Gražus walnut minirriiiinio setas 
4 Arnotų walnui miegrulinio

$350
$4OO
$•150
$f>(»O

sotaR ____________
$550 l’uikita walnut valgomo kambario

hHm .............................................

$03,50 
$87.60 
$56.50
$88.50 

J
...................................................... $44.50

$160 Gražus valinis valgomo bamba- 
$58.50 
$22.50
$34.50 

$8.50

bario Metas ............................... .
$75. tlxl2 VVilton karnai ...........
$126. 0x12 Htori VVilton kaurai
$26, 6 Arnotų pusryčiauta nota* 

Available l'ireproof Storame 
7728-32 Stony Veltinei Avė 

Atdara knndio Iki 1 <> vai. vakare.
Nedalioj Iki O.

■1 KAMBARIŲ nauji rakandai, 
$180. 4 kambarių neatsišaukusių ra
kandai, $80. Jūsų kreditas yra ge
ras. l>enKvais išmokėjimais, jūsų 
pasiūlyta kaina. Atdara vakarais. 
Dastatymas bile kur dykai. Ajax 
Furniture Co. 1434 W. Madison St.

Sewing Machines
Siu varno* Mašinos

1,000 MAŠINŲ
Slnger, White ir visokių išdir()is- 

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

Automobiles
M & K Motor Sales

vnicsroa šen aluti Ir Msakanftaual vartotą 
karų pardavinėtojai. 1G0 rarantuotų vartotą 
karų, pilnai įrengti, gerame moelianiAkame 
Btovyje, karai parduodanti nuo $180 iki 
$2UOU. Mes turimo kart, kuria tinka viao 
kiemą reikalams. Caah, Umokčjimala, mai 
sala.

0811-18 8o. HaJatad 8t.

•NAUJI STUDEBAKER
Naujas Studebaker Dictator Six, 

4 durų Sedan, pilnai jrengtas su 
spare tire, bamperiais ir kittps vi
sais įrengimais ir atveštas pne du
rų — kaina tiktai $1,345. Reiškia 
Studebaker yra net $100 pigesnis už 
Buick. Commander Seuan pilnai 
Įrengtas kainuoja $1,670. Lietuviai, 
kurie norite pirkti naujj karą arba 
mainyti seną j naujj — telefonuo- 
kite arba asmeniškai atsilankykite j 

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

D. KURAITIS k A. KASIULiS
Savininkai

GEGUŽIO MRN. BARGBNAI
50 karų panlrinkimui, vUl garantuoti. 

Cadillac’ui, Buick’al, Nanh’ai, Hudson’ai, 
EHnex’al, Chovrolet’ai ir daugelit kitų, la
bai pigiomiH kainomia. Matykit p. Lapai
ti. Mgr. MoDERMOTT MOTOR SALES, 
713U So. Halutod 8t„ Trianglo 9380

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI saldainių krautu
vų ir grosernė pigiai. Parduosiu 
su visais 5 kambarių rakandais; 
pigi renda, ilgas lysas. Pardavimo 
priežastis — turiu kitų biznį, 2133 
So. Halsted St.

PARSIDUODA saliunas su na
mu arba vienas biznis. 720 W. 35th 
Street.

PARDAVIMUI arba išsimaino 
gniaužius 50x125 ant bizniavos gat
vės; Geroj apielinkčj. Mainysiu 
j namą dviejų flatų, bungalow ar
ba road house, nepaisant apielin- 
kės.

Atsišaukit pas savininką
4406 So. Westem Avė. 

/ vakarais
3422 So. Lowe Avė.
Phone Virginia 1162

PARDAVIMUI pigiai bučemė ir 
groseme. Vieta išdirbta per 10 me
tų. Savininkas parduos arba mainys 
i namą. 3352 So. Halsted St. Phone 
Yards 6751.

DEL svarbaus reikalo parsiduo
da 12 kambarių rooming house. 
Viskas tinkamai įrengta. Nebran
giai greitam pardavimui. 1116 W. 
VVashington Blvd.

PARDAVIMUI 3 kėdžių barbami, 
senas ir geras biznis. Pigiai. 10722 
So. Michigan Avė.

PARSIDUODA saliunas gera vie
ta ir biznis, pusę ar visą, 4 kamba
riai gyvenimui, priežastis — du 
bizniu. 3221 W. 38 St.

Exch^
KĄ TURITE MAINYMUI?

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

A. GRIGAS
3114 So. Halsted Street

Tel. Victory 4898

ARBA VASARNAMIS REZORTAS 
mainyt ant namo 2 aukštų, 3 pagy
venimų, Storas ir garadžius. Atsi
šaukit arba rašykit prisiųsdami in
formacijų savo nuosavybių. Maty
kite savininką arba telefonuokit nuo 
10-11 iš ryto arba nuo 7-8 vakare.

J. Namon,
2418 W. Marųuette Rd., 

Phone Prospect 8678 
Chicago, III.

iš-
$500 JMOKfcTl

Mes pastatysim ant jūsų loto
Mūrinis Bungalows ............... $6,950
Mūrinis 2 flatis .................... $11,900
Mūrinis 3 flatis .................... $15,875
Mūrinis 6 flatis .................... $30,000

Farms For Sale
 ,    UkĮa^ Paidayimui

72 AKRAI, 3% mylios nuo Ply- 
tnouth, Ind., % mylios “frontage” 
U. S. cementinio kelio No. 31. Yra 
geri
F.

Moderniški naujos mados. 
Budavotojas FRANK LYNN, 

5944 N. Rockwell St. Edgewater 1980

Patarimas Publikai!
Ar žinai, kad su pirkimu, mainy

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

V1SADC3 yra patartina kriep- 
ties pa*

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

Boulvard 0611-4774
JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 
KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS.

BARGENAS ir lengvos išly
gos. Beveik nauja 6 kambarių 
bungalow ir dviejų karų gara
žai, galima nupirkti lengvais 

r šmokėjimais arba už cash. 
Bungalow randasi Marųuette 
\Linor prie boulevarų ir gat- 
ze karių. Parsiduos $1,500., pi
giau negu verta. Del informa
cijų kreipkitės

6409 So. Kedzie Avenue

įtaisymai.
h. MAYNE FARM AGENCY 

749 Broadway,
GABY, INDIANA

KELETAS FARMŲ
1. —35 akrai žemės vaisiais apso

dintos, šalę golfo lauko, strytka
ris bėga pro šalį. Cemento kelias, 
elektra, viena bamė, mažas .namu
kas ir dar keli budinkai. 5 akrai 
grėpsų (vynuogių), 10 akrų obuo
lių, 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. 
Įmokėjimas 4,000 dol.

2. ----- 71 alcrciH vaisių () apie-
linkėję dale didelio rezorto ir golfo 
lauko ant kranto upės ir privačio 
ežero 700 pėdų ilgio, 10 pėdų gilio 
ežeras tarpe kalnų, strytkaris su- 
stoia prie durų, cementinis kelias, 
elektra, vanduo įvestas, modemiš
kai viskas įtaisyta. Labai Kerą vie
ta dėl rezorto. 20 akrų grėpsų (vyn
uogių), 9 akrai obuolių, vyšnių, gru- 
šių, slyvų etc. etc., 3 akrai puikaus 
miško.

3. —6 kambarių gyvenamas namas, 
2 didelės bamės, didelis vištininkas 
18x80 pėdų, visi budinkai apšvie
čiami elektros šviesa ir modemiškai 
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 pelną.

4. —400 akrų javų fffrma, 1 mąilė 
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 (vakacijų vieta) iš 
54 akrų žemės, ant upės kranto, 9 
skylių golfo laukas, dąug 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 patarnautojams, 
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 dolerių. Biznis 
išdirbtas.

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

MODERNIŠKA 210 AKRŲ PIE
NININKYSTES FARMA

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

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

Phone 364

Farms For Sale
. Ųkhd PaHayimiĮi

MICHIGAN VALSTIJOJ 
TIKRAS BARGENAS 

100 akrų javų auginimo ir pieninin
kystės farma, 6 kambarių stuba, 
mūriniu pamatu, “carbide” šviesos, 
vištininkas, garažas, komams san
dėlis, kiaulininkas, barnė, sailo, 16 
akrų alfalfos, 12 akrų avižų, 45 ak
rai dėl komų, 4 akrai dėl bulvių, 2 
akrai dėl agurkų, 6 akrai doržo- 
vėms, 17 akrų miško ir ganyklos, 
upė bėga per kampą farmos, 5 my
lios į vakarus nuo Diamond ežero, 6 
mylios į vakarus nuo Niles, Mich., 
18 mylių nuo South Bend, Ind.i, kai
na su staku ir padargais, $12,500. 
Mainysiu į 2 aulcštų biznio namą. 
Savininkas S. Sirovica, 2911 E 97th 
St. Regent 2826.

PARDAVIMUI farma, 140 aknj, 
juodžemis su moliu, % mylios iki 
miestuko, visi budinkai geri, 19 gal
vijų, 14 melžiamų, registruotas bu
lius, 4 jaunos telyčios, 2 geri ark
liai, 4 kiaulės, vištos, antys, maši
nos, visko, kaina $6,000. Ant namo 
nemainysiu. C. N., 
nningtou, Wis,

Box 54, Shc-

GERIAUSI BUDAVOTOJAI.
Mes pastatysime bile kokį jums na
mą ant jūsų loto, be jokio jmokėji- 
mo, kol tik užbaigsim. Paskiau 

I mokėsit mėnesiniais išmokėjimais, 
! kaip rendą. Del dykai informacijų 
šaukit arba rašykit.

NORTHWE\ST SJDE LUMBER 
COMPANY,

4440 W. North Avė..
Spaulding 9500.

SPECIALIS BARGENAS
Kam mokėti rendą, jei galit nu

sipirkti šį modernišką 5 kambarių 
bungalovv nuo savininko už $6,000. 
Randasi prie cementinės gatvės, pui
kioj iipielinkej, netoli transportaci- 
jos, naujai dekoruotas.
$250, o kitus po $50 j mėnesį, su
nuošimčiais.

7168 West Grand Avė.

PARDAVIMUI automobilius ir 
muro namas, 3 pagyvenimų po 4 
kainb. geram stovyje ir geroj vietoj. 
2344 S. Leavitt St.

TURIU parduoti 9 kambarių mu
rinę cottage, 30 pėdų lotas, kamba
riai šviesus, aržuolo grindys, kieto 
medžio trimas, didelis skiepas, gatvė 
ir ėlė cementuota ir apmokėta. Di
delė barnė, tinkama dėl 3 karų. Stik
liniai ir su sieteliais užpakaliniai 
porčiai, prie May St. netoli 56, tik 
$1500 cash. Jos. W. Hough & Son. 
4213 S. Halsted St. Yards 0807.

P-fcRDAVIMUI 6 ruimų muro 
bungalow, karštu vandeniu šildoma, 
2 karų garadžius. Puikus beizman- 
tas, reikia $5000 cash/ Kaina tik
tai $10,000.

Savininkas
6343 So. Mozart St.

PARDAVIMUI kampas, 71 St. ir 
Fairfield Avė., labai pigiai. Taipgi 
100 pėdų prie Califomia Avė., netoli 
70 St., pigiai. Biskį cash, kitus išmo
kėjimais. J. A. Lynch, 40 N. Dear- 
born St. Central 3654.

_________________________________4________

Aš MAINYSIU savo naują 4 fla- 
tų namą pastatytą ant kampinio 
loto, apibudavotoj sekcijoj, S. W. 
side, į išmokėtus lotus arba equi- 
ties, kaipo dalį jrnokėjimo, 

Naujienos, 
Box 1080, 

1739 S. Halsted Sfc

PARDAVIMUI mūrinis bungalovv, 
6 kambarių, karštu vandeniu šildo
mas, aržuolo trimas, 6647 S. Talman 
Avė., kainavo $12,500, dabar $10- 
500. Ne j mainus. Veikit greit, 
tikras bargenas.

Šaukit savininką.
Fairfax 9100

BUNGALOWS
Mes dar turime labai gerai pasta

tytų presuotų plytų mūrinius bunga
lovv, gražioje Glenvievv, 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
pirkti už $14,000. Tiktai biskį įmo
kėti, kitus kaip rendą.

H. F. Ritter and Co.
757 W. North Avenue

Kampas Halsted — 2nd floor 
arba telefonuokit Mohavvk 3395

ŽIŪRĖK, 4 FLATAI, $12,450, 
karštu vandeniu šildomas, 2-7 kam
bariai, 2-3 kambariai pečium šildo
mi, netoli parko, įplaukų, $1920, 
cash $2000.

3136 W. 16th St. 
Berk. 3690

LOGAN Sųuare, naudas 3 apt. na
mas ir krautuvė, pigiai. Ką tik 
užbaigtas, 5 dideli kambariai, por
čiai, pirmas morgičius, $17,000, tik 
biskį įmokėti, arba mainysiu j ma
žesnį. Rašykit savininkui, 

<840 Transportation Bldg.
Box 1720-L

GERIAUSIA PROGA BIZNIERIAMS
Parduosiu kampinį muro narna, 

3 flatai ir bučernė, 2 karų garažas, 
už pirmą pasiūlymą, nes turiu du 
bizniu, arba mainysiu į 2 flatų na
mą South Sidėj.

A. K. MASIULIS
6412 S. Campbell Avc, Rep. 7201

NIEKO NEREIK ĮMOKĖTI, 5 ME
TAMS IŠMOKĖJIMUI

Mūriniai ir mediniai bungalows, 
vasarnamiai, pakeliam namus, įdė
liam cementinius pamatus, pleiste- 
riojam, dengiant stogus, įvedain 
plumbingą, malevojam ir pertai- 
som. Dykai apskaitliavimas ir pla
nai. Stanton Const. Co., 6347 South 
\Vestern avė. Tel. Hemlock 2636.

PARDAVIMUI 2 bizniavi namai, 
vienas kampinis antras šalę 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?

T>OIX’T'A.OR Puik, naujas £> Icamba- 
rių mūrinis bungalovv, gatve ce- 
mentuotn, octagon sun parlor, 2 
blokai iki Irving Park karų, kaina 
$7050, cash $750.

5 kambarių mūrinis namas, karš
iu vandeniu šildomas, gatvė cemen
tuota ir apmokėta, 2l/i bloko nuo 
Irving Park karų, kaina $8500, cash 
$1200. Federal Real Estate, 5814 
irving Park Blvd. Kildare 6670.

NORIU PARDUOTI už “Cash” 
arba mainysiu į nebrangų dviejų fla- 
tų namą arba bungalovv 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 Cravvford 
Avė., vienas blokas nuo Marųuette 
Parko ir 2 blokai nuo Cravvford Avė. 
Yra vanduo ir šaligatviai ištaisyti. 
Visi lotai po 30 pėdų. Kreipkitės: 
“Naujienos”, klauskite J. Mickevi
čius.

3846-50 W. GRAND AVĖ.
2 nauji no 5 f latrui namai. 3-5. 2-4 kam

barių, 2 karų Karatas, uždaromos lovos, 
gnru (tildomas, viskas iArenduota, kaina 
$32.000 kiekvienas, cash $5,000.

3725-27 W. GRAND AVĖ.
naujas namas, ką tik užbaigtas, 10-4 Ir 

3-8 kambarius, 2 krautuvas, 4 karų mūri
nis garaž^s^ kaina $75.000, cash $15,000.

N. E. KAMPAS KEELER IR 
CRYSTAL AVĖS.

Nauji namai, po 4 kambarius flatai. vi
rt iromomis lovomis, viskas iirenduota, kai
na $37.000. cash $5,000.

J. MONTENEGRO BLDR. 
Spaulding 1013

PARDAVIMUI arba mainymui 
raujas 3 flatų namas, po 6 kamba
rius flatai, 3 karų garažas, netoli 76 
ir May St., kiana $26,500, cash 
j 5500, arba mainysim į bungalow, 2 
flatų arba medinį, išmokėtą.

SULLIVAN AND CASEY 
7221 S. Halsted St.

Triangle 1606

MODERNIŠKAS 3 flatų namas, 
elektra, refrigeratorius, įmūrytas 
plumbingas, lietaus lašų vana, ug- 
navietės, knygynai, garu šildoma, 
stikliniai miegojimui porčiai, randa
si Beverly Hills, Brokerių nereikia. 
Greitam pardavimui $26,000. Savi
ninkas, 9349 Justine St., Beverly 8091

$5 ĮMOKĖJUS, KITUS Į
5 METUS

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

AJAX CONSTR. CO.
2206 Milwaukee Avė.
Phone Brunswick 4707

UŽ $795 nusipirksite mano 3 kam
barių cottage, su vana. Vanoi yra 
enameliota vana. Javatory, sėdykla, 
suros ir vandens sistema, virtuvėj 
sinka, su sieteliais porčiai, durys ir 
langai, apielinkčj yra 6 ežerai, 95 
mylios nuo Chicagos, prie Michigan 
Central geležinkelio. Biskį įmokėti, 
kitus išmokėjimais, Naujienos, Box 
1072, arba šaukit State 0732.

PARDAVIMUI prie dvigubos sek
cijos, kampas 127 ir Halsted St., 
50x125, $25,000. — Kampas 63 St. 
ir Laporte Avė., 32x125, $12,000. 
Skersai kelio nuo aeroplanų stoties. 
— 25 arba 50 pėdų, 12812 S. Eliza- 
beth St., $80 pėdai. Yra visi įren
gimai. Illinois Central transporta- 
cija. Geros sąlygos.

DR. VALLELY, 
4750 Sheridan Road 

Sunnyside 5879


