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Lietuvių Lenkų bylą 
atidėjus Lygos tary

ba išsiskirstė
Jei iki rugsėjo situacija pabto- 

getu, tada veikiausiai visas 
Lietuvos Lenkijos ginčas bus 
Tautu Sąjungos plenumo 
sprendžiamas

GENEVA, Šveicarija, birž. 
10. — Tautų Sąjungos tary
bos birželio sesija pasibaigė 
vakar vakarą.

Oficialiai svarbiausi klausi
niai, kurie šį kartą tarybos 
laivo traktuojami, buvo nepa
baigiamas Lietuvos Lenkijos 
ginčas,/ginklų i Vengriją smū
gi lio byla ir Vengrijos Numa
ni jos ginčas dėl vengrų dva
rininkų žemių nusavinimo 
Transylvanijoj.

Ginklų šmugelio j Vengriją 
byla likviduota

Ginklų šmugelio byla pasi
baigė tuo, kad taryba pareiš
kė apgailavimo negalėjus su
rasti pakankamų įrodymų, iš 
kur ir kam buvo siunčiami tie 
keli vagonai kulkosvaidžių, ku
riuos prieš keletą mėnesių 
Vengrų vyriausybė suėmė St. 
Gotharde ir paskui tuojau su
naikino, nežiūrint Genevos pra
šymo nenaikinti jų, ligi nebus

je Pabaltijo daly pagimdyti į 
karą.
Vengrijai ir Rumunijai patarė 

gražumu susitaikyti
Vengrijos Rumunijos ginče 

dėl nusavinimo vengrų dvari-! 
ninku žemių Transylvanijoje 
— vengrų gyvenamame kraš
te, po karo atiduotame Ru-' 
manijai. — taryba patarė abiem 
gražumu susitaikyti.

Prapuolęs dirižablis 
Italia susirado I ----------- I 

Dirižablio įgulos žmonės visi 
gyvi ant plūduriuojančios1 
ledo lyties atšiaurės vande
nyne

K INGS |LANKA, Špicberge
nas, birž. 10. — Gen. Nobile 
ekspedicijos į žiemių ašigalį 
bazės laivas Citta di Milano 
gavo vakar iš prapuolusiu 
nuo gegužės 25 d. dirižablio 
Italia radio pranešimą, kad vi
sa dirižablio įgula yra gyvai 
ir kad orlaivis Italia yra nu
sileidęs ant plūduriuojančios 
ledo lyties. Vieta, kur dirižab
lis randasi paduodama 80.30 
šiaurės platumoj ir 28 rytų 
ilgumoj, o tai turėtų būti 18Va I 
mylios j žiemius nuo rytinio 
Žiemių Rytų žemės kranto ir 
apie 15*2 mylios nuo Foyn
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Citta di Milano laivo įgula, per sniegą.ir ledus šunimis pristato*maistą ir reikmenis dirižabliui Italia ant Spitzber- 
gen salos. Bet orlaiviui prapuolus gryžtant iš kelionės prie šiaurinio poliaus, laivas ir visa įgula išplaukė pražuvusio 
dirižablio ieškoti.

padaryta kvota. Tik už tą šmu
gelio sunaikinimą taryba tru
puti pabarė Vengriją ir įspėjo, 
kad daugiau ji taip nedary
tu , f

Voldemaras gavo barti dėl 
“netaikingumo”

Lietuvos Lenkijos ginčas 
pasiliko nelikviduotas, taryba, 
ypač Anglijos užsienio reikalų 
ministeris Chamberlain, suba
rė Lietuvos diktatorių, prem
jerą Voldemarą, dėl jo netai
kingumo, ir visą Lietuvos Len
kijos santykių klausimą atidė
jo dar iki rugsėjo mėnesio se
sijos.
Vilnius — visa lietuvių lenkų 

kivirčų priežastis
Tarybos nariai neslepia savo 

nepasitenkinimo tuo, kad ta
ryba m sugebėjus likviduotiį 

lietuvių lenkų kivirčo.
Ginčas tarp lietuvių ir len

kų eina dėl Vilniaus, buvusios 
Lietuvos sostinės. Kaip žinia, 
Vilnių laiko užėmę lenkai jau 
nuo 1920 metų s|>alių mėne
sio. ir nežiūrint, kad vėliau, 
1923 metų kovo 15 dieną, am
basadorių konferencija Vilnių 
pripažino Lenkijai, Lietuva, su 
ambasadorių sprendimu nesu
tikdama, griežtai atsisako bu
vusios savo sostinės atsižadė
ti, o dekretu paskelbtoje nau
joj krašto konstitucijoj Lietu
vos valdžia paskelbė Vilnių sa
vo sostine.

Ginčas dėl Vilniaus gal bus 
Tautų Sąjungos plenumo 

sprendžiamas
Tautą Sąjungos tarybos na

riai išsiskirstė tuo jausmu, 
t kad Lietuvos Lenkijos situa

cija iki rugsėjo mėnesio sesi
jos arba paderės, arba pablo
gės. Jei ji paaštrės, tada vei
kiausiai visas klausimas bus 
sprendžiamas visu utiniame 
Tautų Sąjungos susirinkime.

Genevos rateliuose bendrai 
kalbama, kad jei ginčas nu
eisiąs taip toli, tada veikiau
siai busią pavartotos ekonomi
nės ir finansinės bausmės prieš 
tą valdžią, kuri busianti kal
ta dėl nesitaikymo ir neklau
symo Sąjungos tarybos grau
denimų. Toks Nusistatymas 
betgi labai rizikingas, galjs to-

salos.
Pranešimas nemini, ar diri

žablis labai sužalotas ir kuo 
budu jo įgula išsigelbėjus.

Dabar klausimas tik, kaip 
greitai Lūs galima prie jų pri
sigriebti ir suteikti pagalbas.

Roma nudžiugus
ROMA, Italija, birž. 10. — 

žinia, kad pagaliau dirižablis 
Italia atsirado ir kad jo Įgu
la yra gyva, Romoj sukėlė di
džiausio sąjūdžio. Visokios abe
jonės dėl pranešimų tikrumo 
pranyko, kai pačiai San Paolo 
radio stočiai Romoj pavyko 
Įsteigti tiesioginis susisieki
mas su dirižablio Italia radio 
operuotoji! Biagi.

Iš Milano tuojau išskrido j 
Špicbergeną italų hidroplanas 
S-55, kapitono Magdalena ko- 
mandojamas, padėti gelbėjimo 
darbe.

Sovietai padės gelbėti
MASKVA, birž. 10. — Ga

vus žinią, kad dirižablis Ita- 
I lia atsirado ir reikalingas pa
galbos, sovietų pagalbos eks- 
pedicija tuojau nutarė dary
ti visa, kad juo veikiausiai ga
gėtų pasiekti dirižablio Įgulą 
ir suteikti visos galimos pa
galbos.

Fašistai išviję Jugosla
vijos konsulus

BELGRADAS, Jugoslavija, 
birž. 10. Praneša, kad ita
lų fašistai Žaroje išviję Jugo
slavijos konsulus Iš jų ofisų. 
Žandarai fašistus išvaikę.

Jei pranešimo teisingumas 
bus* patvirtiiitas, Jugoslavijos 
vyriausybė žada reikalauti sa
tisfakcijos iš Romos.

TORNADAS KANSASE

ANTHONY, Kas., birž. 10. 
— Kansaso ir Oklahomos da
limis praėjo audros sūkurys, 
padaręs daug žalos. Du as
mens buvo užmušti ir keli ki
ti sužeisti.

NIEWPORT, R. J., birž. 10. 
— Jų aeroplanui nukritus, lai
vyno lakūnas Wilkinson užsi
mušė, o jurininkas Riker skau
džiai susižeidė.

Southern Cross la
kūnai pasiekė ke

lionės tikslą 
r 

------------ ■-.»

SYDNEY, Australiją, birž. 
10. — Southern Cross mono
planas su keturiais lakūnais 

kapitonu Kingsford-Smitbu, 
Charles (Imu, australiečiais, 
ir W. Lytinu ir James Warn- 
eru, amerikiečiais, pasiekė sa
vo keliones per Ramųjį van
denyną tikslą, iš Brisbane at
skridę čia šiandie kaip 3:08 
po pietų. Milžiniškos žmonių 
minios, susirinkusios aviacijos 
lauke, karštai ir trukšmingai 
sveikino atlėkusius drąsius 

aviatorius.
Southern Cross išskrido iš 

Oakland, (Kalifornijoj, gegužės 
31 dieną, ir 7,800 mylių Ra
miuoju vandenynu j Sydney, 
Australijoj, nuskrido per ne
pilnas dešimt dienų. Kelionėj 
jie buvo nusileidę Havajų sa
lose, Fidži salose ir Brisbane, 
Australijoj.

Albanija keis konstitu
ciją; i siekia monar

chijos
BELGRADAS, Jugoslavija, 

birž. 10. — Iš Tiranos prane
ša, kad Albanijos senatas nu
taręs keisti krašto konstituci
ją-

| šitą nutarimą Belgrade 
žiūrima kaip j tolesnį bandy
mą įsteigti Albanijoj monar
chija, su Ahmedu Zogu, dabar
tiniu prezidentu, kaip kara
liumi.

AUDRA SUDAUŽĖ VIENUO- 
LIKĄ AEROPLANŲ

WASHINGTONAS, birž. 10. 
— Užėjus vakar smarki aud
ra, Bolling armijos aviacijos 
lauke sudaužo vienuoliką aero
planų, padarydama apie $200,- 
000 nuostolių. Žmonių niekas 
nebuvo užgautas.

UUNTINGDON, Pa., birž.
10. — Pasikorė Juniata kole- 

I

gijos prof. A. Dupler, 46 me
tų amžiaus. Jis sirgo nervų su
irimu.

Politiniai Mussolini 
planai susmuko j

LONDONAS, birž. 10. — Di-'

Kova su banditų iZinovjev, Kamenev 
gaujoms Meksikoj į bus priimti atgal į 

kompartijąMEKSIKOS MIESTAS, birž.
plomatinių sferų žmonės Lon
done šaiposi dėl susmukimo 
diktatoriaus Mussolinio planų 
sudaryti didelę politinę kom
binaciją Tarpžemio rytuose iš 
Graikijos, Turkijos ir ltal,jos, 
pastarajai, žinoma, 1 
jant, ir priešpastatyti ją Ang-' sikirtimuose sješi banditai ir 
Ii jos ir Franci jos įtakoms. [du civiliai buvo užmušti.

Paskutinę valandą Turkai f ____
atsisakė nuo tokios kombina-1 
cijos, ir Mussolini buvo pri- Monoplano 
verstas pasitenkinti vien arbi- ( 
tražo sutartimi, vietoj projek
tuotos regularės sąjungos. 
Graikija taip pat pasitraukė 
atbula, nenorėdama užrūstinti 
kitų didžiulių valstybių.

10..— Is (lUadalaiaros prane-. AAAVtZTrA ..., . i r i j - • • I MASKVA, birz. 10. Rusųsa, kad Jahsco valstiioi mai- . . . ... . ,v.. • . . , . . . . komunistų partijos centro ko-stinmkų bandos dviejose vie- ... , ’ . . T, , .. . . miteto sekretorius Jaroslavskvtose puolė nedidelius provinci-( , M1, ,.... , x. . . rašo Pravdoj , kad Zinovje-|os miestelius, tačiau abiem o. , , ... . . vas, Piatakovas, Kamenevas iratvejais buvo vietų apsaugos ... . ..., . J , ... . .v .. .. 2 kai kurie kiti opozicijos vadaivadovau- kuopų atmušti ir išvaikyti. Su- . . . 1 .. .. . , .
_. a L. i .....- i___kj...: netrukus busią priimti atgal j

kompartiją. Tai busią pada
ryta einant pastarojo kompar
tijos kongreso nutarimu, ka
dangi jie parodę naują solida
rumo dvasią.

Jaroslavskis sako dar, kad 
partija esanti reikalinga di
džiausio sutarimo ir vienybės 
viduj prieš opoziciją 3258 bu
vusių narių, kurie per pasta
rus kelis mėnesius tapę išmesti 
iš partijos.

“Bremen” 
įgula grįžta į Euro

pą laivu
YOBKAS, birž. 10.

,— Atlanto vandenyną perskri- 
l dusio Bremen monoplano įgu- 
ha, kap. Kohl ir baronas Hue- 

Afganistano valdovas nefeld, vokiečiai, ir maj. Fitz-

Čian Kaišek, Kinų 
nacionalistų vadas, 

pasitraukia
Manoma, kad tarp pačių na

cionalistų kilus tarpusavio 
kova de| to, kuriam jų val
dyti Pekinas

j

ŠANCHAJUS. Kinai, birž. 
10. — Ką tik Pietų Kinų na
cionalistams laimėjus kovą su 
Šiaurrės Kinų militaristais ir 
paėmus Pekiną, gauta šiandie 
iš Nankino telegrama prane
ša, kad vyriausias nacionalis
tų karo vadas, gcn. Čian Kai
šek, atsistatydinęs.

Gen. Kaišek jau buvo kar
tą pirmiau rezignavęs, kai tarp 
nacionalistų vadų buvo kilę 
ginčų dėl valdžios pasidalini- 

! mo.
Manoma, kad gen. Kaišek 

! ir dabar rezignavęs ne dėl ko 
kita, kaip dėl to, kad taip pie
tiečių generolų veikiausiai ki
lus tarpusavio kova dol to, 
kuriam jų būti Pekino val
dovu.

Užsienio diplomatai 
protestuoja dėl pie

tiečiu elgesio
PEKINAS, Kinai, birž. 10.

Užsienio diplomatiniai at
stovai padarė Kinų nacionali
stų valdžiai aštrų protestą dėl 
nacionalistų kariuomenės vado, 
gen. Feng Juhsiano, generolų 
elgesio, būtent, nuginklavimo 
mukdeniečių brigados, nežiū
rint, kad buvo sutarta, jogei 
jai bus leista ramiai pasitraūk
ti iš Pekino, kai miestas bus 
nacionalistų paimtas i savo 
kontrolę.

Buvusiam Pekino diktato
riui Čang Tsolinui pabėgant i 
Mukdeną, tvarkai mieste išlai
kyti kol kas buvo palikta šiau
riečių brigada, gen. Pao Juli- 
no komandojama.

Užsienio diplomatai /savo 
proteste pabrėžia, kad nacio
nalistai, savo žodžio ir priža
dėjimo nepildydami, diskredi
tuoją save pasaulio akyse.

atvyko į Persiją
TEHERANAS,. IVrsija, birž. 

10. Afganistano emiras 
Amanullah su žmona ir svita 
vakar atvyko iš savo kelionės 
Europoje į Persų sostinę.

VIEŠNIĄ PRIEMENĖJ PASI
TIKO 6 PĖDŲ GYVATĖ

BABABOO, Wis„ birž. 10. — 
Kai šio miestelio gyvyntoja, 
Mrs. Talbot, vakar nuvyko su 
reikalu pas savo pažįstamą far- 
merj Antoną Fricką, priemenėj 
ją pasitiko šešių pėdų ilgumo 
barškančioji gyvatė. Barškuolė 
pagaliau buvo farmos žmonių 
užmušta.

maurice, airis, grįžta laivu j 
Europą. Vakar jie apleido New 
Yorką garlaiviu (Kolumbus.

Kasyklą kompanija pa
sirašė sutartį su unija

SHRINGFIELD, III., birž. 10. 
— Minonk Coal kompanija va
kar pasirašė su unija kontrak
tą Jacksonvillės algų sutarties 
pamatu ir netrukus ims savo 
kasyklas vėl operuoti.

GYDĖSI KRAUJO NULEIDI
MU, IR NUSIGYDĖ

Lenino kūnas ėmęs gę
sti; mauzoliejus už

darytas
RYGA, birž. 10. — Atvyk- 

stantieji iš Maskvos keleiviai 
praneša, kad Lenino mauzolie
jus tapęs uždarytas dėl remon
to. Vėl einą girdai, kad bal
zamuotas i^enino kūnas ėmęs 
gęsti ir dėl to tapęs atimtas 
nuo žmonių akių. Gedimo žy
mių ypač pasirodę ant deši
nes rankos, padėtos ant mu
mijos krutinės.

Komunistų debiutas 
Prūsų parlamento 

atidaryme
Reikalaudami amnestijos savo 

draugams pakėlė muštynes, 
kuriose apie dvidešimt depu
tatų sužeista

Chicagai ir apialinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Iš viso gražu; nedidelė tem
peratūros atmaina; vidutinis 
mainąsis vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
vidutiniškai 71° F.

šiandie saulė teka 5:14, lei
džiasi 8:24. Mėnuo teka 1:38 
ryto.

TVERAI. — Aukšeliškės kai
me Agota Žylienė besidakta- 
raudama pati save papiovė. 
Mat tveriškiuose yra užsiliku
si nuomone: “nuleisk kraują 
ir busi sveikas”. Taip ir ši 
žmonelė, truputį negalauda- 
ma, praplovė kulną ir paleido 
kraują. Paleisti paleido, bet ne- 
besuturėjo, taip ir atsisveiki
no su šiuo pasauliu.

556 laikraščiai Rusijoj

MASKfVA, birž. 10. - Ofi- 
cialės sovietų žinių agentūros 
Tass pranešimu, sovietų Ru
sijoj yra iš viso 556 laikraš
čiai, kurių tiražas bendrai sie
kiąs 7,684,000.

Republikonų Nacionalė 
konvencija

KANSAS CITY, birž. 10.
Antradienj čia oficialiai atsi
darys nacionaline republikonų 
partijos konvencija kandida
tams j Jungtinių Valstybių 
prezidentus ir viceprezidentus 
nominuoti.

Nu.njo policijos autų
ASHEVILLĖ, N. C., birž. 

ic, Tikri akyplėšos buvo 
tie vagiliai, nujojusieji polici
jos automobilj, kurį policinin
kai pasistatė ties restoranu, o 
patys įėjo į vidų užkąsti.

BERLYNAS, birž. 10. — 
Naujasai Prūsų landtagas at
idarė praeitą penktadienį ne
girdėtu dar Vokietijos parla
mentuose komunistų debiutu: 
trukšmu, riaušėmis ir mušty
nėmis. Per tas muštynes apie 
norą dešimčių deputatų buvo 
sužeisti, kurių vienas, ūkinin
kų partijos deputatas Ponfick, 
’>uvo skaudžiausiai sužalotas 
r gal neteks vienos akies. Pon
fick buvo nešte išneštas iš po
sėdžiu salės.

Komunistai staugdami rci- 
kalavo amnestijos “galabinto- 
:ams valdžios,” paleidimo ko
munistų, laikomų kalėjime už 
oolitinius nusikaltimus. Social
demokratai ir kiti ‘pritarė am
nestijai, tik nacionalistas Pon
fick protestavo. Komunistai 
dėl to pakėlė riaušes.

LONDONAS, birž. 10. — 
Londone penkiasdešimt trys 
asmenys susirgo raupais.
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Ratine, Wis
Birželio 3 d. 2 vai. po pietų, 

12th Street Hali, buvo susirin
kimas S LA. 100 kuopos. Pri
rašyta vienas naujas narys, 
Walter Shilling. Išrinkti į 10-to 
apskričio pusmetinį suvažiavi
mą penki atstovai. Suvažiavi
mas įvyks birželio 24 d., 9 vai. 
ryte, Root River Park svetai
nėj. Po suvažiavimo bus vie
tinės S LA. 100 kuopos pikni
kas su žaismių programų ir šo
kiais. Buvęs finansų rast. p. 
A. Pakšys, persikėlė gyventi į 
Kenosha, todėl fin. rast, parei
gų kitam mieste gyvendamas 
negali atlikti. Išrinktas nau
jas finansų rast., V. šilingas, 
taipjau p. S. Mockus, buvęs vi- 
ce-pirm., išvažiavo į Kaliforni
ją; jo vieton išrinktas p. An
tanas Klapatauskas. Nutarta 
iš 12th St. svetainės persikel
ti i Union Svetainę ir ten lai
kyti susirinkimus. 1 d. liepos, 
2 vai. po piet, 100 kuopos su
sirinkimas bus laikomas Union 
Hali. Nariai jsitėmykite tą pra
nešimą.

11 kuopa ruoš liepos pabaigoj 
draugišką išvažiavimą prie 
Brown ežero. Pereitą šešta
dienio vakarą p. A. Klapat ir 
mane buvo ten nuvežę parody
ti aprinktą išvažiavimui vietą. 
Manome kviesti kenoshiečius, 
Dailės Ratelį, vietinių lietuvių 
visus vaikus, būtent SLA. 100 
kuopos narius vešime dideliu 
papuoštu troku. Komitetas 
deda visa pastangas dar daug 
naujienybių priruošti.

Vienas kasyklos bosas, pir
miau gyvenęs Herminie, o da- ■ 
bar dirbąs arti kasyklos, ku
rioj ištiko eksplozija, vienam 
geram savo draugui prisipaži
no, kad žuvusių angliakasių 
skaičius siekia net 255. Tiek 
esąs užregistruota valstijos 
kompensacijos raštinėj dėl iš
mokėjimo kompensacijos žuvu
sių našlėms. Nėra abejonės, 
kad tas bosas sako tiesą, nes 
kompanijos po didelių eks
plozijų visuomet bando mažin
ti skaičių žuvusių.

Šios požeminių vabalų, juo
dųjų deimantų kasėjų aukos 
yra delei kompanijų godumo. 
Kompanijos besivydamas pelną 
ir siekdamos vien kuodaugiau- 
sia anglių išleisti, visai nepai
so saugumo ir nesirūpina savo 
kasyklas apsaugoti nuo gaso ii 
dulkių pavojaus, delei ko ir pa 
šitai ko tokios didelės nelaimės.

Kol gyvuos kapitalistinė sis
tema. tol darbininkai nebus ap
saugoti nuo panašių nelaimių. 
Tokias nelaimes gali pašalinti 
tik patys darbininkai, balsuo
dami už socialistus į valstijos 
valdžią ir į šalies kongresą. 
Bet kol darbininkai miegos ir 
balsuos tik už demokratus su re- 
publikonais ar kitus politinius 
makliorius, tol panašios nelai
mės 
taip

kartosis kaip kabyklose, 
ir dirbtuvėse.

—Pasaulio Vergas.

Darbai eina vidutiniai, nes 
kaip vasarą, daug darbų atsi
rado lauke. x

Girdėjau, kad keliolika lietu
vių susitarę manu važiuoti j 
Leituvą liepos mėnesį, jei ne 
apsigyventi, tai bent pasisve
čiuoti.— VI. Kasparaitis.

Mather, Pa
Dar apie žuvusius eksplozijoj 

angliakasius

Gegužės 19 d., kaip jau vi
siems žinoma, Mather kasyklo
se ištiko didelė gasų ir dulkių 
eskpolzija, kurioj žuvo keli 
šimtai angliakasių. Tečiaus 
kompanija slepia nuo visuo
menės tikrąjį skaičių žuvusių 
angliakasių. Todėl vieni laik
raščiai rašė, kad žuvo 195 ang
liakasiai, o kiti rašė, kad už
darytų kasykloj yra 211, bet 
spėjo, kad tarp jų esą dar gy
vų ,taip kad žuvusių skaičius 
busiąs mažesnis, 
tikrųjų, žuvusių 
daug didesnis,
kompanija ar paduoda laikraš
čiai.

'Pečiaus iš
skaičius yra 
negu skelbia

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR!

Laike gegužio mėnesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai!

Visas darbas užsakytai, gctnižio m- ur
bus atliktas piriomiH kainomis. Tai 
perstatoma VIENODU KAINŲ Sisto- 

munų apielinkių Dental Ofisų.
SKYRIAUS OFISAS 

1800 S’. Halsted St. 
Dantų Melai* už ’/»

H.Vj 
yra 
ina

$25 net a*
$15 M'tUH
$10 setus

$5 
5>f> 
$2 
■»!

$12.50 
$7.50 

$5

VEIDAS
PRIPIL

DOMAS— 
JIE TURI

TIKTI
Gt-rluu»l» HiikHlni* darban ui ’Zi
Geriausios Auksinas Crowns __ >2.50
Geriausi Auksiniai Filiings $2.50
Geriamu Auksiniai 1*11 lėliai — $2.50 
AJIoy Fillings ____  „______ $1
Sidabrinei Fllings ......................._ 5Oc

Išvalymas dantų __ . 50c
Šių kainų ni-KauHite niiisų didžiatnjatn 

ofise. DIDYSIS OFISAS isleigtus 23 me
tai algai.
THE HAYES DENTAL OFFICES 

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

.32H South Stata St. 
I'bone tlnrrlKon 0751

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typevvriterj

ŽINIOS
Autų nelaimė

Vienas vyras užmuštas, 5 
menvs sužeisti sunkiai trims 
autams susikūlus ties Archer 
avė. ir 95-th st.

Nelaimė, pasak policijos, 
įvykusi tokiu budu. Packard 
kupė, pa vogtas iš p-nios Rosa 
MeCounell, 222 W. 33rd st., 
bėgo visu smarkumu ir rėžė 
šonan Essęx karo, kurį valde 
J. Ctoatal. Essex apvirto. Pa- 
ckardo draiveris tur būt nete
ko kontrolės, kadangi jo ka
ras kirto pravažiuojančiam pro 
šalį Chevroletui. šį kartą ap
virto abi mašinos. Pasekmėj

1 asmuo užmuštas, 5 su
žeisti. Vienas važiavusių Pa
ckard u sužeistas. Jis tečiaus 
sakosi buvęs tik pakeleivis, o 
ne 
go.

as-

draiveris; draiveris pabe-

Dar šoko
sekmadienio popiečių darIki

tebešoko Coliseum trobesyje 6 
poros. Jos jau buvo iššoku
sios netoli 200 valandų.

Pabėgo kaliniai iš 
kalėjimo

Cedar Rapids, Iowa į£,'(
Nusižudė lietuvis susėdę

i Wm. I
Birželio 31 d. pasikorė Ado-1 pasilaitio 

mas Braziulis. 41 m. amžiaus, 
palikdamas nuliūdime moterį ir 
4 vaikučius.
įsigerti ir jau pirmiaus tarp jų 
buvo kilę vaidų dėlto, kad buk 
jo moteris turinti meiliškus 
santykius su kitu, kurį norėjęs 
skųsti į teismą už audimą šei
myniško gyvenimo. Tai buvo 
pradžia šeimyniškų vaidų.

Velionis nuomojo Kaminsko 
stubą. Velionio moterei kapi
nių dienoj išėjus į kapus, jis, 
matyt, turėjo progos įsigerti ir 
moterei sugryžus iš kapų, jis 
jau kėlė lermą be paliovos, tad 
moteris turėjo apsinakvoti pas 
Kaminskus, o jis nemiegojo ir 
daužėsi per visą naktį. Ant ry
tojaus išaušus, velionis pradė
jo angliškai kolioti Kaminskie
nę. Kaminskas įsižeidęs išėjo 
velionį areštuoti. Bet tuoj bu
vo duota žinia iš namų polici
jai, kad A. Braziulis jau yra 
pasikoręs beismante ant gaso 
paipos. Tuoj pribuvo šerifas 
su koroneriu ir pakaruoklį ra
do nuo virvės jau paliuosuotą, 
bet atgaivinti nebepavyko.

Velionis buvo palaidotas ant 
katalikų kapų, nes kunigas su
tiko duoti jam vietą ant kapų, 
bet nelydėjo iš namų ir į baž
nyčią atsisakė priimti. Gal do
lerių reikėjo, o jų nebuvo...

—Viską žinąs.

m.

Sekmadienio ryte 
iki 8 vai., pabėgo 

imo
Cleaver ir keturi 
Jie pasigavo tris 

kalėjimo 
Edgetono 
i Roosevelt

Chieagos linkui.
Pabėgo šie kaliniai: Charley 

.; Joseph Fa- 
m., bankų plėšikas; 
V. Clark, 24 metų; 

Oscar Olson, 36 m.; Steve 
Presecki, 35 m. Charles Clea
ver pateko kalėjiif/an ryšy su 
holdupu, vasario 25, 1928, pa
darytu pašto vagone Ever- 
green parko stoty, kuomet

Wheatone 
kiti

minutes 
pavieto 
Charles 
kaliniai,

šautuvus ir 
prižiūrėtojo 
automobili n, 

vieškeliu

Velionis mylėjo Cleaver, 51 metų;

MUR1N1S arba MEDINIS
Clft i,n°kčli — kiti lengvais 
4* ■ V mokėjimais i 24 mėnesii
Clft jmokėli — kiti lengvais ii 
4* ■ V mokėjimais į 24 menesius 
Musų special iškurnąs yra budavoji- 
mas mūrinių ir medinių garadžių vi
sokių stylių ir rųšių.

Pakeliame namus, padedamo konk- 
ryt pamatus. Visoks cementinis dar
bas, perdirbame porčius ir sunpar- 
lorius. Mielu noru priduosiine ap- 
•ikaitliavimą ant pareikalavimo—be 
užmokesties. Mes einame visur, Chi- 
cagoje ir j priemiesčius. Prisiųskite 
savo vardą, adresą jeigu norite in
formacijų.
Vardus ....................... ..........................

Adresas •................................................

Quality Construction Co.
North Shore ofisas ir Yardai 

119 Chicago Avė. 
Evanston

Tel. University 8960 arba 
Rogers Park 8270

I rina,

t Pači f lo and Atlantic Photo]

P-lė Ethel Frette iš Dės Moi- 
nes, laimėjusi vardą “Miss 
lowa” — gražiausios merginos 
Iowa valstijoje.

’ 125 daktarų išvažiavo 
konvencijon
Chieagos daktarų i.šva- 

kaip delegatai daktarų
125 

žiavo 
metinėn konvencijon; kuri įvy
ksta šiemet Minneapolise.

tokiŲ, “nevj-lkusią” masiną. * 
Kiek vėliau Antanas išėmė 
warrantą prieš Rudolph Suro- 
vey, 4402 N. Rockvvell st. Ru- 
dolphas areštuotus.

Tas pasipelnė

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

Išdirbinėto jai visokių durių.
Specialio didumo darom pagal orderj 

{dedam sietelius

Minioje einančios teatrai) 
publikos, prie State ir Ran- 
dolph gatvių, vagilius atėmė 
rankinį krepšį iš p-lės Patri- 
cia Campbell, 4509 Ilazel avė. 
Krepšy buvo du deimantiniu 
žiedu vertės $4,000 ir $4 
nigais.

Tol. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

Pi-

Pagalios surado
Ni-Pirm 12 metų Antanas 

sike, 3999 North Kildare avė., 
nusipirko mašinų pinigams 
dirbti už $1,700. liet mašina, 
išvariusi dešimti popierinių po 
1 dolerį, liovėsi variusi dau
giau.

Antanas pasijuto prigautas. 
Jis pradėjo ieškoti prigaviko. 
Ir tai nepavyko. Taip išgyve
no Antanas dvyliką metų gai
lėdamas $1,700. Bet šeštadieny 
jis pamatė pažįstamą veidą 
žmogaus, kuris pardavė jam

Traukinys užmušė
Traukinys užmušė L. Urban 

skį, 47 metų, gyv. 3213 South 
Morgan st. Jo sūnų Leonų su
žeidė.
Lake ligoninėje. Tėvas su sū
numi važiavo troku per gelž- 
kelio begiąs.

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

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

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

Liaterino, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs iitikro iveičia nedrasky
dama* dantų emalės — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo ii- 
riitas.

Didelė tūba Listcrinc dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint

TEISINGAS 
PATARNA

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

plėšikai pasisiuvę $133,009. Jis 
buvo vadas holdupui, ir mano
ma, kad vadovavęs ir šiam 
pabėgimui iš kalėjimo. Chica- 
goje Cleaver gyveno pirmiau 
adresu 1935 So. Elizabeth st.

Kaip plėšitai pabėgo? Kai 
kalėjimo sargas prisiartino 

prie grotų, vienas jų kirto 
jam į kaktą pieno bonka (blo
ke). Kirtis permušė sargą. Ka
liniai pagavo sargą. Paėmė jo 
rakius, atsirakino grotus ir iš
bėgo laukan.

šerifas tuo 
gojo. Išgirdąs 
mą, jis Išbėgt 
tieji kaliniai pasitiko jį šūviais 
iš šautuvų.

Urbanski mirė West

laiku dar mie- 
tečiaus sujudi- 
laukan. Regan-

Rusiškos ir Turkiškos Vanos®
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

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

1618 West 18-ta Gatvė

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

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaininavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzamina- 
vimo — kas jums yra.

DR. 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.

....

MARGUTIS
DAINOS IR JUOKAI!

Artisto ir kompozitoriaus — štukoriaus išeina visokį už
rašymai su žodžiais ir gaidomis. Kas nori skaito, kas 
nori dainuoja, ale visi linksmi kaip tik pažiūri į Margutį. 
Rašykis tuojau. Tik 75 centai į metus. Vėliau pabrangs. 
Naudokis proga. (Lietuvon: 1 dol. 50c.).

Red. Leidėjas:

ART. ANT. VANAGAITIS
3241 S. Halsted St., Chicago, III.

C. P. SUROMSKI & CO.
Real Estate

3352 S. Halsted-St. 
Phone Yards 6751

JOSEPH VILIMAS 
/V a m u Statymo 
KONTRAKTORIUS

4558 S. Wa«htenaw Avė. Chicago, III

elicious
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.

KRAFT CHEESE

KRAFT-PHENIX 
CHEESE COMPANY

iMc.dc b y

A



Pirmadienis, birž. 11, 1928

MUSŲ MOTERIMS
b. ■ - — Veda Dora Vilkienė *

NAUJIENOS, Chicago, IH.

LIORDŲ SRIUBA

2 puoduku peanut butter 
(maltų riešutų)

S puodukus pieno
2 puodukus skystos, saldžios 

Smetonos
Druskos pagal skonies.
Virk dvigubame puode 25 

minutes, nuolat maišydama. 
Paduok stalan karštą, uždėjus 
viršui truputį saldžios, išplak
tos Smetonos ir truputį nutmeg 
(muskatinio riešuto).

LAŠINUKŲ IR BULVIŲ 
SRIUBA

Nuskusk ir supiaustyk ma
žais šmoteliais dvi pusėtinai di
deles bulves ir įdėk į vieną 
kvortą verdančio užsudinto 
vandens. Skauradoj iškepk du 
šmotelius plonai supiaustytų 
lašinukų; iąįmk iš skaurados 
ir tame riebume įdėk du šaukš
tukus sukapotų cibulių ir tegul 
pakepa penkias minutas, arba 
pako) minkšti. Išimk bulves iš 
vandenio ir sutrink. Vėl įdėk į 
vandenį, kuriame buvo virtos, 
taipgi įpilk cibulius su riebu
mu. Supiaustyk lašinukus mu
lais šmoteliais ir įdėk į striu- 
bą. Paskonink su pipirais ir su 
kapotomis petruškomis. Taipgi 
į sriubą galima įdėti salierų, 
tomačių arba kitų virintų dar
žovių. (FLIS).

SVOGŪNŲ SRIUBA

Nulupk vieną didelį svogūną, 
po vandeniu, kad išvengti aša-

MADOS.

3246 — Ils. 729 — Suaugusiai 
moterei labai praktiška suknelė. 
Galima siūdinti iš biie materijos, 
arba iš dviejų rusių materijų. Su
kirptos miero.s 16 ir 18 metų, taip
gi 36, 38, 10 ir 42 colių per kru
tinę.

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

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
halsted St., Chicago. III. T

NAUJIENOS Pattem Dept
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

I
Cia įdedu 15 centų ir prašau at
siųsti man pavyzdį No -- ---------

Mieros .......................... per krutinę

(Adresas)

(Miestas ir vaist.j

ravimo. Sukapok mažais šmo
teliais ir povaliai iškepk skau
radoj, kurioj įdėta l1, j šaukš
tuko sviesto. Nuolat maišyk, 
k«<l nedojrtų. įpilk tris puodu
kus pieno arba pusiau pieno ir 

vandens. Tegul sriuba paver- 
da ir vartok su džiovinta duo
na. Jeigu patinka, yra gerai 
duoną apiberti suriu. (FLIS).

RYŽIŲ PUDINGAS

1 puodukas ryžių
2 3 puoduko cukraus
3 kiaušiniai
2 šaukštai-saldžios Smetonos 
truputį tarkuotos luobelės 

nuo citrinos
’/j puoduko sviesto.
Virk ryžius 25 minutes, % 

kvortoj sūroko vandens. Nu
sunk ir perpilk šaltu vandeniu. 
Išplak kiaušinius, pridėk svies- 

I tą, cukrų, Smetoną ir citrinos 
| luobelę, išmaišyk. Pridėk ry- 
■ žius ir vėl išmaišyk. Sudėk 
i išsviestuotan indan, kepk gana 
1 karštame pečiuje pakol gerai 
parus.

PATROVA Iš SŪRIO

2 puoduku baltos duonos 
trupinių

1*2 puoduko pieno
2 puoduku tarkuoto sūrio
2 gerai išplakti kiaušiniai
1 šaukštas sviesto e
1 šaukštukas druskos
Paprikos
Nušutink pieną dvigubame 

puode; pridėk duonos trupi
nius, sūrį, druską, sviestą ir

3247 — Išh. 706 — Labai “smart” 
sporto suknia. Galima siūdinti iš 
šilko arba kokios kitokios tinka
mos materijos. Sukirptos mieros 
16 ir 18, taipgi 36, 38, 40, 42 ir 
44 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
išduotą blankutę arba priduoti pa- 
ryzdžio numerj, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už- 
«akymu. Laiškus reikia adresuoti:

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

NAUJIENOS! Patte^TDept j 

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

siųsti man pavyzdį No _________
Mieros.......................... per krutinę

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Miestas Ir valst.)

papriką. Kuomet suris ištirps, 
pridėk gerai išplaktus kiauši
nius ir gerai išmaišyk. Nuimk 
nuo pečiaus, supilk į išsvies- 
tuotą kliudą ir kepk 20-3(1 mi
liutų nekarštame pečiuje. Pa
duok karštą.

VAISIŲ PYRAGAIČIAI

2 puoduku miltų
*2. puoduku oatmeal
I puodukas rusvaus cukraus 

(brown sugar)
1 pu<xlukas balto cukraus
1 puodukas sviesto
2 kiaušiniai
% puoduko saldžios Smeto

nos.
Sumaišyk viską kartu, pri

dėk >2 puoduko sukapotų, vala
kiškų riešutų ir kiek patiks be
sėklių razinkų. Pridėk sukapo
to citrin, cinamonų. Dėk su 
šaukštu ant išsviestuotos blė- 
ties. Kepk nekarštame pečiuje. 
Išėmus iš pečiaus, dėk ant vaš
kuotos popieros.

STRAWBERRY SHORT 
CAKE

Žemuogių prieskonis^desertas

2 puodukai gerųjų miltų
3 šaukštukai baking paude- 

rio
1 šaukštukas druskos
2 šaukštai cukraus
4 šaukštai šaltų taukų
3 šaukštai saldžios Smetonos 

arba milko
1 kvorta žemuogių
1 puodukas cukraus.
Persijok miltus ir mieruok. 

Dar keletą sykių persijok su
maišius su baking pauderių, 2 
šaukštukais cukraus ir drus
ka. Sudėk taukus į miltus ir 
trink su pirštais pakol taukai 
nesusimaišys su miltais ir ne- 
išrodys kaip rupios pieskos. 
Pripilk pieną ir išmaišyk. Dar 
pripilk miltų, jeigu tešla bus 
skysta. Padėk ant gerai išmil- 
tnotos lentos, iškočiok į 1/3 co
lio storumo. Supiaustyk su 
tam tikru prietaisų apskritas 
bandutes, aptepk viršų tarpytų 
sviestu ir kepk karštame pe
čiuje pakol gerai pakils ir vir
šus parus.

Nuplauk, nuvalyk uogas, su
spausk su šauktštu, pridėk 
cukraus pagal skonies. Kaip iš
keps pyragaičiai, perlaušk per 
pusę. Apatinę pusę padėk ant 
toriepo, uždėk ant jos daug 
sumišytų uogų, paskui uždėk 
vihšutinę pusę ir vėl užpilk uo
gų. Paduok stalan su išplakta 
arba saldžia Smetona.

MAKARONAI A LA KING

4 uncijos makaronų
2 šaukštai sviesto
1 riekutė svogūnų
*4 žaliojo pipiro
’4 pimento, sukapok

■‘/•j puoduko grybų, sukapotų
1 šaukštas miltų
Į/L> puoduko vandens kuriame 

makaronai virė
VL’ puoduko saldžios Smetonos 

arba milko.
Išvirk makaronus. Nusunk. 

Laikyk % puoduko sunkos, ki
tą išpilk. Perpilk šaltu vande- 
deniu, sudėk blėtyn arba puo- 
dan ir apipilk sekamu dažalu: 
Ištaipyk sviestą, pridėk suka
potus svogiinūs, pipirus ir gry
bus, ir virk ant mažos ugnies 
pakol bus minkšti. Išimk vis
ką, pridėk miltus ir vandenį, 
duok užvirti; pripilk saldžios 
Smetonos ir daržoves, kurias 
buvai išėmus. Užpilk ant ma
karonų. Apipilk tarkuotų suriu 
ir dėk pečiu n, tegul viršus ge
rai parus. Paduok karštus.

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 

lb prašo Lietuvos žmonėsr 
Oip pataria Lietuvos bankai

1 _ »................ i ■» —■ ■■■ i ——

Tarp Chicagos 
Lietuvių

> — I , ,, I II

SLA. Seimo Delega
tų Domei

.Tau Įniko visai mažai paliko, 
todėl prašau gerbiamų delegatų 

ir delegačių, ypatingai tu. ku- 
tie nori kartu važiuoti birželio 
16 d. 10 vai. ryte (centrai) time 
ir sutaupyt $11.15 ant gelžke- 
lio bilieto, praneškite man ne 
vėliaus, kaip birželio 14 d., nes 
jeigu nesudarysim reikalauja
mo skaičiaus pasažierių, tai ga
lim negaut “Vacation tours” 
rate.

Gelžkelio bilietas bus geras 
10 dienų, reiškia — galėsim 
gryžti ne vėliaus kaip birželio 
26 d. 12 v. nakties.

Perkant i abi pusese bilietą 
iš Chicagos į Baltimore, kai
nuoja $44.45; “sleeper” žemu
tinis $8.25, o viršutinis $6.60. 
J vieną pusę bilieto kaina 
$27.80.

Visi išvažiuosim iš Grand 
Central Station, Wells A Har- 
rison St. Del informacijų pra
šau kreiptis pas SLA*. 6-to Ap. 
pirmininką:

Geo. Stungis,
4111 So. Rockwell St., 

Phone La f. 9210.

Del “Draugo” 
pastabų

“Draugas”, tiksliau pasa
kius, “Draugo” koresponden
tai su redakcijos žinia, nesi
liauja zauniję apie nepavyku
sią šimučio “Lietuvių Dieną” 
15-tą gegužės. Jie kaltina, buk 
tai dienai labai užkenkę “lais
vamaniai” katalikai.

Tie katalikai, apie kuriuos 
“Drauge” dar vis teberašoma, 
man rodosi, lulėtų didžiuotis, 
ba jiems duodama kreditas, 
kad jie moka patys už save 
protauti; kad nebeprašo, idant 
už juos protautų toks pav. p. 
šimulis.

Vienok tuos raštus, kuriuos 
“Draugas” talpina apie “lais
vamanius” katalikus, marijo
nų organas deda ne tuo tik
slu, kad pagirus kalbamus ka
talikus, ale kad juos išgąsdi
nus. “Draugo” politika yra ai
ški: pa tarkuosime dabar mes 
juos gerai, kitą kaitą nebe
turės jie drąsos priešintis mu
sų sumanymams arba nepai
syti jų.

Vargšas šimutis, vargšai 
“Draugo” vedėjai: išrodo, kad 
jie gyvena kur nors dausose. 
Jie, matyti, mano, kad jų gąs
dinimų visi labai bijo. O tuo 
tarpu turėtų suprasti, kad 
žmones, kurie įėjo į biznius, 
pasistatė ar nusipirko namus 
ir įsigijo lotus, priprato ir sa
vistovu i protauti, šiandien tie 
žmones priims šimučio ar kie
no kito patarimus ir suma
nymus tik tada, kada jiems 
pasirodys, jog tie sumanymai 
yra rimti, praktiški ir nau
dingi.

Deja, šimučio sumanymai, 
kaip ir j6 kalbos įvairiose kon
ferencijose ar kitokiuose pasi
kalbėjimuose, yra dažnai taip 
nevykę, taip netikslus, jog ne 
dyvai, jei paisoma jų tiek, 
kiek muses zirzėjimo.

Jei “Draugas” kalbėtų ko
kiu nors klausimu, liečiančiu 
vien tos ar kitos parapijos rei
kalus; jei šimutis ragintų ap
vaikščioti kokią nors bažny
čios šventę; jei kunigas agi
tuotų suruošti apvaikščiojimą 
tos ar kitos bažnyčios nau
dai, tokiame atsitikime gal, 
sakyčiau, parapijonai, kaip tos 
organizacijos nariai, ir priva
lėtų klausyti, paremti, jei bu
vo jų pačių tarta tokį paren
gimą ruošti. Dabar gi reika
lauti, kad parapijonai šokinė
tų per šimučio politinę virve
lę, yra tiesiog juokinga, nes 
svietiškuose dalykuose, kaip 

rengimas minėtos “Lietuvių 
Dienos”, dauguma katalikų nu
simano nemažiau už šimutį.

Chicagietls.

Trumpai kalbant
Chicagos ir jos apielinkės 

politikieriai yra labai gabus, 
nes per rinkimus kiekvienas 
samdo vagis, kad vogtų balsus, 
<> p<> rinkimų vėl paskiria ke- 
letų šimtų tūkstančių dolerių 

ieškojimui kaltininkų, Na, ir 
kur jus tokį kvailą žmogų ma
tėt, kad lazda pats save muš
tų.

» » »
Ar jus žinot, kam Chicagos 

gatvekarių yra abiejuose ga
luose karo prikabinta šikšnų 
arba kokių kitokių tinksių? 
Žinoma, jus sakysit, kad įsi
kibti ranka, idant būt galima 
tvirčiau stovėt. O aš supran
tu kitaip. Mat, gatvekariais 
važiuoja kišenvagių. Kuomet 
žmogus įsikabina ranką j tą 
šikšną, tai kišenvagiui tuomet 
lengva šeimininkauti svetimuo
se kišeniuose, o ypatingai kai 
kas abiemis rankomis įsikabi
na. Tuomet ne ,tik pinigai ga
lima išimt, bet ir kelnės leng
va nuauti.

» « tt

Įėjo madon lėkti j žiemių 
ašigalį. Sumanys kals, prileid
žia į maišą durnų ir lekia. Nu
lėkęs įlenda kur į pusnyną, 
tuomet visos šalys iš kailio ne
riasi, kaip jį surasti, lyg jis 
butų išlėkęs parnešti didelės 
laimės žmonijai.

» B »

Ar jus žinote, kad visas pa
saulis ant tiek yra kruk, jog 
Įkaitinus jį iki raudonumui ir 
tai neištiestum nė su didžiau
siu ameriu.

—- Pustapėdis.

Itchlng Skin
Quickl& Relieved
Don't sufler with Eczetna, Dandruff, Pim 
plc®. Blemishes and other annoying akin 
irritations. Žemo antiseptic Uųuid is the sale 
aure way to reliel. Itching often disappean 
overnight. Splendid for Sunbum and Poison 
Ivy. Ali druggfets 35c, 60c, $1.00.

žemo
FOR SKIN IRRITAT1ONB

193 Grand Street
FLIT

IŠNAIKINA 
Kandis, Tarakonus, 
Blakes, Muses Ir 

Kitus Vabalus

NAUJIENOS
Insurance Dept

1739 So. Halsted St., Chicago, Iii.
Šiuo užsirašau $10,000 Travel Accident In

surance Policy, kuri bus išduota mano vardu, kaipo 
nuolatiniam Naujienų skaitytojui, už kurią sumoku 
75 centus registracijos mokesčio. .

Aš dabar esu Naujienų skaitytojas ir sutin
ku būti per metus laiko.
Aš dabar sumoku už prenumeratą ir imsiu 
Naujienas per metus laiko.

Vardas ............................................
Adresas (gatve) ..............................
Miestas ir Valst................................
Užsiėmimas
Pašelpgavis

ŠVIEŽIAS BUTELIUOSE PIENAS
Puikiausis ir sveikiausia 

gėrimas iš visų!

JE’ JUS dar nesat ragavę 
Bowman,s Pieno padarykit 'tai 

dabar. , Jis suteiks jums naujų įti
kinimų kaip jis yra gardus ir gry
nas ir šviežias pienas. Del svei
katos ir tikro malonumo gerkit ma
žiausia* kvortų Į dienų.

Rosvman’s Pienas yra šviežias pie
nas — greitai atvežtas iš farmų 
jums. Jis taip yra turtingas sme- 

. tona kaip kų tik pamilžtas iš kar
vių. Puikiausiai išvalytas kad už
tikrinus grynumų. Geras, turtin
gas pienas kuris užganėdins visų 
šeimyna.

D Al R.Y COMPANY

MilK/
Per 52 Metus Vadovaujantis Rųšyje

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

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

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBES” KNYGYNE

VIRfiJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ....................... ..............
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

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

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ..........-.............................
Šioje 735 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 
paltas.

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

VINCO KR®V®S RASTAI. Septyniuose tomuose . .... —...... — $7JMJ
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA .... ..........     Wc

Rašybos vadovėlis su rašybos iodyniliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOSOS VADOV«LIS ................................. -........... 15c
Namų darbai, namini sąskaitybi ir biudžetu. Kaip 
pigiai šeimynų užlaikyti.

$2.50

$1.50

$3.00

Brooklyn, N. Y.

APSIDRAUSK!

$10,000 accident policy

Teikiama visiems Naujienų skaitytojams, se
niems ir naujiems, kurie prisius 75 centus kartu su 
prenumerata arba užsimokės atskirai.

$500 už sužeidimų einant gatve ar viešo budin- 
ko gaisre.

Veik šiandie — rytoj gali būt pervėlu!
Iškirpk aplikaciją ir išpildęs siųsk Naujienoms.

r . **

Amžius
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The Lithuanian Daily Newa
Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian Newa Pub. Co. Ine.

1739 South Halated Street
Chicago* III.

Telephone Roosevelt 8506

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rates: 
$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago. 
$8.00 per year in Chicago. 
8c. per copy.

Entered as Second Clasa Matter 
M a re h 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 8rd. 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paltu:

Metams _ _____________
Pusei metų .............—
Trims mfineriams _—
Dviem mėnesiam 
Vienam mėnesiui__ ___

Chicagoje per ilueiiotojuai
Viena kopija -- —--------
Savaitei______________
Mėnesiui______________

Suvienytose Valstijose, ne Chicago-
paltui

$8.00 
4.00 
2.50

8c 
18c 
76c

$7.00
8.50
1.75
1.25 

.75

Metami________
Pusei metų ...... -
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam menesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose
[Atpiginta]:

Metams ....... .......
Pusei metų ------
Trims mėnesiam*
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00 
4.00 
2.60

“LAGADNAS VERŠIS DVI KARVES ŽINDA”

Tenka vėl pakalbėti apie musų vadinamųjų “komu
nistų” vadų taktiką nepartinėse organizacijose.

kaip žinia, į tas organizacijas jie kiek galėdami 
skverbiasi ir dažnai, šituo tikslu, apsimeta dideliais jų 
“draugais” ir “rėmėjais”, — nors tikrenybėje “komu
nistams” rupi tiktai įsigyti šiltų vietelių draugijose ir 
unijose, prie kurių įsteigimo jie nėra prisidėję, arba pa
sigrobti jas j savo rankas.
^ Štai, imkime vieną stambiausiųjų musų komunis
tiško “vaisko” generolų, Leoną Vabalą-Pruseiką. Savo 
vienminčių pagalba jisai anąmet įsiskverbė į rubsiuvių 
unijos laikraščio “Darbo” redaktorius, kurioje vietoje 
jisai tebesėdi ir dabar. Tą uniją kontroliuoja socialistai 
ir socialistams artimi žmonės, todėl visa bolševikiška 
spauda nuolatos drabsto ją purvais. Taip elgiasi ir 
Brooklyno “Laisvė”, kuriai Pruseika rašinėja editoria- 
lus ir kitokius “moksliškus” straipsnius. Bet jisai suge
ba tuo pačiu laiku dirbti “Laisvei”, kuri be paliovos 
plusta Amalgameitų unijos viršininkus, ir imti algą iš' 
tos unijos ofiso. Pas jį viskas yra suderinama!

Nesenai Pruseika, kaipo “Darbo” redaktorius, lan
kėsi Amalgameitų unijos konvencijoje. Tenai, sako, ji
sai buvęs nepaprastai “draugiškas” lietuviams delega
tams, kurie yra nusistatę prieš bolševikiškus unijos ar
dytojus. Privatiškuose pasikalbėjimuose su jais jis tvir
tino, kad jisai visa savo siela tarnaująs unijai ir tik 
unijai; o savo partijos draugus, kurie varo šlykščią agi
taciją prieš unijos viršininkus, jisai vadino “nieko ne
išmanančiais” ir “durniais”. Girdi, “kas tų durnių pai
so”, ir jeigu ne Bimba, kuris dabar pasidaręs lietuvių | 
komunistų vyriausias vadas, tai “mes” visai kitaip elg- 
tumėmės.

Lankėsi Pruseika paskui ir Chicagoje ir čia mėgi
no prisigerinti veiklesniemsiems darbininkų judėjime ir 
šiaip pažangiosiose organizacijose žmonėms. Čia jisai 
dejavo, kad prieš jį esąs piktai nusistatęs “Naujienų” 
redaktorius; ir tai esą visai be reikalo, nes jisai prieš 
Grigaitį nieko neturįs.

Bet sugrįžo Pruseika į Brooklyną ir “Laisvės” pir
mame puslapyje (136 num.) išplūsta “Naujienų” redak
torių kiek tik drūtas — ir vien už tai, kad “Naujieno
se” buvo pasakyta, jogei bolševizmas Rusijoje esąs 
“laikinas reiškinys”!

Kuomet Pruseika Amalgameitų unijos konvencijo
je bažijosi privatiškuose pasikalbėjimuose su delega
tais, kad tik “durniai” galį niekinti tos unijos viršinin
kus, nes jie esą jau ir taip “perdaug kairus”, — tuo pa
čiu laiku “Laisvė” sieksniniuose straipsniuose garbino 
tuos viršininkus “darbininkų išdavikais”, “išgamomis” 
ir ‘ bosų bernais”. Po konvencijos gi “Laisvė” iškoliojo 
išrinktuosius unijos vadus “smalaviriais” ir šitaip “įver
tino” konvencijos darbus:

“Amalgameitų Rųbsiuvių Unijos konvencija ir
gi nieko nedavė darbininkams. Viskas, ką ji padarė, 
tai išeikvojo tūkstančius dolerių ir pašturmavo už 
Hillmaną ir Beckermaną. Ir čia socialistai parodė 
savo visišką išsigimimą... ”
Vadinasi, tie žmonės, po kurių kontrole dirba Pru

seika, yra, anot “Laisvės”, “smalaviriai”, pinigų “eikvo
tojai” ir “išsigimėliai”! Už šitokį rašymą Pruseika tu
rėtų apšaukti to Brooklyno šlamštelio, atsiprašant, pub
licistus ir vedėjus “durniais”. Bet “durniai” jie jam yra 
tiktai tol, kol jisai privačiai kalbasi su nebolševikais. O 
viešai ir privatiškuose pasikalbėjimuose su bolševikais 
jie yra jam geriausi draugai. Jisai dirba išsijuosęs, kad 
juos ir jų organą parėmus. Štai, tame pačiame 136-aine 
“L.” numeryje jisai giriasi, kiek gero padaręs ‘‘Laisvei’1, 
besilankydamas Waterburyje. Sako:

“Man pačiam, nuo draugiškų pašnekėsiu (!
“N.” Red.) atitrukus, pavyko padaryti ‘Laisvei’ 
apie $50.”
Toliaus jisai ragina kitus darbuotis “Laisvei”:

“Draugai bridgeportiečiai, darbuokitčs taip, 
kaip darbavosi waterburiečiai.

“Pirmą dieną liepos įvyksta metinis ‘Laisvės’

Valdžia buvo užvedus! bylą 
prieš socialistų laikraščio “Ar- 
beiter-Zeltung” redaktorių 
Braunthal už išleidimą specia- 
lio numerio pašvęsto 15 d. įvy
kiams. Kitas to laikraščio re
daktorius, Ansterlizt, pareika
lavo, kad ir jis butų traukia
mas atsakomybėn. Tą savo rei
kalavimą jis pamatavo tuo, jog

1 už specialio numerio išleidimą 
jis yra tiek jau kaltas, kaip ir 

, Numanydama, jog 
valdžia 

i mus. m ištraukė savo kaltinimą.
“Lagadnasverids Kov<’ 1 Vi*n™ ivvkn A««-

piknikas....Jie nori ne tiktai savo dienraštį parem
ti, bet ir... ”
žodžiu, Pruseika atsidėjęs dirba “Laisvės” naudai: 

renka pinigus, kitus ragina, agituoja už piknikus ir ra
šinėja jai straipsnius. Už tą darbą, žinoma, gauna at
lyginimą. ‘ ' i

Kartu jisai dirba ir Amalgameitų unijai, kurią 
“Laisvė” su purvais maišo. Ir už šitą darbą jisai taip 
pat ima atlyginimą!

Na, ką galima pasakyti apie partiją, kurios vadai 
susideda iš šitokio elemento? Ir kaip išaiškinti psycho-'Braunthal. 
logiją to neva inteligentiško žmogaus, kuris taip elgia- byla bus pralaimėta, 
si?

Suvalkiečiai turi tokią patarlę:
dvi karves žinda”, šita patarlė čia kaip tik ir tinka. Po 
baisiai “revoliucingais” tokių Pruserkų ir jam panašių 
bolševikų lyderių kailiais slepiasi veršiškas prigimimas: 
jie nori “žįsti” — tai yra svarbiausias jų “principas” ir 
gyvenimo uždavinys.

Keista tečiaus, kad kai kurie žmonės dar iki šio] 
nesugeba juos pažinti ir jų veršišką bliovimą priima 
kartais už liūto riaumojimą!

p

Kovo 1 d. Vienoj įvyko Aus
trijos Socialistų Studentų Su
sivienijimo suvažiavimas. Susi
vienijimas dabartiniu laiku tu
ri 2,400 narių. Suvažiavimas 
išnešė rezoliucijas prieš imk 
versi tetų valdybas, kurios pro 
pirštus žiuri j antisemitinį ju-

• įdėjimą studentų tarpe.
Iš aukščiau paduotų faktų 

aiškiai matyti, jog socialistų 
judėjimas Austrijoj eina stip 
ryn.

kė jura. Ant galo, jis įstojo 
į Vokietijos laivyną ir 1900 m. 
gavo leitenanto laipsnį. Kuomet 
kilo pasaulinis karas grafas 
Luckner su didžiausiu entu
ziazmu pasiryžo ginti savo tė
vynę. Su savo “Seeadleriu” jis 
padarė neįmanomai daug žalos 
talkininkams. Jis visame pa
saulyj tapo žinomas kaipo “ju
rų velnias“.

Tačiau karas įtikino grafą 
Luckner, kad kraujo pralieji
mas jokiomis skambėmis frazė
mis negali būti pateisintas. Ji
sai sako:

“Daug kartų aš galvodavau, 
kaip kariaujančios valstybės 
meldėsi prie Dievo, kad karą 
laimėti. Kaip vienos, taip ir 
kitos valstybės meldėsi prie

vieno ir to paties Dievo. Kai 
karas pasibaigė, aš nutariau, 
neatsižvelgdamas į jokią diplo
matiją (kurios aš neturėjau 
progos išmokti beplaukiodamas 
IX) juras), skelbti taiką tarp 
žmonių.

“Senovės supratimas apie 
karą yra klaidingas. Aš nega
liu gražiai kalbėti ir rašyti, bet 
aš galiu papasakoti savo as
meninius patyrimus ir pasiekti 
žmonių širdis. Aš manau, kad 
savo kalbomis galėsiu prisidėti 
prie sukūrimo tarptautinio 
draugiškumo.“

Dabar grafas Luckner yra 
pasiryžęs praleisti savo likusį 
gyvenimą taikos skelbimui. 
Ypač daug vilčių jis deda į pri
augančią gentkartę.—K. A.

Mokytieji
Rašo Dr. A. Montvidas

» » »
Karo metu grafo Felix von 

Lucknero vardas įvarydavo tal
kininkų prekybiniams laivams 

* didžiausios baimės. Savo laivu 
i “Seeadler” jis išplauktojo apie 
64,000 mylių, skandindamas ir 
užgriebdamas Anglijos ir kitų 

I talkininkų laivus.
I Įdomiausias dalykas buvo 
tas, kad “Seeadler” nebuvo tin- 

bllvo karnai apginkluotas. Jis turėjo 
. . .. .. _. ... . . ’ k»d socialistai į miesto vieną 1817 m. padaryta ka-
Austrijos sostinėj, Vienoj, py- tarybų pravedė 18 narių <pir- nuo)ę kuri> žinoma vartojimui 

visos kitos lletiko. Tačiau laivas atrodė 
labai imponuojantis: jame ma
tėsi daug skylių, kur turėjo 
būti kanuolės, bet faktinai jų 
ten nebuvo. “Seeadler” plau
kiodavo po norvegų vėliava. Jis 
paprastai iprisiartindavo prie 
kurio nors talkininkų prekybi
nio laivo neva tuo tikslu, kad 
perduoti žinią. Kai laivas su
stodavo, iš “Seeadler” mažu 
laivuku išplaukdavo penki jū
reiviai, buvusieji ristikai ir 
boksininkai. Įlipę į priešų lai
vą, jie tuoj pareikalaudavo pa
sidavimo, grąsindami priešin
game atvėjyj paskandinti juos 
kartu su jų laivu. Jūreiviai, 
sako Luckner, paprastai išsi
gąsdavo ir maldaudavo dovano
ti jiems gyvastį.

Luckner visuomet paimdavo 
į “Seeadler” visus jūreivius net 
ir tąsyk, jeigu jis priešų lai
vus skandindavo. Per visus ka
ro metus dėl jo priežasties ne
žuvo nej vienas žmogus.

Turėdamas tryliką metų gra
fas Luckner pabėgo iš namų, 
nes jis negalėjo pakęsti mo
kyklos. Jam pasisekė įsigauti 
ant vieno rusų laivo ir nuvyk
ti į Australiją. Iš Australijos 
jis šiaip taip atkeliavo į Jung
tines Valstijas pamatyti Buffa
lo Bill. Bet koks jo didelis bu- 

kurie iki vienam tapo vo nusivylimas, kuomet jis pa- 
išteisinti. Teismas atsisakė tyrė, jog Buffalo Bill važinč- 
juos bausti, pareikšdamas, jog jusi su cirku po jo tėvynę, Vo- 
jie yra mažiau kalti, negu tie 
fašistiniai galvažudžiai, dėl ku
rių paliuosavimo įvyko liepos 
mėnesio ekscesai.

i Apie įvairius DalykUS j
»«•«•>•*•*>>*•>•*••*&>*«>*•■•••••>•<**********•*•<>

Socialistinis judėji 
mas Austrijoj. 
“Jurų velnias” 
virto pacifistu. I----

Pereitų metų

tuose buvo rinkimai. Socialis
tai ne tik savo pozicijas atlai
kė, bet daugelyj vietų ir didelių 
laimėjimų susilaukė.

Pirmi municipalini, rinkimai' 
įvyko pramones mieste Bruck. 
Balsavimų rezultatas 

liepos 15 d. toks,

ko riaušės, 
100 žmonių, 
tų riaušių visą bėdą vertė ant 
socialistų. Per keletą, mėnesių 
jie varė smarkią agitaciją, ti- ‘ 
kėdami susilpninti socialistų or
ganizaciją. Amerikos laikraš-i 
čių korespondentai irgi pasi-i 
skubino su savo pranašavimais.! 
Girdi, 
ateina galas. Jų įtaka Vienoj nors ir laimėjo kelias naujas 
smunka.
piktinę tomis riaušėmis.

Bet koks didelis turėjo būti 
visų atžagareivių nusivylimas, 
kuomet kovo i 
Austrijos socialistų konvencija; 
ir tapo paskelbtas raportas. Iš 
to raporto matyti, jog per per
eitus metus Vienos mieste so
cialistai įgijo 57,493 naujus na
rius. Iš 2,000,000 Vienos gy-l 
ventoj ų apie 400,000 priklauso 
socialistų Partijai. Tuo tarpu 
tame mieste balsuotojų skai
čius siekia maždaug 695,000. 
Gruodžio mėnesyj Socialistų 
Partija turėjo 14,310 vyrų ir|. . 
2,264 moteris organizatorius.

Raportas rodo, jog Vienos 
darbininkai turi daug švietimo 
organizacijų. Socialistų Parti-Į 
jai priklauso 128,658 moterys, i 
Laike balsavimų už socialistus | 
daugiau balsuoja 
moterys. Bet su 
metais socialistai 
daugiau ir daugiau moterų bal
suotojų. Iš dešimties tūkstan
čių Vienos vyrų 6,275 balsuo
ja už socialistus, o iš 10,000 
moterų už socialistus balsuoja 
5,822. Socializmo judėjimas 
tarp moterų auga. 1923 m. už

kuriose žuvo apie ma turėjo 16), o • 
Atžagareiviai dėl partijos 12 (turėjo 14).

Kovo 18 d. Vorarlberge bu
vo renkamas ladtagas. Socia
listų pozicija čia yra gan sun
ki, kadangi dauguma gyvento
jų susideda iš kaimiečių, kurie 
randasi klerikalų įtakoj. Ne
žiūrint į tai, socialistai surin- 

socialistų viešpatavimui ko čia daugiau balsų nei kada

Gyventojai esą pasi-1 vietas.
Salzburgo distrikto munici- 

ipaliai rinkimai įvyko kovo 25 
' d. Socialistai surinko 25,970 

mčZy7jvykolbalsM ir išrinkoJ » turybas 375 
narius, laimėdami 44 naujas 
vietas.

Ant galo, išbandymas jėgų 
kovo 25 d. įvyko.Vienoj. Del 
kokios tai klaidos teismas pri
pažino, jog 1927 m. balandžio 

i mėnesio rinkimai Vienos dis- 
I trikte, VVachrunge, buvo nele
galus. Tapo paskelbti naujai 
rinkimai. Rinkimuose socia
listai sutriuškino kapitalistų 
koaliciją. Jie surinko 26,407 

i balsus, gaudami absoliutę dau- 
, Tiems rinkimams pri

duodama didelės reikšmės, ka
dangi Wachlinge 
gyvena valdininkai 

| klasės žmonės.
I Tuo pačiu laiku vyrai, negu . OA * . _ . ...

kiekvienais'1111 hepos menesio knmuuv- 
‘. listai gauna vis

socialistus balsavo 52.82 nuo
šimčiai visų moterų, o 1927 m. 

.jau 58.22%.
švietimo organizacijų tikslas 

yra paruošti partijai sąmonin
gus narius. 1927 m. Vienoj 
buvo surengta 398 lekcijos, 
122 lekcijų kursai, 59 klases 
partijos organizatoriams ir 1.1. 
Partija taipgi palaiko mokyk
lą, kur prirengiama darbiniu-j 
kai profesinėms- sąjungoms.

Kari Heinz raportavo kon
vencijoj, jog respublikos gyni
mo sargyba per pereitus me
tus žymiai sustiprėjo. Jeigu fa
šistiniai gaivalai sumanytų į- 
vykdniti “putčą”, tai ta sargy
ba be jokio vargo juos suval
dytų.

Specialiame raporte apie 
Austrijos politinę padėtį buvo 
pabrėžtas tas faktas, jog aust
rų buržuazijos pastangos pasi
daryti sau kapitalo iš liepos 15 
d. įvykių nuėjo niekais. Tuoj 
po tų įvykių kai kuriuose mies-

daugiausia 
ir vidurines

buvo teisia-

kietiją. Tąsyk jis nutarė su
stoti New Yorke ir atsiekti ko
kio nors tikslo. Vienok nurim
ti jis ten negalėjo, nes jį trau-

[Atlaulie und Pacific Phuto]

Garsus smuikininkas Mischa Elhnan su savo žmona ir duk- 
lere Nadia.

Anglų kalboj yra posakis, 
kad menkas žinojimas yra pa
vojingas. Lietuviai sako, kad 
geriau kvailas, negu nedamo- 
kytas. Rusai irgi sako, kad ne- 
damokytas aršesnis ir už kvailį. 
Veik visose kalbose yra patar
lių, aforizmų ir posakių, kurie 

pasmerkia šiek-tiek ko nors 
pramokusius, bet nuodugniai 
dalyką nežinančius. Visi yra 
tėmiję, kaip mokinys, pramo
kęs porą dešimčių svetimos kal
bos žodžių, visiems juos karto
ja ir giriasi. Mokiniai ir stu
dentai, pradėję mokintis kokį 
nors dalyką, mano jau pusėti
nai jį žiną ir nežinantiems daug 
aiškina. Kuomet žmogus visai 
neturi nuovakos apie kokį da
lyką, jis nors tyli ir leidžia kal
bėti ir dirbti žinančiam. Su bis- 
kį žinojimo turinčiu nesusikal
bėsi. Imkime tuos, kurie yra 
kiek nors pauostę istorijos, po
litinės ekonomijos, sociologi
jos. Savo kalbomis, raštais ir 
darbais jie verda tokią maka- 
lienę, kad ir idiotai ima juos 
sekti.

Ant nelaimės, didžiuma ne- 
damokytų žmonių naudingą 
darbą yra nupratę arba tingi 
dirbti. Daugelis jų šliejasi prie 
religijų, politinių partijų, įvai
rių reformistų organizacijų, 
kad užsidirbus pragyvenimą. 
Kiti verčiasi suktybėmis arba 
aukų rinkimu. Padėtis jų ne 
retai yra desperatiška.

Šitokių nedamokytų žmonių 
visose šalyse skaičius auga ne
paprastai sparčiai, ypač kad 
daugelyj šalių mokyklos lanky
mas yra verstinas ir nemoka
mas. Ją lanko ir idiotai, ir pus
pročiai, ir moronai. Kadangi 
mokytų žmonių reikia vis dau
giau ir tūli jų už patarnavimus 
yra vidutiniškai apmokami, tad 
tėvai stengiasi visus savo vai
kus išleisti mokslus. Ne visi tu
ri ištekliaus augštesnį mokslą 
pasiekti, kiti mokyklos klases 
gali šiaip-taip pereiti ir kvoti
mus išlaikyti, vienok nuodug
niam studijavimui proto sto- 
kuoja. Bažnyčiai, politinei par
tijai ar geram draugui prašant 
jie įstatomi į tarnybas, kur 
reikalinga žinančių, protingų ir 
išmintingų žmonių. Net moky
tojais ir mokytojomis tampa 
ne retai tikri pusgalviai. Tapę 
daktarais, advokatais arba vais
tininkais jie be šulerysčių ne
pragyventų, todėl visaip garsi
nasi ir kitus neigia. Yra fak
tas, kad gerąsias Amerikos mo
kyklas užbaigusieji profesiona
lai apgavystėmis neužsiima. 
Netoli visi šarlatanai susideda 
iš baigusiųjų tik sutrumpintus 
kursus, prastas vakarines mo
kyklas. Pasitaiko prastose mo
kyklose ir gabių mokinių, vie
nok mažai. Jeigu jau keblumų 
turi baigusieji augštesnį moks
lą, jeigu jau daugelis jų suda
ro publikai nemažą pavojų, ką 
gi bekalbėti apie tik pramoky
tuosius. Didele jų didžiuma pa
prasto darbo nenori dirbti, at- 
sakomingani darbui netinka, o 
išmokę yra naudotis geresniais

dalykais, negu paprastas ne
mokytas žmogus. Mandagiai sa
kant, jie yra sugadinti žmonės. 
Jie pavojingi pątys sau ir vi
suomenei.

Seniau į mokslus leisdavo tė
vai tuos vaikus, kurie ir palin
kimo turėjo mokintis ir buvo 
gabus. Dabar stumiamas į mo
kyklą kiekvienas durnius ir 
pusgalvis. Ar maža lanko mo
kyklas pasididžiavimo tikslu? 
Kiti, kad mergų ar bernų susi
pažinus ir galėjus laidokauti. 
Nemaža augštųjų mokyklų taip 
vadinamų brolijų ir seserijų 
yra išdykavimo, girtuokliavi
mo, socialių funkcijų ir moky
tojų apgaudinėjimo lizdai. 
Sportas tapo svarbesnis už 
mokslą. Šokiai, baliai ir virši
jantis puošimąsi tapo svarbes
ni, negu akademiškos lenkty
nės. Ne retai tėvai stebisi, kad 
augštesnę mokyklą išėjęs jų 
vaikas nemoka net paprasto 
laiško tinkamai parašyti. Mo
kytojai ne retai baustų moki
nius kalėjimu už vieno kito 
punktuacijos ženklelio praleidi
mą, už nežinojimą, kada Šek
spyras gimė ir kada mirė. Pa
našiems dalykams daugiausia 
laikas ir gaišinamas mokyklose. 
Mokinys, išmokęs tūlą svetimų 
kalbų žodžių skaitlių ir grama
tikos, kelias Chinijos upes ir 
Europos kalnus ir tūlą skaitlių 
visokių hokus-pokus, kurių ne
mokytas nežino, didžiuojasi ir 
aug.štu žmogumi skaitosi. Tiesą 
pasakius, aš žinojau Liepojoje 
vieną beprotį, kuris 9 kalbas 
gana taisyklingai kalbėjo ir bu
vo baigęs realinę mokyklą. Ir 
aš esu matęs nemaža žmonių, 
kurie tik skaityti ir rašyti te
moka, o išmintim ir protu pra
lenkia didžiumą taip vadinamų 
inteligentų.

Mokykla negali padaryti žmo
gų gabiu, nė išmintingu, nė 
protingu. Tais metodais, kaip 
ji yra vedama, ir turint tokius 
mokytojus, kurių didžiuma tik
tų į butlegerius ir kunigus, 
daugelis gerų žmonių joje tik 
sugadinama.

ATĖJO “Kultūros” No. 4. 
Kaina 45 centai. Galima 
gauti “Naujienose”.
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“Naujienų” Bendro
vės Dalininkams

Ką matė ir nugirdo 
Reporteris

Apmaino ambasadorius.

Ateinanti ketvirtadienį, bir
želio m. 11 d., kaip jau buvo 
pranešta, įvyks visuotinas 
“Naujienų” Bendrovės susirin
kimas, Wicker Park svetainėje 
(20-Jjl) W. North Avė., Chicago, 
III.). Savaime suprantama, kad 
tame susirinkime turės balsą 
tiktai Bendrovės akcijų (šėrų) 
savininkai arba teisėtai įgalio
tieji jų pavaduotojai. Todėl 
prašau visus dalininkus, kurie 
norės asmeniškai dalyvauti su
sirinkime, atsinešti savo akci
jų CERTIFIKATUS (šėrus), o 
dalininkų pavaduotojus — atsi
nešti JG ALI AVIMUS (pro- 
xies). Sulig įstatymu, šėrinin- 
ko pasirašytas įgaliavimas ne 
gali būt vartojamas ilgesniam 
laikui, kaip VIENUOLIKAI 
MĖNESIŲ nuo tos dienos, ka
da jisai buvo pasirašytas; pra
ėjus tam laikui, “proxy” neten 
ka vertės.

Skaitau savo pareiga iš ank
sto įspėti visus musų Bendro
vės narius, jogei Bendrovė 
griežtai laikysis šitų įstatymo 
patvarkymų, idant po susirin
kimo paskui negalėtų kilti abe
jonių dėl atliktų jame balsavi
mų teisėtumo. Dalininkų cer- 
tifikatus, lygiai kaip ir pava
duotojų įgaliavimus, peržiūrėt 
ir patikrins tam tikra BEND
ROVĖS PREZIDENTO PAS
KIRTA KOMISIJA, kaip yra 
daroma visose bendrovėse.

Susirinkimo pradžia yra pa
skelbta 7:30 V AL. VAKARO, 
bet svetainės durys bus atda
ros jau nuo 7 V A L. VAKARO, 
kad šerininkai turėtų progos 
laiku susirinkti.

NORA GUGIS 
“Naujienų” Bendrovės Sekret.

North Side
Autas užmušė lietuviJ

• bernaitį

Romanas Martinkus, 13 me
tų amžiaus, 1614 VVabansia 
avenue, išėjo iš šv. Mykolo 
parapijos bažnyčios namo. Ėjo 
jis per gatvę. Ant jo užvažia
vo autas. Bernaitis tapo skau
džiai užgautas. Autas, užgavęs 
bernaiti, nesustojo, vienok bu
vo pagautas. Draivoris sulai
kytas. Bernaitis mirė.

šeštadienyje buvo koronerio 
tyrinėjimas.

Paliko nubudusių motinų. 
Bernaičio tėvas miręs.

Laidotuvės Įvyks antradie
nyje, birželio 12 dienų, j šv. 
Mykolo bažnyčių, o iš ten i 
šv. Kazimiero kapines.

Kūnas pašarvotas aa. Bema
no motinos namuose, 1614 Wa- 
bansia avenue. Laidotuvėmis 
rūpinasi pp. Kudeikių laidotu- 
vių įstaiga, 1605 So. Hermit- 
age avenue.

Marųuette Park
Naktį iš penktadienio į šeš

tadienį, jau po dvyliktos, ka
žin kas smarkiai sutrenkė du
ris p. Ch. Juraškos namo, 7250 
So. (Jaremont avenue. šeimi
ninkai nubudo. Uždegė švie
sas. Pažiurėjo laukan —• nie
ko nematyti.

Ryte atsikėlę rado išlaužy
tus visus medelius, išmindžio
tų, nutryptą žolę. Matyti, kad 
naktiniai paukščiai “tyrinėjo” 
ar yra kas namie, ar ne. Jei 
niekas nebūtų atsiliepę, tai jie, 
rasi, butų mėginę įsipiršti vi
dun. Bet kai pamatė, kad vi
duje esama žmonių, tai nebe
bando skverbtis naman.

Diena pirmiau pp. Juraškos 
užtiko, kad kas ten buvo jsi- 
briovęs jų namo kelnorėn.

Rep.

Bridge|>orte, giliausiose dip
lomatinėse kanceliarijose, pa
tyriau dvi pirmaeiles politinės 
reikšmės paslaptį apie planus, 
kurie gali pakeisti ne tik da
bartinių Europos valstybių sie
nas, bet ir žemės vidurius su 
jurų dugnu. Kad nekamavus 
jūsų žingeidumo pasakysiu jas 
tuojau: Amerikon Voldemaras 
atsiunčia ambasadoriaus vietai 
užimti V. K. Račkauską, o “Vil
nies” štabas siunčia Minskan, 
Lietuvos ambasadoriaus vietai, 
komisarų Zalpj — žinote, tą 
patį, kuris viso svieto vargus 
ant savo >>ečių nešioja.

Apie Račkauską šį kartą ne
kalbėsiu, ba jo misija turi men
kesnės reikšmės. Kas kita su 
Zalpio pasiuntinybe. Ji rei
kalauja didžiausio dėmesio.

Dalykas, matote, yra toks. 
Lietuvoje Voldemaras laižo 
smetoną. Jo apetitas taip aš
trus, kad jis su draugais sudo
rojo visa šalies smetoną. Smul
kieji gi ūkininkai, mažažemiai, 
gritelninkai ir darbininkai grau
žia duonos plutą, jei suranda. 
Jie ne tik Smetonos nelaižo, bet 
ir išrūgų neragauja, ba jos ten
ka karininkams.

Lietuvoje klimatas ytin šal
tas. Vien duonos plutos šilu
mai kūne palaikyti ne gana.
Reikia riebalų. Juk ir šuva 
pusnyje miega tik sočiai pala
kęs riebių barščių. Bet šuva
turi šiltą kailį, o Lietuvos gy
ventojai, kaip mes visi žinome, 
iš prigimties pliki. Ir todėl jie 
bėga Brazilijon, kur klimatas 
taip šiltas, kad plikiems tva
riniams (kaip gyvatėms, aliga- 
torrams, visokiems vabalams) 
geriausia šalis trivoti ir veis
tis. Be to, šiltuose paštuose 
maisto pilvui reikia mažiau.

Ale bėda lietuviams svetimo
se šalyse, kad jie negali vei
kiai prisitaikyti naujams gyve
nimo sąlygoms. ^Pavyzdžiui, 
Lietuvos darbininkams) Fran
ci joj e samdytojai taip dažnai 
kailį lupa, kad jis nieku budu 
nesuspėja ataugti. Brazilijoj 

vėl visokį vabalai ramybės ne
duoda. Nors lietuviai iš seno 
yra pratę utėms, vienok tas 
pratimas ne ką jiems gelbsti, 
ba Brazilijos vabalai yra kito
kie tvariniai, negu musų gim
tinio krašto veislės. Taigi pra
stai lietuviams gimtinėj, vargas 
ir svetimoj.

šį vargą matydami, didžios 
ir garbingos kaimynės šalies— 
Sovietų Rusijos — komisarai 
nutarė ateitį Lietuvos liaudžiai 
pagalbon.

Sovietų komisarų taryba pa
skiro geroką sumą červoncų. 
Sumobilizavo būrį lietuvių, 
Maskvos pensionierių. Vyriau
siuoju jų vadu padėjo Kapsu
ką. Šių červoncų ir šių lietu
viškų Maskvos pensionierių už
duotis bus gelbėti Lietuvos gy
ventojams. šiam buriui, kaip 
Amerikos ambasadorius, siun
čiama. ir komisaras Zalpis.

Kaip jie gelbės Lietuvai?
Ogi ve kaip. Padaryta pla

nai Lietuvos pasienyje sutver
ti Lietuvių Sovietų Respubliką. 
Minskas busianti naujos res
publikos sostinė.

žinome, lietuviai aimanuoja, 
kad jiems stoka žemės. Aplink 
Minską, Pinską yra daugybė 
balų, lieknų, pelkių. Gyvento
jų čia tiek, kad per mylią vie
nas nuo kito sėdi. Taigi ma
noma kolonizuoti lietuvius į tas 
balas. Jų išteks yisiems trokš
tantiems žemės.

Lietuviai guodžiasi, kad jų 
šalies miškai nyksta. O tose 
vietose, kurias dabar bolševi
kai kolonizuos lietuviais, yra 
daug durpių. Taigi kolonizuoti 
lietuviai galės maišyti jas su 
moliu ir lipdyti rusius, — to
kius, kuriuose laikoma per žie
mą bulbės ir burokai. Durpės, 
be to, galima kurui naudoti. 
Bado metu, teko girdėti, alka
ni rusai mėgino durpes ark
liams šerti ir patys jomis mai
tintis. Pripažinta tečiaus bu-

vo, kad rusų pilvai netinkan
tys dufpių maistui. Nužiūrima, 
kad lietuvių pilvai drutesni, ne 
kad rusų. Taigi planuojamoj 
Lietuvių Sovietų Respublikoj 
manoma įrengti eksperimenta- 
lės stotys, kad patyrus, ga
li lietuviai durpėmis maitintis.

Užėjus kalbai apie mokslą 
šioje naujoje Sovietų Respub* 
likoje, turiu pasakyti, kad yra 
nužiūrėta vieta lietuvių univer
sitetui Minske.

Viena svarbiausių to univer
siteto katedrų busianti skirta 
studijoms, kaip iš durpių1 mais
tą padaryti, o kita — kursams 
kaltūnui velti.

Keletas žodžių apie kaltūną, 
nau su pinčiukais, kurie atlan- 
nau su .pinčiukais, kurie atlan
kydavo kai kada musų bažnyV- 
kiemj. Daugelis jų turėdavo 
kaltūną. Jų galvų plaukai taip 
būdavo suglytę, susivėlę, kad 
nė vienas bažnytkiemio gyven
tojas negalėdavo pasigirti pa
našia “friziura”, nors pirtin 
eidavo ne dažniau, kaip kartą 
į mėnesį, o vonią turėjo vienas 
klebonas. Taigi lietuviams, ko
lonizuojamiems Lietuvių Sovie
tų Respublikoje, reikės būtinai 
išmokti kaltūną velti, idant 
prisitaikius vietinėms gyveni
mo sąlygoms. Ot kodėl bus 
išguldinėjama ši mokslo šaka 
Minsko lietuvių universitete.

Ale tai ne viskas. Pasaulinė

West Side. Nepaprastas išvažia
vimas, rengia Dr. Vinco Kudirkos 
draugija basket pikniką Chernausko 
daržo, No. 1 Lyns, 111., nedėlioj, 17 
dieną birželio, 1928. Geistina, kad 
merginos ir moterys pagamintų val- 
fiiu8. Bus visokie žaismai ir gros 

etuviški muzikantai.
Rengimo Komisija.

Atyda Mildos Teatro Bendroves 
Šėrininkams

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

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

Ateidamas susirinkiman būtinai 
atsineškite savo šėrus. Teikitės būti 
laiku.

Su pagarba,
Mildos Teatro Bendrovė,

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

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”

Banketas pagerbti d. Norman

S. L. A. 6 apskričio transporto 
komisija, prašo atsišaukti visų kuo
pų delegatų važiuojančių i seimą, 
užsisakyti vietą ant traukimo. Mes 
turim užsakę atskira karą (vagoną). 
Todėl kiekvienas delegatas sutaupys 
$11.15 kelionės išlaidų, į abi pusi. 
Bilietas iš Chicagos j 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. L. 
A. 6-to apskričio pirm. G. J. Stun
gis, 4111 So. Rockvvell St., Telefo
nas Lafayette 9210.

Bridgeporto Lietuvių Politikos ir 
Pašalpos Kliubo pusmetinis susirin
kimas jvyks utarninke, 8 vai. vaka
re, birželio 12 d., 1928 m., Lietuvių 
Auditorijos svet., 8183 So. Halsted 
St. Gerbiami draugai malonėkit 
būtinai atsilankyti, kadangi turime 
daug svarbių reikalų nutarti.

Petęr Letuks, pirm.
John Grakatiski, nut. rašt.

Lietuviai Daktarai Įvairus Gydytojai

Lietuvės Akušerės

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victory 1115 
Baigusi akuše- 
rijos kolegiją;
ilgai praktika- ffiųĮį IW^411
vusi Pcnnsylva- , J*>l * ** -įį 
nijos ligonini- ■r,Xi“ Pi,2;
čiuose. Sąžinin- 
gai patarnauja, 
visokiose ligo
se prieš gim- 
dymą, laike 
gimdymo ir 
gimdymo. Už ■
dyką pa t a r i- V fl
mas, dar ir 
tokiuose reika-Kjąjy' ?
luose moterims^B| 
ir merginoms, 
kreipkitės, o ra- 
site pagelbą. . K 
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
Sietų, nuo 6 iki 

vai. vakare.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa

si naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O. D.

sovietų revoliucija dar nepasi
baigusi. Ji tik atsikvėpti susto
jo. Rusijos Sovietų komisarai 
nužiūri, kad greitu laiku ji tu-į 
rėš persimesti j Vakarų Euro-I 
pą per Lietuvą, kuri randasi 
ant kelio iš Rusijos į Europą.
Todėl artimiausioji komisarų 
užduotis yra padaryti dabarti
nę Lietuvą sovietų respublika*

Tam tikslui irgi puikiai gali 
tarnauti planuojama Lietuvių 
Sovietų Respublika Minske. Iš 
čia lengviau skleisti Didžiojoj 
Lietuvoj sovietinės Lietuvos 
idėją. Pavyzdžiui, kad ir tokiam 
Zalipui, uždėjai ant pečių mai
šą, padavei lazdą šuninis lody
ti —r- ir kuo jis ne ubagas? O 
ubagai Lietuvoje net Voldema
rui nepavojingi. Na, ir keliau
ja musų Zalpis ix> Lietuvą ne
kliudomas, ir skleidžia sovietų 
ir Lietuvos prijungimo Rusijai 
idėją.

Kaip matote iš šio t-rumiM) 
straipsnelio, Rusijos Sovietų
komisarų planai yra rimti, tu
rintys didžių galimybių ir mil
žiniškos svarias ne tik Lietu
vai, bet ir visai Europai. Ir -to
dėl, ar ne garbė mums, Chica
gos lietuviams, kad ir mes nau
joj Sovietų Lietuvoj turėsime 
savo atstovą—ambasadorių Zal
pį? O kad jis ten vaidins ne 
paskutinę rolę, aš neabejoju.

Reporteris.

Bridgeportas
Naktį iš šeštadienio j sek

madienį vagiliai buvo įsipiršę 
Aušros knygynan, 3210 South 
Halsted street. Paimta du ar 
trys doleriai smulkių pinigų, 
buvusių stalčiuje. Daugiau ža
los nepadarė ir nieko nepa
ėmė. Mat, naktiniams paukš
čiams knygos ir laikraščiai ne
reikalingi. / Rep.

PRANEŠIMAI
Chicagos Lietuvių Auditorium 

Bendrovės mėnesinis susirinkimas 
įvyks pirmadieny, birželio 11 dieną, 
8 vai. vak. Auditorium svetainėj, 
po No. 3133 S. Halsted St. Gerbia
mi direktoriai ir draugijų atstovai 
pribukite visi laiku. Nut. Rašt.

Gerbiamieji, kurie padavėt aplika
cijas dėl įstojimo j Chicagos Lietu
vių Draugiją S.. P., būtinai atsilan- 
kykitė' pas Dr. A. Montvid, 1579 
Milvvaukeo Avc., nevėliau kaip iki 
birželio 11 d, X. Saikus, sekr.

■■Jin I ■ ■ ■ )

I NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky* 
ritu atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldienlais nuo 10 v. 
ryto iki 2 yal po piet

--------- -m- r -rr   I- j —J

--r- ’ — - ,

Roseland. Draugijų Sąryšio dele
gatų susirinkimas jvyks birželio 12 
d., 8 vai. vakare, Aušros kamba
riuose, 10900 S. Michigan Avė. Sia
me susirinkime bus visokių raportų: 
pranešimų ir bus svarstoma nauji 
reikalai. Visi delegatai ir delegatės 
būtinai atsilankykite paskirtu laiku.

J. Tamašauskas, sek;*.

ChicagOH Lietuvių Draugijos Savi
tarpinės Pašalpos susirinkimas atsi
bus utarpinke, birželio 12 d., Maso- 
nic Temple svetainėj, 1547 North 
Leavit St. Nariai malonėkite susi
rinkti laiku, taipgi būtinai atsilan
kykite ir tie draugai kurie esate pa
davę aplikacijas dėl įstojimo j Drau
giją, nes tai paskutinis susirinkimas 
kuriame galima įstoti su numažintu 
mokesčiu.

X. saikus, rašt.
1521 Irving Avė.

Vyskupo Valančausko Pašalpos 
Draugijos jvyks priešmetinis susi
rinkimas birželio 12 d., 1928 m., 7:30 
vai. vak., Chicagos Lietuvių Audito
rijos svet., 8133 So. Halsted St. 
Tamstų buvimas yra būtinai reika
lingas, nes yra daug svarbių reikalų 
apsvarstymui, draugijos ir narių 
naudai. Nut. rašt. K. Urnežis.

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

Phone Bouievard 4139 
A. MASALSKIS

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

3307 Aubum Avė. 
CHICAGO, ILL

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi-

5iau negu kiti, to- 
el, kad priklausau 

prie grabų išdirby- 
stės.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

8238 S. Halsted St 
Tel. Victory 4088

Lietuvės Akušerės
Phone Victory 4952

MUS. A. JARUSH-KAUSHILLAS
A K U š E R K A

3252 South Halsted Street
Viršui Universal 

State Bank
I ; į ’ ’ 1 l 1 
i • • į 4 ' •

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

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868
CHICAGO, ILL

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nerišlioj pagal sutartį

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 28 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
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 ir 

nuo 6 iki 7:80 vai. vakare 
Tel. Dieną: Canal 3110

Naktį So. Shore 2238, Blvd. 6488

Advokatai

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chieavo. III.

Office Bouievard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

, Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

8323 South Halsted St.
Tel. Bouievard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 22 ryto

A. MONTVID, M. D.
1579 Milvvaukee 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 
Ultravioletine šviesa ir diathermia

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

V <ik £ii*Qi s
8241 South Halsted St.

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

Pėtnyčios
Telephone Hemlock 0066

DR. B. J. ROOTH
LIETUVIS DENTISTAS 

X-Ray Laboratorija 
7054 S. Western Avė.

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

CHICAGO

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avc.
Phone Bouievard 7589

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D 
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių .. -------
akinių

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

Pastebėki! mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 
karo. Nedaliomis nėra skirtų 

landų. Room. 8. 
Phone Canal 0523

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

va- 
va-

Lietuvis Akių Specialistas

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1

Jei abejoji apie savo aais, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Bouievard 6487
4649 South Ashland Avenae 

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

Lietuviai Daktarai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Bouievard 2169 

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

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Bouievard 7820 

Res., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

Ofiso ir Kės. Tol. Boulevaro 5913
DR. A. J. BERTASH 

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

ir mut 6 il.i 8 vai. vakare 
Kės. 3201 South VVallace Street

Telefonas Bouievard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

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

JOHN B. BORDEN 
(John Ragdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 West Adams St. Room 211T 
Telephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Republic 9660

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

Tel. Lafayette 4146 
a 1 a n d o s

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

v

Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

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

5107Tel. Kenvvood 
Valandos 

nuo 9 iki 
nuo 6 iki 

apart šventadienio ir

11 vai. ryte;
8 vai. vakare 
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 6358

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

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

Vaikų ir vikų 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 Armitage ’ 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

• Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas recta)

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

TELEFONAS CANAL 0464

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai egzaminacija. Be skausmo 
ištraukimas

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

Tel. Cicero 49

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 motai 

Ofisas
4729 South Ashland Avc., 2 Isboe 

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 288(1

K. 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 Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

Nedėlioj nuo 11 rvt~ iM 1 v. p. p.

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

2243 West North Avenue
prie

1579 Milwaukee Avė.
Room 301

Teiephonu Humboldt 5586

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tek: Hyde Park 8395

Educational
Mokyklos

GREITAI IK PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, Ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą į devynis mine- 
sius; aukštesnį mokslą į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo šakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. Olekas, Mokytojas 
8106 So. Halsted Si., Chicago, III.

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

SCHOOL 
2040-42 VVashington Blvd.

Miscellaneous
įvairusLIETUVIŲ ATYDAI.

Pavasariui ir vasarai ba dykit crcam- 
earth soil ant savo žolės ir kvietkų. 
$5 jardui arba $1.75 bušeliui. Taip
gi krūmeliai. Reikalaukit veltui kny
gutės: kaip užlaikyti darža.
UITO WITTBOLD NURSERY
6755 Lolita Avė. Palisade 5220-2172

(Contiued on page 6)
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Miscellaneous
įvairus

Business Service
Biznio Patarnavimas

Financial
Finansai-Paskoloa

_____(Continued from page 6)
GEROS, riebios juodžemis galite 

pirkti pigiai, dėl savo daržo, pievos 
ir t. t. $7 už lodą taipgi “f ii ings”. 
Šaukit Newcastle 2818.

M A LEVOJ IMAS, nopieravimas, 
calcimaining — iŠ vidaus ir vir
šaus — darbas garantuotas. Geriau
sias darbas mieste ir pigiau. K šaukit 
Mohawk 0496.

•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 biskį 
įmokėti, kitus į du metus išmokėji
mais. Užgunėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
M R. PARIS

Financial
Finansai-Paskolos

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

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant 

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

vakaras

Ar Jum Reikalingi
Pinigai?

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

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St.

Business Service
Biznio Patarnavimas

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Uilal* 
kom malevą, popierą, stiklus ir t t , 

3149 So. Halsted St
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname Jums $100, $200 
arba $309, imame tegalį nuotim- j 
d. Pinigus gausite į 12 valandą. 
Industrial Loan Service;

1726 W. Chicago Avė.,
Kampa* Hermitasre Ava

MES UŽMOKĖSIME JŪSŲ TAKSUS100 Aneamentua ir kitas bilns pr-rmodellolamo. 
I Iki 24 mčncsli) dėl liniokdjlniu atical. Taip- 
! iri 2 ir 3 morgičiai.

DAVIS PLAN LOANS, 
Room 1718. 100 N. La Salio St.

Randolph 3892

AR jūsų malevojimas ir dekorą-: 
vimas atliktas ekspertų? Dykai ap
skaitliavimas. Nuo valandų arba 
kontraktinis darbas. Važiuojam bile I 
kur Chicagoj arba priemiesčius. J. J. i 
SHAKENMAER, 949 Mihvaukee Av., 
Brunsvvick 7397.

Paskolos suteikiama 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

$59 IKI $300
Be komiso. Legalės kainos nuo

šimčių. Paskolos į 12 valandų. At
dara iki G vakare, o utarninke, ket
verge ir subatoj iki 9 vakaro.
OFFICIAL LOAN & MORTGAGE 

COMPANY
1650 Division St.

Tel. Brunswick 6160

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

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

KAM MOKĖTI CASH?
Jsiveskit i savo namus piumbingą 
arba apšildymą tuojau, be i mokėji
mo, ir 24 mėnesius išmokėjimui. 
Taipgi pertaisome labai pigiai. Tel. 
Calumet 3688.

INTERNATIONAL 
ONVESTMENT 
CORPORATION 

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

Personai
Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, 

vrrights. Rašyk šiandie, 
reikalais kreipkitės prie manęs 
Eilnu užsitikėjinnu Teisingas 
Teitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attornsy, 

2890 W. Chicago Avė. 
Dept. 7 

Chicago, 111.

Copy- 
Patentų 

su 
ir

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

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

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi j 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos. 

Kreipki tis

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

8335 So. Halsted St.

Cementinis Darbas
Visokios rųšies 

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

Pamatai, cemen- 
namų pakėlimas, 
garažai ir visokis 

Specialės kainos tik 
Jei norite, lengvais 
Atsišaukit arba 

Dykai apskaitliavimas.

MR. A. CLOVE
920 N. Mozart St.

Brunswick 7354

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

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

la-
PERKAME

Lietuvos Paskolos Bonus
Mokame

Musical Instrumento
_______Musikoslnstrumeiitai______

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

6621 S. Richbond St. 
2nd fioor

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

Furniture & Fixtures
________? Rakandai-Įtojsai_________

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

SCHWARTZ BROS. STORAGE 
640 E. 61st Street

Farnis For Sale
Ūkiai Pardavimui

MICHIGAN VALSTIJOJ 
TIKRAS BARGENAS 

100 akrų javų auginimo ir pieninin
kystes 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 j vakarus nuo Diamond ežero, 6 
mylios j vakarus nuo Niles, Mieli., 
18 mylių nuo South Bend, Ind., kai
na su staku ir padargais, $12,500. 
Mainysiu j 2 aukštų biznio namą. 
Savininkas S. Sirovica, 2911 E 97th 
St. Regent 2826.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

TIKTAI BARGENAI

2 METAMS IŠMOKĖJIMUI 
NIEKO NEREIK ĮMOKĖTI 

Moderniškas plumbingas ir karšto 
vandens apšildymas įvedamas nupi
gintomis kainomis. Geras ir garan
tuotas darbas, pigiai. Mes atsišau- 
kiam 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 apskait- 
liavimas. Kedzie 5111.

Angščiausias kainas
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted St
Chicago, III.

SKOLŲ IšKOLEKTAVIMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL CLAIMS 
SERVICE BURBAU

Asmeninės Paskolos
nebrangiomis kainomis, valstijos 
valdžios priežiūroj, šaukit State 
2299 arba 5783, šiandie ir gausite 
pinigus rytoj.
STAR LOAN & MORTGAGE 

COMPANY
Room 301 

163 W. Washington 
Main 4020

30 N. Dearbom St. 
Room 814

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

F. TAYLOR, 
Spaulding 6432.

parlorai. 
rųšies. 

pamatus,

PASKOLINSIM nuo $59 iki $800 
už 2*6 nuošimčio ir lengvais išmokė- 
įima i 8. Paskolas suteikiam J 24 vai. 
te jokio komišino.

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

Tel. Armitage 1199

NIEKO NEREIK ĮMOKĖTI, 5 ME
TAMS IŠMOKĖJIMUI

Mūriniai ir mediniai bungalows, 
vasarnamiai, pakeliam namus, įde- 
dain cementinius pamatus, pleiste- 
riojam, dengiam stogus, įvedam 
piumbingą, malevojam ir pertai- 
som. Dykai apskaitliavimas ir pla
nai. Stanton Const. Co., 6347 South 
Western avė. Tel. Hemlock 2636.

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES d&rome 2 morgičius ant 

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

WINTON AND NARTEN
K 6829 S. Halsted St.

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

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

UNITED STATES NATIONAL 
' ADJUSTMENT CO. 
3408 S. Michigan Avė.

Victory 4126

• MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi
čius.

JUSTIN MACK1EWIGH
2342 So. Leavitt St.

Phone Canal 1678

NIEKO neįmokėti, 5 metams iš
mokėjimui. Mūriniai ir mediniai 
bungalow, vasarnamiai, garažai, pri- 
budavojimai, viškai, porčiai, pakėli
mas namų, cementiniai pamatai, ša- 
lytakiai, stogų dengėjai, malevotojai, 
Stanton Construction Co., 6347 So. 
Western av.: Hemock 2636, or 3528 
Lincon av.: Buckingham 7518 or 134 
N. I^aSalIe: Randolph 1187.

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

CENTRAL FINANCE CO. 
Room 514;

City State Bank Building , 
128-180 N. Wells St

MES DAROME pirmą morgičių paakolM 
nuo $1000 Ir daugiau, už gerus Real Eatate 
greitas patarnavimas, Bldg. & Loan Asaoc. 
Tavor 2, laiko susirinkimus kiekvieną so- 
rėdą U ame ofise.

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

ACORN BOILED REPAIR CO.
Taisymas boilerių ir karšto van

dens šildytuvų. Suvirinimas ir at- 
kirpimas. Visokios rųšks paipų 
darbas. Dykai apskaitliavimas. 
Reikia lietuviu pardavinėtojų.

x 4435 S. Union Avė. 
Yards 3883.

BE KOMISO
Mažos Paskolos 

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

1647 W. 47 St.

4 KAMBARIAMS, $395 
Nepaprastai aukštos rųšiea rakan
dai, 3 Šmotų parloro setas, mnhoga- 
ny rašymui stalas, liampos, stalas, 
vvalnut valgomo kambario setas, 
veidrodis, 3 šmotų vvalnut miegrui
mio setas, coil springsal ir matra
cas, du priegalviai, 5 šmotų pusry
čiams setas. Atdaru dieną ir vaka
rais. Dunn’s, 6714 Cottage Grove.

4 KAMBARIŲ nauji rakandai, 
$180. 4 kambarių neatsišaukusių ra- 

i kandai, $80. Jūsų kreditas yra ge
ras. Lengvais išmokėjimais, jūsų 
pasiūlyta kaina. Atdara vakarais. 
Pastatymas bile kur dykai. Ajax 
Fumituro Co. 1434 W. Madison St.

72 AKRAI, 3’/a mylios nuo Ply- 
mouth, Ind., % mylios “frontage” 
U. S. cementinio kelio No. 31. Yra 
geri įtaisymai.
F. H. MAYNE FARM AGENCY 

749 Broudway. 
GARY, INDIANA

KELETAS FARMŲ

MOKINKIS ANT PARDAVĖJO
Mums reikia lietuviškai kalbančių 

Selesmanų, kurie turi noro išsimo
kinti pardavinėjimo sulyg modemiš
komis metodomis. Nėra reikalo tu
rėti tam patyrimo, visko ko jums 
reikia tai pasiryžimo, noro ir suge- 
bėjirtio 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.

REIKIA salesmanų prie anglių, 
South Side, komiso pagrindais, pil
ną arba dalį laiko. Pasimatykit su 

j M r. Doyle, 5842 So. Robey, Tel. 
1 Republic 5900.

REIKIA patyrusių darbininkų į 
geležies atkarpų jardą. A. Levine 
and Co., 1475 S. State St.

REIKALINGAS unijistas janito- 
riaus pagelbininkas. 451 E. 47 St. 
2n<l fioor.
AUTOMOBILI Ų SALESMENŲ

Mums reikia keletą gabių lie
tuvių vyrų, kurie prisidėtų prie 
vienos vadovaujančių Chicagoj 
cherolet vartotojų. Tiktai to
kie vyrai kurie gali suteikti rei
kalaujamus paliudymus apie sa
vo charakterį bus priimami. Pa
tyrimas nereikalingas, nes jie 
patys galės išsidirbti sau puikią 
ateitį. Su aplikantais bus pasi
kalbėjimai nuo 9 iki 11 vai. ry
to, tiktai. Jei jus tiksite tam 
darbui, tai bus su jumis susi
tarta dėl algos ir komiso ir 
jums bus užtikrinta alga pagal 
jūsų gabumą. P-as Walton.

Kushler Chevrolet Sales 
6317 BROADVVAY

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

SALESMES IR SALESWOMEN
Del aukštos rųšies reąl estate pro

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

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

2nd Fioor

For Rent
RENDAI flatas 6 kambarių tin

kantis daktarui ar kokiam kitam biz
niui. 3327 So. Halsted St. Phone 
Yards 4669.

RENDAI vieta, buvo per daug 
metų barbemė, yra užpakalyj 8 
kambariai, lystas ant kiek tik nori, 
gera proga barberiui. Ar kitokiam 
bizniui. 4830 W.‘ 15th St. Cicero, III. 
Telefonas Cicero 95. Savininkas Sto
nis. ’

Furnished Rooms
RENDON kambarys, garu Šildo

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

RENDAI kambarys merginai ar
ba vaikinui be valgio. Gražioj vie
toj. Gerai gyvensit. 3347 S. Eme- 
rald Avė.

1. — Kas jieškote gero bizniavo j 
namo, tai čia yra dėl jūsų pasirin
kimo, cash ar mainyti, 2 namai ant 
Archer Avė. 2 namai ant Cicero Avė. 
Ciceros mieste. Visi namai turi di
deles krautuves ir 6 kambarius vir
šuj su ofisais <lel daktarų.

2. — $1500 piginus, negu kainuoja 
2 flatų muro namas, nepraleiskit 
progos nusipirkti.

3. — G kamb. muro rezidencija 
baigiamu budavoti, geroj vietoj, mai
nys ant biznio ar loto.

4. — G kamb. vasarnamis su 10 
lotų, Woodboro, Wis. Kas myli pra
leisti vasarą ant ežero kranto ir sa
vo name, nusipirk)! šitą gražią vietą.

5. — Gasolino stotis ir garadžius 
su dideliu show ruimiu dėl pardavi
nėjimo automobilių.
nys 
tys, 
gų.

Už cash, mai- 
arba ant rendos, ir aklas pama- 
kad tenai galima padaryti pini-

STANKO & CO.
5076 Archer Avė.
Ijafayette 6036

Real Estate For Sale
______Namai-žemė Pardavimui_____

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

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

VISADC3 yra patartina kriep- 
tic i pas

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

Boulvard 0611-0774
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 Marąuette 
Manor prie boulevarų ir gat- 
vekarių. Parsiduos $1,500., pi
giau, negu verta. Del informa
cijų kreipkitės

6409 So. Kedzie Avcnue
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 
fjrėpsų (vynuogių), 10 akrų obuo- 
ių, 1 akras raudonų aviečių, 1 — 

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

2.—71 akras vaisių (fruktų) apie- 
linkėje šalę didelio rezorto ir golfo 
lauko ant kranto upes 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 įtaisyta. Labai gera vie
ta dėl rezorto. 20 akrų grėpsų (vyn
uogių), 9 akrai obuolių, vyšnių, gru- 
šių, slyvų etc. etc., 3 akrai puikaus 
miško.

6 ruimu muro
. k • . « > • I 1 ZI

PARDAVIMUI 
bungalovv, karštu vandeniu šildoma, 
2 karų garadžius.. . Puikus beizman-
tas, reikia $5000 cash. Kaina 
tai $10,000. 

Savininkas
6343 So. Mozart St.

tik-
PARDAVIMUI 2 bizniavi namai, 

vienas kampinis antras šalę kampo, 
randasi 
ftreeto. 
nysiu j 
6601 S. 
3236 W. 55th St.

ant greit augančio 1 
Parduosiu pigiai arba 

bile ka.
WALTER J. PAUL 
Westem Republic 

Hemlock

biznio 
i mai-

4170
238?

NORIU PARDUOTI už “Cash” 
arba mainysiu į nebrangų dviejų fia
lų 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 Marųuetto Parko ir Cravvford 
Avė., vienas blokas nuo Marųuette 

greit i ^ar^° ir 2 blokai nuo Crawford Avė. 
’ Yra vanduo ir šaligatviai ištaisyti. 

Visi lotai po 30 pėdų. Kreipkitės: 
“Naujienos”, klauskite J. Mickevi
čius.

BISKI VARTOTI 
jtuikiiH mohair Hclclyčios Hctan 
Ėriezc RcklyčioH HCtas

$03.50
...... ..........  $87.50

(Jrn-ZuH -wnlnut tniCKTUinilo n<'tan ¥55.50
•etas .......... .............................  $88.50

¥550 PuikUB walnut valgomo kambario
Ketas ..........     $44.50

$150 UražiiH valiniu valgomo kambn-
harlo Retas ......................................  $58.50

$75, 9x12 VVilton kaurai ...................... $22.50
¥125. 9x12 stori VVilton kaurai .......... $34.50
$25, 5 Arnotu pusryčiams sotas ......... $8.50

Available Fireproof Storage 
7728-32 Stony Island Avė

Atdara kasdio Iki 10 vai. vakaro. 
Nedalioj Iki (I.

$35t» 
¥400 
¥250 
¥500 Arnotų walnut niietrriiirnio

PARDAVIMUI kampas, 71 St. ir 
Fairfiekl Avė., labai pigiai. Taipgi 
100 pėdų prie Califomia Avė., netoli 
70 St., pigiai. Biskį cash, kitus išmo
kėjimais. .1. A. Lynch, 40 N. Dear- 
born St. Central 3654.

• 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 Kampos ir t. t.

PARMOUNT STORAGE, 
7301 Greenvvood Av. Dorchester 1800

Sewing Machines
Siuvamos Mašinos

1000 SIUVAMŲ MAŠINŲ ATIDUO
DAMA JŪSŲ PASIŪLYTA KAINA 

Singer. Wnite ir visokių išdirbis- 
Čių elektriniu ir kojomis sukamų 
siuvimui mašinų, praktiškai jūsų 
kaina, šios yra išmainytos į žino- 
msa NEW HOME ELECTRIC siuvi
mui mašinas. New Home dirbtuvės 
skyriai: 4463 Broadway, I___ __
Halsted St., 4714 Irving Park Blvd. 
ir 554 Washington St., Gary, Ind.

Automobiles
M & K Motor Sales

cmicairoa ■enainal ir nfsat<nn^.atial vartotų 
karų pardavinėtojai. 1GO garantuotų vartotų 
karų, pilnai įrengti, gerame meehaniAkamc 
•tovvje. karai parduodami nuo $180 ik) 
$2OOU. Mea turime karų kuria tinka vleo 
kiemą reikalams. Caeb, itmokėjimala. tnai 
nata.

M811.1H Bo. Ralaiaal St.

NAUJI STUDEBAKER
Naujas Studebaker Dictator Six, 

4 durų Sedan, pilnai įrengtas su 
spare tire, bumperiais ir kitais vi
sais įrengimais ir atveštas 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 į naujį —■ telefonuo- 
kite arba asmeniškai atsilankykite j

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

D. KURAITIS ir A. KAS(UL1S
Savininkai

3.—6 kambarių gyvenamas namas, 
2 didelės barnės, didelis vištininkas 
18x80 pėdų, visi budinkai apšvie
čiami elektros šviesa ir modemiškai 
irengta. Yra taip-gi kiaulininkas,' 
ledaunė ir daug namelių. Ta vieta I 
patogi, gera, ir nesulyginamai pi
gi. Kaina tik 28,000 doleriu. Gali
te pirkti įmokant 8,000 dolerių, o li
kusius išmokėjimui sutartam laikui. 
Neša didelį pelną.

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

šaukit savininką.

Fairfax 9100

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

g°lfo laukas, daug vaisme- 
6521 So ■ v‘80kių uogų dėl svečių.

Vandentraukis visuose , kambariuose 
su šiltu ir šaltu vandeniu. Geso 
virtuvė. Namas 25 kambarių kaipo 
hotelis, 17 namukų (cottage) su 1 
ir iki 4 kambarių, gonkos ir visi 
patogumai. Garažius 12 automobi
lių. Valgomasis kambarys talpina 
130 žmonių prie stalo, prie jo vir
tuvė ir kambariai patarnautojams, 
virėjams etc... Puiki apieiinke. Par
duodama su visu įrengimu k. t. lo
voms, pečiais, indais, golfo laukui 
reikalingais įrankiais. Arti gelžke- 
lio, strytkaris čia pat stoja. Keika- 
laukite fotojęraf i jy.

Kaina tik 70,000 dolerių. Biznis 
išdirbtas.

BUNGALOWS
Mes dar turime labai gerai pasta- [ 

tytų presuotų plytų mūrinius l#nga- į 
lovv, gražioje Glenview, po 6 pui
kius kambarius, karštu vandeniu šil
domi, 2 naturalės ugnavietės, viena 
seklyčioj ir viena kliubo kambaryj, 
geležies konstrukcijos, tile stogas, su 
sieteliais porčiai, presuotų plytų 
garažas, labai graži vieta aplinkui, 
vien žemė verta $3000, galite nu
pirkti už $14,000. Tiktai biskj įmo
kėti, kitus kaip rendų.

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

Kampas Halsted — 2nd fioor 
arba telefonuokit Mohawk 3395

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

' barių, 2 karų garažaa. uždaromos lovos. 
F^ru Alldomaa, viskas ižrenduota. kaina

' ¥32.000 kiekvienas, cash J5.OOO.

3725-27 W. GRAND AVĖ.
naujas namas, ką tik nžbalrtas. 10-4 1r 

«-3 kambarius, 2 krautuvas, 4 karų mūri
nis garažas, kaina $76.000, cash $16,000,

N. E. KAMPAS KEELER IR 
CRYSTAL AVĖS.

nauji namai, po 4 kambarius flatai, už
daromomis lovomis, viskas iftrcnduota. kai
na $37.000. cash $5.000.

J. MONTENEGRO BLDR.
Spaulding 1013

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

BIRŽELIO BARGENAI
50 karų pasirinkimui, visi garantuoti. 

Cadillac’ai. Buiek’ai, NaBh'ai. IIudHon'al. 
EHHex’ai, Chevrolct’ai ir daugelig kitų, la
bai pigiomis kainomis. Matykit p. Lapai
ti. Mgr. MCDERMOTT MOTOR SALES. 
713U So. Halsted St., Triangle 9330

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

Phone 364

Business Chances

PARDAVIMUI soft drink paror. 
Geroj vietoj, ilgas lysas. Pigi renda. 
3852 So. Morgan St.

PARDAVIMUI saldainių krautu
vė už prieinamą kainą. 3400 South 
Union Avė.

PARDAVIMUI pigiai soft drink 
parlor su 4 pagyvenimo kambariais. 
Svetimtaučių apgyventa. Pardavi
mo priežastis, turiu du bizniu. 4949 
So. Halsted St.

DIDELIS BARGENAS. Pardavi
mui bučernė ir grosernė; vieta tar
pe lietuvių, biznis senai išdirbtas. 
Parduosiu pigiai. 8352 S. Halsted St.

Exchange—Mainai
KĄ TURITĘ. MAINYMUI?

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

A. GRIGAS 
8114 So. Halsted Street 

Tel. Victory 4898

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

KARMOS, virš 100 akrų, skersai 
kelio 
lio.

nuo $3,000,000 lenktynių ke- 
Specialė kaina, $1,050 už akrą, 
ARLINGTON HEIGHTS 

REALTY CO.
Artlington Heights, III. 

Tel. 31G

PARDAVIMUI arba mainymui ge
ra farma, su gyvuliais ir padar
gais. F. Kaderabek, Irons, Mich.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI 68 akrų puikus 
ūkis arti upės ir didelio kelio. Su 
inventorių ir gyvuliais, arba mainy
siu į mažą namą. Savininkė bus Chi- 
cagoj birželio 11 ir 12 d. 506 W. 39 
St. 1 augštas iš fronto.

SPECIAL parduosiu 2% pagyve- 
nmo medinį namą, lietuvių apgyven
ta. Bargenas, išvažiuoju į kitą mie
stą. 1427 So. 49 Ct., Cicero, III.

GERA PROGA
2-5 kambarių medinis namas, lo- 

lotas 34x125, karštu vandeniu šil
domas, randasi Roselande, parduo
siu ar mainysiu į lotus, bungalow, 
arba bile kokį biznį, bile kur.

KELPŠAS,
2419 W. 69 St.

Tel. Hemlock 8099

AUKSO PROGA
Parduosiu arba mainysiu 

bizniavą namą su saliunu. ant 
2 fatų Southsidėj. Biznieriai 
dokitės.

PETER VAIČAITIS, 
Lafayette 6036

savo
gero 
nau-

PARDAVIMUI geras namas, labai 
gera proga, pigiai gerą namą įsigyti. 
Atsišaukit pas savininką, 2116 W. 
23 rd St.

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

PARDAVIMUI arba mainymui 
naujas 3 flatų namas, po 6 kamba
rius flatai, 3 karų garažas, netoli 76 
ir May St., kiana $26,500, cash 
•15500, arba niainysim į bungalow, 2 
llatų arba medinį, išmokėtą.

SULLIVAN AND CASEY 
, 7221 S. Halsted St.

Triangle 1606

J. Namon,
2418 W. Marųuette Rd., 

Phone Prospect 8678 
Chicago, III.

NAMAS IR EKSTRA PINIGŲ 
$750 CASH . ................. .

Kitus pagal kontraktą po $65 į 
mėnesį, įskaitant 6%. Šį gražų, 3 
aukšty 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. Atsišaukit tuojau, kol dar 
vėlu. Pasimatykit su Mr. Sch

H. J. COLEMAN AND CO.
4705 S. State St.

Drexel 1800

$5 ĮMOKĖJUS, KITUS Į
5 METUS

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

AJAX GONSTR. CO.
220G Mihvaukee Avė.
Phone Brunswick 4707

ne- 
Scherer.

PARDAVIMAI

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 Chicagos, prie Michigan 
Central geležinkelio. Biskį įmokėti, 
kitus išmokėjimais, Naujienos, Box 
1072, arba šaukit State 0732.

SPECIALIS BARGENAS
Kam mokėti rendą, jei galit nu- 

. ■ sipirkti šį modernišką 5 kambarių
Naujas 6 pagyvenimų namas, 4 bungalow nuo savininko už $6,000. 

flatai po 4 kambarius, 2 po 5 kam- ]{andasi prie cementinės gatvės, pui- 
barius, bus įtaisyta pagal vėliausios kįoj apielinkėj, netoli transportaci- 
mados. , Graži vieta prie parkų, mo- jos> naujai dekoruotas. Įmokėti 
kyklos ir tarp geriausios transpor- į $250, o kitus po $50 į mėnesį, su 
tacijos, N. W. kampas 72 So. Talman nuo§imčiais.

7168 West Grand Avė.Avė.
4 flatų naujas namas po 5 kam

barius, 4 karų garadžius, gražiausia 
vieta prie Marųuette Parko, 6616-18 
So. Wnipple St.

Pardavimui namas 4 pagyvenimų, ja> Karstu vanc 
2 po 4 kambarius, 2 po 5 kambarius, medžio trimas,

Pardavimui namas 4 pagyvenimų, r * • — “ “ “
namas gerame stovyje, maudynes, 
elektra ir visi parankumai, randasi 
3723 So. Parnell Avė.

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

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

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

Pardavimui bizniavas namas, 2 di
deli Storai, 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 
paoudavosime kokis tik tamstom pa
tiks.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avė.

Tel. Lafayette 7674

PORTAGE PARK
Pardavimui 6 kambarių rezidenci

ja, karštu vandeniu šildoma, kieto 
, 2 vanos, stikliniai 

frontiniai ir užpakaliniai porčiai, 2 
karų” garažas, gatvė ir ėlė cemen
tuota ir apmokėta, platus lotas, 
naujai dekoruota. šis yra geriau
sia ir didžiausis 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.

REZIDENCIJOS lotas pardavi
mui, $1,000, 24x125, 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

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

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

Moderniški naujos mados. 
Budavotojas FKANK LYNN.

5914 N. Rocksvell St. Edjgevvater 1930

Mes 
Mūrinis 
Mūrinis 
Mūrinis 
Mūrinis

/


