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Berlyne akmenimisžada ’phnadeijh.?bono 
išdaužė Italų amba-

sados langus
šalin Mussolini!” šaukė 

ni antį-fašistai, dumdami 
automobiliu

jau-

kar vakarą buvo čia išdaužy
ti Italijos ambasados langai. 
Keletas jaunų vyrų, važiuoda
mi automobiliu pro ambasada, 
ėmė akmenimis bombarduoti 
langus, šaukdami: “šalin Mu
ssolini!" “Valio amžinai vokie
čių Tirolius!” Ambasados puo
likai btvo apsitaisę žaliais 
marškiniais.

Praeitų savaitę Berlyno mie
ste buvo gausiai paskleista an- 
ti-fašistinrs literatūros. Mano
ma, kad ambasados langų dau
žytojai buvo anti-fašistinės or
ganizacijos nairai.

PARYŽIUS, birž. 7. — Ne\v- 
yorkietis Murray Kangun, bu
vęs Jungtinių Valstybių laivy
no ir oro pašto pilotas, žada 
skristi per Atlantu iš I.isabo- 
no, Portugalijoj, j Philadel- 
phią. Pasažieriumi busianti jo 
sužieduotinė Misa Bernardiene 
Guttman, chicagietė. Abudu 
jie dabar yra Paryžiuje.

Vatikanas panudęs 
taikos su Meksika

Pas papą atvyko Meksikos ar
kivyskupas, prieš tai matę
sis su prezidentu (’alles’u
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Mussolini priima 
serbų atsipra

šymą
Tuo tarpu demonstracijos prieš 

italus Jugoslavijoj nesiliauja.

BELGRADAS, Jugoslavija, 
birž. 7. — Italijos premjeras 
Mussolini atsiuntė Jugoslavijos 
vyriausybei notą, priimdamas 
Jugoslavijos atsiprašymą dėl 
anti-fašistinių manifestacijų. 
Mussolini pareiškia vijties, kad 
po to santykiai tarp abiejų val
stybių busią draugiškesni.

Tuo tarpu betgi demonstra
cijų prieš italus vėl atsitinka.

Lublano (I^aibacho) munici
palitetas priėmė rezoliuciją,
protestuodamas prieš “užpuoli- Noticias 
mus ir užgauliojimus J u gosią- į susekus 
vijos piliečių Dalmatijos 
se.” Rezoliucijoj taipjau 
kiama Nettuno sutartis, 
leidžiama italams turėti 
nuosavybes Dalmatijoje.

Jugoslavų protestai 
prieš Nettuno sutar

ties tvirtinimą

Italai puola jugoslavus 
Dalmatijoj Išskridęs kelionėn 

per Atlantą Colum- 
bia planas grįžoPresse gautas pra- 

Zagrebo (Agramo), 
sako, kad Žaroj, 

atsinaujino aštriosBELGRADAS, Jugoslavija, 
birž. 7. — Jugoslavijos vy
riausybė versle užversta tele
gramomis iš viso krašto, kil
iose protestuojama prieš ra

tifikavimų Nettuno sutarties su 
Italija.

Be to, aštrus protestai ei
na prieš vidaus reikalų minis- 
terj Korosecą, kuris esąs da
vęs policijai įsakymų vartoti 
ginklą demonstracijoms prieš 
italus patrempti.

Laikraštis Novosti pranešk, 
kad. žandarai šovę į minią, at-1 
sisakiusią išsisklaidyti, ir ke
letą asmenų užmušė bei sužei
dė. \

VIENA,. Austrija, birž. 7. — 
Neve Freie 
nešimas iš 
Kroatuoze, 
Dalmatijoj
italų riaušės prieš jugoslavus. 
Daug jugoslavų sužeista. Dvi 
Jugoslavijos vėliavos buvę su- 
spiaudytos ir sudraskytos j 
skutus.

Kelionę trukdė migla, 
kurioj lakūnai paklydo

Trys švedų karo 
aeroplanai ieškos 
dirižablio Italia

NEW YORKAS, Lirž. 7.
Per šešias valandas klaidžioję 
ore ir dėl tiršlso miglos nega
lėdami atitikti kelio į Old 
Orchard, Me., aviatoriai Bou- 
tillier, Argles ir Miss Boll sa
vo monoplanu C.olumbia grį
žo atgal į Curtiss aviacijos 
laukų.

Columbijos išskridimas
NEW YORKAS, birž. 7. — 

Trys lakūnai, Oliver le Bou- 
tillier, Arthur Argles, kaip pi
lotai, ir Miss Mab;j Boll, pra
minta “Queen of Diamonds”, 
kaip pasažierius, išlėkė kelio
nėn per Atlanto vandenyną.

Jie skrenda tuo pačiu (žl
iumbia aeroplanu, kuriuo pra
eitą vasarą skrido per Atlan
tu aviatorius Clarence Cham- 
berlain ir jo pasažierius Char
les A. Levine, aeroplano savi
ninkas.

Iš Roosč-velt l-'ielicl #wiato- 
rifci pakilo ši rytą 6:14 valan
dų ir išlėkė į Old Orchardą, 

, kame jie pasiims 
daugiau gazolino ir lėks lo-

Vyriausybė siunčia 
Špicbergeną tryliką 

aviatoriųBOMA, birž. 7. — Papa Pijus 
XI vakar priėmė audieneijon 
ištremtą iš Meksikos arkivy
skupu Buizą 
kusį į Romą ] 
apie katalikų 
tį Meksikoj.

Kaip girdėt, 
ir Meksikos

1.3*0 jau ilgesnis laikas einan
čios neoficialios pertrakcijos 
dėl taikos.

Arkivyskupas Ruiz y Floroe, Charles S. Wharton, buvęs kongresmanas ir valstijos prokuro- 
nors ištremtas, gaudavęs,
ko, leidimą slaptai grįžti 

Meksiką, kur

y Flores, atvy- 
papasakoti papai 
bažnyčios padė-

tarp Vatikano 
prezidento Cal-

t Atlantic nnd Pacific Photo]

sa- ro pagelbininkas, federalinio grand jury tapo apkaltintas kar- 
i tu su 6 kitais asmenimis, už apiplėšimą pašto traukinio ties 

disknsuoda- Chicago. Plėšikai laimėję $133,000, bet $67,000 jau atgauti, 
vęs su prezidentu Calles’u baž- VVharton plėšime nedalyvavęs, tik jo namuose plėšikai pasislė- 
nyčios klausimus. Prieš iške- pę. Jis buvo vieno plėšikų advokatas.
liavimą į Romą, arkivyskupas_________________________
Flores taipjau matęsis su Mek- # e
sikos prezidentu. Kova su maistiniu

kais MeksikojeSusekę naują revoliu 
cinj sąmokslą Por

tugalijoje

Trys ekspedicijos į 
pietų ašigali

Trys banditų užpuolimai trau
kinių; dvidešimt penki puo
likai ir jų vadas nukauti

Neramumai Gūdi 
joje

Sukilėliai Borisovo apygardoj 
nukovė 8 čekistus

LONDONAS, birž. 7. 
Central Ne\vs pranešimas 

i Stokholmo sako, kad Švedijos 
ministeriu kabinetas nutaręs 
pasiųsti j Kings Įlanką, Špic
bergene, tris karo aeroplanus 

; ir tryliką aviatorių prapuolu- 
i šio gen. Nobile dirižablio Ita
lių ieškoti.

Rusų lakūnai lekia ieškot 
Nobile dirižablio

MASKVA, birž. 7. — Du Į 270 'myliiį^ 
'sižymėję sovietų aviatoriai, Ču-1

................ chnovsky ir Babuškin, išvyko i iL7n?n \plionėn 
Italijos ėjo kely vagonai kulko-iį Leningradu, iš kur jie skris 
syaidžių, neva į Lenkiją, bet iš j atšiaurį padėti ieškoti diri-1 
tikrųjų, sako, į Vengriją. St., kablio Italia. Jie keliaus per; T nnLoi mifniaa
Gotharde, Austrijos Vengrijos Archangelską. LivIlKal IIlHvlo“ Ot1
sienoj, šmugelis buvo vengrų1 komunistus
vyriaU»yb6s “suimtas” ir pas-'“al,Ja Pražo 'Vilkins, padėti 2L_._
kui sunaikintas, nežiūrint, kad diiižablio ieškoti VARSA VA, birž. 7. — Balt-
Tautų Sąjungos taryba prašė ROMA, birž. 7. Balbo, ae-Jstogėj pasibaigė didelė politi- 
nenaikinti, ligi ji padarys in- i ronautikos vice-ministeris, sa- nė byla 110 asmenų, kaltina- 
spekciją.] i ko, kad jo departamentas krei-hnų dėl priklausymo gudų ko-

----- ' pęsis į kap. George H. Wil-; munistų partijai ir dėl prieš- 
Vokietijos socialdcmo- kirtsą, kuris nesenai perskrido! valstybinių darbų. Kaltinamų- 

per žiemių žemgalį iš Alaskos' jų 26 buvo paleisti, penki nu- 
Į Špicbergeną, prašydamas jį teisti ilgiems metams sunkių- 
skristi į žemgalio sritis ir pa- jų darbų kalėjimo, o 
dėti ieškoti prapuolusiu gen. ji nubausti nuo vienų 

! Nobile dirižablio. 'šerių metų kalėjimo.
_____ ___  , Kadangi visi jie iki

į jau buvo pustrečių metų iš- 
valdžią koali- SProff>mas Hollywoodo sėdėję kalėjime, tai kai kurie,

St. Gothardo ginklų! 
šmugelio byla Ly 

gos likviduota
GENEVA, Šveicarija, birž. 7. 

— Tautų Sąjungos taryba slap
tame posėdy šiandie nutarė lik
viduoti St. Gothardo ginklų 
šmugelio bylą. Klausimas buvo
taryboje pakeltas Rumanijos,• 
Jugoslavijos ir Čechoslovakijos. ’ 

[Menamas ginklų šmugelis; 
įvyko prieš keletą menesių.

iš

Be Byrd’o ir Wilkins’o, 
pedicijon rengiasi dar 
frey; išvyksiąs rugsėjo 
nesį

eks-
Jef- 
mė-

LISABONAS, Portugalija, • 
birž. 7. — Laikraščio Diario; 

pranešimu, policija 7 
naują revoliucinį są- kad maištininkų bandos 

salo- mokslą. Lisabone tapę suimti karinėj Meksikoj puolė 
smer- du laivyno oficierai, vyriausio traukinius, 
kuria revoliucinio komiteto nariai.

žemės!Jie buvę areštuoti namuose I)r.! V.lelu? _,t,;aukinl
relipj>e Mcndes’o, buvusio po- ma'štminkų banda išlėkdino iš 
litinio vado, dabar gyvenančio n<'toli nuo 1>ozos st°-

' ištrėmime Paryžiuje. ’ ties- valstijoj ir po
to ėmė šaudyti. Kareivių sar
gyba, lydėjusi traukinį, puoli
kus atmušė. Trys kareiviai ii 

1 vienas pasažierius buvo bandi- 
:tų sužeisti. 
1 1

Netoli nuo Coųuiinatlano, 
(kilimą valstijoj, banditai su- 
kuldino prekių traukinį. Su
ėmę traukinio tarnautojus, ban
ditai, kartu su grobiu, nusi
gabeno į kalnus.

| Trečią, greitąjį traukinį, 
banditai puolė netoli nuo Ob- 
regon stoties, San Lilis Puto
si valstijoj. Banditai suėmė 
traukinio tarnautojus, atkabi
no lokomotyvą ir ją paleido 
bėgti, matyt, tikslu sudaužyti 
kitų pasažierinį traukinį, ta- 

i mus, sumokėjus už juos' 1,250,- lokomotyvu iššoko iš bė- 
t (MM) dolerių.

Didžiosios franeuzų revoliu
cijos laikais tie rūmai buvo re
voliucinio komiteto buveinė.

Albanijos diktatorius 
rengias pasiskelbti 

karalium
VIENA, Austrija, birž. 7. —

. v - ... ' Iš Albanijos praneša, kad AhRAGA, birz. 7. — Gudijo- , „ 1 ...
je, kaip matyt, vėl kyla nėra-. ",ed“s Zoffu>. Albanijos prez>-, 
mumai. Husų komunistų laik- ■ <lent“s: ren<W>,s mo-,
rašėio Vtro pranešimu, gegu-; "^hijų, o pats pasidaryti ka- 
žės mėnesio pabaigoje Boriso-■ lum‘ 
vo apygardoj sukilėlių būrys _ _ _ ~
puolė sovietų politinės žvalgy- J. V. pirko Paryžiuj

ambasadą už $1,250,000bos agentus ir aštuonis “če
kistus” nukovė.

Minske paskleista daug at
sišaukimų, kuriais gyventojai 
raginami sukilti prieš sovietų savo ambasadai Paryžiuje iš
risimą. i torinius Union Artistique ru-

Mergina arklių lenkty
nėse laimėjo $625,000
LONDONAS, birž. 6. — Ep- 

som Derby arklių lenktynėse 
viena mergina, Misa Helm, 
vienos bravorų firmos tarnau
toja, šiandie laimėjo 125,000 
svarų sterlingų (apie $625,- 
000 prizų. Ji turėjo bilietą 
arkliui Felstead, kuris buvo 
pirmas rungtynių laimėtojas.

DETBOIT, Mich., birž. 6. 
— Del to, kad Henry Luzon, 
38 metų amžiaus, sukeikė ir 
pagrūmoja kumščiu automobi
listams, kurie vos n esu važi nė
jo jo, vienas automobilistų iš
šokęs iš mašinos smogė Lu«o- 
nui per galvą. Luzon krito ne- 
gyvas.

MEKSIKOS MIESTAS, birž.
E] Universal praneša, NEW YORKAS, birž. 7. —

va- į Buvęs Britų laivyno oficieras 
Dotiglas George Jeffrey, vie
las veteranų dalyvavusių Sha- 
ekletono ekspedicijoj į pietų 
žemgalio sritis, žada pats da
ruti ekspediciją į antarktinius 
kraštus. Jo ekspedicija, kuri 
susidėsianti iš dvidešimt pen
kių žmonių ir dviejų aeropla
nų, išvyksianti į pietus 
metų rugsėjo mėnesį.

Tuo budu į pietų ašigalio * 
sritis šiemet išvyks trys eks
pedicijos, kurių kitos dvi yra1 
komandoriaus Richardo E.

Byrd’o ir kap. George Wilkin- 
s’o.

kratai planuoja koa
licijos kabinetą

siu

Du lakūnai žuvo aero
planui nukritus

PARYŽIUS, birž.
Jungtinės Valstybės

Gorky skiriamas 
mo komisariato

švieti-
nariu

gių ir susikūlė.

Pranešimai iš Guanajuato 
sako, kad po užpuolimo pasa- 
žierinio traukinio 
stoties, 
raliuos 
dešimt 
kauti, 
Francisco Vargas.

arti Pozos 
banditus atakavo fede- 
kariuomenės dalis. Dvi- 
penki banditai buvo nu- 
jų tarpe ir jų vadas

BERLYNAS, birž. 7. 
sus rusų rašytojas, 
Gorky, sovietų valdžios bus pa
skirtas švietimo komisariato 
nariu.

Atrodo, kad tai bus tik gar
bės vieta, kuri Gorkiui duo
dama kaip pripažinimas jo di
delių nuopelnų rusų '
roj. I

Sovietų valdžia, be to, pa- dėl to, kad ji per dvidešimt 
skyrė Gorkiui gražius rumus penkerius metus j,į riejus. Ty- 
juros krante, Krime, į kur ra-'įėjimas buvęs jam vienintėlis 
šytojas netrukus išvažiuos gy-, būdas apsiginti nuo pačios lie- 
venti. žuvio.

Maksim

APSIGYNIMAS NUO PAČIOS 
RIEJIMO

HOBOKEN, N. J., birž. 7. 
■ Pašauktas tieson, William 

literatu- Rosenkranz teisinosi nesikalbė
jęs su pačia per ištisus metus

WA|SHJNGn?ONAS, birž. 7. 
aeroplanui nukritus val- 
•vksperimentinėj farmoj 
nuo Hoover Field, Vir- 
užsimušė pilotas Keitb

džios
netoli 
ginia,
Keeling iš Kansas City, Mo.,
ir Clay Goodrich, mechanikas, 
iš Washingtono.

PLAiINFIELD, N. J., birž. 
7. — Jų aeroplanui nukritus, 
susižeidė pilotas Dean Smitb 
ir du jo pasažieriai.

BERLYNAS, birž. 7. — Vo- i 
kietijos socialdemokratai va
kar paskelbė, kad jie, klausy
dami žmonių balso, bandysią 
sudaryti naujų 1 

jcijoj su liaudies partija.
Kancleriu veikiausiai 

socialdemokratų lyderis 
stage Herrmann Mueller; 
daus reikalų ministeriu — Se- 

įvering; finansų — Hilferding;
teisingumo Landsbcrg.

likusie- 
iki še-

teismo

bus 
reich- 

vi-

Ežerų garlaivis l>asken- 
do; žmnoės išgelbeti
DULUTH, Minu., birž. 7.

Anksti šį rytą netoli nuo Igle 
Royale salos paskendo nedide
lis didžiųjų ežerų garlaivis A- 
merica. Trisdešimt laivo įgulos 
žmonių ir apie dvidešimt pasa- 
žierių buvo visi išgelbėti. Ne
laimė atsitiko garlaiviui užsiga
vus į povandeninę uolą ir pra
simušus dugną.

Helena žada išsiskirt su 
ex-kronprincu Karoliu

BUCHAKESTOAIS, Bumanija, 
Laikraščio Lupta 
princese

birž. 7. - 
pranešimu, princese Helena 
nutarus reikalauti išsiskyrimo 
su savo vyru palaidunu, buvu
siu Rumanijos kronprincu 
rolių.

Karolis yra pabėgęs su 
na. gražia žycfe, ;Magda 

ir nenusistojęs pescu, su kuria jis dabar 
šiltėja; stiprokas, dau- vena Belgijoj.

Ka-
Chicagai ir apielinkei fede

ralinis oro biuras šiai dienai' 
pranašauja:

Debesiuota 
oras;
ginusiai žiemių vakarų vėjas. |

Vakar temperatūros buvo 
tarp 480 ir 680 p, , (

šiandie saulė teka 5:15, lei- rasti regėjimą, South Beloite 
džiasi 8:23. Mėnuo teka 12:07' ipasikorC Arnold Baptist, 80 
ryto.

vie-
Lu-
gy-

ROCKFORD, III., birž. 7. — 
Susikrimtęs, kad jis ima pra-

AraoM. TVaptist, 
1 metų amžiaus.

giirsenybiu kavinėj #avV trumpesnes bausmes, bus 
 paleisti tuojau, nes atsėdėtų 

Filmų žvaigždės išliko sveiki; laiką teismas įskaitė į Laus- 
keletas kitų asmenų sužeisti.' mV-

PEKINAS, Kinai, birž. 7. —

: no, buvęs Pekino diktatorius

hollywood, Cai., birž. 7.' Buvęs Pekino diktato-
— Praeitą naktį smarkaus; rillS eS<ĮS gyvas

i sprogimo buvo sudraskyta Ru-i 
ssian Eagle kavinė, kurioj pa-! 
prastai ūždavo krutamu jų pa- ' Japonų pranešimais iš Mukde- 
veikslų garsenybės.

Ir šį kartą kavinėj buvo daug' Čang Tsolinas esąs dar gyvas, 
filmų aktorių ir jų draugų, ir į bet gydytojai nieko pašalinio 
kai visi jie ūžė, vienas kavinės prie jo neleidžią.
tarnautojų pranešė, kad trobe-i [Pirmiau buvo girdų, kad 
šio rūsy kilęs gaisras. Filmų . Čang Tsolinas miręs nuo žaiz- 
garsenybės, jų tarpe ir Charlie: dų ,kai, jam bėgant iš Pekino 
Chaplin, ir Gloria Swanson, ir į Mukdeną, jo traukinys buvo 
Colleen Moore, ir Renee Ado- išsprogdintas].
ree, ir kiti urnai pasišalino ir -----------------

; Korintas vėl žemės dre
bėjimo sukrėstas

tuo budu išliko sveiki.
Sprogimas įvyko tuojau, ka

da atvyko gaisrininkai ugnies 
gesyti. Kavinės savininkas, bu
vęs rusų generolas Lodžinsky, 
gaisrų departamento viršinin
kas Turner ir vienas svečias 
Strother buvo pavojingai, 
kiti gaisrininkai lengviau 
žeisti.>

Sprogimo priežastis kol 
neišaiškinta.

keli 
su-

kas

Latvija ratifikavo su
tartį su Amerika

ATĖNAI, Graikija, birž. 7.— 
Korinto miestas, taip skaudžiai 
nukentėjęs nuo nesenai įvyku
sių smarkių 
šiandien vėl 
Daug namų 
krėtimų.

žalos buvo
Lutraki, Ita, Vrašati ir kituose 
miestuose. Lengvas žemės dre
bėjimas buvo jaustas ir Atė
nuose.

žemės drebėjimų, 
buvo supurtytas, 
sugriuvo nuo su-

padaryta taipjau

Alaskos ugniakalnis veikia
RYGA, birž. 7. — Latvijos 

seimas šiandie patvirtino drau
gingumo ir prekybos sutartį su ka, birž. 7. — Akutano ugnia- 
Jungtinėmis Valstybėmis. Siu 
tartis buvo pasirašyta praeito 
balandžio mėnesį

DUTCH LABRADOR, Alas-

kalnis pradėjo smarkiai veikti, 
versdamas iš žiočių juodų dū
mų debesius ir liepsnas.
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[korespondencijos
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NAUJIENOS, Chicago, III.

Detroit, Mich.
Birželio 29 d., 7:30 v. vak., 

bus Lietuvių Muzikos Konser
vatorijos koncertas. Tarp kitko 
bus suvaidinta ir operetė “Tar
naitė Pamokė”, su dainomis ir 
šokiais. Be to dar didelę dalį 
programo išpildys jaunuoliai 
muzikos mokiniai ir L. O. Cho
ras, kuris sudainuos daug pui-, 
kių dainelių. Operetė ir kon
certu vadovauja komp. M. 
Petrauskas, dėl kurio gero mu
zikos ir dainų mokinimo dauge
lis musų jaunųjų jau SĮ)ėjo pa
rodyti Detroito lietuviams sa
vo gabumus, šiame gi koncer
te musų jaunieji muzikai turės 
progos dar geriau pasireikšti 
su savo gabumais ir kaip toli 
jie jau yra pažengę muzikoje 
ir dainose.

Į tokį koncertą verta vi
siems atsilankyti ir pakviesti 
atsilankyti taipjau savo drau
gus ir pažystamus, nes kas ne
bus šiame koncerte tas tikrai 
gailėsis.

Bilietus galima gaut pas dai
lės rėmėją Dr. J. J. Jonikaitį, 
3732 Michigan Avė., kertė 
West Grand Blvd. (galima ir 
telefonu užsisakyti — Lafayet- 
te 2191). Taipjau galima gau
ti pas kitą dailės mylėtoją. S. 
Storonj, jo valgomų daiktų 
sankrovoje 3859 Michigan A v., 
kertė Vinewood Avė., taipjau 
pas komp. Petrauską, jo kon
servatorijoje 2263 2-lth St. ir 
pas daugelį Choristų.

Skaitlingas publikos atsilan
kymas priduos ūpo musų jau
nuoliams toliau veikti dailės 
srity ir paakstins juos dar su 
didesniu atsidavimu lavintis.

Komp. Petrauskas visus pa
kinkė į meno darbą, ir jaunuo
sius ir senesnius, ir visi dabar 
mokinasi, lavinasi, kas dainų, 
kas muzikos, ruošia dailės va
karus. Keikia tik, kad ir pla
čioji visuomenė šį gražų darbą 
paremtų.

Tiltą tarp Detroito ir Wind- 
sor (Kanadoje) jau pradėjo 
statyti. Geležys jau tiesiamos 
ir darbas smarkiai varomas 
priekyn. Tūli tikisi, kad jau 
ateinančiais metais tiltas bus 
pabaigtas statyti.

Bet atsirado konkurencija ir 
tarp pačių kapitalistų. Kuomet 
vieni stato tiltą, tai kiti kasa 
tunelį skersai Detroito upę. 
Darbas prie kasimo tunelio jau 
pradėtas. Tunelis kainuosiąs 
apie 28 milionus dolerių. Kažin 
ar daug tie tiltai ir tuneliai 
suteiks gerovės Detroito darbi
ninkams? Teko patirti, kad 
paprastam darbininkui moka 
po 45c į valandą. Bet darbas 
yra sunkus ir dirbama ilgas 
valandas.

Darbai Detroite ir apielinkės 
miesteliuose gerokai pagerėjo. 
Jau galima ir darbo gauti.

— Muzikos Mokinis.

Grand Rapids, Mich.
Birželio 2 d. čia lankėsi ad

vokatas Uvikas iš Detroito, kad 
sutvarkyti reikalus teisme, dė
lei bolševikų užvestosios bylos 
prieš SLA. 60 kp. Kadangi ant 
rytojaus turėjo įvykti SLA. 60 
kp. susirinkimas, tai paprašyta 
adv. Uviką pasilikti iki susirin
kimo.

Ant rytojaus įvyko SLA. 60 
kp. susirinkimas. į susirinkimą 
nairų atsilankė neperdaugiau- 
sia, bet triukšmo užteko. Kas 
buvo tariama susirinkime, čia 
visko neminėsiu, nes perdaug 
vietos užimtų, pažymėsiu tik 
svarbesnius dalykus.

Perbėgus bėgančius kuopos 
reikalus, prieita prie neužbaig
tų reikalų. Čia paklausta išrink
tųjų į SLA. seimą atstovų, ku
rie jų mano važiuoti savo lėšo
mis. Iš išrinktų astuonių atsto

vų tik du pareiškė negalėsią 
važiuoti į seimą; kiti trys dar 
abejoja apie važiavimą, o trys 
tikrai pasižadėjo važiuoti. Bol
ševikai išgirdę šitokį atstovų 
pareiškimą, ėmė šaukti, kad at
stovai buk nelegališkai esą iš
rinkti ir negalį važiuoti. Bet 
susirinkimas didele balsų di
džiuma užgyrė išrinktųjų at
stovų pranešimą.

Priėjus prie naujų sumany
mų, liko pakviestas advokatas 
Uvikas ką nors pasakyti apie 
bolševikų užvestąją prieš kuo
pą bylą. Adv. Uvikas pasakė, 
kad jis kalbėjosi su abiejų pu
sių advokatais, peržiūrėjęs teis
mo rekordus ir jis tikrai ma
nąs, kad čia skundikai nieko 
negalį laimėti. Toliau adv. Uvi
kas, pašiepdamas skundikus*, 
pasakė: ar jus kur girdėjote, 
kad žmogus nesirgdamas galė
tų pašalpos ligoje reikalauti, 
arba gyvas būdamas galėtų 
reikalauti pomirtinės? Tik asi
lai tokius reikalavimus gali sta
tyti, o ne protingi žmonės. Mu
sų bolševikai tuo labai įsižeidė 
ir ėmė triukšmą kelti, kam, gir
di, juos asilais vadinama. Mat, 
anot tos patarlės: kepurė dega. 
Advokatas bolševikams atsakė, 
kad jei jie remia tuos skundi
kus, kurie už kvoterį nekaltus 
žmones po teismus tampo, tai 
ir jie tokie pat asilai yra.

Pabaigus advokatui kalbėti, 
paduodama įnešimas, kad na
riai užsidėtų po vieną dolerį 
ekstra mokesčių apsigynimui 
nuo užpuolikų, kurie apskundė 
kuopą. Susirinkimas didele di
džiuma balsų priima įnešimą 
ir nutaria užsidėti ekstra mo
kestis. Čia vėl bolševikai triuk
šmauja ir šaukia, kad jie nemo
kėsią mokesnių ir kad eisią į 
teismą. Mat nabagai įkliuvo įi 
siųstus: pirmiau jie rėmė skun-l 
dikus, o dabar patys turės su
mokėti po dolerį, kad nuo tų 
skundikų apsiginti. Tas kuopos 
tarimas liko pasiųstas SLA. 
Pildomąja! Tarybai užtvirtinti.

S. Naudžius.

Detroit, Mich.
Iš SLA. 352 kp. .susirinkimo

Birželio 3 d. SLA. 352 kp. 
laikė savo mėnesinį susirinki
mą Lietuvių svetainėje. Susi
rinkimas buvo pradėtas kaip 
2:15 v. po piet, buvo trumpas 
ir gyvas. Narių taipjau atsi
lankė gana skaitlingas būrelis. 
Labai gerai, kad nariai lanko 
savo organizacijos susirinki
mus.

šiame susirinkime prie SLA. 
prisirašė 14 narių — dvylika 
suaugusių ir du jaunuoliai. Gar
bė musų organizatoriams, ku
rie darbuojasi iš peties. Taipgi 
keletas persikėlė iš SLA. 21 kp. 
Pora draugų, patys negalėdami 
pribūti į susirinkimą, prisiun
tė persikėlimo lakštus ir laiš
kutį, linkėdami viso labo ir bu- 
jojimo 352 kuopai. Yra ir dau-

(Atlantic and Pacific Photo J

Tsin-Tao, Chinijoj, išsodintieji Japonijos kareiviai siuntimui į Tsinaną, pradėtam japonų karui su chinų nacionalistais.

giau narių, kurie nusiskundžia, 
kad jiems nepatinka kitoj kuo
poj būti, bet dar nėra pridavę 
savo persikėlimo lakštų. Ši 352 
kp. laiko savo susirinkimus kas 
pirmas sekmadienis kiekvieno 
mėnesio. Kuopoj yra pilniausia 
tvarka ir valdyba savo parei
gas eina kuogeriausia, ypač tur
tų raštininkas J. Overaitis pri
ima mokesnius greitai, nereikia 
ilgai susirinkimuose sėdėti, 
taipjau ligonius kuogeriausia 
sužiūri ir viskas pas jį yra 
tvarkoj. Taigi tie nariai, ku
riems nepatinka būti kitur, ga
li ateiti į 352 kp.

Susirinkimai šios kuopos bū
na tvarkus ir trumpi, štai šis 
susirinkimas tęsėsi tik 55 min., 
reiškia nė pilnos valandos ne
reikėjo išbūti susirinkime. O 
betgi buvo atlikta daug darbo 
ir išrinkta net trys komisijos. 
Viena komisija turės pasitei
rauti pas laivų kompaniją dėl 
išvažiavimo laivu ant salos. 
Antra komisija turės rūpintis, 
kad orui atšalus butų suruoš
tas kok|s parengimas. Trečia 
komisija turės surengti vaka
rienę priėmimui sugryžusių iš 

Mažiausiai randasi vienas kiekvienamePullman kars........ BRIGGS
O KUOMET jys BANDOTE SKAITYTI,TAI 
TRUKDO JUS SAVO NEGUDRIAIS KLAUSI

Nč$UKOStS'

jys GALĖJOT IŠLOŠTI 
SAVO RANKA, JEI BUTU 
MEI UŽBAlGęS-SU 

GILIU PANA___________

IR KLIUBO KAR.E JIS BANDO NURODYTI 
KAIP LOŠTI BRIDGE

IR JIS PADARO NESUSIPRATIMU PAPUOLĘS 
tSVETlMįi SEKCIJĄ

AR NEGALIT MAN PASAKY- Į 
Tl, KADA MES KEISIME LAIKA? ' 

ARAS TURIU SAVO LAlKRODELJ 
“1ATBUKTI ATGAL, AR PAVARYTI 

PRIEKIN?

KUOMET JIS EINA į TRAUKINĮ ,JIG 
IMITUOJA NOTRE DAME FOOTBALLTEAM
KADA JIS VELKA LAUK PRIEŠININKUS

Q INI. P. UrilbrtCs.,

Old Gold
'The Smoother and Better Cigarette 
not a cough i n a carload

seimo delegatų. Ta vakarienė 
įvyks šeštadienio vakare, birže
lio 30 d., Lietuvių svetainėje. 
Bus leidžiami tik 352 kp. nariai. 
Tikietus nariai turi įsigyti iš 
kalno pas komisijos narius, ši 
kuopa siunčia penkis delegatus. 
Jie parveš iš seimo daug įspū
džių, kuriuos, žinoma, kiekvie
nam musų bus svarbu užgirsti. 
Todėl nariai nepamirškit šios 
vakarienės. Musų delegatai yra 
gerame upe, pilni pasiryžimo ir 
energijos ir mes visi linkime 
jiems geros kloties seime. Taip
gi nariai nepamirškime būti 
sekamame kuopos susirinkime, 
liepos 1 d., kuriame delegatai 
išduos savo raportus.

J. Ambrose, kp. koresp.

PATS PIRMUTINIS KLESOJE!

---------------.......................

TEISINGAS 
PATARNA

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

C. P. SUROMSKI & CO
Reai Estete

3352 S. Halsted St.
Phone Yards 6751 GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
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Ir pirmutinė garbė populiaru
me dėl naudingumo ir patarna
vimo publikai.

WENNERSTENS
TIKRAS APYNIŲ MALT 

EXTRACT
HENNING WENNERSTEN, INC.

2960 Lavvrence Avė. Juniper 4886—4887

Lietuviškos rolės dėl gro- 
jiklių pianų atpigintos. Vo
leliai kainavo $1.25 ir $1.00. 
Dabar po 48 c. trumpam 
laikui. Su žodžiais ir be žo
džių.
4298 Ant Kalno Karklai Siūbavo 
4189 Aš Lietuvaitė
4359 Ant Kalnelio Trys Mergelės 
4153 Ak Likie Sveiki 
4297 Atjok Berneli Vakare 
4291 Darbai
4159 Myliu Lietuvą
4806 Kur Upelis Teka
4136 Paukšteliui
4858 šerk, tėvelį Bėrą žirgelį 
8887 Pas Darželį trys Mergelės 
4490 Pasisėjau Žalią Kutą 
8919 Sudiev Gimtinė 
4345 Kutų Darželis 
3911 Kas Nuramins Man širdelę 
3908 Kas Man Darbo 
4318 Pamylėjau Vakar ir šėriau 

Žirgeli
4483 Nedėlios Rytelį
4119 Vai Varge Varge
4316 Ncsigraudink Mergužėlė
4374 Važiavau Dieną if Žydėk Baltą 

Obelėlė
3887 O Lietuvą Numylėtą 
4126 Valia, Valužė 
3883 Vai Kalba Žada 
4805 Karvelėli Mėlinasis
4375 Viemas Kareivis 
4290 Ūkininko Prisakymas 
4331 Per Laukelį
3919 Sudiev Gimtinė 
3900 Laiškas Pas Tėvelį 
4061 Dangaus Grožybė — Waltz 
8990 Meilės Bučkis — Polka 
4059 Išdykus Mergaitė — Mazurka
4009 Kaip Linksma — Polka
4010 Klumpakojis
4079 Kvietkelė Lietuvos^ 
4021 Mėlinom Akelem — Polka 
4058 Linksmi Berneliai 
4020 Raudonom Lupom — Polka 
4078 Aukso ir Sidabro — Polka 
4389 Kriputis — Polka 
4043 Kauno Grožybė — Polka

Daugybė lenkiškų ir Angliškų Ro
lių katrų kainos yra tik po 19c.

Roles pasiunčiame ir į kitus mies
tus, perkant 6 ant sykio. Už per
siuntimą nieko nerokuojame.

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.
KRAUTUVE:

Rekordų, Rolių Pianų, 
Victrolų, Radio, Gaidų.
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Itching Skin
Quickly Relieved
Don’t sufter with Eczema, Dandruff, Pim 
plės, Blemishes and other annoying skin 
irritations. Žemo antiseptic Uąuid is the sale 
Bure way to relief. Itching often disappears 
ovemight. Splendid for Sunbum and Potooo 
Ivy. Ali druggists 35c, 60c, $1.00

žemo
FOR SKIN IRRITATIONS

'jįonUc
For Cats and Woundi

Apsisaigokit nžsikržtimol 
Gydykit kožną žaizdą ar
ba įsibrėžimą su šiuo ne
nuodijančiu antiseptika. 
Zonite užmuia bakterija*.
Ir itgydo.

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
'pAI yra piuku jeigu gali taip 

padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai. jus no- 
roms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

(.isterine, dantų tepalas, valo 
dantia nauju budu. che
mikai pagalios sxiv**«lo • uita tas 
kurs ištikro šveičia nedr»«ky- 
damas dantų emales — tas sun
kus uždavinį* pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert P bar macai Co., Saint

Išnaikina 
Kandis, Tarakonus, 
Blakes, Muses Ir 

Kitus Vabalus
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MEDICINOS 
ŽINIOS

Kaso l)r. Margeris.

'su gyvsidabriu nesusidūrė, kaip 
tik tuo, kad turėjo amalgama 
užpildytus dantis. Iš šitų 37 
turėjo vario-amalgamų užpildy
tus dantis. 30 iš jų turSjo bur
noje gyvsidabrio, žinoma, ne-

o mažiau iš gero, vadinasi, ir 
apšviestesniu, ir turtingesnių, 
ir, pagalios, visais atžvilgiais 
tinkamesnių tėvų. Gavinys, gir
di, toks, kad geresnė veisle 
nyksta, o prastesnė didėja.

Laboratorijos gyvūnai pavojin
gi sveikatai

Vogti, žinoma, visados pavo
jinga. Bet niekšui, tai tik pat
sai aktas pavojingas, o pavog- 
tasai daiktas dažniausiai būna 
net ir labai mielas. Pasitaiko 
betgi kartais kaip tik atbulai, 
vadinasi, ne tiek baisus vogi
mas, kiek pavogtasai daiktas. 
Šit, Paryžiui tapo apvogta prof. 
Richet’o fiziologinė laboratori
ja, ir spėkite, kas išnešta? Nu
gi, trys antys ir tuzinas kiškių, 
kurie visi buvo įčiepyti apsi- 
krečiamų ligų perąis, taigi ir 
jų (perų) nuodais. Profesorius, 
žinoma, padarė tatai tyrimus 
darydamas. O kaip tik jis pa
juto, kad jo antys ir zuikiai 
dingo, tuoj davė žinią policijai. 
Tik, supraskite, ne tiek dėl to, 
kad jam gailėjo pavogtų an
čių ir kiškių, kiek dėl to, kad 
va koks mėsininkas, žinoma, 
užnuodytas antis ir kiškius 
pardavęs, visai nekaltų žmonių 
neužnuodytų. Žinia tuoj pra- 
plito gyventuojuose ir juos taip 
paveikė, kad visoj apielinkėj 
nė vienas mėsininkas negalėjo 
parduoti nė ančių, nė kiškių. 
Taigi mėsininkai baisiai rūs
tauti pradėjo ir kaip bematai 
išnešė protestą, reikalaudami, 
kad prof. Richet’o laboratori
ja veikiai butų uždaryta, nes, 
girdi, dėl jos esąs baisus žmo
nių sveikatai pavojus. Bet iš 
teisybės, tai čia didžiausias pa
vojus sveikatai tik tų, kurie 
tas užnuodytas antis ir zuikius 
pavogė, arba ir tų, kurie tą 
grobį nupirko.

. Dantų pripildymas analgama. 
sako, kenkiąs sveikatai

Profesorius Stock, Berlyno 
chemikas, jau spėjęs pasiekti 
mokslo pasaulyje gana žymios 
aukštumos, darė tyrimus su 
amalgama, taip sakant, ant sa
vęs ir kitų asmenų. O svarbios 
orenybės kaip medicinos taip 
ir dentisterijos srityse, žinoma, 
kad turėjo į prof. Stock’o tyri
mus rimtai reaguoti. Rimčiau
siai j tai atsiliepė prof. His, 
kursai net davė savo medikali- 
nėje klinikoje vietos prof. Sto
ck’o pažiūroms, žinoma, kai dėl 
amalgamo, tyrinėti. Gi prof. 
Fleischmann, kuris tyrinėjimo 
darbą prižiūrėjo, ne senai pa
skelbė to darl>o gavinius. Pa
sak tų gavinių, tai nekurie žmo
nės, kurie, sakykime, ar tai per 
savo darbą, ar tai per dantų 
užpildymą su amalgama (daž
niausiai gyvsidabrio junginys) 
susiduria, kurie-ne-kurie iš jų 
yra “gyvsidabrio nešiotojai’’. O 
tai, žinoma, reiškia, kad jie 
visados turi savyje gyvsidabrio, 
bet tuo tarpu nė menkiausių 
gyvsidabriu apsinu o d i j i m o 
simptomų jie neparodo. Taigi 
ir išeina, kad tokiuose gyvsi
dabrio suradimas dar toli 'gra
žu nereiškia, kad ve jie jau ir 
gyvsidabriu apsinuodiję tėra. 
Tai tiesa. Bet tapo suieškota 
51 asmuo, ką kitokiais keliais

Įskaitant užpildytų dantų, va
dinasi, jie turėjo burnoje atsi- 
palaidavusio arba liuoso gyvsi
dabrio. Bet keturiolika asme
nų, kurie turėjo pripildytus 
dantis visai tyra amalgama, tik
tai vieno burnoje surasta gyv
sidabrio. Astuoni iš šitų 51 as
mens, ką turėjo vario-amalga- 
ma užpildytus dantis, podraug 
turėjo ir ryškius gyvsidabriu 
apsinuodijimo simptomus. Iš
ėmus tačiaus tas dantų prie- 
pildas, visi simptomai dingo, o 
drauge ir burnoje gyvsidabris 
išnyko, nes po tam jo daugiau 
tonais jau nebesurasta. Vis 
dėlto daryta tyrimai ir toliau. 
Tik dabar tyrimams panaudo
ta 37 mokyklos dentistai ir 24 
dentisterijos mokyklos slaugės. 
Jie, žinoma, ir jos, parodė gan 
ryškius nuovargio, galvos skau
dėjimo, na. ir kitokius gyvsi
dabrio apsinuodijimo ženklus. 
Del visa to prof. Fleischmann 
ir daro rimtų išvadų, kad amal
gamos priepildos ar užpildos 
(dantų) yra pavojingas daik
tas. Tiesa, jis sako, kad tai ne
reiškia pavojų gyvybei, vis dėl
to, pakerta žmogaus sveikatą, 
na, ir žymiai apkarpo našumą 
darbe. O prof. Stock stačiai 
reikalauja, kad varis-amalgama 
butų daugiau nebevartojima 
dantims užpildyti, maža to, jis 
mano, kad ir tyra amalgama 
neturi būti daugiau tebevarto
jama dantų užtaisymui.

Ar britų veislė niekėja?

Nekurie britai susirūpino, 
kad žemuosiuose sluoksniuose 
daugiau kūdikių gema negu vi
dutiniuose. O tai, girdi, ne la
bai geistinas tautos gyvenime 
apsireiškimas, žinoma, juo blo
giau, kad kai biednuomenėje, 
silpnapročiuose ir kriminalis
tuose daug vaikų gema, tai ga
na dažnai ne tiktai tuos vai
kus, bet ir jų tėvus turi kas 
nors šelpti. Tankiausiai juos ir 
tešelpia tie, kurie geriau gyve
na. Tai susidaro dėl šitų, va

idinasi, biskį geriau gyvenančių 
žmonių, lyg ir našta, dėl ku
rios, sako, jie kadir norėdami 
negali daugiau vaikų turėti. 
Tokiu ve budu vis daugiau at
žalų dygsta ir išauga iš pra
sto kelmo (netikusių tėvų),

Taip tai taip. Bet nekurie 
visai kitaip sako. Pasak jų pa
žiūrų, tai, girdi, nors daug ne
tikusių gimsta, bet daug ir 
miršta, o tokiu budu ir pasida
ro pusiausvyra, na, ir negali 
prastieji gerųjų nustelbti, čia, 
šiaip ar taip, ne visame kame 
pilna tiesa gludi, šiandie neti
kusių, daug mažiau miršta, ne
gu pirmiau, o tikusių vis dėl
to daug mažiau gimsta. Lyg
svaros nebėra. Labiausiai, ro
dos, dėl to, kad biednieji netu
ri iš ko gauti atatinkamų žinių, 
kaip nuo mažiukų išsisaugojus, 
paskui, daugelis jų būdami la
bai tamsus, žinoma, “grieko” 
bijo, o yra ir tokių, kurie ne
pajėgia atskirti gero nuo blo
go, taigi, kas jiems galvoj, kiek 
netikusių vaikų juose gema. 
Be to, jeigu pati sėkla ir yra 
gera, tai jos išdava, skurde 
augdama, niekais pavirsta. Ant
ra vertus, labiau pasiturintys, 
reikia tiesa sakyti, ne vien tik 
dėl to mažai vaikų turi arba 
ne visai retai ir bevaikiais esti, 
kad jie daug pinigų išleidžia 
neturtėlius šelpdami. Tai jau 
visai ne. Daugiausiai jie netu
ri, ištekliaus vaikus auginti tik 
dėl to, kad gyvena, vaizdžiai 
sakant, ne sulig savo nosies. 
Pavyzdžiui, Amerikoje daug 
apšviestesniu tėvų tuoj imas 
>er daug aukšto gyvenimo stan- 

dardo (normos) siekti. Reikta, 
žinoma, per daug puošnių na
mų, aubomobiliaus, radio, na, ir 
kitų galų, kuris tarsi ėste pi
nigus suėda, o tada jau apie 
vaikus ir pamastyti baisu. Tai
gi dažniausiai abudu dirba ir 
esti bevaikiai.

Ar aukščiau pastebėti vaisos 
kryptyj veiksmai tikrai padi
dins prastesnės veislės skaičių 
ir tuo tarpu sumažins geresnės 
veislės skaičių, tai tik patsai 
gyvenimas parodys.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Išgabenta ligoninėn
Frankis Stowis, 18 metų, 

5432 S<>. Washtenaw, susirgo 
plaučių uždegimu. Išgabentas 
pavieto ligoninėn.

Automobilių nelaimė
Valteris Nadorskis, 22 me

tų, 3018 Kuley Street, (> bir
želio važiavo autu. Jo autas 
susikūlė su kitu. Užgauta Fran- 
kio kakta. Randasi St. Paul 
ligoninėje. Nelaimė atsitiko ties 
namais 1229 West 32nd place.

Byla prieš aldermaną
Advokatas Raymond T. O’- 

Keefe užvedė teismuose bylą 
prieš aldermaną Joseph B. Mc 
Donough (regio 13-tos ward- 
os). Advokatas ieško $100,000 
atlyginimo. Skundžiasi buk 
aldermanas McDonough prasi
taręs .apie jį, O’Keefe, hlaip 
abejotinos garbės žmogų. Mc 
Donough (regis 13-tos ward- 
padaręs miesto kliuhe.

Nežinojo ką su žiedu 
daryti

Clinton Fawcet, 2120 So. 
Austin boulevard, kreipėsi į 

policijų prašydamas surasti 
moteriškę, kuri nešioja jo dei
mantinį žiedą. Dalykas buvęs 
toks: gegužės 17 d. jis, Faw- 
cet, žiūrėjęs šunų lenktynių. 
Greta jo stovėjusi moteriške. 
Ji pamačiusi deimanto ant jo 
piršto. Paprašiusi leisti užsi
mauti. Kai užmovusi, tai ne
galėjusi npmauti. Prižadėjusi 
sugrąžinti kitą dieną. Nesu- 
galėjusi numauti. Prižadėjusi 
Fawceto, kiek žiedas jam kai
navęs. Atsakymas buvo: 750 
dolerių. O kur gyvenanti mo
teriškė ir kaip ji vadinasi. Faw- 
cet atsake, kad nė to nežinąs. 
Lengvatikis Falvvcet yra žmo
gus arba nežinojo kur žiedą 
dėti.

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

V—_______ »■/

Seni Atsakanti Credit Laikrodininkai—Didžiausi Visame Pasaulyj
215 W. 

Randolph 
St.

1238 
Milwauk«e 

Avė.

838 
E.63rd.St.

340 
S. Halsted 

St.

108 N. STATE ST. IO J _ Northvett Corntt |

Sccond ^shiSgion j
Deimantų Importuotojai Pardavinėja Tiesiai Publikai

old gold
JUOKAI

Moteris: “Aš turiu valendelei iš- 
bėkti, Jonai. Aš ką tik gavau nau
jo moteriolo dėl naujos dreses, ir—”

Jonas: “Bet, mano miela, tu tu
rėtum nemanyti apie naują dresę, 
kol aš sergu.”

Moteris: “Och, mielas Jonai, at
sargiai senas sluobri! Tai nebus 
iuoda dresė; ji bus tinkama viso
kioms išeigoms.” “Tit-Bits.”

* - ■■

GRYNAS
Farmeriui važiuojant iš miestelio 

namo. Jis važiavo j pakalnę, ark
lys suklupo ir pavirto. Fannerys 
supyko ir sušuko ant arkio.

“Jei tir greitai neatsikels!, tai aš 
tave pervažiuosiu.”

DIAMpNDS_WATCHES
CASH QRC RE DI T

Dovanas Pirkti Yra Labai Lengva Pas Loftis

MŪRINIS arba MEDINIS
C | H įmokėti — kiti lengvais iš 

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

Pakeliame namus, padedame konk 
ryt pamatus. Visoks cementinis dar 
bas, perdirbame purčius ir sunpar- 
lorius. Mielu noru priduosime ap 
skaitliavimą ant pareikalavimo—be 
užmokesties. Mes einame visur, Chi 
cagoje ir j priemiesčius. PrisiųskiU 
savo vardą, adresą jeigu norite in 
formacijų.
Vardas ........................   ~_
Adresas -.........................~........... —

Quality Construction Co. 
North Shore ofisas ir Yardai 

119 Chicago Avė. 
Evanston 

Tel. University 3950 arba 
Rogers Park 8270

3

Mirė teisme
A. 1). Goldberg, 45 m., 1337 

Addison street, atėjo teisman 
liudyti. Trauke kol bus pašauk
tas. Mirė trobesy širdies liga.

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 Gatve

/ ..... ... . .......... .......... ................

VALIO!! VALIO!!

LIETUVON
Tiesiog j Lietuvos Uostą

KLAIPĖDĄ
Be Jokių Persėdimų 

f 

BALTIKO-AMERIKOS 
LINIJOS LAIVAIS

10-ties Metų Lietuvos Nepri
klausomybės Jubiliejaus 

Apvaikščiojimui

4ta Ekskursija
LIETUVOS VYČIŲ 

Birželio-J u ne 16 dieną 
Laivu “ESTONIA”

Ekskursijai vadovaus 
Kazys J. Viesulą

5ta Ekskursija
Rengia Baltijos Ameri

kos Linija bendrovė
Laivu “ESTONIA”

Liepos-July 21

grynas ar Apynių Skonio

Daugiau negu grynas —
viskas ką Gerumas reiškia! 
Pralenkti negalima Blatz 
Malt Syrup.

Klauskite DYKAI Knygos kaip 
daryti skanius valgius

Vai Blatz Brewing Co.
Chicago Branch

1500 Holt St.,
Phone — Brunsvvick 3600-1-2

Tikrai Vilijon Gaminta

V AL BLATZ 
BREWING CO. 
JBit. 1851 Mllwauk*a. Wta»

SIUSKIT.PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonės e 
taip pataria Lietuvos bankai

...Bet — rūkykit Old Gold cigare- 
tus — Išrūkysi vežimą ir kosulio ne
turėsi. šiame laikraštyje telpa Old 
Gold cigaretų komiški skelbimai, 
piešti žinomo piešėjo Briggs. Pasi
žiūrėkit, perskaitykit ir dasižinokit, 
kad “Išrūkysi vežimą ir kosulio ne
turėsi^’

|1 (j) KRAFT-PHEN1X
'j| CHEESE COMPANY

fDdicious
ood

A food for pro 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele« 
ments for health 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele* 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

PATOGUMĄ

| Haviiltf99.50
Kiliuos nuo 922.50 

ir įlaiiKiuu

Mes labai palengvinom pirkimą dovanų čionai. Mes visuomet 
duodam naujų staką, naujausius stylius, puikiausios vertės. Pirkit 
musų kreditų planu — mokėkit taip kaip jums yra patogiausiai.

IŠMOKĖJIMAI PAGAL JŪSŲ

1

i Hiivnite

91 i savaitę
balto 

Luini-

Elgin Strap Laikrodukai 
Paprastai $40 modeliu, 14-k 
arba želavu aukso virbeliai. 
nioiiH rodyk- |
itai ............................................

Moterų Wrist Laikrodėliai
IteKUliiii'iin VVribl Laikrodėliui, 18-k, 
balto aukso viršeliai, ekstra stiprus, 
17 akmeni). Specialu ^27 50

18-k white
gold.

“Lillian

ring.
$37.50

“Maeda
Bluc white

Diamond,
Solid

linini

91 | Huvaitę

•%, 'uuV

Deimantui. Allublnlal 
Žiedai

l’uikijs Aiiubintai Sie
liai IK karato balto 
iinkao ir platinuni sėt 
hu gražiu mėlynai bal
tu deimantu.

Pažiūrėkit j musų krautuvės

Blue white 
Diamond sėt 
į n soiid 18-k 

vvliitc Rold

Ir daugelis kiti) styliij po 9IO.G5. 
915, 918.75, $22.50, 925, 927.50

ir daugiau.
langus dėl specialių bargenų

Lai m odelių taisymo ekspertai. Modernizuojame Aliubinius žiedus. Pigiau
sios kainos. Atsišaniut arba reikalaukit katalogo 324. Tolefonuoklt 

Central IO2O ir musų salesman atsilankys.
Atdara kasdie iki 9 vakaro, subatomis iki 9:30 vakaro.

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

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

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

Svarios, Grynos, Sveikos ’ 
Gražios Akys

Yra Puiki Žmogui Dovana 
Murinę Valo, Gydo, Atžvieži- 

na ir Nekenkia 
Jums patiks jos

KnygatS “Eye Care” arba Eye 
Beauty” Dykai

PRALEISK SAVO ATOSTOGAS LIETUVOJE
KIEKVIENAS LIETUVIS privalo aplankyti savo gimtąjį 

kraštą. Kas metai vis daugiau ir daugiau amerikiečių važiuoja 
aplankyti saviškius Lietuvoje arba taip sau Lietuvoje pasisve
čiuoti. Lietuviai deda visas pastangas, kad tie svečiai butų gerai 
priimti ir išsivežtų malonius įspūdžius iš Lietuvos.

Tas važiavimas tiesiog j Klaipėdą ant Balti ko-Amerikos Li
nijos be jokių persėdimų prie dabartinių aplinkybių yra malonus 
ir visiškai keleivių nevargina.

Patartina visiems, kurie trokšta pamatyti gimtąjį kraštą ne
atidėti, bet važiuoti pas savuosius šią vasarą su viena iš viršmi- 
nėtų ekskursijų iš Amerikos tiesiog į Klaipėdą.

Žinioms Kreipkitės j Vietos Agentą.

BALTIC AMERICA LINE
315 So. Dearborn St., Chicago, III

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta --- ----- ------------------- $2.50
1,064 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero _____  $14iū
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS .......................................... $3.00
Šioje 786 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias

KAUNO ALBUMAS ....................    50c
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRftVfiS RASTAI. Septyniuose tomuose___________  $7JDa
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ....................... ......... .......................  60c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOSOS VADOVĖLIS ................................. —............. B5c
Namų darbai, naminė sąskaitybi ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

VIENYBE
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.
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Naujienos eina kasdien, itekiriant 
sekmadienius. Leidiia Naujienų Ben- 
drovi, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
I1L — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsisakymo kainas
Chicago je — paltu:

Metams__________________ _  $8.0$
Pusei metų   —. 4.00
Trims mėneriams , ■ _ —« 2.50
Dviem mėnesiam _____— 1.50
Vienam mėnesiui _____ — ,75

Chicagoje per iineliotojusi
Viena kopija ____________ — 8c
Savaitei __________________ 18c
Mėnesiui_______________ __ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago- 
je, paltui

Metams ________ -- - $7.00
Pusei metų____________—. 8.50
Trims mėnesiams-------- — 1.75
Dviem mėnesiams   —1.25 
Vienam mėnesiui --------- .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]:

Metams ___________ . $8.00
Pusei metų---------------------- 4.00
Trims mėnesiams------------ 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

tu žmonių pritarimu, ne moraliniu autoritetu, _ — 
žiauria ginklo jėga, tai ji neturi jokios teisės protestuot 
prieš tai, kad ir svetimosios valstybės elgiasi su ja sulig 
principu: “Kieno galia, to ir valia”.

Lietuva gali ir visai pražūti, jeigu ji nesugebės il
gesnį laiką nusikratyti smetoninės diktatūros!

PASAULIO ATSIRADIMAS, JO IŠSIPLĖ- 
TOJIMAS IR IŠNYKIMAS

džiagos išsiskaidymo produktų 
yra elektra, kuri

KEBLI LIETUVOS PADĖTIS

Vakar “Naujienose” jau buvo pranešta, kad Lietu
vos-Lenkijos ginčo klausimas tapo atidėtas Tautų Są
jungos tarybos rugsėjo mėnesio sesijai. Tai yra vienin
telis laimėjimas, kuriuo šį kartą gali pasigirti Voldema
ras, nes šiaip visa Lietuvos bylos eiga Genevoje buvo 
didžiai nepalanki Lietuvai.

Reikia pasakyti, kad dar nė kartą Lietuva nebuvo 
taip skaudžiai smerkiama tarptautinės politikos sceno
je, kaip šiame Genevos suvažiavime. Anglijos užsienių 
reikalų ministeris Chamberlain’as tiesiog pareiškė, kad 
savo “nenuosaikiu, atkakliu ir nesukalbamu” nusistaty
mu ji prarandanti savo kaimynų simpatijas. O Smeto
nos “konstitucijos” punktą, kuriuo Vilnius yra paskel
biamas Lietuvos sostine, jisai charakterizavo, kaipo 
“erzinimo ir provokavimo aktą”! Diplomatų kalboje 
aštriaus išsireikšti vargiai galima.
** Ir kas aršiausia, tiems žiauriems Chamberlaino žo

džiams pritarė ir kitos galingos valstybės, Francijos ' 
atstovas. O ar jiems kas pasipriešino? Ar mėgino kas 
Lietuvą apginti ir pateisinti? Niekas. Italijos Mussoli- 
nio pasiuntinys, per tą Lietuvos plakimą, tylėjo, “kaip 
pažindytas”. Kuomet gi buvo balsuojama rezoliucija, 
reikalaujanti, kad Lietuvos ir Lenkijos ginčas butų 
greitai baigtas, tai fašistinė Italija balsavo kartu su 
Anglija ir Franci j a. Reiškia — Lietuva tapo visiškai 
izoliuota.

Kiekvienas pripažins, kad nieko pavojingesnio to
kiai mažai valstybei, kaip Lietuva, negali būti. •

O kas į šitokią pavojingą padėtį Lietuvą atvedė? 
Niekas kitas, kaip tik “gudri” Voldemaro politika. Jau 
nuo pereito gruodžio mėnesio, kuomet Kauno diktato
riukas buvo priverstas Genevoje atšaukti karo stovį 
su Lenkija ir pasižadėti eiti prie normalinių santykių 
su Lenkija sudarymo, buvo aišku, kad jisai yra visai 
prispirtas prie sienos. Jo kelionė į Italiją ir meilinimąsi 
Mussoliniui nuėjo niekais, taip pat kaip nuėjo niekais 
ir pasirašymas konkordato su Vatikanu. Kas gi nesu
pranta, kad Italijos fašistams ir Romos papai yra de
šimtį kartų svarbiau turėt savo pusėje didelę Lenkiją, 
negu Lietuvą, susidedančią iš dviejų milionų gyvento
ją

“Gudrusis” Voldemaras manė iškirsiąs didelį špasą, 
pasimatydamas prieš pat Tautų Sąjungos tarybos su
sirinkimą su Anglijos užsienių reikalų ministeriu, ir 
tuo tikslu jisai nesenai atsilankė Londone, — apie ką 
Lietuvos spaudoje buvo triubijama, kaip apie labai 
reikšmingą politikos žygį. Na, o Anglijos ministeris da
bar pasirodė griežčiausiu Voldemaro kaltintoju! Ar ne 
naivu tad buvo tikėtis pagalbos iš Chamberlaino?

Mums mažai terūpi, kaip Europos diplomatai žiuri 
į Voldemarą — ar kaip į “didžiausią užsispyrėlį”, ar 
kaip į slaptą “Maskvos agentą” (anot vieno Amerikos 
korespondento). Bet kodėl tie diplomatai žemina Lie
tuvą, kodėl jie neigia teisingus lietuvių tautos reikala
vimus? Juk visas pasaulis žino, kad Vilnius Lietuvai 
tapo išplėštas smurtu, ką pažymi beveik kiekviena te
legrama, pranešanti apie Lietuvos-Lenkijos ginčą.

Į šitą klausimą bet kuris tų diplomatų galėtų atsa
kyti: O kodėl pats Voldemaras, kurih oficialiai atsto
vauja Lietuvą Genevoje, savo kraštą žemina ir su jo 
gyventojų reikalavimais nesiskaito? ;

Jeigu Voldemaras gali cyniškai pareikšti spaudai, 
kad jisai butų kvailas skelbti rinkimus į seimą, iki ne
busiąs tikras, kad jisai juos laimėsiąs; jeigu jisai kar
tu su Smetona gali sutrempti Lietuvos žmonių atstovų 
priimtą krašto konstituciją, — tai kodėl turi gerbti 
Lietuvos norus Londono, Paryžiaus arba Romos ponai? 
Ar Suvalkuose pasirašytoji mūšių paliaubos sutartis 
yra šventesnė, negu Lietuvos Steigiamojo Seimo paga
mintieji įstatymai? Ar lenkų parašas po ta sutartim 
turi daugiaus reikšmės, negu Smetonos ir Voldemaro 
priesaikos, duotos Lietuvos Seimui?

Kodėl iš lenkų reikalauti didesnės ištikimybės Lie
tuvai, negu iš pačios Lietuvos valdžios?

Tai ve ir visa paslaptis, delko Lietuvos vardas tarpe 
pasaulio tautų šiandie yra taip pasibaisėtinai nupuolęs!

Apžvalga
NA, AR NE PEŠTUKAS?

paskel- 
“atsaką 
mes at- 
priežas-

Visuomis-šidlauskas 
bė “Vienybėje” savo 
“naujieniečiams”, kurį 
sisakėme įdėti dėl tos 
ties, kad jame yra pilna insi
nuacijų ir tai dagi adresu to
kių žmonių, kurie jam niekuo
met nėra perėję į kelią. Ka
dangi “naujos dorovės” moky
tojas vistiek rado reikalinga 
paleisti savo insinuacijas spau- 
don, tai mums tenka jas šiek- 
tiek panagrinėti.

Visam savo keleto špaltų il
gio “atsake” p. Visuomis neat
sako nė į vieną svarbesnįjį sa
vo kritikų argumentą. Vietoje 
to jisai savo oponentus kolioja, 
prikaišioja jiems žemus moty
vus, “kritikuoja” neva jų žo
džius, kurie nebuvo pasakyti, 
ir svaidosi į visas puses, “drož
damas” kam pakliūva. Net 
kartu jisai, pa v. užsigina 
norįs tapti naujo laikraščio 
daktorium “kaip Grigaitis
šo”, — nors Grigaitis to nėra 
rašęs. Kad įrodytų savo misi
jos tyrumą, p. Visuomis giria
si nesąs toks blogas, kaip par
tijų agitatoriai, ir — išplūsta 
Bielinį, Makauską ir žygelį “ka
lėdininkais”; o jie su šiais gin
čais neturi nieko bendra.

du 
ne- 
re- 
ra-

Apie “Naujienų” Reporterį, 
kuris išreiškė nuomonę, kad p. 
Visuomis dar nepakankamai 
pažįstąs amerikiečių gyvenimą, 
idant galėtų pirštis jiems į mo
kytojus, jisai sako, kad tas Re
porteris nepažįstąs “nei moks
lo, nei filosafijos, nei religijų” 

Nau- 
Su
P-

ir kad jam rupį tiktai “ ‘ 
j ienų’ tavorą pardavinėti. 
Tylinčiu, kuris kritikavo 
Visuomio idėjas, pasiremdamas 
ištraukomis iš jo paties para
šytos knygelės, p. Visuomis 
“apsidirba” taip:

‘Kaipo partijos žmogus, 
mano senas pažįstamas ‘drau
gas’ Tylintis apie mane kal
ba partivišku žargonu...”
Gi yra faktas, • kad Tylintis 

jokiai partijai nepriklauso ir 
jokių .partinių “kalėdininkų” 
kvietime nėra dalyvavęs (bent 
per kokius 10 paskutinių me
tų) ! Taigi aišku, kad p. Vi
sliomis to savo kritiko visai 
nepažįsta ir ginčijasi su kokiu 
ten savo paties įsivaizduotu p- 
ponentu.

“Naujienoms”, o taip pat ir 
kitiems laikraščiams ir asme
nims, kurie nepritaria jo strak- 
sėjimams, jisai primeta pavy
dą, konkurencijos baimę, dole
rių gaudymą ir t.t. Del šitų 
insinuacijų mes su tokios rų- 
šies “kalėdininku” (jo paties 
epitetą vartojant), kuris, vos 
įkėlęs koją į Chicagą, ėmė tuo- 
jaus iš pažįstamų ir nepažįs
tamų žmonių skolintis penki
nes ir dešimtines, — J diskusi
jas
juo, tai, anot tos patarlės, tu
rėti “du turgu”! Bet gal bus 
ne pro šalį dar parodyti, ko
kiais argumentais jisai mėgina 
įtikinti 
dėl jo 
lietuvių 
j C.

neisime. Nes ginčytis su

publiką, kuri abejoja 
tinkamumo suvaidinti 
Moizes rolę Ameriko-

sako, kad apsišvietu- 
siems Amerikos lietuviams 
rupi gelbėti savo tautą, o 
to

Jisai
ne-
be

iš
ėmus keletą asmenų visoje 
Amerikoje, turi tiek daug 
negražių istorijų ir nedoro 
elgesio faktų, kad neturi nei 
visuomenėje, /nei liaudy nė 
mažiausios pagarbos, autori
teto ir pasitikėjimo.”

. “Tie ‘apsišvietusieji’

gaunama, 
tyrinėjimai 

parodė iš visokių medžiaginių 
išteklių ir laikoma yra vien ete
ro verpetu (sukuriu). Patyri
mai rodo, kad elektros dalelės 
išleidžia energijos eiles, kurios 
visuomet esti lydimos etero i- 
vairių virpėjimų, vadinamų 
Hertz’o bangomis, spinduliuo
jančiu karščiu, matomąja švie
sa, nematomąja ultra-violetinc 
šviesa ir t.t. Šitie virpėjimai 
(vibracijos) rodo mums atomo 

_ __________ elementą ir energijos nykimo 
Šiandien mes fazę.

riu. Šita viduratominė energi
ja buvo saulės karščio, elektros 
ir daugelio kitų visatos jėgų 
versmė. •

i Be to, viduratominė energija
panašią į tą, | yra labai pastovi, lies kitaip 

musų že- pasaulis butų išnykęs jau labai 
senai; jinai yra net taip pasto
vi, jog chemikai manė, kad 
energijos susitelkimas, vadina
mas medžiaga, yra absoliučiai 
nesunaikinamas. :______  ___
išmokome išskaidyti medžiagą, 
bet visiškai menką kiekį.

Tačiau galime viltis,

(Tęsinis)
tą istorijai nežinomųPer 

daugybę amžių milijonai žvai
gždžių, kurios pripildė erdvę, 

_ x turėjo pradėti ir baigti savoIšėmus tik keletą asmenų. |iucij j 
vadinasi, visi Amerikos lietu- , • ‘L- “. a , i kurią eina šiandienvių inteligentai yra sutepę sa- _ ‘ . .. . . .* j u \ • me. Gyvenami pasauliai (pla-vo vardą “negražiomis iston- . . , . . 1 „ .. , . netos), kaip ir musų žeme, pilnijomis ir nedorais elgesiais”! ..." * 4 . .
Kažin, ar p. Visuomis galėtų 311 "j"**
šita savo drąsų tvirtinimą pa- lS',le.to.t“ mokslu ,r da,1‘;’ .ture- 
remti įrodymais? iJ0 lseltl ,s amžlnos naktles lr

Jisai Amerikoje išgyveno vos vėl Pranykti- ” eko nepalikdami 
keletą mėnesių ir matė tik da- P° sav?s- Unitas rūkas dan- 
Ij lietuvių llolionijų, kuriose ji- Saus skliautuose parodo, rasit, 
sai vargiai galėjo turėti pro- išnykusių pasaulių neaiškius 
gos pažinti visus apšviestes- pėdsakus arba gal sudarys jis 
niuosius žmones ir surinkti apie ilgainiui vėl branduolius nau
juos patikrintas informacijas. J'ems pasauliams.
Veikiausia jisai suspėjo tiktai
yjen.?^^U1 išėsti keno nors aukščiau pasakyta, ir pamatysi

me, kad pasikeitimai, kurie yra 
pastebėti žvaigždes tyrinėjant, 

, parodo mums pasaulių evoliuci- 
įjos bendrą eigą: gimti, augti, 
senti ir mirti.

Kai dėl pasaulių pasikeitimo 
arba gyvių pasikeitimo planetų 
paviršiuje, tai evoliucijos dės
nis: ilgas laikas —ne šimto ir 
ne tūkstančių, bet milijonų me
tų tas laikas. Kol žemėje atsi
rado žmogus, apdovanotas nedi
dele išmintimi, gamta turėjo 

I keisti per milijonus metų gyvu
lių formas. Mat, visoki pasi- 

j keitimai gamtoje eina labai pa
lengva, todėl reikalauja tūks
tančių metų. Taigi gamta ne
galėjo sukurti pasaulio per sep
tynias dienas kaip senos legen
dos mums pasakoja.

Kokiu budu etere verpetai 
(sūkuriai) ir jų pagimdyta 

kad energija nustoja savo individua- 
ateityje mokslas suras būdų jai lumo ir pragaišta etere? šis 
išskaidyti visai. Tuomet ture-1 klausimas galima suvesti į tokį: 
sime savo valdžioje didžiausią "
jėgų versmę.

Atsiminkime tiktai tą, kas

išreikštą nuomonę ir prisiran
kioti įvairių “liežuvavimo bir
žose” vaikščiojančių pletkų — 
ir to jam pakanka, kad apšauk
tų kuone visus apšviestesniuo- 
sius Amerikos lietuvius mora
liai susitepusiais!

Turėt šitokį palaidą liežuvį 
gal yra religinio Mesijos pri
valumas, bet mums, kurie į jo
kius “visuomiškus” absurdus 
netikime, atrodo, kad tai yra 
tik paprastas “peštukizmas”.

PASTABOS

kandidatas neiš-

3. Molekuline ir viduratonrine 
energija. Reikia skirti moleku
linė energija nuo viduratomi- 
nės, nors jos abidvi glaudžiai

1 sutampa. Lig šiol mokslui yra* * 
“strategijų” ir žinoma tiktai molekulinė ener-

Jinai gimdo cheminius

Tai jau SLA. Pild. Tarybos 
rinkimų pasekmes ir “Tėvynė
je” peskelbė. Nors komunistai 
visą savo išgverimą ir visas 
“strategijas” šiuose SLA. ris- 
kimuose panaudojo, bet pasek
mė tokios, kad nė vienas komu
nistų sąrašo 
rinkta. 

*
Po šitų visų

energijos išeikvojimo reikia su- gija, 
prast, kad komunistų genero- susijungimus ir išsiskaidymus, 
lai dabar išrodo, kaip raugyti cheminius susiartinimus, 1 • « f * • « t
agurkai...

SLA. rinkimai užsibaigė, tad sudėtis, 
ką dabar triukšmadarių orga- J°s reiškiniai

, viso- 
: kias chemines kombinacijas ir 

. Viduratominės energi- 
1 dalyvauja kai 

nai ir visa šmeižikų kompani- kada kartu su molekuline ener- 
ja veiks? Igija, kaip didelio karščio veiks-

# * * niai; bet seniau viduratominė
Šiuose SUA. viršininkų rinki- energija nebuvo pastebėta. Ter- 

muose aiškiai pasirodė (jeigu 
iki šiol kam dar nebuvo aišku), 
kad komunistai per gvoltą nori 
užvaldyti SLA., nes komusistų 
mašina veikė pašėlusiai. Rei
kia pastebėt ir tas, kad kiek
vienas jų “korespondentas”, 
kada užbaigdavo savo kores
pondenciją, tai kaip kad “afie- 
ravonę” ant galo 
“balsuokite už 
kandidatus i SLA. 
Tarybą”. Ii 
(kaip litaniją) 
tus.

modinamikos ir termochemijos 
dėsniai buvo skiriami vien tik
tai molekulinei energijai, šie 
dėsniai visuomet buvo suveda
mi į šį: joks medžiaginis kū
nas negali kitos energijos duo
ti, kaip tiktai tąją, kurią jis 
pirma gavo.

| Jogos, kurios reiškiasi che- 
pridėdavo:' minif ir, fizini« darW> eigoje, 

_______parodo tiktai energijos atidavi
mą arba perkėlimą. Tokiu budu 
manė, kad energijos kiekis ne- 

į si keičia, kaip nesikeičia van
dens svoris, pilstant j j į viso
kių formų indus. Taigi moks
las tyrė tiktai molekulinę ener
giją, kuria galima buvo įkrau
ti medžiaginius kunus. Tokios 

. . . studijos privedė prie išvados, 
,v’ kad medžiaga yra visai atskira numeriui .. . , , ,v.v I nuo energijos ir kad medžiaga

progresyvių 
Pildomąją 

išskaitliuodavo 
savo kandida-1

* *
komunistai į sa- 

sąrašą nestatė

♦
Kažin kodėl 

vo kandidatų 
kandidato su “numeriu 13”, bet 
kitų žmogų ? Kiti sako dėl to, i 
kad kandidatas su '“i------- :
13 yia nelaimingas žmogus, Įarnallja energijai tiktai rams- 
tad su j uotui butų ‘poor bus.-i^, Įšildyta arba jelektrinta 
nes . žmogus su “numeriu 13 medžiių,a „ sutal illti s je 
komunistam gali būt tik kaipo į- energijos> bet jinai gra. 
rankis šmeižime SLA. virtam- žina vė| paskoiint.yą ener. 
tų, ta pne piogos jie juomi ir kajp grąžina kempinė su- 
pasinaudoja. Kalvis. 'gertąjį vandenį, niekuomet jie-

padaugindama jo.
Kadangi rodėsi, jog medžiaga 

yra tiktai energijos ramstis, 
tai manė, kad skirtumas tarp 
medžiagos ir energijos yra ge
rai pagrįstas ir esmingas, ku
ris niekuomet neišnyks. Tačiau 
pasirodė visa kas kita.

4. Viduratominė energija yra 
pasaulio jėgų versme. Tarp me
džiagos ir energijos nėra jokio 
skirtumo, jokio dualizmo; me
džiaga gali, grąžinti ne tiktai 
paskolintąją iš kitur energiją, 
bet priešingai

' didžiausias
Medžiaga yra ne kas kita, tik-

, — jinai pati yra 
jėgų rezervuaras.

and Atlantic Photo) ! Medžiaga yra ne kas kita, tik- 
Irying Stalmaster, 28 m. ku- įaj įam tikra energijos forma, 

kuri apsireiškia relaty.viu pas- 
L ir susikoncentravimu 

didžiausiu kiekiu, bet mažu tu

ris tapo paskirtas federaliniu 
distrikto teisėju Omahoj. Neb. 
Tai esąs jauniausias federalinis 
teisėjas. • f1“'

Viduratominės energijos sta
dijos dar savo pradžioje lei
džia mums pažvelgti visai nau- 
jan pasaulin, kur nebegali būti 
pritaikinti chemijos ir fizikos 
senieji dėsniai. Vienas iš svar
biausių skirtumų yra šis:

Molekulinės energijos negali
ma iš medžiagos daugiau iš
gauti, kaip tiktai tiek, kiek jon 
buvo įkrauta. Viduratominės 
energijos reiškiniuose galime 
pastebėti visai priešingų daly
kų. čia iš mažo eenergijos 
kiekio galima gauti didelis jos 
kiekis, prieš principus, kurie 
buvo laikomi nesugriaunamais. 
Elektrą galime laikyti vidura
tominės energijos reiškiniu.

Musų saulės sistemos tolimo
mis chaoso epokomis, kai dar 
buvo ruko pavidalas, eteras 
pamažėl susitelke. šitie etero 
verpetai sudarydami, matyti, 
medžiagos pirmykščius pradus, 
sutelkė savo sukimosi augan
čiu greitumu viduratominę 
energiją, kurios buvimą mes 
patiriame. Susitelkimo fazę 
pakeitė vėliau skaidymosi fazė. 
Musų pasaulis įėjo į naują cik
lą, būtent: energija pamažėl 
susitelkusi atome, pradėjo nyk
ti pagaliau deliai savo skaidy
mosi. Saulės karštis, iš kurio 
išeina kuodaugiausia energijos, 
kuria mes naudojamės, parodo 
šito skaidymosi svarbiausius 
reiškinius.

Nors medžiagos viduratomi
nės energijos yra labui didelis 
išteklius, tačiau jisai nėra be
galinis, todėl jisai ilgainiui, iš
seks. Planetos, apsupančios 
karštas žvaigždes, atšalo, nes 
jų viduratominė energija su
mažėjo. Ir musų saulė eis tuo 
pat keliu. Kai jos viduratomi
nė energija išsiskaidys, jinai 
nustos šviesti ir šildyti plane
tas; tuomet musų žemėje nebe
liks jokių gyvių bei augmenų. 
Nors mokslas randa būdą leng
vai išgauti didelį kiekį vidur
atominės energijos, kuri yra 
dabar medžiagoje, tačiau net ir 
pasisekus tai pasiekti, nebūtų 
išvengta galutino energijos iš
nykimo,' nes viduratominės 
energijos išteklius yra aprėž
tas.

Tokiu budu saulė, didžiausios 
dalies žemės energijos gamin
toja, pamažėl eikvoja savo jė
gas, kurias jos atomai gavo 
pirmykščiuose etero debesyse, 
ir ateis laikas kada jinai šitas 
jėgas galutinai išeikvos.

Kokiu budu viduratominė 
en’ergija,—saulės karščio, elek
tros ir didžiausios dalies pasau
lio jėgų versmė, gali išsiskai- 
dyti ir išnykti? Mes dabar tai 
pagvildensime.

5. Energijos išnykimas ii* 
musų pasaulio galas. Mes pa
matysime, kad viduratominės 
energijos buvo aprėžtas kiekis, 
kuris kiekvieną dieną mažėja.

Pasakyti, kajp išnyks me
džiaga, tai reiškia parodyti, 
kaip išnyks energija, nes me
džiaga yra viena tam tikra 
energijos forma, kuri skiriasi 
nuo kitų energijos formų tik
tai savo reliatyviu pastovumu 
ir savo labai didele koncentra
cija mažame tūryje.

Vienas is pastoviausių nie-

kokiu budu verpetas, pasidaręs 
skysčio viduryje, gali išnykti 
šiame skystyje, sukeldamas ja
me virpėjimus?

šiuo atžvilgiu problemos 
sprendimas yra gan lengvas. 
Iš tikrųjų, lengvai galime ma
tyti, kaip, atsiradęs skystyje 
verpetas, gali, kai jis nustoja 
pusiausviros, išnykti, atiduoda
mas savo energiją virpėjimų 
forma aplinkumai, kur jis pa
skęsta arba išgaišta. Tai atsi
tinka tokiu budu: jūrių van
dens stulpas, pasidaręs iš van
dens verpeto, nustoja buvęs ir 
išnyksta juroje. Be abejonės, 
tokiu pat budu etero verpetai, 
sudarantieji atomų elementus, 
gali pereiti į etero virpėjimus. 
O šie virpėjimai rodo paskutinį 
laipsnį medžiagos perėjimo į 
energiją prieš savo galutinį iš
nykimą. Taigi, kai atomai iš
leidžia visą savo energiją švie
sos, karščio ir kitų virpėjimų 
forma, pavirsta jie pirmykščiu 
eteru, iš kurio buvo atsiradę. 
Medžiaga ir jėga įeina tada ne
būties prieglobstin, kaip ir ban
ga dingsta juros prieglobstyje.

Energijos išsilaikymo postu
lato šalininkai, matyti atsakys, 
kad energija, būdama nesunai
kinama, negaišta, išnykdama 
etere, bet pasilieka potencijos 
būsenoje, paskendusi savo be
galybėje. Taip žiūrint, energi
jos išsilaikymo teorija, matyti 
parodo neteisingą koncepciją, 
pagimdytą reikalo tikėti, kad 
pasaulyje yra kas nors amžina. 
Nenorėdami sutikti, kad bega
lybėje yra tiktai žaibas, mes 
vaizduojamės judėjimą, kufs 
tvers visuomet. Tačiau jei, su
tinkamai su šia hipoteze, ener
gija ir nepaliautų cirkuliavusi 
erdvėje kokia nors forma, jinai 
butų vis tiek išmesta iš musų 
pasaulio sferos ir joje nebeda
lyvautų. Taigi pasaulio energi
ja išnyktų.

Iš pradžių ne labai supranta
ma, kad pasaulis, kuris atrodo 
pastovus, ilgainiui, bešaldamas 
gali pasidaryti nepastovus, ir 
galutinai išsiskaidęs gali visai 
išnykti. Kad paaiškėtų ši keis
tybė, pasižiūrėkime, ar astrono
mijos stebėjimai neleidžia 
mums būti tokio išsiskaidymo 
liudininkais.

(Bus daugiau)

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

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalu

900 W. 52nd Street
CHICAGO

Prenumerata metams $1.50
Pusei metų ..........._....._ $1
Kopija ............................. 10c

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

Socialistų piknikas 
bus nedelioj

Kalbės Socialistų partijos kan- 
d i datas i prezidentus Norman 
T h omas.

spaudos 
sekma- 

Riverview

Metinis socialistų 
piknikas bus ateinantį 
dienį, birželio 10 d 
parke.

Šiame piknike kalbės labai 
žymus kalbėtojas, Norman 
Thomas iš New Yorko, Socia
listų partijos kandidatas į pre
zidentus. Be jo, dar kalbės ra
šytojas George K. Kirkpatrick, 
Socialistų partijos sekretorius 
Wm. H, Henry ir adv. Wm. A. 
Cunnea.

Bus ir turtingas lietuvių 
programas. Dar bus šokiai, pa
sivažinėjimai ir kitokie pasi
linksminimai.

Įžanga tik 30c. su visu pluoš
tu įvairiausių koncesijų parke.

Ant rytojaus, pirmadieny, 
Dauglas Park Auditorium bus 
banketas pagerbimui dg. Nor
man Thomas.

Tikietus banketui ir piknikui 
galima gauti “Naujienose”, 
taipjau pas LSS. 81 kp. ir “Pir
myn” choro narius. Pirkite ti
kietus iš kalno, tuomet pelnas 
nuo jų eis lietuvių organizaci
joms.

[Pacific and Atlantic Photo 1

Copenhageno, Danijoj, vys
kupas Anton Bast, kurį gene
ralinė metodistų episkopatų 
konferencija Kansas City, Mo., 
rado kalta už nederama kunigui 
elgimąsi ir veikiausia pašalins 
iš kunigystės. Be to vyskupas 
Bast yra sėdėjęs ii’ kalėjime už 
išaikvojimą labdarybei surinktų 
pinigų.

Gatvekaris sužeidė
Pašovė šuny, pats nu

sižudė

Bernice Kominski, 5 metu Elmer VValter, 63 metų tur-
mergaitė, gyv. 937 \Vest 35th tingas farmeris, gyv. arti Har- 
place, 5 d. birželio bėgo per vard, 111., nusižovė po to, kai 
Halsted gatvę ties namais 3023 pašovė savo sūnų Busselį, 23 
So. Halsted. Pateko gatve‘ka- metų, tėvas pašovė sūnų, kai 
riui ant kelio. Suraižyta mer- šis miego sofoje. Manoma, kad 
gailės burna ir gal būt sulau- senis buvo pamišęs.
žytas sprando kaulas. I

Nesusipratimai su 
policija

Lenkas teisėjas ka 
mantinėjimas

Tarp Chicagos 
Lietuvių
Roseland

Birželio 1 dieną Golden Star 
kliubas laikė mėnesini susirin
kimą Strumilo salėje. Prisira
šė du nauju nariu. Kliubas nu
tarė turėti išvažiavimą 1 ar
8 dieną liepos mėnesio.

Skaityta laiškas p. Julės
Sadulienės, kuriuo ji dėkoja

Golden Star sporto rėmėjams 
už suteiktą vainiką jos bro
lio Alberto Kuliešiaus laidotu
vėms.

šiaip nieko ypatingai žy
maus susirinkime nebuvo.8 8 8

Pereitą sekmadienį Golden 
Star jauktas lošė, šeštą iš ei
les besbolo lošį, kurį pralai
mėjo. šį sezoną Golden Star 
besbolininkai laimėjo 4 lošius, 
o pralaimėjo du. X O O »

Aušros knygyno palaikymui 
šią vasarą bus rengiamas vie
nas išvažiavimas su laimėji
mais. Laimėjimui yra 11 įvai
rių dalykų: 2 smuiku, 1 gra
mofonas, 1 drabužiams skalb
ti mašina, 1 kamera, 1 pini
gas 5 dolerių auksu, 1 kve
palų bonkutė ir knygų vertės 
$5. Išvažiavimas įvyks rugsė
jo 2 dieną į Washington 
leights miškelį.8 8 8

Birželio 3-čia dieną “Prieš- 
ašistinė taryba” ar “Susivie

nijimas”, kaip ten jį vadina, 
turėjo išvažiavimą, idant pa
sipinigavus, reiškia, — bizniš- 
ką. Kiek pasipelnė, nežinau. 
Pardavė pustrečio bakso nap- 

so, 19 bonkų alaus ir k dietą 
agurkų. Kai dėl publikos, tai 
vieni atėjo, kiti išėjo. Abelnai 
imant, 10 žmonių laikėsi iš
važiavime. *

Antradienio vakare, 5 dieną 
birželio, L. S. M. Ratelis lai
kė mėnesinį susirinkimą Stru
milų salėje. Svarbiausi tari
mai: prisidėti prie Chicago Lie
tuvių M* no Federacijos, jei ji 
kurtųsi; nupirkti vieną seriją 
Aušros knygyno; surengti iš
važiavimą šią vasarą.8 8 8

Sekmadienyje, birželio 10 
dieną, aikštėje prie 95-tos ir 
Michigan avė., 3 valandą po 
pietų Golden Star besbolo jauk
tas loš besbolą su Įlydė Park 
Blues jauktu.

žvalgas.

Klaidos pataisymas
Pranešime apie tai, kad su

grįžo iš Floridos lietuviai liu
dininkai, kurie buvo ten rašy-

j e su Harringtono byla tapo, 
kai kas praleista, būtent, ne
pasakyta, kad visą klausinėji
mo laiką pynėsi vardai Petro 
žilvičio ir Antano Lebeckio,1 
kurie vieni pirmųjų pradėję

siūlyti lietuviams Harringtono 
notas.—Rep.

HIGHLAND SCREEN CO.
2310 W. 69 St. Tel. Republic 3558 

Išdirbinėtojai visokių durių.
Specialio didumo darom pagal orderį 

Įdedam sietelius

You be th
Jūsų patyrimas pasakys daugiau į miliutą negu 
karlodas reikalavimų padarytų į metus laiko. Bandy
kit Puritan Malt Extract. Jus nusitebėsit iš skirtumo. Pada
rytas iš tikrų čielų miežių. Turtingiausis, stipriausia, geriausis 
prie visokių bandymų, nes Puritan yra grynas ir nepaprastas.

Tikrai Unijos Išdirbimo

PURITAN I

Pirkit nao muaq oliello kai- 
notnla. Copper coli raainia til
dytu vm rirtuvAa boileriai, 
66.S6- Klauaklto Pono Muail.

Peoplea Plumbing & 
Heating Supply Co.

400 B1llwaukee Ava., 
461 N. HaUted M. 

Haymarket 0076—0076

James (Jokūbas) Atutis, 
gyv. 715 \Vest l(ith street, tu
rėjo nesusipratimo su polici
ja. Pastaroji buvo jį areštavu
si, — ne ckl ko blogo, bet 
taip sau, kad toks jauno vyro 
likimas. t ♦

Turėjo nesusipratimų su po
licija taipgi J. Janoski, 2922 
So. Union avenue, ir Stevas 
Ozelski, gvv. 1829 So. Lal'lin 
street.

Kriminaliu teismo teisėjas, 
Klarkowski, buvo klausinėja

mas ryšy su kaltinimu, buk jis 
perdaug lengvai bausdavęs kri
minalius nusižengėlius; jis, be 
to, buvo kamantinėjamas apie 
terorizmo žygius, kuriais pa
sižymėjo pereiti “primary” 
balsavimai. Klarkowski įrodi
nėjo, kad jis nekaltas, kad 
daromi jam kaltinimai nepa
matuoti.

Krislas tavo aky, ras
tas tavo artimo aky

Kliūtis su mumis yra ta, kad mes 
atrandame trukumus pas kitus, bet 
nepamatome savo pačių silpnybių. 
Išmesk krislą iš savo paties akies, o 
artymo silpnybės taipgi daug suma
žės.

Tobulas matymas be {tempimo 
akių padaro šitą senąjį pasaulį ge
resne vieta gyventi. Tas galima at
siekti nešiojant SOFT LIGHT aki
nius. Dr. G. Serner, bus malonu iš
rodinėti vertę šito nuostabaus stiklo 
jo ifise, 3265 So. Halsted Street. I

Nedarykit Žaislo 
Iš Savo Kūdikio

— Kudikai Turi Nervus
Rašo RUTH BRITTAIN

Didelį dalį nerviškumo galima 
susekti paaugusiuose vaikuose, kad 
jie turėjo perdaug didelį stimulia
vimą savo kūdikystėje, ir tame 
priežastis gludi, kad kūdikiai buvo 
vartojami kaipo žaislas tėvų, gimi
niu ir draugų. Su kūdikiu galima 
žaisti, bet no daugiau kaip penkio- 
liką minučių iki valandos kiekvie
ną dieną. Virš to jei kūdikis yra 
verčiamas perdaug kvatoti, krykš
tauti, dėl to jis kaip kada pradeda 
vemti, tas kūdikį perdaug įrituoja 
ir jis verkia arba nemiega.

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

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

28,350 baigs viešąsias 
mokyklas

Suskaitoma, kad viešias Chi- 
cagos mokyklos (public scho- 
ols) šią vasarų baigs 28,530 
mokinių. Tai bus 1,000 dides
nės skaičius, negu baigusių 
pernai, kada baigė 24,156 mo
kiniai ir mokinės. Be to, rei
kia priminti, kad šios rūšies 
mokyklas baigė vasario mėne
si 23,303 mokiniai. Taigi vi
sas baigusių šiemet viešąsias 
mokyklas mokinių skaičius bus 
51,738.

Teismai samdytojų 
pusėje

Teismas išdavė indžionkše- 
ną prieš džianitorių uniją, ku
ris draudžia piketuoti apart- 
mentinį trobesį 1209 Astor 

street. Mat to trobesio džiani- 
toriai buvo išėję streikan.

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

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

Įdomi byla

Dovanų $500,000
Max Adler, buvęs Sears & 

Roebuck Co. viceprezidentas, 
padovanojo $500,000 pastatyti 
planetariumą ant ežero kran
to, tuoj už Fieldo muzejaus.

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

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiiinsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugrys. Eikit pas tikrą snecialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasaays po galutino išegzamina- 
vimo — kas jums yra.

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

Kambariai 1012, 1015, 1018. Imkit elevatorių 
CHICAGO, ILLINOIS

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

, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
usų tikrą ligą ir jei aš apsiiinsiu jus gydyti, 
likit pas tikrą snecialistą, kuris neklaus jūsų 

t pats pasalcys po galutino išegzamina-

Paskanintas su Bohemian apyniais. Rekomenduojamas ir dastatomas per 
PURITAN MALT EXTRACT COMPANY 

29—31 ‘N. Wacker Drive, Chicago, III.

^ir=Jr=Jn=Jr=Ii=Ir=Ir=Ji lr=Ir=dr=Ir=Jr=Jr=Jr=I

Alvin L. Bear pradėjo by
lą teisine prieš p. ir p-nią Bu
belius. Ieško atlyginimo $250,- 
<MM>. Kaltina, kad jie atšaldė 
jo žmonos, o jų dukters jaus
mus link jo. Bearo žmona da
bar reikalauja iš persk irų.

Kas gaus pinigus
Autorizuota sugrąžinti $2, 

391,000 dolerių, suimtų taksų 
už gasoliną. Bet kas jas gaus? 
Gasolino kompanijos'' reikalau
ja. Reikalauja ir Chicagos Mo
tor Club savo nariams. Esą, 
motorininkai sumokėję tuos 
pinigus, motorininkams ir tu
ri būti jie sugrąžinti. Jau už
vesta pora bylų teismuose dėl 
šių pinigų. ,

Šiandie gal sustreikuos
Juodukai, patarnautojai Pull- 

mano kompanijos vagonuose 
(porteriai), pareikalavo, idant 
kompanija pripažintų jų uni
ją ir sutiktų deryboms dėl jų 
algų. Jei kompanija nesutik
sianti jų reikalavimui, porte
riai pareiškė, jie turėsią pa
skelbti streiką. Pullmano kom

panijos viršininkai atsakė į 
tai, kad jie streikui prisiren
gę, kad turi pakankamai žmo
nių streikininkų vietoms už
imti, kad streiką kurstantys 
“pašaliniai agitatoriai”.

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

Vasaros Ekskursija
i LIETUVĄant pasauly didžiausiolaivo
S.S. LEVIATHAN

(per Cherbourg)

išplauks iš New Yorko LIEPOS 4-tą,
po vadovybe Mr. M. FLAM, United States Linijos Atstovo.

Mr. Flam pridabos visus reikalus kelionės jūsų grupės ir bagažo ir 
aprūpins viską iki kelionės galo.

Keliausite smagioje draugėje jūsų tautiečių, neprilygstamuose 
patogumuose pasaulio galingiausio laivo.

Klauskite savo vietos agento pilnų informacijų ir kainų, arba 
rašykite pas

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

Dar Viena

LIEPOS

EKSKURSIJA
Ė

21,1928
IŠ NEW YORKO - KLAIPĖDON - BE PERSĖDIMO

Kviečiame Kiekviena
Kas nespėjo prisirengti ant pirmesnių ekskursijų
Kas dar rengiasi keliauti
Kas mano ir nori aplankyti tėvynę
Kas nori turėti smagią kelionę

Visi kreipkitės į Naujienas tuojaus!

NAUJIENOS
Vietiniai kreipkitės asmeniškai, o iš kitų miestų rašykit ir 

siųskit žemiau paduotų kuponų

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St
Chicago, IU. x
Gerbiamieji: — Aš norėčiau keliauti Lietuvon ir gauti iš jūsų 
daugiau informacijų. Turiu sekamus savo asmens dokumentus: 
Amerikos pilietybės popieras, gimimo metrikus, senų pasportų, 
Lietuvos užsienio pasportų, senus įvažiavimo dokumentus. 
(Perbrauk kurių neturi).

Vardas-pavardė ..........

Adresas



Bridgeportas

Bridgeportas

Sekmadienio vakarą, prie 33-
>s x>'r.v<5s ir Auburn Ave.»

Tarp Chicagos 
Lietuvių

padaryta holdup. Tą vakarą 
autu namo parvažiavo p-lė Mft- 
salskiutė. Ją parvežė vaikinas. 
Prie namų, kai jau p-lė Masals- j 
kiutė rengėsi išlipti iš auto, 
priėjo piktadariai, apkraustė 
vaikino kišenius. Pasipelnė 12 
dolerių. Vaikino laimė, kad 
jis nesi vežė daugiau pinigų.

—Rep.

Emerald Avė., bloke tarp 35- 
to gatvės ir 36-tos, yra nedi
delė lietuvių krautuvėlė. Pirm 
savaitės laiko trys vaikėzai 
mėgino ją apiplėšti. Holdup ne
pavyko. kadangi |>asipainiojo 
krautuvėse savininkų vaikas 
nepatogiu banditams laiku.

Keliomis dienomis vėliau pa
daryta antras pasikėsinimas, 
ant tų pačių lietuvių, tik jau 
kitokios rūšies. Kažin kokie 
piktadariai padėjo bombą, ku
ri, sprogdama, išmušė langus, 
išgąsdino tiek pačius krautu
vės savininkus, tiek kaimynus.

Nužiūrima, kad ir pasikėsini
mas padaryti holdup ir bom
bos išsprogdinimas yra keršto 
žygiai. VVell, pasirodo, kad lie
tuviai pradeda pamėgdžioti ita- 
honus. Tik tie, apart bombų, 
dar mėgina papustyti britvas.

—Rep.

Town of Lake
Elektros srovė užmušė 

vaikiną

Trečiadieny, kaip 5 
po pietų, Joseph Vaidzulis, 18 
metų vaikinas, sumanė įsitai
syti namuose radio. Reikėjo 
prijungti elktra. Taigi jis lau
ke jungė vielas. Jam padėjo ir 
motina. Betempiant vielą nuo 
vieno namo prie kito, jo tem
piamoji viela susidūrė su ne
prijungta, gyva viela. Vaikino 
motina, kuri tik laikė vielą, 
spėjo paleisti ją iš rankų, kada 
ją užgavo elektros smūgis. Bet 
vaikinas buvo apsivyniojęs vie
lą aplink ranką, taigi paleisti 
jos negalėjo. Pasekmė —elekt
ra užmušė jį vietoje.

Vėliau pasiskubino nelaimės 
vieton jiolicija. Bet visos pa
stangos atgaivinti vaikiną pul- 
motoro pagalba buvo bergž
džios.

Vaikino laidotuvės įvyks šeš
tadienyje, 8 valandą ryto. Par 
maldos Šv. Kryžiaus bažnyčioj. 
Iš bažnyčios kūnas bus palydė
tas į šv.

Jaunas 
vaikinas, 
palaikyti
motiną, vieną seserį ir keturis1 
brolius.

Laidotuvėse rūpinasi pp. Eu- 
deikių laidotuvių įstaiga, 4605 
S. Hermitage Avė.

40 vai.

NAUJIENOS, Chicago, DL Penktadienis, birž. 8, 1928

[Atlantic and Pacific Photo 1

Yukon-Pocahontas Coal Co. kasykla No. 1, ties Yukon, W. Va., kur geg. 23 d. ištiko ekspliozija, 
kurioj žuvo 17 angliakasių. Tą savaitę nelaimėse kasyklose žuvo 222 žmonės.

Roseland
Vieša padėka

Mes, žemiau pasirašusieji, 
kurie rengėm vakarienę gegu
žės 27-tą dieną Slrumilo sa
lėje Golden Star ir Bockford 
Atletic Club besbolo jauktams, 
lošusiems tą dieną besbolą, 
šiuo norime tarti ačiū vaka
rienės darbininkėms, darbinin
kams ir dalyviams.

Kadangi surengti tokią va
karienę, kurioje dalyvavo dau
giau kaip šimtas ypatų, vierta 
komisija nebūtų jokiu budu 
įstengusi, tai ji turėjo prašy
ti pagalbos moterų, simpati
zuojančių Golden Star kliu- 
bui. .Jos sutiko tą darbų at
likti ir gražiai ir tvarkiai gas- 
padinavo. Taigi ačiū pp. Pa- 
vilonienei, Sadulienei, Grybie
nei, Narbutienei, Patupienei.

Taipgi turime padėkoti vy
rams, kaip tai: Karoliui Požė
lai, kuris veltui davė svetai
nę; A. BarškieČiui, J. Golum- 
bickui, J. Šleivai, kurie gel
bėjo mums dirbti.

įčiu visiems, kurie dalyva- 
vakarienėje.
Komisija:

P. Sadula, A. Naknišas, 
B. Petkus.

vo

Pranešimas
251-ma kuopa turės dide- 

sekmadienyje, 
Išvažiavimas j-

Marąuette Park
Sekmadienio naktį gatvės 

vaikėzai išmušė durų stiklą p. 
Pratapo real estate ofiso, ku
ris randasi 
VVestern Avė. 
skylę išdikėliai 
atidarė 
ofisam 
siplnyti 
telefono
kokiu doleriu, bet žalos padarė 
apie $25. —Rep.

adresu 6953 So.
Per išmuštą 

įkišo ranką, 
duris iš vidaus ir įėjo
Čia jie nieko daug pa- 
negalėjo, tik nutraukė 
bateriją. Pasipelno jie

Chicagos Draugijų, 
Kliubų valdybos 

1928 metams
DRAUGYSTĖS LIETUVOS VĖLIA

VA AMERIKOJ No. 1 valdyba 
1928 m: pirm. J. Motuz, 2430 W. 
46 PI., pagelb. V. Povilaitė, 4558 
So. Albany avė., sekr. J. Dabuls
kis, 2100 XV. 22 St., iždo rašt. A. 
Ambutas, 16000 So. Lincoln avė., 
Harvey, III. kasierius A. Ciesna, 
4501 So. Paulina St., tel. Boule- 
vard 1552; maršalka—P. Tiškevi- 
Čia, 7009 So. V\’ashtenaw Avė., 
kasos globėjai S. Skridulienė, 
1517 So. 49 et., Cicero, III., ir O. 
(iuzauskienė, 5005 S. Trepp Avė., 
ligonių komitetai—O. Dcivienė, 
5648 So. Bishop St., ir A. Ciesna, 
4501 So. Paulina St.
Joe. Dabulski, sekretorius, 2100 

W. 22 St., hCicago, III.

SIMANO Daukanto Draugijos val
dyba 1928 metams: Pirm. Thom 
Janulis, 3130 S. Morgan st., pa- 
felbin. Aug. Jankauskas, 3232 
unerald avė., nut. rašt. P. Kilis,

Kazimeiro kapines, 
vyras buvo padorus
Gelbėdavo tėvams 

šeimyną. Paliko tėvą,'

SLA.
Ij išvažiavimą 
birželio 10 d. 
vyks miške, vakarų pusėje nuo
Keane Avė ir šiaurėj nuo 95- 
tos gatvės. Nuo Keane Avė. 
reikia važiuoti į vakarus apie 
pusę mylios.

Bus įvairių gražių žaidimų, 
skirta $10 dovanų tiems ir 
toms, kurie laimės žaismėse. 
Gros gera muzika. Bus skanių 
valgių ir gėrimų. Taigi malo
nėkite atsilankyti. Kviečia 
Kuopos Valdyba.

941 W. 34th St., turto rašt. A. 
Kaulakis, 3842 S. Union avė., ižd. 
J. Racevičia, 3326 S. Union avė. 
Susirinkimai laikomi kas pirmų 
sekmadienį kiekvieno mėnesio, 
Chicagos Lietuvių Auditorijos 
svet., 3133 S. Halsted st., Chicago, 
Illinois.

Trečiadieny, tūloje šeimoj, 
kuri gyvena Honore gatvėje, 
bloke tarp 45-tos ir 46-tos gat
vių, susifaitavo 
numi.
Jis šoko per
Šokdamas susižeidė 
Reikėjo

tėvas su su- 
Sunui pasidarė karšta, 

langą į gatvę, 
stiklais,

nugabenti pas daktarą.

jau ne tėvo ir sūnaus 
šeima, gyvenanti adre- 

sal-

O ve 
faitas. 
sus 1813 West 45th St 
džiai miegojo ir butų miego
jusi iki pat ryto. Bet apie 
antrą valandą nakties, iš tre
čiadienio į ketvirtadienį, staiga 
suskambėjo sudardėjo stiklai. 
Kaip kulkos iššoko šeimininkai 
iš lovos. Išsigando. Kas atsiti
ko? Uždegė šviesą: kambaryj 
rado bonką, apvyniotą popiera.

—Rep.

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Sky< 
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v., vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v.

RŪTOS DRAUGYSTĖS valdyba 
1928 m.: pirm. A. Sabaitis, 1917 
String St.; pag. J. Selenis, 810 XV. 
19 St.; kas. rašt. J. Razminas, 
4002 MapRwood Avė.; kasierius 
J. Vilis, 2507 W. 69 St.; kan. rašt. 
Stela Gimbutai!#, 4241 So. Fair- 
field Avė.; kas. glob. M. Martin
kėne, 3409 So. Ashland Avė.; kas. 
pag. Stela Yonušaitė, 4241 So. 
Fairfield Avė.; maršalka W. Bui- 
ša, 4138 So. VVestern Avė.; nut. 
rašt. J. Boluntėlė, 4345 So. Ar- 
tesian /Vve.
Place; Stcnley VVidginnis, turto 
globėjas. 2026 Union Avė. Bar- 
ney VVilbert, durų sargas, 717 
VVest 191 h Place; Anton Peckai- 
tis, iždininkas, 1700 So Ganai St.; 
Trustees: Anton Zellon, Jos. Ka
napkei, Peter Fabijonaitis. Susi
rinkimai atsibuna kas pirmų Se- 
redų kožno mėnesio, 7:30 v. v., 
J. Savicko svet., Union Avė. Kam
pas 19-tos gat. Vyrai sveiki yra 
priimami kliuban nuo 18 ki 45 
metų, piliečiai ir nepiliečiai. Pa

dėsime tapti piliečiais.

SUSIVIENIJIMO Lietuvių Namų Sa
vininkų ant Bridgeporlo valdyba 
1928 metams: S. Mažeikis — pir
mininkas, 3149 S. Halsted st., J. 
Mireikis — vice-pirm., 3219 So. 
VVallace st., I). Gulbinas — nuta
rimų rašt., 3144 S. VVallace st., 
A. Bugailiškis 
S. VVallace si 
kontrolės rast 
P. Balsis 
Throop st., J. E. 
advokatas, 963 XV. 
rinkimai atsibuna 
čiadienį kiekvieno

- turtų rašt., 3339 
A. Radauskas — 

3328 Auburn avė., 
Iždininkas, 5653 So. 

Zacharevicz — 
33rd St. Susi- 

kas pirmų tre- 
mėnesio.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba 1928 m.: St. Ma
žeika pirm., 3149 So. Halsted St., 
L. Jucius, vice-pirm., A. Kaulakis, 
nut. rašt.,3842 S. Union Avė., P. 
Norkus, fin. rašt., 1014 XV. 60th 
St.„ B. Butkus, iždininkas, 840 
W. 33rd St., K. Kareckas, ir P. 
Gricius iždo globėjai, J. Barchas, 
maršalka. Susirinkimai atsibuna 
kas pirmų penktadienį kiekvieno 
mėn., Chicagos Lietuvių Audito
rium, 3133 S. Halsted St., 7:30 v. 
vakare.

DR-STĖS DR. VINCO KUDIRKOS 
valdyba 1928 m.: St. Strazdas, 
pirm., 3116 S. Halsted St., J. Ma
kauskas, vice-pirm., A. Kaulakis, 

3842 S. Union Avė., F. 
1445 So. 50th 
A. Hermanas, 
“ . J- 

Hermanas ir J. Mikėnas, iždo 
globėjai, K. Bartkus, maršalka. 
Susirinkimai attsibuna kas antras 
šeštdienis, kiekvieno mėn., M. Mel- 
dažio svet., 2242 W. 23rd PI., 7:30 
v. vakare.

pirm., 31 
kauskas, 
nut. rašt.
Skeltis, fin. rašt.
Avė., Cicero, 111.
iždininkas, 538 N. Troy St

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO valdyba 1928 
m.: J. Rūta, pirm., 3422 S. Ix)we 
Avė., B. Yenkauskas, pirm, pag., 
3220 So. Union Avė., St. Kune- 
viez, nut. rašt., 3220 S. Union Av., 
J. Grinius, fin. rašt., 723 W. 34th 
St., F. Kasparas, kontr. rašt., 
3534 S. Lowe Avė., D. Gulbinas, 
iždininkas, 3144 S. Wallace St., 
J. Mačiulis, iždo glob., 3140 So. 
Emerald Avė., J. Pazkevicz, iždo 
f;lobė., 4544 So. Richmond St. S.
jilius, teisėjas, 8470 Vincennes 

Avė., J. Šulcą, Auditorijos atsto
vas, 3347 S. Emerald Ave.? J. 
Grinius,, J. Draz/ia ir P. Kubilius, 
nUtovai i Susivieni iimi, Dr«xutęlJKI- 
J. Katenu.H ir E. Bliumas, Tautiškų kapinių atstovai, K. Kunca, K. 
Lavonas ir A. Yunevicz, trusti- 
sai.

DRAUGYSTĖS SUNŲ LIETUVOS 
No. 1 susirinkimai atsibuna kas 
subatos vakarų po 1 dienos kož- 
no mėnesio, Petro Lukošcvič sve
tainėj, 4531 S. Paulina St. Val
dyba 1928 metams: J. Klimas, 
pirm., 6239 So. Ilonore St.; pa
geli). A. Mažutis, 5721 S. Cali- 
fornia Avė.; nut.rašt. .1. Slota, 
4219 So. Campbell Avė.;* fin. rašt. 
.1. Paliekąs, 5944 So. Mozart St.; 
kasos globėjai: .1. Szimkus, 4340 
So. Mozart St., I. Norkus. 4649 
So Washtenow Avė; maršalka M. 
Stonis, 4531 So. Paulina St. Sli
džia L. Geležinis; slidžios rašt. A. 
A. Jonaitis, 4638 So. VVood St,

LIETUVIŲ PILIEČIŲ BROLYBĖS 
KLIUBO AMERIKOJE valdyba 
1928 metams: pirm. K. Laucius; 
nut. rašt. A. Zalagenas; tunto 
rast. S. Slunkstis; nauji kandida
tai į valdybų, pirm, pageli). J. 
Grims; iždininkas J. Zimanciiu; 
kontr. rašt. V. Yonikas, kasos 
globėjas Y. VVaitkus; ligonių apie- 
kunas A. Rckštis.

SUSIVIENIJIMO DRAUGIJŲ II. 
KLIUBŲ BRIDGEPORTE valdy
ba 1928 metų: Ben. M. Butkus, 
pirm., 810 XV. 33rd St., Ad. Mi
sevičius, pirm, pagelb; P. Kilis 
nut. rašt. 
Zalatorius 
A. Vilkis,

941 W. 34th St 
ižd , 
maršalka. 
Lietuvių 
Kaz. Demcreckis ir J.

Susirinkimus laiko

A.
825 W. 33rd St..

Atstovai į 
Auditorium

Bendrovę: 
Balčiūnas, 
kas paskutinį antradienį kiekvie
no mėnesio Chicagos Lietuvių 
Auditorijos svet.

BIRUTĖS KALNO DRAUGYSTĖS 
Valdyba 1928 m.: S. Mažeika pirm. 
3149 S. Halsted St., G. Janusaus- 
kas pirm, pag., 840 W. 33 §t., M. 
K. Pienis, nut. rašt., 1852 South 
Seward St., A. Piaulokas, fin. 
rašt., 7042 S. Campbell Avė., J. 
Malinauskas, kontr. rašt., 3223 S. 
Lime St., J. Antanaitis, kasos glo
bėjas, 915 W. 32 St., A. Stombris, 
kasierius, 725 W. 34 SI., J. Galec- j 
kas, Auclitorijos atstovas, 2713 S. 
Emerald Avė., J. Balčiūnas, 3200 
S. Lowe Avė., F. Skirka, 3036 S. 
Union Avė. Atstovai j Susivieni
jimą Draugijų: G. Sveireika, 3001 
S. Emerald Avė. maršalka. Susi
rinkimai atsibuna kas antrą pėtny- 
nyčią kiekvieno mėnesio, Chicagos 
Lietuvių svetainėje, 3133 South 
Halsted St.

KRIBASANTANAS

namų bus nulydėtas j 
Shore kapines.
A. A. Antano Kribo gi- 
draugai ir pažįstami

šiuo pasauliu 
6 dieną, 7:30 
1928 m., su- 
amžiaus, gi-

Metelių parapijos, Bučiunų 
kaimo, paliko dideliame nuliu- I

..n.rz, irtrvo Dntfn 1 V* f 1*1 u!

4:45 
sulau- 
gimus 

vedybos,

JUOZAPAS VAIŽULIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 6 dieną, 5:40 valandą 
vakare, 1928 m., sulaukęs 19 
metų amžiaus, gimęs Juozapas 
gegužio 22, 1909, Philadelpnia, 
Pa. Paliko dideliame nuliūdi
me motiną Magdaleną po tė
vais Vaisnaitę, tėvą Juozapą, 
seserį Heleną, 4 brolius, Pra- 
nų, Alberto, Mikolo ir Vinc<m- 

ir gimines. Kuhuh pašarvo
tas, randasi, 4GOK S. Woo<l St.

Laidotuvės įvyks subatoj bir
želio 9, dieną, K vai. ryte iš 
namų j šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už vėliorflo 
sielą, o iš ten bus nulydėtas j 
Šv. Kazimiero kapinei.

Visi A. A. Juozapo Vaidžiu- 
lio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Tėvai, Sesuo, Broliai t 
ir Giminės.

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

JUOZAPAS KRYŽIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 7 dieną, 2:30 valandą 
ryto, 1928 m., sulaukęs 4 i 
melų amžiaus, gimęs Telšių 
apskričio, Pikelių kaime. Ame
rikoj išgyveno 19 metų. Pali
ko dideliame nubudime moterį 
Jievą, seserį Domicėlę, švogerj 
Paplausk), o Lietuvoj sesrj 
Ona. Ivunan ran
dasi 4 101 S. Kichmond St.

Laidotuvėa įvyks subatoj, 
birželio 9 dieną, K vai. ryto iš 
namų į Nekalto Prasidėjimo P. 
Šv. parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Juozapo Kryžiaus 
gim'nės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekamo, 
Moteris, Sesuo, Avogeris 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. D. Lachavich. Tel. 
Roosevelt 2515.

KONSTANCIJA 
STA( KUNIENĖ 

(Po tėvais Kupriutė) 
Mirė birželio 7 dieną, 

valandą ryte, 1928 m., 
kus 60 metų amžiaus, 
Lietuvoj, Suvalkų

Persiskyrė su 
se vedoj, birželio 
valandą vakare, 
laukęs 55 metų 
męs Sikonių kaimo, Pakrojaus 
parapijoj, Panevėžio apskričio, 

išgyveno 35 metus, 
dideliame nubudime 
Prancišką, 3 dukteris 

Kūnas pašarvotas, 
678 S. Genesse St.,

Paliko 
moterį 
ir sūnų, 
randasi 
Waukegan, III.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
birželio 9 dieną, 2 vai. po pie
tų, iš 
North

Visi 
minės, 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinmią.

Nubudę liekame,
Moteris ir Vaikai.

dime savo vyrą Petrą ir tris 
dukteris: Marijoną Jaukštienę, 
seserį M. Beata, Selina Korg. 
2 sūnūs Pijušą ir Franciškų ir 
5 anukus, seserį Marijoną Se
mėnienę ir Marcelę ir brolį 
Mykolą Kuprį ir Lietuvoj bro
lį Vincentą. Dabar randasi 
prirengta j paskutinę kelionę, 
namuose 2122 W. 23 St.

Laiodtuvės įvyks panedėlyj, 
June 11 dieną, 8:30 vai. ryte 
iš namų j Aušros Vartų para
pijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionės sielą, o iš ten bus nuy-l 
dėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Konstancijos Stač- 
kunienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Dukterys, Sumiš, 
Anūkai, Seserys ir Broliai.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius S. D. Lachasvicz. Tel. 
Roosevelt 2515-2516.

GARFIELD LIETUVIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠELPINIO KLIUBO 
valdyba 1928 metų: Pirm. N. Vi- 
limaitis, 921 S. Ashland Avė.; 
pirm, pagelb. Geo. Medalinskas, 
5561 W. Jackson Blvd.; rašt. M. 
Medalinskas, 5564 W. Jackson 
Blvd.; fin. rast. Kris. Klibas, 225 
S. Central Avė.; Kasierius M. Ka- 
ziunas, 3959 XV. 16th St.; kasos 
globėjai—Petras Medalinskas, Mi
ke Davidonis ir K. Jakubonis. Su
sirinkimai atsibuna kas antrų ne- 
dėldienį Lawler Hali, 3929 W. 
Madison St.

20 WARDO LIETUVIŲ POLITIKOS 
IR PAŠELPOS KLIUBAS, Chica
go, III. William F. Buishas, pirm., 
4138 So. VVestern Avė.; Anton 
Klevinskas t-nias vice-pirm., 724 
yVest 18lh St.; Anton Stuikis 2-ras 
vice-pirm., 726 VVest 18th St.; 
Mike Jaswitz, nut. rašt., 912 VVest 
18th Place; Charles Klimavice, 
turto rašt., 2001 So. Halsted St.; 
Jos Kanapkei, kont. rašt., 1949 
So. Halsted St.; Jos. Geraltaus- 
kas turto globojas, 908 XV. 19th

DRAUGYSTE ATGIMTIES LIETU
VIŲ TAUTOS MOTERŲ IR VY
RŲ. Pirm. A. Waicis, 3623 S. Par- 
neli Avė., pagelb. J. Paltanavi- 
če. 3751 S. Emerald Avė., sekr. 
B. Dubinskienė, 3613- S. Parnell 
Avė., fin. rašt. M. (aiplinskas, 
3533 S. Wallace St., rašt. A. Ja- 
chunas, 501 Dekowen St., kasos 
globėjai: J. Saldukas, 3240 So. 
Morgan St., A. Jackūnas, 561 De- 
kovven St., B. VVaicienė, 3623 S. 
Parnell Avė., kasierius S. Balsis, 
4643 W. Bishop Avė. Durų sargai: 
S. VVaranavice ir J. Bartašius. 
Susirinkimai laikomi kas pirmų 
sekmadienį kiekvieno mėnesio 
Lietuvių Tautos parapijos sve
tainėj, <1501 S. Union Avė., 1 vai. 
po pietų.

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS 1928 metams. Pirm. P. 
Bacevičia,5739S. Peoria St.; pag. 
J. Rūta, 3422 S. Lowe Avė.; nut. 
rašt. K. J. Demcreckis, 3331 S. 
yVallace St., fin. rašt. F. Micklin, 
4917 S. Kominsky Avep contr. 
rašt. A. Stankevičia, 3028 S. Lowe 
Avė.; kasos globėjai: S. Mažeika 
ir L. Beliauskas; kasierius F. 
Medelinskis, 3159 S. Emerald Av.; 
maršalka V. Balseviče ir P. Mar- 
geviče. Susirinkimai atsibuna kas Į 
antrų seredų kiekvieną mėnesį 
Chicagos Lietuvių svetainėj, 3133 
S. Halsted St. Nariai yra priima
mi sveiki vyrai nuo 18 iki 40 me
tų-

AR JIESKAI 
DARBO?

------ --------SKAITYK kasime*------

NAUJIENAS
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REIKIA DlBBINim
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS

t
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1111 Stalk lilsltd Street. CIICUO, ILL.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

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

Pinigus gavo:
24194—T.
56402—J. Aponkai 
56405—A.
56408—T. Narvidui
56409—L. Bardauskienei
56410—J.
56412—0.
56413—J.
56414—J.
56417—J.
56419—0.
56425—P.
56425 B.

28—A.
245 K.
246—0.

23204—Nikodimui Blėdžiui

Drevinskienei

Grabauskienei

Tamošaitienei 
Jakutaitei 
Butkui 
Laurinskiui 
Kaulakienei 
Gervitavičienei 
Butkienei 
Matužaitei 
Navakui 
Sologubovui 
Sologubovai

14532—Paulinai Ilevičienei 
14563—Liudvikai Lizaitienei 
24024—Paulinai Girštautienei 
14625—Barborai Kazeragienei 
24045—Kotrinai Bumblienei 
24061—Magdalenai Užande- 

nienei
24823—Adomui Saliui
14761—Feliksui Šalkauskui
14751—Jievai šluotaitei
14664—Domicėlei Jankauskaitei
14798—Onai Vilkienei
14765—Onai Truncienei
24095—Antanui Venckui
95996—Justynai Žebrauskaitei 
14722 Elzbietai šepkienei 
24210—Marcijonai Rusienei

Adonis Has a Paying PropositionTUBBY
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

North Side
San daros 23 kp. išvažiavimas 

birž. 10 d.

Šį septintadienį visiems ge-1 
rai žinoma Sandaros organiza
cija rengia šaunų išvažiavimą 
į Jefferson (Edgebrook) gi
rias, kur paprastai northsidie- 
čiai važiuoja. Musų kolonijos 
sandariečiai viską tinkamai su
rengia. Todėl nėra abejonės, 
kad ir šį kartą jie mokės at
silankiusius širdingai sutikti ir 
pavaišinti.

Dabartiniu laiku Chicagos 
sandariečiai yra subruzdę, to
dėl kad ateinančią savaitę į- 
vyks A.S.T. Sandaros metinis 
Seimas Baltimorėje. Šis seimas 
bus skaitlingas delegatais, nes 
jis įvyks keletą dienų pirm 
SLA. Seimo.

Prie to šį šeštadienį Mildos 
salėj Chicagos Sandaros aps
kritys rengia išleistuvių vaka
rą sandariečiams delegatams. 
Pradžia 8 vai. vak. Bus trum
pas programas ir šokiai, o įžan
ga tik vienas doleriukas.

Taigi northsidiečiai neuž
mirš savuosius, o southsidiečiai 
abejus.—Aras.

Keistas svetys
...........

Pereitą penktadienį įeina lie
tuvių krautuvėn, kuri randasi 

i adresu 6635 So. Seley Avė., 
žmogus. Prabyla į kratuvės 
savininką lietuviškai.

žmogus jau pagyvenęs. 
Plaukai pradeda žilti. Bet jo iš- 

I vaizda ne prasta. Drabužiai ir
gi vidutiniški.I

žmogus pasisako, kad jis 
ieškąs buto nusisamdyti. Pri
simena apie kokį ten savo 
draugą, kuris dairosi buk krau
tuvės pirkti.

Bet krautuvninko dėmesį at
kreipia savčp keistas nepažįs
tamojo elgesys. Jis lyg ko ieš- 

i ko, lyg nerimauja. Krautuvnin- 
kas ima tėmyti jį atidžiau, o 

I nepažįstamasis tai mėgina kiš
ti ranką kelnių kišeniun, tai vėl 

' graibo švarko kišenius, tartum 
nesurasdamas ko ieškąs.

Krautuvninkas pamato, kad 
Į nepažįstamojo stuomenaje kišo 
I revolveris. Krautuvninkui gi- 
1 mė mintis, kad su tokiu paukš
čiu gal geriau butų laikytis at
sargiai. Bet tuo momentu 
krautuvėn įėjo selesmonas. Ne
pažįstamasis lietuvis išėjo lau
kan ir dingo. Ko jis lankėsi 
krautuvėj, kodėl buvo taip ner
vingas, musų krautuvninkas 
nepatyrė.—ReP.

Socialistų presos piknikas bus sek
madieny, birž. 10 d., Rivervievv park. 
Kalbės Socialistų partijos kandida
tas į prezndentus Norman Thomas 
ir kiti. Bus ir lietuvių programas, 
šokiai ir kitokie pasilinksminimai, 
įžanga tik 30c. Tikietus galima 
gauti “Naujienose”.

North Side. — A. L. T. Sandaros 
23 kuopa rengia išvažiavimą i Jef- 
fersono girias birželio 10 <1. Visi 
šios kolonijos lietuviai nuoširdžiai 
kviečiami atsilankyti. Užkandžių 
ir minkštų gėrimų bus ganėtinai.

Rengėjai.

Dr-stės Dr. Vinco Kudirkos prieš- 
pusmetinis susirinkimas {vyks Šeš
tadieny, birželio 9 d., 8 vai. vakaro, 
M. Meldažio svet., 2242 W. 23 PI. 
Visi nariai ir narės kviečiami būti 
šiame susirinkime.

A. Kaulakis, nut. rast.

Dr-stės Meilės Lietuvių Ameriko
je pusmetinis susirinkimas įvyks 
suimtoj, birželio 9 d., 7:30 vai. va
karo, Mr. Bagdono svet., 1750 So. 
Union Avė. Visi nariai kviečiami 
atsilankyti, nes turime daug svar
bių dalykų aptarti. Dykai įstojimas 
iki liepos 14. —Valdyba.

Graboriai

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balzamuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

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

PRANEŠIMAI
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS

Amerikos Liet. Taut. Sandaros 4 
Chicagos apskritis rengia Šeimyniš
ką vakarėlį delegatų išleistuvėms 
subatoj, birželio 9 d., Mildos svet., 
3142 S. Halsted St. Pradžia 8 v. v. 
Kviečiame visus skaitlingai atsilan
kyti. —Komisija.

Jei abejoji apie savo skis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487, 
4649 South Ashland Avenae 

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

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 va!, po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Lietuviai Daktarai

Lietuviai Daktarai

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Įvairus Gydytojai
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 

Residence Tel. Fairfax 6353

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

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

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

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

Phone Armitnge 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

Advokatai
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 vidurmiestyjj 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Park 8395
gtr i ii ■vii » ■■ -r i—

CL ASSIFIED ADS.
Educational

Mokyklos
REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMU] 

AUTOMOBILIŲ AMATO
Praktiškos instrukcijos, darbas 

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

Business Service

2 METAMS IŠMOKĖJIMUI 
NIEKO NEREIK ĮMOKĖTI

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

641 E. 63rd St. Midway 0673-3904

10% PIGIAU UŽ VISA DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apsaait- 
li avima s. Kedzie 5111.

MALEVOJIMAS, popieravimas, 
calcimaining — iš vidaus ir vir
šaus — darbas garantuotas. Geriau
sias darbas mieste ir pigiau, šaukit 
Mohawk 0496.

SKOLŲ IŠKOLEKTAVIMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL CLAIMS 
SERVICE BUREAU

Room 301 
163 W. Washington 

Main 4020

Ką aš mačiau
Kartais žmogus užsimanai 

ką pamatyt, tai rengiesi iš an
ksto; bet kai kada ir netyčia 
tik makt ir įkrinti kur nors 
netikėtai.

štai pereitą sekmadienį ne
žinau nė kaip atsidūriau Coli- 
seume. O ar žinote, ką aš ten

Naujienų Spulkos Susirinkimas, 
šiuomi esate kviečiami atsilankyti j 
Lithuanian News Loan Buikling 

1 Ass’n. (Naujienų spulkos) metinį 
šėrininkų susirinkimą, kuris įvyks 
Birželio-June 8 d., 1928, 7 v. vak., 
Naujienų Name, 1739 S. Halsted St.

Jeigu dėl kurios priežasties nega
lėtumėte dalyvauti susirinkime, iš- 
duokite įgaliojimą ant čionais pridė
tos Proxy, arba prisiuskite kam 
nors iš spulkos valdybos.

Su pagarba, 
Lithuanian News Loan 
& Building Ass’n.

Naujienų spulkos sekretorius,
A. Rypkevičia.

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

3307 Aubum Avė.
CHICAGO, ILL.

mačiau? Nagi didžiausį bun- 
čių bepročių, tai reiškia— šo
kėjų kontestą. Tik įsivaizduo
kite patys sau: vieni žiopli šo
ka, kiti žiopli moka pinigus ir 
susėdę žiopso, o kontesto bo
sai, susikimšę į kišenius pini
gus, juokiasi.

Kaip ten nebūtų, valandėlę 
teko ir man pažiopsoti, žino
ma, pasaulyj visi žmonės žiop
li—ne vienam, tai kitam daly
kui; taipi žioplas ir aš, jei į 
žioplius žiuriu. Ir štai kame 
to žioplumo esmė. Jeigu vyrai 
su savo merginomis eina šokti 
į kontestą—tokį, kuriame per 
7 dienas ir naktis turi šokti ne
migę dieną ir naktį, dieną ir 
naktį, ir vis taip tolyn, ir jau 
tie, kurie išlaikys ilgiausia, 
tai gaus kokį šimtą-kitą dole
rių. Visi gerai žino, kad žmo
gui miegas yra sveikata; na, o 
nemiegoti 7 dienas ir naktis 
reiškia, kad žmogus per tą lai
ką tiek savo sveikatą sunaiki
na, kad, man rodosi, jeigu iš
gertum prasčiausio munšaino 
kvortą kiekvieną dieną, tai per 
septynias dienas nesunaikytum 
tiek savo sveikatos, kaip kad 
šokant ne miegojus. Taigi, 
kaip jus tą pavadintumėte—ar 
ne žioplyste?

Ir jeigu žmonės taip gali sa
ve kamuoti, tai da reiktų ko
rimo kontestą paskelbti: ot 
taip virvę už kaklo, ant šakos 
pasirišti ir rankas surišti ant 
nugaros, ir kuris išbus ilgiau 
gyvas, tam duoti 50 dolerių. 
Tokiam kontestui kostumerių 
butų daug ir butų galima pa
daryt puikus biznis. žinoma, 
jeigu kitas kas kartų, tai tokį 
žmogų nubaustų. Bet kai pats 
kurtųsi, tai nieko niekas nesa
kys.

Taip ir sp šokiais. Jeigu ne-1 
migusį žmogų kitas kas tąsy
tų, tuomet uždraustų. Bet da
bar, kai pats save tąso, tai nie
ko tokio, ir dėl durnos galvos 
visas kūnas turi nukentėti, o 
ypatingai tos nelaimingps ko-' 
jos. Jau kaip mačiau, tai kito: 
tiek linksta, tartum butų supu-: 
vę kojų kaulai.—Pustapėdis.

Atyda Mildos Teatro Bendrovės 
šėrininkanu

Gerbiamasis: — “Extra” susirin
kimas šėrininkų Mildos Teatro Ben
drovės atsibus Birželio-June 17, 1928 
m., Mildos Bendrovės name, 3140 S. 
Halsted St., Chicago, 111., 1 vai. po 
pietų.

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

Ateidamas susirinkiman būtinai 
1 atsineškite savo Šerus. Teikitės būti 
1 laiku.

Su pagarba,
Mildos Teatro Bendrovė,

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

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

Rengimo Komisija.

S. L. A. 6 apskričio transporto 
komisiia, prašo atsišaukti visų kuo
pų delegatų važiuojančių į seimą, 
užsisakyti vietą ant traukinio. Mes 
turim užsakę atskirą karą (vagoną). 
Todėl kiekvienas delegatas sutaupys 
$11.15 kelionės išlaidų, į abi pusi. 
Bilietas iš Chicagos i Baltimore 
$44.45 “sleeper”, atskirai viršutinis 
$6.60, žemutinis $8,25 viena pusė. 
Taipgi kviečiam, Kenoshos, Racine 
ir kitų Wis., miestų kuopų delegatų 
prisidėti prie musų exkursijos. Už
sisakant bilietą prašom prisiųsti ir 
rankpinigius. Kreipkitės pas S. K 
A. 6-to apskričio pirm. G. J. Stun
gis, 4111 So. Rockvvell St., Telefo
nas Lafayetle 9210.

Birutės Kalno Draugystė laikys 
savo priešpusmetinj susirinkimą 
penktadieny, birželio 8 d., 1928 m. 
Pradžia 7:30 vai. vak., Chicagos Lie
tuvių Auditorium. Visi nariai esa
te kviečiami dalyvauti šiame susi
rinkime, nes yra daug svarbių daly
kų dėl aptarimo.

M. K. Pienis, nut. rašt.

Lietuvių Kriaučių Skyriaus 269 A. 
C. W. of A. mėnesinis susirinkimas 
įvyks penktadieny, Birželio-June 8, 
1928, 8 vai. vak., “Amalgamated 
Centre” svetainėj, 383 S. Ashland 
Blvd. Bus delegatų raportas iš kon
vencijos, taipgi yru daugiau svarbiu 
reikalu dėl apsvarstymo.

A. M. Kadsel, sek r.

Gerbiamieji, kurie padavėt aplika
cijas dėl {stojimo į Chicagos Lietu
vių Draugiją S. P., būtinai atsilan
kykite pas l)r. A. Montvid, 1579 
Mihvaukee Avė., nevėliau kaip iki 
birželio 11 d. X. šaikus, sekr.

Banketas pagerbti d. Norman 
Thomas, Socialistų kandidatą j pre
zidentus, bus pirmadieny, birž. 11 d., 
8 v. v., Douglas Park Auditorium, 
prie Ogden ir Kedzie gatvių. Tikie- 
tas $1.50, galima gauti “Naujienose”

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų i įdirby- 
■t4s.

OFISAS: 
668 W. 18th Street

Tel. Canal 6174 1
SKYRIUS: l 

3238 S. Halsted St. 
Tai. Victory 4088

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

2201 West 22nd Street 
(Cor, Leaviit St.)

Va!.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplevvood Avė. 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

DR. A. J. KARAŪŪS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2166

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

Lietuvės Akušerės
Phone Victory 4952

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS
AKUŠERKA

3252 South Halsted Street

Viršui Univefsal 
State Bank

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 
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 
r tų, nuo 6 iki 

vai. vakare.

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

Lietuvis Akių Specialistas
3265 So. Halsted St.

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

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 Soutji Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Bes., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Naktį So. Shore 2238, Blvd. 6488

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette 
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

TELEFONAS CANAL 0464

DR.G.L7MADGE
DENTISTAS

Dykai egzaminacija. Be skausmo 
ištraukimas

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

Tel. Cicero 49

Miscellaneous
įvairus

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

ATPIGINIMAS, 
už garažus, $10 įmokėti, 2 metam 
išmokėjimui, porciai sun pa r lo rai. 
Cementinis darnas visokios rųšies. 
Pakeliam namus, dedam pamatus, 
šaly takius.

F. TAYLOR, 
Spaulding 6432.

GEROS, riebios juodžemės 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- 
nokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, įskaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai bisk 
įmokėti, kitus į du metus išmokėji
mais. Užganėdinirhas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321
MR. PARIS

NIEKO NEREIK ĮMOKĖTI, 5 ME
TAMS IŠMOKĖJIMUI

Mūriniai ir mediniai bungalows, 
vasarnamiai, pakeliam namus, Įde- 
dam cementinius pamatus, pleiste- 
riojani, dengiam stogus, Įvedant 
piumbingą, malevoįam ir pertai- 
sorn. Dykai apskaitliavimas ir pla
nai. Stanton Const. Co., 6347 South 
Western avė. Tel. Hemlock 2636.

Business Service
Biznio Patarnavimas

$10 įmokėti 
24 mėnesiai išmo

kėjimui
karų mūrinis garažas, 

Cementiniu
pilnai 

pamatu, 
vanduo, 

Vi-

Ofiso ir Res. Tel. Boulevaro 5913
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

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

Ofisas
4729 South Ashland Avė., 2 lubot 

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

2 1 
įrengtas, $650. 
sienos plytų su cementu, 
šviesos ir vandens nubegimas. 
sas materiolas naujas. Mes taip
gi budavojam medinius garadžius, 
porčius, viškus, ir cementinius skie
pus.

Acorn Construction Co. 
2230 N. Sawyer Avė.

Albany 6209 
Dept. 6

Vardas
Adresas
Telefonas

Advokatai

Res. 6660 Sotith Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

ChicAPo. III.

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlai- 
kom inalevą, popierą, stiklus ir t t 

3149 Šo. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

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 
UltraviolčtinS šviesa ir diathermia

Telephone hemtock 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 8:80 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, 111.

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. Te. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

Mes atgausime juos per 
“garnishment” teismą. Įsteig
ta 1912 — 16 metų patyrimo. 
Kolektavimas, be mokesčio. 
Patarimas dykai.

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

3408 S. Michigan Avė.
Victory 4126

Financial
Finansai-Paskolos

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

Telephone Victory 0562
Daro paskolas ant 

1-mo ir 2-ro Morgeėio 
Valandos nuo 4 iki 3 kas 

vakaras

Paskolos suteikiama 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
8241 South Halsted St. 

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

Pėtnyčios

AR jusu malevojimas ir dekora
vimas atliktas ekspertų? Dykai ap
skaitliavimas. Nuo valandų arba 
kontraktinis darbas. Važiuojam bile 
kur Chicagoj arba priemiesčius. J. J. 
SHAKENMAER, 949 Mihvaukee Av., 
Brunswick 7397.

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 

3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

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

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

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jums $100, 8200 
arba $800, imame legali nuolim- 
! Pinigus gausite | 12 valandai.
ndustrial Loan Service

Kampas Hermitage Ava.

Morgičiai pirmi ir antri 
* nuošimčiais padaromi | M 

valandas.
Musų bui ^unB nau^tngoa.

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 960(1k.jurgelionis
ADVOKATAS

3335 So. Halsted St.
Tol. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa 
skyrimo telefonu

John Kuchinskas ir
Balys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St.

Arti Ix?avitt St.
Telefonas Canal 2552

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

Nedėlioj nuo 11 ryto Iki 1 v. p. p.

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

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

KAM MOKĖTI CASH?
Įsiveskit į savo namus plumbinęą 
arba apšildymą tuojau, be įmokėji- 
mo. ir 24 mėnesius išmokėjimui. 
Taipgi pertaisome labai pigiai. Tel.
Calumet 3688.

MES pastatysim ant jūsų loto bile 
kokį bungalow arba flatinį namą tik 
biskj įmokėjus, kitus kaip renda. At
sigaukit bile kur Chicagoj arba iš 
priemiestukų. Apskaitliavimas veltui.

ERNEST FORS,
2446 N. Avers Avė., Spaulding 8920

Cementinis Darbas 
Visokios rųšies. 

tiniai bloksai, 
skiepų grindys, 
pertaisymas, 
dėl 30 dienų, 
išmokėjimais, 
šykit. Dykai

Pamatai, cemen- 
natrių pakėlimas, 
garažai ir visokis 

Specialės kainos tik 
Jei norite, lengvais 
Atsišaukit arba 
apskaitliavimas.

MR. A. CLOVE
920 N. Mozart St.

Brunsvvick 7354

8885 So. Halsted St

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

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

Lietuvos Paskolos Bonus
Mokame

Augščiausias kainas 
Del informacijų kreipiutėe 

asmeniškai ar laiškai*.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted SU
Chicago, m.

la- HELBERG Bros, turi pinigų paa- 
kolinti dėl 2 morgičių už 4% komišo. 
Taipgi pirmi morgičiaf. Room 6*7-tL 
192 N. Clark St Deaiborn 4020.

(Continued oa page 8)
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Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

Financial
Finansai-Paskolos

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

(Contiiiued fiom page 7)

Asmeninės Paskolos

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

REIKIA patyrusių moterų sorta- 
vimui senų vilnonių skuduru. J. 
Chapman and Son, 1510 S. Peoria 

j Street. » -1
nebrangiomis kainomis, valstijos j 11 ■— ....—
valdžios priežiūroj, šaukit State į REIKIA operatorkos į Beauty
2299 arba šiandie ir gausite, s)t<)p> kU(| galėtų dirbti visą darbą,
pinigus rytoj. 14182 Archer Avė. Tel. Lafayette

1 vinim:ALF.
COMPANY

30 N. Dearborn St. 
Room 814

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

SALESMES IR SALESWOMEN
Del aukštos rųšies reni estate pro- 

PASKOLINSIM nuo 959 iki $300 pozicijos Chicagoj. Didelis uždar
ui 2Vi nuošimčio ir lengvais išmokė- i bis tinkamiems žmonėms. Geras 
jimais. Paskolas suteikiam į 24 vai. j komisas. Kreipkitės telefonu 
Be jokio komičino. Mohawk 3395 arba atsišaukit nuo 10

S. OSGOOD, ryto iki pietų arba nuo 7 oki 9 vak.
2231 West Riyjsjon St “upstairs” 7R7 w.HNorthRAw.ECon Halsted St.

Tel. Armitage 1199 , 2nd pioQr

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES darome 2 morgičius ant 

South Improved Real Estate. $500 
iki $5000. l.engvais išmokėjimais.

W1NTON AND NARTEN 
6829 S. Halsted St.

Situation Wanted

IEŠKAU darbo prie namų. Turiu 
patyrimą. 1631 S. St. Louis Avė., 2 
lubos.

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 Greenvvood Av. Dorchester 1800

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

72 AKRAI, 3'/a mylios nuo Ply- 
mouth, Ind., % mylios “frontage” 
U. S. cementinio kelio No. 31. Yra 
gori įtaisymai.

D. MAYNE FARM AGENCY 
719 Broadvvay,

GAUY, INDIANA

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

TURIU parduoti namą ir lotą, su 
groserne ir delikatesen, iš priežas
ties mirties. Lietuvių kolonijoj. 2216 
W. 22nd St.

ko

Šewing Machines
Siuvamos Mašinos

1,000 MAŠINŲ
Slnjzrr, White ir visokių išdirbis- 

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

AutomobilesM & K Motor Sales
MORGICIAl

Skolinu pinigus ant nuosavy-i 
bių. Perku ir parduodu morgi-i 
čius.

JUSTIN MACKIEWICH
2342 So. Lcavitt St.

Thone Canal 1(178

For Rent
i RENDON kampinė krautuvė tin
kama vaistinyčiai ant 7201 South 

' Ashland Avė., bet galima ir kitą 
biznį įrengti. Garu šildoma, didelis 
beismentas. 1651 W. 69th St. Tel. 
Prospect 0976.

unicaros snnaiual ir ataakantsaaal vartotą 
karų pardavinėtojai, 1OO garantuotų vartotą 
karų, pilnai įrengti, gerame mochaniAkame 
stovyje, karai varduodami nuo $180 iki 
92OUU. Mos turime karą kurie tinka viso 
kiemą reikalams. Caab, itmokčjlmoie, m ai 
nata.

0811-18 8o. Halsted 81.

KELETAS FARMŲ
1. —35 akrai žemės vaisiais apso

dintos, šalę golfo lauko, strytka
ris bėga pro šalį. Cemento kelias, 
elektra, viena barnė, mažas namu
kas ir dar keli budinkai. 5 akrai 
grepsų (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, 
(mokėjimas 4,000 dol.

2. —71 akras vaisių (fruktų) apie- 
linkėje šalę didelio rezorto ir golfo 
lauko ant kranto upės ir privačio 
ežero 700 pėdų ilgio, 10 pėdų gilio 
ežeras tarpe kalnų, strytkaris su
stoja prie durų, cementinis kelias, 
elektra, vanduo įvestas, modemiš
kai viskas (taisyta. Labai gera vie
ta dėl rezorto. 20 akrų grėpsų (vyn
uogių), 9 akrai obuolių, vyšnių, gru
žių, slyvų etc. etc., 3 akrai* puikaus 
miško.

PARDAVIMUI mūrinis namas, 
storas ir 5 kambariui viršuj. Tinka
mas dėl saliuno, bučernės arba gro- 
sernės. Parduosiu pigiai arba mai
nysiu. Randasi ant Archer Avė. 5097 
Archer Avė.

PARDAVIMUI 2 aukštų medinis 
namas ir nesvaiginamų gėrimų par- 
loras, biznis senas, namas gerau šil
domas, 4 kambariai iš užpakalio, 8 
kambariai ant antro aukšto, viskas 
išmokėta.

3908 S. Western Avė.

EXTRA MAINAI

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

RENDON 8 kambarių fintas, 3637 
So. Halsted St. Puikus flatas dide
lei šeimynai, rendos $30 j mėnesį. 
Atsišaukit, 3435 Emerald Avė.

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 
128-130 N. Wells St.

HENDAI du kambariai dėl ma
žos šeimynos. Yra garažas. Taip 
pat turiu 3 kambarius beizmente. 
Remia pigi. 946 \V. 31 Place.

4 KAMBARIAI rendon, 2*^ akrų 
žemės. Barnė dėl karvės ir gara- 
žaus. Hondos $10. 162 Grove Avė., 
Oak Forest, III. Savininkas 4809 W. 
121 h St., Cicero, III.

MES DAROME plrm»i morgičių p; 
nuo $1000 ir daugiau, už gerus Real 
greitas patarnavimas, Bldg. A Loan 
Tavor 2. laiko susirinkimus kiekvieną 
rėdą žiatne ofise.

KONRAD RICKER, 
2458 S. St. Louis Avė., 
N. W. comer 25th St.

laakolaa 
EMaU» 
Arroc. 

■e-

Furnished Rooms
RENDON kambarys, garu šildo

mas, vaikinui arba merginai. 5636 S. 
Richmond St. Prospect 8295.

MES U2MORRSIMR JŪSŲ TAKSUS 
Asesmentus ir kitas bilaa permodeliojatne. 
iki 24 mėnesių <I<1 iJrnokčJitno atgal, 
gi 2 ir 3 moriričiai.

DAVIS PLAN LOANS, 
Room 1718. 1B0 N. La Šalie St. 

Randolph 3802

RENDON kambarys, vienam ar 
vedusiai porai. 6047 S. Sacramento 
Avė.

Taip
RENDA I kambarys vedusiai po

rai ar vaikinam su valgiu ar be, ant 
3 lubų, 3123 W. Pershing Road. Tel. 
Lafayette 9808.

BE KOMISO
Mažos Paskolos 

$100 — $200 ir $300 
j,-....

1647 W. 47 St.

Musical Instruments
_______Muziko* In*tramentai_______

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

6621 S. Richbond St 
2nd floor

NAUJI STUDEBAKER
Naujas Studebaker Dictator Six, 

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

806
D.

arba asmeniškai atsilankykite j 
MILDA AUTO SALES

W. 31st St., Tel. Victory 169" 
KURAITIS ir A. KASit’LiS 

Savininkai

GEGUŽIO MRN, BARGENAI
6(> karų pasirinkimui, vinį garantuoti. 

Cadillac'al, Buiek'ai. Nash'ai, Htidson’al, 
Eswex’ni, Chevrob't'ai ir daugelis kitų, la
bai pigiomis kainomis. Matykit p. Lapai 
t|, Mgr. McDERMOTT MOTOR SALES, 
713d So. Halsted St.. Trianido 1)330

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA saliunas su na-
mu arba vienas 
Street.

biznis. 720 W. 35th

PARSIDUODA karčiama labai ge-
ras biznis, ilgus 
Racine Avė.

lysas. 6101 So.

GROSERNĖ, delikatesen, $650. 
Parduosime arba mainysime; puikus 
biznis, 715 W. 48 PI.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, gera bizniava vieta, 4 pagyveni
mui kambariai. Pardavimo prie
žastį patirsite ant vietos. 3230 So. 
Ashland Avė.

Personai
__________ Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vai zbo ženkliai 

wrights. Rašyk šiandie, 
reikalai* kreipkitės prie maną* 
pilnu užsitikėjimu. Teisinga* 
Greita* patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

2810 W. Chicago Avė.
Dept. 7 

Chicago, III.

Copy- 
Patentą 1 

•u 
ir

PARDAVIMUI Kimball gro- 
jiklis pianas, benčius ir voleliai. 
Vienas trijų šmotų ir 
keturių šmotų, 
muštas parloro 
$125. Parduosiu 
S. Union avė.

ICE CREAM Parlor su aukštos 
rųšies fikčeriais, parduosiu arba 
mainysiu į gerą automobilių. 5205 
So. Halsted St.

ATYDA. Pajieškau pusininko,' 
vyro arba moteries, su mažu kapi
talu. Biznis aukštos rųšies ir greit 
augantis. Viską patirsite ant vietos 
Atsišaukit. Indiana Laboratory, 1407 
Mihvaukee Avė., Chicago, III.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

vienas 
aržuolinis, ap
sėtas, kaina 

skyrium, 2950

PARDAVIMUI valgykla ir saliu- 
nas. Biznis senas, geroj lietuvių 
kolonijoj. Parduosiu pigiai. 1818 
Canalport Avė. 549 W. 18 St.

PARDAVIMUI bučernė ir grocer- 
ne, cash biznis išdirbtas per dau
gelį metų. Noriu greitai parduoti. 
7118 So. Western Avė.

TURI būt tuojaus parduotas gro- 
jiklis pianas už $65, su roleliais. Jei 
norite, išmokėjimais. 6512 South 
Halsted St.

PARDAVIMUI restaurantas, {steig
tas 30 metų. Nedėliomis uždarytas. 
Randasi tarp didelių dirbtuvių. Par
davimo priežastis — partnerių nesu
tikimas. 7 W. 26 St. .

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

MOKINKIS ANT PARDAVĖJO
Mums reikia lietuviškai kalbančių 

Selesinanų, kurie turi noro išsimo
kinti pardavinėjimo sulyg modemiš-t 
komis metodomis. Nėra reikalo tu-1 ___
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.

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

SCHWARTZ BROS. STORAGE 
640 E. 81st Street

PARDAVIMUI rankų darbų ir 
Hemstriching krautuvė. Tinkama 
vieta dėl dry good — tokio biznio 
nėra aplink. 4444 Archer Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir deli
katesen. Parduosiu labai pigiai. 
Priežastį pardavimo patirsi! ant 
vietos. 5702 S. Ručine Avė.

Iš sandelio išpardavimas naujų 
ir senų rakandų 

930.000 vertda naujų rakandu 
turi būt llparduota labai pirlal. 
4 kambarių, verti 91OOO-------
4 kambarių, verti $2OOO
$200 Mohair Frlese aeklyčioa Betas 
$450 Frieio Bcklyėlo* Beta* 
$150 rietutlnia valgomo k am b. 
$185 5 Arnotų walnut miegruimio ------
Coxwell krėslai, kaurai visokio* rųėlet.
5 Arnotų pusryčiams setą* __ _____—

Klauskit M r. Parmel 
COLLINS STORAGE 
5114 Madison Street

Atdara vakarai* Iki 0, nedalioj Iki

Ir kaurų
- 9205 
_ 9475 __ $88 

____ 9145 
>. *eta* 955 
ilo *etas 988
■ ■ 910

a

. . „ 4 KAMBARIAMS, $895salesmanų prie anglių, Nepaprastai aukštos rųšiea rakan- 
pagrmdais, pd- (|a^ g gmotų parloro setas, rnahoga- 

_ Pasimatykit su j n rašymui stalas, liampos, stalas, 
Robey> TeL, vvalnut valgomo kambario setas, 

veidrodis, 3 šmotų walnut miegrui- 
-------------------------mio setas, coil springsai ir matra- 
atsakantis buče- cas, du priegalviai, 5 šmotų pusry- 

. 6332 South čiams setas. Atdara dieną ir vaka- 
Central Avė. šaukit po 7 vai. vak. rais. Dunn’s, 6714 Cottage Grove. 

Prospect 0567.---------------------------------- , ■ . .....................................

REIKIA i
South Side, komiso ] 
ną arba dalį laiko. 
M r. Doyle, 5842 So.
Republic 5900.

REIKALINGAS 
ris. Atsišaukit tuojaus.

REIKIA 2 vyrų prie acetylcne 
burners, į geležies atkarpų Jardą. 
Atsišaukite. A. Blackstonc, 853 W. 
Lake St.’

REIKIA bu r beri o, darbas nuola
tinis; nuo panedėlio. 702 VV. 31 St.

Help VVanted—Female
Darbininkių Rei k i a

REIKIA patyrusių 
sortavimo popierų atkarpų, 
šaukite 1451 So. Peoria St.

BISKJ VARTOTI 
9350 pulkus niohair seklyčios setas 
$4OO Frlese seklyčios setas _____ __
$*450 Grabus walnut niiegruimio setas 
$500 4 Arnotų walnut miegruitnlo 

setas ............. ...................................t—_____ _________________setas ....... —.........—......__________l__- ____ ___  __________
bario setas ................................. ..........

$75. 0x12 VVilton kaurai ............... ......
$125, 0x12 stori Wi)ton kaurai____
$25. 5 Arnotų pusryčiams setas ____

Available Fircproof Storage 
7728-32 Stony Island Avė 

Atdara kamlie iki 10 vai. vakare. 
Nedalioj iki 0.

888.80
>87.80
888.50

BTtafl .......................................................... 888.50
$550 Puikus walnut valgomo kambario 

setas .................. ....... ............ _....... $44.50
$160 Uratus valiuta valgomo kamba-

$58.50
$22.50
$.14.50

$8.50

moterų dėl 
Atsi-

REIKIA patyrusių moterų sorta- 
vimui skudurų. Atsišaukit asmeniš
kai. 1707 So. Canal St.

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

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

MAŽAS groseriukas parsiduoda 
kartu su saliuno fikčeriais. Išva
žiuoju Lietuvon, parduosiu pigiai. 
1942 Canalport Avė.

Exchange—Mainai
KĄ TURITE MAINYMUI?

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

A. GRIGAS
8114 So. Halsted Street 

Tel. Victory 4898

iš-

Fantis For Sale
Ūkiai Pardavimui

MICHIGAN VALSTIJOJ 
TIKRAS BARGENAS 

100 akrų javų auginimo ir pieninin
kystės farma, 6 kambarių stuba, 
mūriniu pamatu, “carbide” šviesos, 
vištininkas, garažas, kornams 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., kai
na su staku ir padargais, $12,500. 
Mainysiu į 2 aukštų biznio namą. 
Savininkas S. Sirovica, 2911 E 97th 
St. Regent 2826.

3. —6 kambarių gyvenamas namas, 
2 didelės bamės, didelis vištininkas 
18x80 pėdų, visi budinkai apšvie
čiami elektros šviesa ir moderniškai 
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 farma, 1 mailė 
nuo miesto, cementinis kelias per 
vidurį farmos, 80 akrų miško, 3 ak
rai grėpsų, visa kita — dirbama 
ūkė. Namas 10 kambarių. Visi 
budinkai puikus. Kaina 22,000 do
lerių.

5. —Rezortas (vakacijų vieta) iš 
54 akrų žemės, ant upės kranto, 9 
skylių golfo laukas, daug vaisme
džių ir visokių uogų dėl svečių. 
Vandentraukis visuose kambariuose 
su šiltu ir šaltu vandeniu. Geso 
virtuvė. Namas 25 kambarių kaipo 
hotelis, 17 namukų (cottage) su 1 
ir iki 4 kambarių, gonkos ir visi 
patogumai. Garažius 12 automobi
lių. Valgomasis kambarys talpina 
130 žmonių prie stalo, prie jo vir
tuvė ir kambariai patarnautojams, 
virėiams etc... Pulki 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.

IŠSIMAINO puikus bizniavas na
mas su bizniu, ant Archer Avė., par
duosiu pigiai arba mainysiu ant 2jų 
flatų namo, ne paisant apielinkės.

IŠSIMAINO bizniavas namas, 2 
flatai ir 2-jų karų garažas, mainysiu 
ant bungalow arba ant 
tu.

IŠSIMAINO puikus 6 
namas, mainysiu ant 
arba ant bizniavo namo

IŠSIMAINO puikus apartment na
mas, parduosiu pigiai, arba mainy
siu ant bizniavo namo, gasolino sto
ties, arba ant senų namų.

IŠSIMAINO puikus kampas ant 
Archer Avė., 130x125, tinkamas dėl 
gasolino stoties, arba kitokio biznio, 
mainysiu ant 2jų flatų namo ar 
bungalow.

Su virš minėtais reikalais kreip
kitės pas

F. G. BUCAS & CO.
4108 Archer Avė.
Tel. Lafayette 5107

bizniavų lo- 

flatų muro 
road house, 
su bizniu.

NAMAS IR EKSTRA PINIGŲ 
$750 CASH .

Kitus pagal kontraktą po $65 į 
mėnesį, įskaitant 6%. Šį gražų, 3 
aukštų namą galit gauti už $8,000 
5-6-6 kambarių. Yra elektra, mo
derniškas plumbingas, pečium šildo
mas, mūrinis ir medinis, gerame 
stovyje. Didžiausis bargenas mies
te, 
vėlu.

H.

Atsišaukit tuojau, kol 
Pasimalykit su Mr.

T. COLEMAN AND
4705 S. State St.

Drexel 1800

dar ne- 
Scherer.
CO.

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

MODERNIŠKA 210 AKRŲ PIE
NININKYSTĖS FARMA

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

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

Phone 364

ŪKĖS FARMOSE VISIEMS
Aš busiu Chicagoj June 7-8-9-10. 

Turiu keletą ūkių tokių bargenų, 
kad niekas negirdėjo. Turiu ir ant 
mainymo. Matykit mane, nesigai
lėsi.

P. D. ANDREKUS, 
1926 Canalport Avė. 

2 lubos nuo užpakalio

40 ĄKRŲ farma, su budinkais, 
mašinomis, gyvuliais, stubos rakan
dais, užsėtais laukais ir automobi
lius. K. MARKUS, Box 75, Fount- 
ain, Mich.

PARDAVIMUI 73 akerių 
Illinois valstijoj, 1 blokas nuo 
sto ir nuo stoties. Parduosiu 
giai arba mainysiu ant namo.

F. J. SZEMET

3114 So. Halsted St. 
Victory 4898

farrna 
t mie-

pi-

PARDAVIMUI arbit mainymui ge
ra farma, su gyvuliais ir p 
gaiš. F. Kadenabek, Irons, M

įiadar- 
[ich.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

MAINYSIU į bungalovv, bizniavus 
namas, krautuvė ir 3 flatai, kaina, 
$5,500. Mainysiu į biznį, morgi
čius arba lotą. Proga visam 
žiui tinkamiems žmonėms, 

3116 So. Halsted St.
Calumet 1650

am-

NAŠLĖ turi parduoti 5 kambarių 
mūrinį bungalow. Moderniškas, 
pigiai. Atsišaukit po 6 vakare arba 
nedėlioi. Mrs. Bouldman, 6954 Lowe 
Avė. Normai 1580.

REZIDENCIJOS lotas pardavi
mui, $1,000, 24><125, lotas prie W. 
44 St., netoli Parnell Avė. Gatvė ir 
šalygatviai cementuoti ir apmokėti. 
Dalį cash, o kitus lengvais išmokė
jimais.

DR. VALLELY, 
4750 Sheridan Road 

Sunnyside 5879

PARDAVIMUI arba mainymui 2 
flaty bizniavas naujas namas, ran
dasi Mt. Greenwood. Agentams ko- 
mišenas. Veikit greitai. Savininkas, 
1609 S. Halsted St.

$13,500 DU FLATAI po 6 kamba
rius, apšildomas namas ir 2 karų 
garadžius. Renda $140.00 j mėne
sį. Streetas ir ėlė apmokėti. Pir
mas morgičius $7,000 ant 5 metų, be 
primokėjimo. Randasi prie 67 Boul- 
vrao ir Campbell Avė.

Atsišaukit
6921 So. Western Avė. 

vakarais ir subatoj po pietų.
Agentų nereikia

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

Marquette Parko 
Apielinkėj

Parduosiu arba mainysiu ant
nors mano naują 5 flatų kampinį 
namą, tai yra vienas iš puikiausių 
namų toj apielinkėj; yra 3 flatai po 
5 kamb. 2 flatai po didelius 3 
kamb. ir 3 mašinų garažas. Namas 
štimu apšildomas, visas aržuolo tri
mas, visuose flatuose įdirbtos lo
vos, gesiniai pečiui, aisbaksiai ir 
bufetas. Visas namas puikiausiai 
išdekoruotas, visi langai ir durys 
apkalta metaliniais stripsuis, prieki
niai stepsai iškloti karpetais, visi 
priekinių langų stiklai artistiškai 
išdribti (art glass), geriausia pada
rytas plumbingas, puikus kristal 
elektrikos fikčeriai, šilumos boileris 
ir paipos apdengti. Randasi pui
kiausioj vietoj ant 2851-53 W. 65th 
St., kampas 65th ir So. Francisco 
Avė. Pašaukite arba matykite savi
ninką John Pakalnis (John Pakel), 
6551 So. California Avė. Hemlock 
0367.

ANTRAS PUIKUS PIRKINYS
2 vidutinio dydžio štorai, 6 kamb. 

flatas ir vieno karo garažas. Vienas 
štoras išrenduotas už $50 mėnesiui. 
Ši vieta yra tinkama dėl grosernės, 
kriaučiaus, dry goods Storo ar bile 
kokio biznio, nes vieta yra labai 
puiki ir smarkiai auganti, netoli 
Marquiette Parko. Parduosiu arba 
priimsiu j mainus biznį, namą, lo
tus arba nedidelę gražioj vietoj far- 
mą. Matykite arba pasaukite savi
ninką John Pakalnis (Pakel) 6551 
So. California Avė. Hemlock 0367.

TREČIAS BARGENAS
Tai yra 2 namai ant vieno kampo, 

vienas 4 flatų po 5 kamb. medinis, 
antras naujas 4 flatų po 4 kamb. 
mūrinis. Visi flatai pečiais apšildo
mi, randasi geroj vietoj arti Halsted 
ir 67tos gatvės, šį namą parduosiu 
arba priimsiu į mainus gera biznį, 
lotus, arba 2 natų namą. Matykit 
John Pakalnį.

DAR VIENAS
Dabar statomas ant 71 gatvės. 

Tai yra 5 flatai, 2 nedideli štoriukai 
arba galima palikti į vieną ir 2 
mašinų garažas. Parduosiu arba 
mainysiu. Pirkite kol tiktai prade
dama statyti, taip darydami nema
žai sutaupinsite. Pašaukite Hemlock 
0367.

Taipgi jei tamsta manote statyti 
bile kokį namą, dėl teisingo išroka- 
vimo pašaukite mane. Aš statau 
visokius namus bile kurioj miesto 
dalyj. Turiu lotų geriausiose vieto
se. Aš parūpinu dėl savo kostume- 
rių pirmus, antrus ir jei reikia tre
čius morgičius.

JOHN PAKALNIS 
(PAKEL) 

6551 S. California Avė.
Hemlock 0367

Generalis Kontraktorius

Patarimas Publikai!
Ar žinai, kad su pirkimu, mainy

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

VISADOS yra patartina kriep- 
ties pas

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

Boulvard 0611-t774
JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 
KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS.

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

6409 So. Kedzie Avenue

PARDAVIMUI 2 bizniavi namai,
vienas kampinis antras šalę kampo, 
randasi ant greit augančio biznio 

mai-
randasi ant greit augančio 1 
streeto. Parduosiu pigiai arba 
nysiu į bile ką.

WALTER J. PAUL
Republic 
Hemlock

6601 S. Westem
3236 W. 55th St.

4170
238?

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

3846-50 W. GRAND AVĖ.
2 nanjl po ft flatua namai, 3-5, 2-4 kam

barių, 2 karų garažas, uždaromos lovos, 
gnrii tildomas, viskas itn-nduota, kaina 
$32.000 kiekvienas, caah 96.000.

3725-27 W. GRAND AVĖ.
naujas namas, ką /Ik užbaigtas. 10-4 ir 

3-3 kambarius. 2 krautuvės, 4 karų mūri
nis garažas, kaina $75,000, cash $15,000.

N. E. KAMPAS KEELER IR 
CRYSTAL AVĖS.

Nauji namai, po 4 kambarius flatai, už
daromomis lovomis, viskas iirenduota, kai
na $37,000. cash $5,000,

J. MONTENEGRO BLDR. 
Spauldlng 1013

LAIMĖ JŪSŲ
Pardavimui bizniavi namai su vi

sokiais bizniais arba mainysiu ant 
privatiškų namų, didelių ar 
Atsišaukit pas

K. M. RODIS, 
3151 So. Halsted St. 
Phone Victory 3167

BARGENAS, 2 flatų, 5 ir 4 ken- 
kretinis basementas, visokie patogu
mai — mainysiu ant automobiliaus, 
biznio arba lotų. Reikia agentų. 
4642 W. Erie St.

mažų.

PARDAVIMUI bizniavas lotas
ant 69 St. prie Washtenaw Avė.
Labai graži vieta. Parduosiu pigiai.
Atsišaukit K. M. Kodis, 3151 South
Halsted St. Phone Victory 3167.

5 KAMBARIŲ, mūrinis, aržuolo 
triinas, pleisteriotas skiepas, fumas 
šildomas, uždaromi pjorčiai, lotas 
30x125, gatvė ir ėlė apmokėta. 1913 
So. 58 Ct., Cicero.

PARDAVIMUI 5 kambarių nau
jas mūrinis moderniškas bungalow, 
kaina $8,500, išmokėjimais, randasi, 
2625 S. Wesley Avė. J. Suchy, kont- 
raktorius, 1502 S. 58 Ct.

IŠVAŽIUOJU Europon — parduo
du 4 kambarių murinę cottage ir 2 
lotai, vienas blokas nuo Archer Avė. 
Kuiną $3600, greitam pardavimui. 
5255 So. Moody Avė.

PARDAVIMAI
Naujas 6 pagyvenimų namas, 4 

fialai po 4 kambarius, 2 po 5 kam
barius, bus įtaisyta pagal vėliausios 
mados. Graži vieta prie parkų, mo
kyklos ir tarp geriausios transpor- 
tacijos, N. W. kampas 72 So. Talman 
Avė.

4 flatų naujas namas po 5 kam
barius, 4 karų garadžius, gražiausia 
vieta prie Marquette Parko, 6616-18 
So. Whipple St.

Pardavimui narnos 4 pagyvenimų, 
2 po 4 kambarius, 2 po 5 kambarius, 
namas gerame stovyje, maudynes, 
elektra ir visi parankamai, randasi 
3723 So. Parnell Avė.

Pardavimui naujas mūrinis namas 
2 flatų, po 4 kambarius, graži vieta, 
Brighton Parke, 4416 So. Talman 
Avė.

Gražus namas, 4 pagyvenimij visi 
po 4 kambarius, randasi 3028 W. 40 
Place.

Pardavimui bizniavas namas, Sto
ras, pagyvenimas 4 kambarių, prie 
štoro ir 5 kambarių flatas viršui, na
mas tinkantis visokiam bizniui. Biz
niavo gatvė, 4611 Archer Avė.

Pardavimui bizniavas namas, 2 di
deli štorai, 4 pagyvenimai po 4 kam
barius ir hotelis 28 kambarių, užran- 
davotas, randasi Argo, III, geroj vie
toj.

Mes šituos visus namus parduosi
me pigiai, arba mainysime ant kito
kių namų, biznių arba lotų. Jeigu 
nepasirinksite iŠ musų namų, tai mes 
panudavosime kokis tik tamstom pa
tiks.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avė.

Tel. Lafayette 7674

PARDAVIMUI 6 ruimų muro 
bungalow, karštu vandeniu šildoma, 
2 karų garadžius. 
tas, reikia $5000 
lai $10,000.

Savininkas
6343 So. Mozart St.

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

SULLIVAN AND CASEY 
7221 S. Halsted St. 

Triangle 1606

Puikus beizman- 
cash. Kaina tik-

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

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

šaukit savininką.
Fairfax 9100BUNGALOWS

Mes dar turime labai gerai pasta
tytų presuotų plytų mūrinius bunga- 
low, gražioje Glenview, po 6 pui
kius kambarius, karštu vandeniu šil
domi, 2 naturalės ugnavietės, viena 
seklyčioj ir viena kliubo kambaryj, 
geležies konstrukcijos, tile stogas, su 
sieteliais norčiai, presuotų plytų 
garažas, labai graži vieta aplinkui, 
vien žemė verta $3000, galite nu
pirkti už $14,000. Tiktai biskj įmo
kėti, kitus kaip rendą.

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

Kampas Halsted — 2nd floor 
arba telefonuokit Mohawk 3395

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

J. Namon
2418 W. Marquette Rd 

Phone Prospect 8678 
Chicago, III.

$500 ĮMOKĖTI 
pastatysim ant jūsų loto 
Bungalows .............. $6,950

2 flatis .................... $11,900
3 flatis .................?. $15,875
6 flatis .................... $30,000

Modemiški naujos mados.
Budavotojas FRANK LYNN, 

5944 N. Rockvvell St. Edgewater 1930

Mes 
Mūrinis 
Mūrinis 
Mūrinis 
Mūrinis

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, remontuojam, įde- 
dam cementines grindis, šalytakius, 
(lengiam stogus, malevojam, pleiste- 
riuojam, dedam plumbingą, visas dar
bas garantuoats.

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

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

DEL SVARBIOS priežasties turiu 
greitai parduoti keliatą lotų, greitai 
augančioje apielinkėje ir prie geros 
transportacijos. Visi improvemen- 
tai yra sudėti ir pilnai apmokėti. 
Kaina labai prieinama. Priimsiu 
automobilių arba mažą gerai apsi
mokamą biznį j mainus.

Rašikite tuojaus,
J. A. Šilas, 

3816 S. Union Avė.
SPECIALIS BARGENAS

Kam mokėti rendą, jei galit nu
sipirkti šį modemišką 5 kambarių 
bungalow nuo savininko už $6,000. 
Randasi prie cementinės gatvės, pui
kioj apielinkėj, netoli transportaci
jos, naujai dekoruotas. (mokėti 
$250, o kitus po $50 į mėnesį, su 
nuošimčiais.

7168 West Grand Avė.

PORTAGE PARK
Pardavimui 6 kambarių rezidenci

ja, karštu vąndeniu šildoma, kieto 
medžio trimas, 2 vanos, stikliniai 
frontiniai ir užpakaliniai porčiai, 2 
karų garažas, gatvė ir ėlė cemen
tuota ir apmokėta, platus lotas, 
naujai dekoruota. šis yra geriau- 
sis ir didžiausia bargenas Portage 
Parke dabar. Apžiūrėkite prie 
5937 Dakin St., kaina tik $8,000, 
įmokėti $1,000. Federal Real Estate 
Co. 5814 Irving Park Blvd.. Kildare 
6670.


