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KUNIGAS MIRĖ LALKYDA 
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keleiviai užmušti, 108 s 
žeisti traukiniui susikalus

9 maištininkai pasidavė
MANAGUA, Nikaragua, birž. 

11. — Aštuoni maištininkai ir 
jų vadas Hernandez pasidavė 
Jungt, Valstybių jūreivių kuo
pai ties Esteli.

VVilkins ir Eielson at 
vyko i Londoną

Komunistų antifaši 
stinė demonstraci

ja Londone

žmonių 
pagalbon 
iš van-

KAUNAS. - Neseniai Kau
no apskrities miške įvyko ne
laimingas nuotykis su Kauno 
miesto gyventoju pil. Jonu Šid
lausku. Jį puolė vilkas ir smar
kiai apdraskė.

šiomis dienomis nuo sunkių 
žaizdų Šidlauskas Kauno ligo
ninėj mirė.

7 asmens sužeisti auto 
mobiliu kolizijoj

suvaržyti teisėjų 
samdytojams in- 

prieš darbininkus

Šneideris nuteistas 8 mene 
siams kalėti, Piliauskas ištei
sintas.

Dvi britų moterys run 
giasi dėl vietos par

lamente

VILKAS MIRTINAI SUKAN 
DžIOJO ŽMOGŲ

Dirižablio Italia trys 
įgulos žmonės žuvę 

katastrofoje

KAUNAS 
kariuomenės teismo sesija Vii 
kaviškyje nagrinėjo komunisti 
nės literatūros plattatojų šnei 
derio ir Viktoro Piliausko by

kurie aeroplanu 
šiaurės žemgalį iš 
Špicbergeną, šiandie 
Londonu pakeliui į

Išlikę sveiki dviem partijom 
bando plūduriuojančiais le
dais prisigriebti prie sausu
mos

birž. 11. —
Britų istorijoje 

rungtis dei 
. Papildo- 
į vieta pa

pu rlamento Sir 
kandi- 

Lady 
M i ss

LONDONAS, birž. 
Kap. George Wilkins 
?4arl Eielson 
perskrido 
Alaskos į 
atvyko j 
Norvegiją.

Sherma- 
prfeš trustus.
principe penkių

Lietuvoj vis daugiau 
prageriama

STONINGTON, 111., birž. 11. 
— Wabash geležinkelio trau
kiniui užgavus jų pieno veži
mų, buvo čia užmušti John 
Hammond 
Kenneth,

trys civiliai laivyne 
darbininkai, dirbusio 
garinių katilų daly 

skaudžiai buvo nupli 
laivo įgulos žmonės, 

gelbėti nelaimėn

WACO, Texas, birž. 11. — 
Vakar čia užsimušė du jauni 
vietos aviatoriai, R. Spencer ir 
E,eWitt Felkner, jų aeropla
nui nukritus iš 500 pėdų auk
štumos. Trečias su jais skri
dęs asmuo, Tom Sbild, pavo
jingai sužeistas.

Du aviatoriai žuvo
1 roplanui nukritus

Trys darbininkai 
mirtinai sušuto 

karo laive

RYGA, birž. 11. 
vyriausybė gavo iš 
tukų trusto pirmą 
paskolą iš 6 nuoš., 
būt likviduota per 
penkerius metus.

Einant pasirašyta 
latvių degtukų ir degtukų me 
džio 
trusto 
parduoti 
dėžučių 
degtukų

Gen. čiang Kaišek išleido 
ilgą pranešimų, kuriame jis 
daro nacionalistų revoliucinės 
kampanijos apžvalgų. Ta kam
panija tapo pabaigta per tru
putį mažiau kaip dvejus me
tus. Visas kraštas suvienytas 
po nacionalistų vėliava ir pa
skutinis priešas, šiaurės dik
tatorius čang Tsoljnas, stovė
jęs ant kelio ir trukdęs Kinų 
respublikos suvienijimui, pa

daliau buvo išvj'tas.

.h), ir jo sūnūs 
11 metų amžiaus.

Priversto nu- 
leduose gen. 
Italia įgulos 

ledais pasiek- 
savim

TĖVAS( IR SŪNŪS TRAUKI 
NIO UŽMUŠTI

LOUISVILLE, Ky., birž. 11.
— Supykęs, kam vyresnieji 

vaikai, su kuriais jis lošė kor
tomis, pavarė jį nuo lošimo, 
Marion Boyd, 7 metų amžiaus 
vaikas, parėjęs namo pasiėmė 
tėvo šautuvą ir, sugrįžęs, nu
šovė Bessie Bryson, 17 metų 
mergaitę, kuri buvo palikta 
prižiūrėti vaikus, jų tėvams 
nesant namie.

Modifikuoti prob i b i c i j o s 
statymų , taip, kad butų leista 
gaminti ir pardavinėti alus, 
turįs nedaugiau kaip 2.75 nuoš. 
alkoholio.

asmenų susižeidė 
motoriniam busui 

susikalus

LONDONAS 
Pirma karta * € 
dvi moterys stoja 
vietos parlamente, 
muose rinkimuose 
sitra likusio 
Bowlando Blades, savo 
datų ras stato jo žmona 
Blades, konservatorė, ii 
Helen Kevnes, darbiete.

Gen. čiang Kaišek duoda k re 
ditą revoliucinei kariuo

menei

Aštuoniolika įgulos 
yra pasidalinę į dvi 
turbut tam, kad keli 
nieji jų greičiau galėtų pa 
siekti pagalbos laivus ir pas 
kui parodytų jiems kelių at

.HUNTSVILLE, Tex., 
11. — Senus paukščių 
žiojamas šuo, Old Ring 
lu, dėl to, kad virto

birž. 11. 
Amerikos 
preziden- 

fcderacija 
savo reika- 

bus pasiūlyti 
tiek demo- 

konvencijoms 
programų 

v ra to-

BERLYNAS, birž. 11. — 
Geležinkely tarp Niurnbergo 
ir Viurcburgo, Bavarijoje, at
sitiko baisi nelaime, kurioje 
dvidešimt penki keleiviai ne
teko gyvybių, o 168 kiti buvo 
sužeisti. Katastrofa atsitiko 
dėl kol kas neišaiškintos prie
žasties. Greitasis traukinys ėjo 
greitumu 50 mylių per valan
dų, kai staiga lokomotyvą iš
truko iš l>ėgių ir nusirito 35 
pėdas į pakalnę, vilkdama pa
skui save septynios vagonus.

Keturiolika užmuštų pasa- 
žierių buvo išimti iš po vago
nų griuvėsių, o vienuolika ne
trukus mirė nuo baisių sužei
dimų.

ONFORI), Misa., birž. 11.
Illinois Central motoriniam bu
sui ištrukus iš kelio ir nusi
ritus pakalnėn j patvinusių 
daubą, trisdešimt asmenų, dau
giausiai Mississippi universite
to studentų ir studenčių, bu
vo sužeisti, šešiolika jų pavo
jingai.

birž. 
med- 
var- 

vagim 
r ėmė vogti vištas, tapo pu- 
jmerktas visam amžiui valsti- 
os kalėjimo.

Tokią sunkią bausmę jam 
paskyrė patsai šuns šeiminin
kas teisėjas J. R. Camp.

Nors už Vištų vogimų Tex- 
;so statutais maksimom bau
smės numatyta penkeri metai 
kalėjimo, tečiau teisėjas Camp 
jautėsi taip pažemintas savo 
šuns išklydimu iš tiesos kelio, 
kad įsakė uždaryti Old Ringą 
iki gyvos galvos.

KANKAKEE, III., birž. 11. 
— Meškeriodamas, Kankakee 
upėj prigėrė F. Forestcr, 18 
m., iš Indiana Harbor.

Aštuoni kaimai sunaikinti: 
septyni asmens užmušti
Bl1il>AP!KšTA.S, Vengrija 

birž. 11. Pietų Vengrijoje 
vakar siautė baisus, audros sū
kurys, sunaikinęs aštuonis kai
mus. Septyni asmens buvo už
mušti ir daugelis kitų sužei-

To reikalauja Kinų nacionalis
tų valdžia manifeste, adre
suotam visoms į Kiniją (lin
dusioms imperialistų valsty
bėms

Kinai, birž. lt. 
sargybos būrio

Pekiną at-
guber-

Sužeistieji tapo pargabenti 
į vietos ligoninę. Nelaimė 
sitiko pusantros mylios 
()xfordo.

Del tautinės revoliucijos pa
sisekimų gen. Čiang Kaišek 
atiduoda kreditų savo kariuo
menei ir prašo, kad naciona
listų valdžia pasirūpintų urnai 
atlyginti sužeistiems ir sveika
tos netekusiems kareiviams. 
Jis taip pat prašo, kad karo 
reikalai šiaurėję butų kaip ga
lint greičiau likviduoti, idant 
butų galima ant tų pėdų pra
dėti krašto rekonstrukcijos 
darbas.

KAUNAS
mis pabėgo į Latviją žinomas 
Kaune pirklys. Giršp Rabina- 
vičius, įmaišytas spirito aferom 
Jis norėjo pasislėpti nuo teis
mo. Lietuvos kriminale polici
ja .pranešė apie pabėgimą Lat
vijos kriminalei policijai, ku
riai pavyko Rabinavičių sulai
kyti jam besėdant į garlaivį, 
plaukiantį į Angliju.

Šiomis dienomis Rabinavi- 
čius bus atsiųstas į Kaunu.

Pekiną paimsiąs Feng
PEKINAS, Kinai, birž.

— Kaip dalykai dabar 
do, valdžią Pekine paims 
vo rankas “krikščionių” 
rolas Feng Juhsianas, 
dabar yra užėmęs Tientsiną

KAUNAS. - Miškely neto
li nuo Slenavos kaimo ant me
džio; buvo rastas pasikoręs pil. 
Stasys Rimas, 59 metų, pasi
turįs vietos ūkininkas.

Jo kūnas buvo jau visiškai 
sustingęs. Spėjama, Rimas pa
sikorė pamišęs.

LUVERNE, Minu., birž 
— Anksti šį rytų netoli 
čia užsimušė trys 
mensj/jų automobiliui 
iš kelio ir nusiritus 
nę. Nelaimė atsitiko 
jiems iš baliaus namo.

Radio pranešimais, įgula 
maisto turinti šešioms savai
tėms, tečiau jų padėtis ant plū
duriuojančių ledo lyčių yra be 
galo pavojinga.

nuo 
dirbtuvėse.

Tinkamai apsaugoti varto- 
;ojų visuomenę nuo išnaudoji
mo.

Moksliškai išnagrinėti ne
darią) klausimą ir priimti tin
kamus įstatymus nedarbui 
guliuoti.

Tinkamesnio atlyginimo 
žeistiems ar kaip kitaip 
kentėjusiems nelaiminguose 
įtikimuose darbe.

PEKINAS, 
— Nedidelį 
lydimas, šiandie 
vyko šansi provincijos 
na torius Jen Huishan. 
reiškė, kad vyriausias 
davinys dabar busiąs 
ti tvarką ir taikų ir 
ti iš šiaurės Kinų 
sus priešų kareivių banda

ADF siūlys plaukus 
Dramblio ir Asilo 

platformoms

Austrų bankininkai su 
imti dėl $470,000 

švindelio

Chicagai ir apialinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Didėjąs debesiuotumas; gali 
būt lietaus; nedidele tempera
tūros atmaina; ,vidutinis ir
stipresnis daugiausiai 
krypties vėjas.

Vakar
tarp 52°

šiandie
džiasi 8:25. Mėnuo teka 2:20

p kita reikalauja modifikv.n 
ti prohibiciją ir laikyti to 
liau griežtai suvaržytą imi 
graciją

kompanijos
Ellbogen, Vienos 

pass banko direktorius.

jo už 
išlaiky 
išvary- 

srities vi

fabrikai turi prisidėti prie 
kuris apsiima kasmetai 

milionų 
tonų

NEPAVYKO PABĖGTI 
UŽSIENĮ

KAUNAS. Statistikos biu
ro daviniais, per paskutiniu* 
tris šių metų mėnesius par
duota viso degtinės 1,504,21( 
literių už 12,174,698 litus. Per 
tą patį laiką 1927 m. buv< 
suvartota 1,276,656 literiai, g' 
1926 m. 1,234,575 literiai.

KY, Australija 
Kap. Kingsford-Smitl 
C. I'. Ulm, Southern 
monoplanu ‘perskridę 
vandenynu iš Oaklan 

do, ('ali forui joj, į Sydney, Au
stralijoj, pareiškė, kad jie tę
sia toliau savo kelionę aplink 
pasaulį. Po kelių dienų jie ma
no išskristi iš Sydney.

(Atlantic and Pneitlc rimto)

Keletas porų dalyvaujančių šokių maratone Coliseume, Chicagoj. Jie šoka vieną valandą, paskui 
15 min. ilsisi. Ir taip dieną ir naktį. Maratoną pradėjo apie 150 porų. Dabar, po 255 valandų 
šokio, beliko tik 4 poros. Kas ilgiausia išlaikys, gaus $3,500. ir už tą kankinasi jau virš 10 
dienų.

ŠANCHAJUS, Kinai, birž. 
11. — Rezignavęs iš savo vie
tos kaip vyriausias nacionalis
tų karo vadas, gen. čiang Kai
šek sako, kad jis pasitraukęs 
pildydamas savo prižadėjimą, 
duotų 1926 metų liepos mėne
sį kai jis buvęs skiriamas ge- 
neralissimu kampanijai prieš 
šiaurės mili turistus.

NEENAH, Wis., birž. 11. — 
Dviem automobiliam susidū
rus, čia buvo sužeisti septy
ni asmens. Jų tarpe skaudžiau
siai buvo sužeista viena jau
na chicagietč, Mrs. Lyle Rlade 
kurios galva buvo prakirsta.

WASHINGTONAS 
— \Villiam Green, 
Darbo Federacijos 
tas, pranešė, k a
jau turį sutaisius 
lavimus, kurie 
tiek republikenų 
kratų partijų 
priimti kaip savo 
punktus. Reikalavimai

Traukinio katastro 
fa Vokietijoje

ŠANCHAJUS, Kinai, 4>irž. 
. — Tautinė Nankino vy- 

sutaisė manifestą, 
visoms valstybėms, 
sutartis su Kinais, 
rjeikalaujama, kad 

svetimų valstybių ka
riuomenės butų tuojau ištrauk
tos iš Kinų žemės.
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Southern Cross avia 
toriai keliaus ap

link pasaulį

ROMA, Italija, birž. 11. — 
Gauti Romoj pranešimai sako, 
kad gen. Nobile dirižablio Ita
lių įgulos žmonių trys žuvę. 
Italijos laivyno vyriausybė tų 
žinių nė nepatvirtina, nė ne
neigia.

OSLO, Norvegija, birž. H.
Gautas čia iš dirižablio Ita- 

lia radio pranešimas sako, kad 
dirižablis esąs visai sunaikin
tas ir kad katastrofoj du jo 
įgulos žmonės buvę tilip su
žeisti, kad reikėję! (jų kojos 
amputuoti.

Nešasi sužeistuosius

‘‘Buvimas svetimų 
musų krašte kelia 
sakoma manifeste, 
valstybių praktika siųsti savo 
ginkluotas jėgas į bet kurią 
Kinų žemės dalį, kame tik ke
li jų žmones apsigyvena 
vers nacionalistus šalinti 
timšalius iš Kinijos.”-,.,.

Manifeste pareiškiama, 
dabar, revoliucijai laimėjus, 
turįs būt tuojau pradėtas kra
što konstrukcijos darbas, 
bet tai nebusią galima sėk
mingai vykinti dėl tų suvar
žymų, kurie buvo antkarti Ki
nams nelygiomis sutartimis.

KINGS |LANKA, špicborgi 
nas, birž. 11. — 
sileisti atšiaurės 
Nobile dirižablio 
žmonės stengiasi 
ti sausumą, nešdami su 
du sunkiai sužeistus savo drau 

pavojin

Pabaltės esperantinin 
kų kongresas

LONDONAS, birž. 11.
, Londono Įkomunistai vakar 
buvo susirinkę T'rafalgar Skve
re minėti ketvirtas metines 
sukaktuves mirties Italijos par
lamento nario, socialisto Gia- 
cemo Mattcotti, kuris 1924 
metų birželio 12 d. buvo fa
šistų galvažudžių sugautas, iš
dangintas iš Romos ir pasker
stas [sako, su žinia ir prita
rimu paties diktatoriaus Mus- 
solini]. Demonstracija pasižy
mėjo aštriais puolimais fašis
tų ir fašizmo aplamai 

Pažymėtina, kad ta 
šistinė demonstracija 
kaip tik su atvykimu 
doną Romos gubernatoriaus 
Potenziani.

NORFOLK, Va., birž. 11. 
— Karo laive Bruce šiandie 
buvo karštų garų mirtinai su 
šutinti 
statybos 
ji laivo 
Taipjau 
kyti du 
bandžjuslieji 
guosius. •

Už vištų mgimą pasmerktai 
kalėti kd gyvas

Visi miesto tarybos na 
riai sušaudyti

Trys asmens užsimušė 
autui apvirtus

Kinų manifestas imperialistų 
valstybėms

EL PASO. Tex., birž. 11.
(rautas iš Meksikos Miesto' 

pranešimas sako, kad Ghon- 
teseo mieste, Oaxacos valsti
joj, visi to miesto tarybos na
riai tapę federalinės khriuo- 
menės sušaudyti.

VIENA, Austrija, birž. 11.
Vyriausybė areštavo visų 

tuzinų austrų bankininkų it 
pirklių, kaltinamų dėl išleidi
mo apgavingų draftų ant vie
no Amerikos banko bendrai 
$470,060 sumai.

Tarp areštuotų yra Julius 
Biedermann ir jo brolis Jenoe, 
Dr. Nicholas ir Franz Stoess- 
ler, Austrijos geležinkelių prie
dėlių kompanijos direktoriai

Com
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HONKONGAS 
11. — Praneša, 
laiviui Kočau užėjus 
lumos ir apvirtus, 
dvidešimt keleivių prigėrė 
pasažierių ir įgulos 
buvo pasiskubinusių

Latviai gavo šveduo- S JXXbyt' 
se $6,000,000 pa- t Garlaiviu Kočau plaukė 

skolos VVučau uosto į Honkongą.

KAUNAS. — Lietuvos 
peranto” draugija mano 
metais, apie birželio mėn 
džią, suruošti Pabaltės 
rantininkų kongresų Kaune. Da 
lyvauja Latvijos, Suomijos, Es 
tijos ir Lietuvos esperantinin

r«<t.M^:HLONJkUj|EN0S
The LithuaniaN Daily Niws 

PUBLISHED BY LITHUANIAN NEWS PUBLISHINO CO., INC
1739 South Halated Street, Chicago, III inoia
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BREESE, III., birž. 11. — 
Vakar, belaikydamas mišias 
Šv. Augustino bažnyčioj, kuni
gas Albertas Kaercher staiga 
susmuko prie altoriaus ir mi
le, turbūt širdies liga.

Pakeisti vadinamą 
no įstatymų

Pripažinti 
darbo dienų

Pripažinti 
cipų.

Įstatymu 
galių teikti 
džonkšenus 
streikų metu

Priimti konstruktyvius įsta 
ymus minkštosios anglies pra 
nonei regi

Palaikyti
nį imigracijos suvaržymų.

{statymais apsaugoti vaikus 
naudojimo fabrikuose ir
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jaunimas šoko, linksminosi, kiną, kur jis net būtinai rei- 
Virš salės aukštam stiebe iš- kalingas. Kitoj kolonijoj teko
keltos Amerikos žvaigždėtoji ir pažinti pora brolių Kvaraciejų.

Lawrence, Mass.
Lietuvių veikimas ir Tautinė 

parapija

Jungtinių Valstybių 73-čias 
miestas didumo atžvilgiu šioj 
šaly, Lawrence, pasaulinis au
dimo centras savy globoja ir 
išlaiko musų tautiečių, daugu
moj Jotvingių ainių, dabai’ 
dzūkais vadinamų, Dainavos ša
lies tvirtuolių, dainininkų, 
šviesiaplaukių, mėlynakių, vai
šingumu pasižymėjusių, o čia 
audikais tapusių—apie 5,000 
sūnų ir dukrų.

Čia 80 nuošimčių lietuvių — 
Sudavos (Suvalkijos) dzūkai. 
Jų tarjie pakliuvęs kito krašto 
žmogus jausies it Alytaus ar 
Seinų apskrityse bėsąs, ir ke
liaudamas manysi -Liškiavos 
valsčiuj ilgiausiai sustojęs. Vis 
dėlto dideli patriotai! 0 savo 
gimtinį kaimą kaip myli... Veik 
daugumoj namų matysi Lietu
vos miestelio, bažnytkaimio di
delį spalvotą ar kiek t mažesnį 
vaizdą, puošiantį garbingiausią 
kambario vietą. Paveiksle me
tasi į akis gražios kalno viršū
nėj puošnios senos romantikos, 
vietomis lyg Renaisanso sti
liaus bažnyčios vaizdas, apsup
tas senų lietuviško stiliaus ba
kužių. Kairiajame bažnyčios 
šone pagrobta musų sostinės 
krašto Vilniaus žemė lenkų try
piama. Tik Nemunas teskiria 
kaimynystę, plaudamas kalno 
pakraščius ir vietomis anos pu
sės, vietomis šios krantus-tai 
siaurindamas, tai platindamas, 
tarytum pats prisidedąs grei
čiau prijungti sostinės krašto 
žemes. %

Kai pas ką pastebėsi ir šiaip 
Dzūkijos didvyrių paveikslų. 
Kai kur matysi plika galva 
seno Liškiavos klebono Sidera- 
vičiaus paveikslą.

Giminės, kaimynai, draugai, 
pažįstami sugyvena gražiai.

Vyraujanti lietuvių nuomonė 
čia galima sakyti, viena —tau
tiškai nusistatę. Romos katali
kų keletas, šiaip visi susispie
tę aplink tautiškąją parapiją.

Kadangi parapija ir yra lie
tuvių širdis, tai apie ją ir ver
ta daugiau pakalbėti, nes, prie
šingai, apie Lawrense lietuvius 
nebūtų galima nieko pasakyti. 
Kalbėkim šiaip ar kitaip, bet 
girtis savo parapija lawrenciš- 
kiai gali. Juk jų didžiausia 
tautiška parapija Amerikoje, 
gyvuoja jau 12 metų, stipriai 
laikosi ir amerikonuose turi 
gerą vardą.

Dabar, visur pablogėjus dar
bams, čia bedarbė dar daugiau 
jaučiama, nes tik vienos rųšies 
pramone— audinyčios. Manau 
visi lavvrenciškiai sutiktų, kad 
žmonės kuopuikiausiai rengtųs, 
madas vaikytų, o mados kas 
met bent dešimtį kartų keistus. 
Manau labai pritartų, kaip pra
mogai į medžius lipti, sėdėt 
ant neobliuotų suolų, dažnai 
modemiškose skalbyklose bei 
valyklose rubus skalbti, valyti.

Tautiškoji parapija turi ga
na'gražią bažnyčią miesto cent
re, 156 Garden gatvėj. Kadan
gi parapijos nuosavybė čia ne
maža, taip pat parapijonys tu
ri nemaža įtakos į miesto val
dybą, dedama pastangų Gar
den gatvę pakeisti į Vytauto 
gatvę. Labai pagirtinas ir 
sektinas sumanymas. Tebuųie 
ir Amerikoj žymių, kad lietu
vių trečdalis tautos sugeba pa
likt atminimą.

Po bažnyčia yra graži salė..

r?
cAPSULES

Skausmas iš
Pūslės

Trjibtlių
Greitai Praša

linamas su
SANTAL 

M1DY
Capsules 

Parduodama 
visose 

vaistynėse

kurioj laiks nuo laiko surengia
ma įvairiausių pramogų.

Vėliausia pramoga —koncer
tas paminėti naujus parapijai 
pianus pirkus.

Programa buvo labai įvairi 
ir vykusiai atlikta. Solo gra
žiai padainavo p-lė Kieliutė, 
vargoninkas Jonas Tamulionis, 
jaunas dainininkas Volungevi
čius ir kiti. Akomponavo viena 
geriausių parapijos choro pia
nisčių p-lė Markevičiūtė. Cho
ras sugiedojo tautos himną, pa
dainavo liaudies tautiškų ir 
šiaip dainų. Tenka džiaugtis, 
kad choras 70 žmonių, o tik 
keletas iš Lietuvos—čiagimiai 
įtraukti į lietuvišką darbą. 
P-nas Čileius, kaip visada, ga
nėtinai prijuokina savo jumo- 
ristika publiką. Daugiausia rei
kia pagirti jaunuosius daininin
kus Paslikučius. Vaikučiai 6 
-8 metų taip puikiai Dzūkų liau
dies dainas dainuoja patys 
akompanuodami.— nors klasyk 
ir džiaukis. Matomai tautinėj 
dvasioj auklėjami, nes ir ame- 
rikonizmų žymių balse nepas
tebima, užtai dzūkiška tarmė 
giliai įdiegta. Baletą pašoko 
apie 12 metų mergytė Kirmi- 
liutė. Bendrai šį kartą visa 
programa gerai pavyko. Gal 
geriau nei kitada dėl to, kad 
jau pavasario sezonas baigia 
stumti žiemos programas poil
sio.

Pi rm i n i n kau j ąs parap i j os
pirmininkas P. Vidunas tarė 
keletą žodžių dalyviams ir dė
kodamas publikai už gausų at- 
s lankymą, pakvietė kalbėti pa
rapijos kleboną kun. St. šleinį.

Klebonas neperilgiausioj, bet 
labai turiningoj kalboj džiau
gėsi susirinkusius dalyvius kon
certu patenkintais, dėkojo už 
aukas pianui pirkti, dėkojo už 
gausų atsilankymą, kvietė ir 
a: ’t; i būti aktyviais, raginda
mas jaunuomenę lavinti, pra
tinti lietuviškoj dirvoj veikti 
ir džiaugtis jaunųjų nuveiktais 
tautai darbais.

P • apijus tautiškas parkas 
Methuen’uose, Mass., 3 mylias 
atstu nuo Lawrence’o yra vie
nas puikiausių parkų apylinkėj, 
c lietuviai vargu bau turi Ame
rikoj puikesnę vietą vasaros 
p egoms. Gal neveltui Nau
jo. ios Anglijos lietuviai di
džiausius piknikus-gegužines 
jame rengia. Daug svetimtau
čių nori nuomoti jį savo pra
mogoms ir nuomoja, bet šie
met .girdėt jau visam sezonui 
dar iš žiemos užimtas.

Šalia parko yra kapai, ku
riuose parapija šventė kapams 
puošti šventę. Pamaldose da
lyvavo apie tūkstantis suvirš 
žmonių, šventę švęsti daug 
padėjo puikus oras. Svetimtau
čiai pravažiuodami gėrėjos kul- 
turingu mirusių atminimu.

Pamaldas atliko ir pamokslą 
sakė vietos klebonas kun. St. 
Šleinis. Iš tikrųjų klebonas 
klausytojus taip sugraudino, 
kad nevienas ašarą šluostė nuo 
skruostų taip vykusiai ir gra
žiai bei vaizdžiai primine mi
rusius ir taip rimtai moka pa
gerbti juos klebonas.

Vakare tautiškam parke įvy
ko pirmas šiemet piknikas-ge- 
gužinė. žmonių, žmonių! Pės
čių, važiuotų, vietinių, iš kai
mynių miestų, net iš New Yor- 
ko buvo! Viso apie pora tūks
tančių buvo.

Į parką ir iš parko mašinas i 
tvarkė speciališkai atsiųstas i 
policininkas. Dirbo vargšas' iš
sijuosęs! Didelis parkas mažu 
atrodė, nes žmonių visur pilna. 
Linksminosi visą popietį iki vė
lyvuos vakaro. Parko salėj

mūsiškė trispalvė vėliavos ple
vėsavo; nurodyta, kad mus 
brangią tėvynę pagerbti moka 
ir Dėdės Šamo žemę apgyvenę 
tautiečiai.

Taigi, vis dėlto gražių daly
kų turi tautinė parapija. Ki
toms kolonijoms butų ko iš 
lavvrenciškių pasimokyti.

Įdomu, Dzūkų sostinėj įsigy
venęs klebonas St. šleinis yra 
žemaitis, plungiškis; vietos 
daktaras Mikolaitis— raseiniš
kis ; dentistas—pennsylvani j iš
kis čia gimęs dr. Aleksa; vie
tos 12 pašto agentūros vedėjas 
ir laivų bendrovių atstovas bei 
apdraudos agentas Urbšas net 
nuo Latvijos parubežio. Kas 

galėtų primesti dzūkams, kad 
jie blogi žmonės!? Į savo sos
tinę įsileidę ^zanemunčikus”, 
“zemaačius” ir Dzievaš nieko 
blogo nedaro.

Visų geriausiai, kad čia lie
tuviai neišnyks, nes jaunimas 
tautiškos dvasios įtakoj.

Blogiausia, kad visi bijosi 
“c” raidės—vengia, mat, dzu- 
kuot. Net ir kur kitos raidės 
panašų garsą išduoda; ir to 
vengiama. Pavyzdžiui čia visi 
žodį ‘‘atsitiko” taria “attitiko”. 
Visai be reikalo “c” garsą nai-

Vienas Kvaraciejus ir vadinasi, 
o kitas jau Kvaratiejus. Ir tik 
dėl to, kad bijo, jog jį dzūku 
nevadintų. Dzūko vardas gar
bingas! Paskaitykit Krėvės- 
Mickevičiaus raštus, pamatysit 
kas dzukasi yra ir ko jie verti. 
Dzūkų mes turime žymių žmo
nių. Pasauliui žinomas dailinin
kas Čiurlionis buvo dzūkas, ra
šytojas Krėvė-Mickevičius dzū
kas, Mikas ir Kipras Petraus
kai ir daugelis žymių vyrų dzū
kai. —Tautietis.

TEISINGAS 
PATARNA

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

DUOKIT 
PATAISYT

C. P. SUROMSKI & CO.
Real Estate 

3352 S. Halsted St.
Phone Yards 6751

DANTIS
Niežėjimas Dingo

Nustok kasytis.
niežti,

* Esko. 
vina, 
teikia 
ninią
niežėjimų.
iš savu aptiekus.

Severa’s 
ESKO I

Jei oda 
užtepkit Severą’* 

Vėtlna, <jžlo- 
jos nepaprastai 
sueitą nalenrvl- 
nuo <iidiiausių 

Nusipirklt jų

Dykai Patarimas i
Teikiamas Sergantiems žmonėms

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

Dr. B. M.
35 So. Dearborn Street

Kampas Monroe Street, Chicago, 
Crilly Building

Imkite elevatorių iki penkto aukšto. Vyrų 
priėmimo kambarys 600,—Moterų 608. Ofi
so valandos kasdien nuo 10 ryto iki 6 va 
karo. Nedėlioniis nuo 10 ryto iki 1 no 
plot, l’anedėlyj, SoredoJ ir SubatoJ nuo 10 
ryto iki 8 valandai vakare.
Dvidešimtis penki metai tame name

Sutaupykit Pusę
Krovvn taip pigiai kaip $4.50 už 

dantį
Tiltelių darbas taip, pigiai kaip 

$4 už dantį.
Užpylimas taip pigiai kaip $1
Pleitos taip pigiai kaip $7.50
Fleitos pataisomos už $1.50

Garantuotas be skausmo
Ištraukimas dantų $1

Duosime jums rašytą garantiją 
už kožną atliktą darbą 

Gas X-Ray

Kogen - System - 
Dentists

1105 West Chicago Avė,
Kampas Milvvaukee Avenue 

Antras aukštas
Tel. Monroe 4484

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

po pietų

Tcl. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. YUŠKA & C0.
4604 So. Paulina St., Chicago, III.

Pirkit nuo mari, olsollu kai
nomis. Uopper coli (asinis 111- 
dytuva* rlrtuvli boileriui, 
Sfi.Sft Klauskite Pono Musll.

Peoples Plumbing &
Heating Supply Co.

400 Mllwaukee A**., 
461 N. Halsted Bt. 

Haymarkot 0078—0070

Į minutę lengviau 
Štai kaip greitai Dr. Scholl'io Zino-pada 
baigia komų skausmą—pasaulio greiči
ausias, saugiausias, tikriausias būdas. Jie 
priežastį praialina—spaudimą ir autuvo 
trynimą—tai vienatinis būdas būti laisvas 
nuo kornų. Nepakenkia opiausiai odai. 
Zino-pads ploni, sauganti, gydanti. Visose 
aptiekosc, autuvo ir dept. krautuvėse— 
35c dėžė.DZScholte 
Zino-paas 

Uždėkite vieną—skausmo nžr!

Itehing Skin
Qulckly Relieved
Don’t euffer with Eczema, Dandruff, Pim 
plės, Blemishes and other annoying akio 
inritationa. Žemo antiseptic Uquid i* the sale 
aure way to relief. Itehing often disappear* 
ovemight. Splendid for Sunbum and Poisoa 
Ivy. Ali druggists 35c, 60c, $1.00-

žemo
FOR SKIN IRRITAT1ON8

'įonite
For Cuts and Woundi

Apsisaųgoldt užsikrėtimo! 
Gydykit kožną žaizdą ar
ba įsibrėžimą su iiuo ne
nuodijančiu antiseptika. 
Zonite užrauta bakterijas. 
Ir išgydo.

Babies Love It
Del skilvio ir vidurių nesma
gumų ii priežasties dantų 
augimo, nieko nėra geresnio 
kaip Šia saugu Kūdikių 
Lazative.

Mrs. Winslow’S 
Syrup

— yra tinkama 
kaina mokėti

už gerą 
dantų 
mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE,

Large Tube

Feen-amint
Liuosuotoją 

Jus kramtysit 
Kaip Gumą 

'i Soknis Tik 
Mėtos .

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS
r >.

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

1618 West 18-ta Gatvė

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iŠ pažiūros 
daiktu.
'Į'AI yra piuku jeigu gali taip 
1 J padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

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

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalio* surado sustata 
kurs istikro šveičia nedrasky
dama* dantų emales — tas sun
ku* uždą vinis pagalios tapo iš
rištas.

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

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

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

DR. J. E. ZAREMBA
20 W. Jackson BĮ v., 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. b

__________ ______ i------- —------------------------- —---------------- ------ ----- ---------------------------------

IŠNAIKINA 
Kandis, Tarakonus, 
Blakes, Muses Ir 

Kitus Vabalus

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACUOS BANKO

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmeninis, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia jeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numeri savr 
g vito i.r sravėjo vardą.

Pinigus gavo?
24119—Petrui Naujavičiui
24137 Pranciškai Valionienei
24138 Uršulei Vaicekauskienei 
24140—Marijonai Pranaitytci 
56389—Magdalenai Kinčienei 
56394—Onai Pališaitienci 
95997 Kostui Urbonui
14827—Monikai Ibenskienei 
23289—Ipolitui Tautvaisiui 
14738—Adolfui Atučiui 
14747 —Ūseliui Antanui 
22696—Adolpui Dapsevičienei 
14815—Kazimierui Poparui 
14803—Stanislovui Dirksčiui 
14814—Kotrinai Bitinienei 
14823—Barborai Šalkauskienei 
14739—Mariutei Marmakytci 
14805—Annai Vitkus 
23288—Onai Ibijauskienei
14824—Aleksandrui Šalkauskiui 
14746 Karoliui Minskiui 
13310—Kazimierui Padriežiui 
14750—Elzbietai Petrulienei 
14745—Juozui Vilimui 
14836—Augustai Krikščiū

nienei
14833—Stepui Taršauskui 
14834 Klemensui Morkevičiui 
14844—Onai Paulauskaitei 
14845—Katarinai Nevulienei 
23294 Barborai Baukienei 
13311—Onai Gilienei 
13316—Kazimierai Klevečkaitei 
24152—Juozapui Čepaičiui 
24153—Pranciškui Jankevičiui 
24155 Kazimierui šakorskiui 
24157—Katrei Svermickienei 
24158—Stanislovai Bumblaus- 

kienei
24159—Motiejui šerpičiui 
24163—Pranui Strazdui 
24165—Liudvikai Jenčiutei 
24166 Onai Urbonienei 
24173—Julijonui Jecevičiui 
24177—Kaziui Jankauskui 
24178 Onai Stancelaitei 
24180 Petrui Butkui 
24183—Juozui Staškunui 
24184—Mikasei Tučkaitei 
24185—Petrui Urbučiui 
24186—Povilui Urbučiui 
24187—Jonui Urbučiui 
24189—Antanui Urbučiui 
56403—Juozui Pociui 
56411—Antoninai Dukalskienei 
56415—Viktorijai Turskiepei 
56418 Juozui Kareivai 
56420—Petronėlei Norkaitei 
56421—Kazimierui K. Stra

vinskui
56423—-Boleslovui Maizeriui 
56424 Stanislovai Pocevičienei 
95988—Amilijai Švėgždai 
95999—Stanislovui Urbonui 
96000—Petronėlei Kinčaitei 
96001—Viktorijai Petkevičienei 
14857—Apolonijai Vitkaus

kienei
14861—Ci'prui Budrevičiui 
13331—Petrui Jociui 
14869—Kazimierai Užandicnci 
14872—Adolfui Jokubauskui 
14873 Jonui Pareikai 
23304—Niciforui Vizgintui 
13326—Mortai Bartašienei 
14849 Onai Vapstienei 
14865 Marijonai Žukauskienei 
24207—Bozalijai Stumbrienei 
14821—Rozalijai Diktienei 
22699—Kotrinai Stonienei 
14807--Aleksandrai Stankevi- 

čaitei
14810----- Jurgiui Grumbinųi
14811—Antanui Grumbinui**^

14818—Rozalijai Rupsplaukie- 
nei

14817—Pilipui Klupsui
14742—Kamelijai Leveckienei 
14744—Nikodemui Ciurui 
23287—Anelei Skukauskienei 
24485—'Magnetai Paulauskienei
14801—Petronėlei Kazlauskie

nei
14819—Elenai Puodžiūnienei
22697—Onai Likienei.
14802—Agotai Venckienei
23296—Marijonai Latusinskie- 

nei
14840—Stefanijai Sungailienei
14847—Anelei Genevičienei
28297—Jurgiui Narmuntui 
14830—Petrui Narmuntui 
14846—Marijonai Šimkienei
23298 Pranciškai Norkaitei 
24161—Uršulei Kazlauskienei 
24172—Agotai Vaičiųkinienei 
24181—Benediktui Barisui 
24188 -Juozapui Urbučiui 
56406—Mortai Siušaitei 
56416—Juzefai Lenckienei 

21—Antoninai Grisienei 
13332—.Malvinai Uzienei 
14863—Julijonai Miksaitei 
14864—Kazimierui Mikšiui 
14855—Antanui Kvietkauskui 
14856—Kazimierui Venckui 
14878—Kostui Treigiui 
14875—Antanui Tauskelai 
13321—Katarinai Dovidavičie- 

nei 
13327—Jonieškai Muraskaus- 

kienei 
14868—Antanui Gudavičiui 
14866 Povilui Barauckui 
24198—Onai Pikelienei 
24205—Konstancijai Vaivadai- 

tei
24206—Onai Kddzmaitei 
24212—Jonui Bukiui 
14599—A. J. Grilevičiui 
14716—Petronėlei Petraus

kienei
24131—Onai Lukošaitei 
14829—Kotrinai Balašovai 
14809—Robertui Tcniukui 
14812—Onai Vilkaitei 
14825—Vitartui Petrui 
14741—Tamošiui Povilaikai 
14746—Onai Simkevičienei 
14743—Juozui Pranckcvičiui 
14737—Onai čepelienei 
14740—Liudviak Varnaitei 
14808—Juozui Taniukui 
23291—Marcijonai Pocevičienei 
13315—Antanui Lutkui 
13317—Felicijonai Sinkienei 
23293—Barborai Vintalaitei 
13318—Pranui Sakalauskui 
14835 Jonui Pliuščikui 
14843—Zofijai Gailienei 
23292- Jonui Stumbriui 
13320—Juozapui Tarvidui 
13314—Juozui Menderiui 
14839—Julijonai Bakauskienei 
13319—Veronikai Čepulienei 
14837—Stefanijai Strogienei 
14848—Mykui Petruliui 
14831—Juozapui Kreiviui 
24162—Antaninai Masilaus- 

kienci
24182—Antaninai Sadanavičie- 

nci
24190—/Marcelei Urbutaitei 
56404—Petronėlei Samaus- 

kienei
13332 -Stanislovui Lukočiui 
13323—Uršulei Bepečkai 
13330—Emilijai čepailytei

MARGUI * K S
DAINOS IR JUOKAI!

Artisto ir kompozitoriaus — štukoriaus išeina visoki 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.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Pasaulinė Paroda 
Chicagoje

Chicagos Darbo Federacija 
priėmė rezoliuciją, kuri prašo 
Amerikos Darini Federaciją ak
tyviai imti dalyvumą rengimui 
Pasaulinės Parodos Chicagojc 
1933 m. Apie Chicagos Darini 
Federacijos dalyvumą ir apie 
tai, kaip žiuri organizuoti Chi
cagos ii’ visos Amerikos darbi
ninkai Į šią parodą, manoma, 
Darini Dienoje pareikš Darbo 
Federacijos prezidentas Green.

Vienas dalykas, kurį planuo
ja unijistai, jau yra žinomas: 
jie būtent mano parodos laiku 
turėti Illinois ir visos Amerikos 
Darbo Federacijos konvencijas, 
o taipgi atskirų intemacionalių 
unijų konvencijos čia Chicago-. 
j e.

Kai kurios Amerikos Darbo 
Federacijai priklausančios uni
jos jau dabar prisidėjo pini- 
giškai. Pavyzdžiui, Steam Fit- 
ters unijos lokalas No. 597 pri
sidėjo su 15,000 dolerių. IA)ke
tui priklauso 3,500 narių ir 
3.00(1 jų pasipirkti $5 narystes 
biletus i \Vorld’s Fair In'gion.

Harrison Tech High 
School

V asams kuisai

Tykiai ir ramiai
Du jaunu vyru paskambino 

durų skambutį Venice aparta- 
mentinio viešbučio, 5151 So. 
(Lomeli avė. Apielinkė, kurioj 
randasi šis viešbutis, labai ra
mi. Viešbučio <nba apartamen
tų prižiūrėtoja atidarė duris 
patirti kas skambina. Jauni 
vyrai paroti? jai revolverius, 
paliepė užsilaikyti rainiai ir 
atiduoti pinigus. Gavę $50 ir 
atėmę iš prižiūrėtojos dukters 
ir vieni.s viešnios gražnas, jie 
taipjau mandagiai ir ramiai 

apleido namus.

Išvažiavo į Hansas, xMo.
Mayoro Thompsono vado

vaujama Chicagos delegacija 
išvyko į Kansas City, Mo., kur 
įvyksta republikonų partijos 

konvencija nominavimui kan
didato Jungtinių Valstijų pre
zidentui ateinančio rudens rin
kimuose. Thompsonas išva
žiuodamas pareiškė, kad kon
vencijoj jisai balsuosiąs už no- 
minavimo Coolidge. Ir tik ta
da nebalsuosiąs, kaip Coolidge 
jam pasakysiąs, kad jis ne
kandidatuoja.

Meksikietis nušautas
Albert Campun, 30 m., iš

ėjęs gatvė? ties namais, ku
riuose gyveno, ėmo šaudyti.

• Kaimynai davė žinoti polici
jai. Policijos seržantas Nico- 
las Banich pasiskubino nuro
dytoji vieton, (’.ampun atkrei
pė revolverį į jį., Policininkas 
nutvėrė revolverį ir mėgino 
atimti. Imtynėse Campun iš
šovė. Tuomet seržantas iš

traukė savo revolverį ir nu
šovė priešininką. Tai atsitiko 
ties namais 3406 Theodore 
street, Indiana HarLor.

Prasidėjo dar vienas 
tyrinėjimas

Vakar prasidėjo naujas ty
rinėjimas suktybių ir teroro 
žygių, papildytų pastaruosiuo
se “primary” balsavimuose. 
Šio tyrinėjimo reikalavo Chi
cagos advokatui asociacija, kad 
suradus kaltininkus.

Harrison Tech High School 
praneša, kad greitu laiku pra
sidės joje vasaros kursai. Kam 
jie reikalingi?

Nurodoma, kad jie gali duo
ti visokeriopos naudos lankan
tiems juos. Viena, per vasarą 
galima pasivaryti moksluose ir 
tuo bildu sutrumpinti laiką 
mokyklai baigti. Antra, pasi
vyti su tuo mokyklos darbu, 
kuris buvo sutrukdytas dėl li
gos ar dėl to, kad mokinys tu
rėjo dirbti pašalinį darbą. To
liau, esama tokių mokinių, ku
rie nesuspėjo eiti kartu su vi
sa klesa, taigi vasaros laiku ga
lima pasivyti klesą. Paskui, va
saros kursuose galima imti to
kius dalykus, kuriais ypatingai 
įdomaujama.

Mokykla duos pamokas (kur
sus) plačiu programų, tai yra 
norintieji galės pasirinkti, ko 
pageidauja mokintis.

Baigusieji viešąsias mokyk
las ir norintys pradėti aukšto
sios mokyklos kursą, galės im
tis tos mokyklos kurso tuojau.

Mokinama bus pusė dienos, 
taip kad paliktų liuoso laiko 
atsilsiui ir pasilinksminimui. 
Be to, pačioje mokykloje yra 
patogumų pramogoms ir fiziš
kam mankštinimuisi, kaip gim
nastikos ir maudymosi valan
dos.

Mokslo mokestis visiems pri
einama : vyresniemsiems se
mestras $6, o jaunesniemsiems

|8.
Vasaros kursai prasidės bir

želio 25 dieną.
Butų gerai, kad mokinimoai 

amžiaus jaunuoliai įstotų į 
šiuos kursus. Nuvargti jie ne
ini vergs, tuo gi tarpu bus ge
riau .jei jie mokinsis ir bus 
prižiūrimi, užuot baladotus! 
gatvėmis ir tuščiais lotais.

Tuščios pastangos
Trys ginkluoti banditai už

puolė Morris .lad\vin'ą, dirban
tį pasiuntiniu Repuhlie State 
bankui. Atėmė iš jo čekių su
moj $68,999, kuriuos jis ve
žė j Clearing llouse. Banditai 
tečiaus nusiĄlė. Visi tie če
kiai buvo jau ^anceliuoti. Ir 
pasirodė “tuščios .pastangos”.

Gaisras Stokjarduose
Pirmadienio ryte buvo ki

lęs gaisras stokjarduose, Svif
to kompanijos muilo dirbtu
vėje. Gaisrui neduota išsiplė
sti.

Vasaros mokyklos
Aukštesnėse mokyklose (high 

schools) vasaros kursai prasi
dės birželio 25 d. Norintieji 
ir norinčios lankyti tuos kur
sus turės didelio pasirinkimo, 
La vasaros kursai bus duoda
mi 17-koje aukštesniųjų Chi
cagos mokyklų.

Chicagietj peršą kandi
datu j vice-prezidentus

Chicagos didžiojoje spaudo
je tilpo spėjimų, kad jei Hoo- 
ver taptų nominuotas repub- 
likonų partijos konvencijoje 
kandidatu į prezidentus, tai 

gal būt Deneen butų nominuo
tas kaip kandidatas į vice
prezidentus.

f
Rugštumai Viduriuose

“Phillips Milk of Magnesia” 
Geriau negu Soda

Susikūlė autai Laiškai Pašte
Vietoria Liner (iš Spring- 

fleido) birželio 10 dieną va- 
žiayo autu, lies 32-ra gatve 
ir Aubiirn avenue jos autas 
susikūlė su Juozo Kast h karu 
Dodge. P-nios Liner veidas Nu
raižytas stiklų. Nelaime atsi
tiko 6:05 vai. po pietų.

Autas užgavo lietuvaitę
Stelbi Bainauskas, 8 metų 

mergaitė, gyv. 1808 West 4(>- 
th Street, birželio 10 dieną ėjo 
per Ashland avenue ties 17- 
ta gatve. Užgavo ją autas. Su
laužytas kojos kaulas, sužeis
tas veidas.

Išvirto iš lovos 
■e 4

Antanas Saulis, 46 motų, 
gyv. 717 AVest 19-th place, 
saldžiai miegojo. Išvirto iš lo
vos tiesiai ant galvos. Skau
džiai sudaužyta galva.

Dar tebešoka
Pirmadienyje, po 215 valan

dų šokimo Coliseuin svetainė
je, dar buvo pasilikusios šok
ti 4 poros. i

=‘ r
•? AVA'

Autas užgavo du lietu 
viu bernaičiu

Ale laiškai yra atėję iš Eu
ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina j vyriauspį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, km 
padėta iškaba “Advertised Win- 
čow” lobej nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RI, kaip kad šiame sąraše pa 
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tam tikrą laiką, o paskui su
naikina.

4 Baltes John
8 Bruzaz Stasys

10 Būga ris* Frank
22 Jankūnas J
24 Karpass Sara h.
29 Kregzoliene Natalija
30 Kudirka Kazimier
33 Latusinskas T
31 Lenkauskis Alfons
35 Lucas Jozefą
36 Lukauskienei Monik
37 Lukis Peter
15 Naujavicutej Antaninai
19 Paukštis Auna
56 Schemanski Stuley
60 Sietas Sophie
61 Sinka Alex M
62 Skupas Jonas
68 Soltas Elziabet,
70 Vasilovich Alecso
77 Zelnene M

11 I......... . .... . ....................

• iMg
5 .‘.y.

vi*

Vincentas ir Bronis Marku
liai, vienas (i metų, o kitas

• 9, gyvenantys 839 West 
34-th Street, birželio 10 die
ną ėjo per gatvę ties 35-ta 
ir llalsted. Užvažiavo autas. 
Jaunesniojo dešinė riešą per
skelta, -o vyresniojo kakta su
daužyta.

Neskaudės ir mie
les Kojos!

IVIAGlšKAS pauderis prašalina ko
jų skausmus greitai. Puikus iš

gydymui minkštų komų ir sutrini- 
mų. Prašalina nuovargį, skausmą ir 
niežiejimą beveik iš nykio. Prašali
na atsidavimą. Ir padaro kojas vė
siomis ir maloniomis, kad jus no
rit šokinėti ir šokauti iš džiaugsmo! 
Parker’s Foot Care šiandie jūsų 
vaistinėj.

F0OTEAHE < 35c

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

MURINiS arba MEDINIS

C*ff) — kiti lengvais ii-
V I U mokėjimais į 24 mėnesius 
Musų specialiskumas yra budavoji- 
mas mūrinių ir medinių garadžių vi
sokių Rtylių ir rųšių.

Pakeliame namus, padedame konk- 
ryt pamatus. Visoks cementinis dar
bas, perdirbame porčius ir sunpar- 
lorius. Mielu noru priduosime ap- 
skaitliavimą ant pareikalavimo—ne 
užmokesties. Mes einame visur, Chi- 
cagoje ir i priemiesčius. P risiu skite 
savo vardą, adresą jeigu norite in
formacijų.
Vardas ................ -............................ -
Adresas .............................................. —

Quality Construction Co.
North Shore ofisas ir Yardai 

119 Chicago Avė. 
Evanston

Tel. University 3950 arba
• Rogers Park 8270

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

*6 prašo Lietuvos žmonėsr 
taip pataria Lietuvos bankai

Chicago Simphony 
orkestro bėdos

Tapo paskelbta pareiškimas 
Chicagos Simfonijos Orkestro 
manadžėrių, kad orkestro na
riai gali ieškoti vietų kitur, 
ba manadžeriai nepajėgiantys 
mokėti tokių algų, kokių mu
zikantai reikalauja. Simfoni
jos orkestrui grūmoja rimtas 
kryzis. Pernai metais jis taip- 
pat grūmojo. Bet tuomet mu
zikos mylėtojai sukėlė reika
lingų fondų, šiemet vėl išlei
sta atsišaukimai į visuomenę 
pagelbėti išlaikyti orkestrą.

Mėgino nusižudyti
Dr. Richard F. Ulrich, den- 

tistas, 1312 So. 5-th avė., May- 
wood, mėgino nusiskandinti. 
Išgelbėtas*. Nugabentas ligoni
nėn. Klausinėjamas, nesako 
priežasties, kurios dėlei mėgi
no nusižudyti.

.Vietoje sodos nuo dabar pra- 
dėkit vartoti po biskį “Phillips 
Milk of Magnesia” su vandeniu 
bile kada nuo nevirškinimo arba 
rugštumų, acid, ga^ų viduriose 
ir palengvinimas ateis tuojau.

Per penkiasdešimtį metų tik
ras “Phillips Milk of Magnesia” 
yra užrašomas gydytojų, nes jis 
prašalina tris sykius daugiau 
acid iš skilvio kaipo saturated 
solution of bicarbonate of soda 
ii palieka skilvį liuosą nuo viso
kių gasų. Jis neutralizuoja gaii 
žumo rūgimą viduriose ir praša
lina visokius rugštumus iš vidu
rių labai lengvai. Be to dar, jis 
daug malonesnis vartoti negu 
soda. Būtinai reikalaukit “Phil
lips”. Dvidešimtis penki ir pen
kiasdešimtis centų buteliukas, 
bile kokioje aptiekoje. “Milk of 
Magnesia” yra U. S. Užregis
truota Trade Mark per The 
Charles H. Phillips Chemical Co. 
ir jo pįrmtakuno Charles H. 
Phillips nuo 1875.

S >
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TEBŪNIE VISIEMS ŽINOMA
KAD

Naujienų Piknikas
BUS

RUPTURĄ
IŠGYDOMA

Be ftnr Be
Peilio Ou 3 Skausmo

Ten ir iš
LIETUVOS

per Bremeną 
Didžiausiu ir greičiau

siu Vokietijos laivu 
COLUMBUS 

Arba kitais šios lini
jos laivais. Tiktai. 8 

dienos ant jūrių
Puikus trečios klesos 

kambariai, tiktai 
staterooms

Prie vietinių agentų 
arba

130 La Šalie St„ 
Chicago, III.

NORTH GERMAN

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

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

Išgydymas yra pastovus. Išgydy
ti žmones dvidešimtį metų atgal ir 
dabar yra sveiki. Jums nereikės iš
likti iš darbo. Saugus ir tikras iš
gydymas.

Skaityk ką Ponas Reicli sako:
“Aš neimčiau nei tūkstantį dole

rių, kad reikėtų būti vėl tokiu ser
gančiu, kol neatlankiau Dr. Flint 
kuris išgydė mano rupturą. Aš tu
rėjau rupturą per dveius metus ir 
tankiai prisieindavo labai kentėti. 
Aš bučiau atlankęs Dr. Flint senai, 
kad tik bučiau žinojęs apie jo puikų 
gydymą. Aš jau esu išgydytas šeši 
metai atgal ir dabar esu visai svei-

Martin Reidi, 450 Root St.
VERICOSE GYSLds $25.00

Aš taipgi gydau pasididinusias gy
slas kojose savo nuosavais išradi
mais ir metodais. Be peilio ar skau
smo. Nuo išradimo šituo gydymuo, 
per aštuonis metus neturėjau nei vie
no negeistino atsitikimo. Kojos pa
lieka taip dailios ir čystos kaip vai
ko.

Specialiai prirengti patogumai 
dėl moterų 

PATARIMAI DYKAI

DR. E. N. FLINT
322 So. State St., 5 fl.

Valandos nuo 9 ryto iki 4:15 po 
pietų. Panedėly ir Ketverge iki 8:15 
vakare. Nedėlioj nėra skirtų valan
dų. Imkit elevatorių kurį rasite tar
pe dviejų didelių krautuvės langų.

' 'r?

Nedėlioj, Birželio 24
CHERNADSKO DARŽE
79 ir Archer Avė., Justice Park

PRAŠOME VISŲ

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

NAUJIENOS

MW“»*
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Neva 

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

1739 South Halsted Street 
Chicago, III.

Jelephone Rooaevelt 85M

Editor P. GRIGAITIS

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paltu:

Metams------------ -  ---
Pusei metų ............ ........
Trims mėneriams ,__
Dviem mėnesiam 
Vienam mėnesiui ____

Chicagoje per iineiiotojusi 
Viena kopija —..... ___
Savaitei_______________
Minėsiu!______ -- -

$8.00
4.00
2.50
1.50
.75

8c 
18c 
75c

Naujoji Lietuvos Val
stybės Konstitucija

* (Musų korespondento)
- 1 -r

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

Suvienytose Valstijose, ne .Chicago
je, paltui

Entered as Second Class Mattlr 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under tha act of 
March 8rd. 1879.

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

Metams ------------ - $7.00
Pusei metų ...................._—• 8.50
Trims mėnesiams______— 1.75
Dviem mėnesiams ... ............ 1.25
Vienam mėnesiui —______ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]:

Metams -  ———< $8.00 
Pusei metų ------------ --------- 4.00
Trims mėnesiams 2.50

Orderiu kartu su užsakymu.

DEGTUKŲ TRUSTAS PABALTĖJE

Kaunas, 1928 m. geg. 29 d.
1928 m. gegužės mėn. 15 d. 

Lietuvos Respublikos preziden
tas, pritariamas savo Minisitu- 
rių Kabineto, nutarė paskelbti 
naują Lietuvos Valstybės Kon
stituciją.

Visi žinom, kad konstitucija, 
arba svarbiausias, pagrindinis 
valstybės įstatymas, yra pats 
svarbiausias ir rimčiausias da
lykas, kurio pro pirštus nuleis
ti negalima, atydžiai nepasvars- 
čius. Ypačiai tą reikia galvoje 
turėti, kada yra skelbiama

Pirmiaus buvo žinių, kad Švedijos degtukų trustas nJuja konstitucija, kun 
ihuuauo j T< , i normuoti 4>usimąj| visos

esąs labai veiklus Pabaltės respublikose. Dabar telegra-^yb-s gyvenimą, 
ma praneša, kad tas trustas jau esąs padaręs tam tik- po 1926 m. gruodžio

turės 
vals-

17 d.
rų sutarčių su Latvijos valdžia ir davęs jai $6,000,000 
paskolos pusėtinai geromis sąlygomis: 6% palūkanų ir 
per 35 metus turi būt atmokėtas kapitalas.

Už šitą paskolą trustaš išsiderėjo, kad Latvijos 
degtukų fabrikai ir degtukų medžio dirbtuvės įstotų į 
trustą, kuris apsiima išgabenti į užsienį ir parduot kas-

perversino buvo labai dažnai 
kalbama, kad senoji konstituci
ja yra netinkama ir net žalinga 
valstybei, todėl būtinai jinai 
reikia pakeisti. Jau žiemą man 
teko rašyti korespondenciją 
klausimu, tr kiek atsimenu, aš

met po 80,000,000 degtukų dėžučių ir 6,000 tonų medžio.
Mes negalime pasakyt, ar tas t rusto pasižadėjimas 

atneš padidėjimą, ar susiaurinimą Latvijos degtukų 
pramonei. Reikia žinot, kad trustai dažniausia super
ka svetimų kompanijų dirbtuves arba padaro tas kom
panijas savo nariais ne tam, kad išplėstų gamybą, bet

tada nurodžiau, kuriam iš tik
rųjų tikslui konstitucija buvo 
norima keisti ir koks tos kons
titucijos keitimo būdas galėtų 
būti. Jei neklystu, aš tada ra
šiau, kad konstitucija doru ir 
teisėtų keliu nebus keičiama ir

tam, kad ją susiaurintų. Siaurindami gamybą, trustai 
turi galimumo kelti kainas, nes juo kurios prekės paga
minama mažiau, tuo darosi didesnis jos pareikalavimas 
rinkoje, tuo ji darosi brangesnė.

Bet iš aukščiau paduotosios žinios matytį kad šve
dų trustas įgijo monopolio teises Latvijoje. Sulig sutar- 
čia, prie trusto turi prisidėti visos Latvijoje veikian
čios degtukų industrijos įmonės, aišku todėl, kad nuo 
dabar tik švedų trustas teturės teisę tuo bizniu Latvi
joje užsiimti. Reiškia, jam niekas negalės daryt konku
rencijos (kompeticijos). O kur nėra konkurencijos, te
nai kainos gali būt keliamos taip, kaip pardavėjas nori.

Nenuostabu, kad švedų trustas stengėsi pagauti į 
savo rankas Latvijos degtukų pramonę. Ta pramonė 
Latvijoje yra labai gerai pastatyta. Latvijos degtukų 
daug pardavinėjama ir Amerikoje, ir reikia pripažinti, 
kad jie yra tarpe geriausių, kokių tik galima čionai 
pirkti. Tečiaus, ar Latvijos ekonominiam plėtojimuisi 
yra sveika pavesti ištisą savo pramonės šaką svetimo 
kapitalo kontrolei, tai kitas klausimas.

Įkėlęs koją Latvijon, tas trustas veikiausia mėgins 
įsiskverbti ir į kitas Pabaltės valstybes. O kadangi joms 
labai reikia pinigų (daugiausia turbut Lietuvai), tai už 
gerą paskolą jos ant visko sutiks.

Ir taip stambusis kapitalas žingsnis po žingsnio įsi
galės ir tose šalyse, kur kapitalizmo sistema dar tik 
pradeda dygti.^

kad greitu laiku tenka laukti 
faktų, kurie tą abejojimą pa
tvirtins.

Taip ir atsitiko.
Praėjo maždaug pusė metų, 

ir štai mes jau stovime nau
jės konstitucijos • pakeitimo 
akyvaizdoje. Ji, be abejo, bus 
išspausdinta visuose Amerikos 
lietuvių laikraščiuose, todėl nė 
ra reikalo man jos visos nura
šyti. Taip pat, aišku, bus na
grinėjama. Bet man šiuo tar
pu/ svarbu panagrinėti konsti
tuciją tuo atžvilgiu, kaip jinai 
atrodo išeinant iš dabartinės 
Lietuvos gyvenimo padėties.

Iš anksto turiu pasakyti, kad 
nemanau jos teises atžvilgiu 
nagrinėti ir apie ją rašyti. Tą 
kiti galės padaryti. Tik viena 
aišku, kad teisės atžvilgiu iš 
konstitucija yra didžiausias ab
surdas ir jos atsiradimas nieku 
hudu nepateisinamas, jog atei
nančioms kartoms tik stebėtis 
reiks ,kai jos ims vartyti isto
rijos lapus.

Po šios trumpos įžangos ei
nu prie paties dalyko.

Senoji konstitucija buvo taip

29 d. No. 94. Į klausimą, ko
kia teise remdamasis preziden
tas galėjo paskelbti naują kon
stituciją, taip ten Smetona aiš
kinosi: “...ta teisė išeina iš be
galinės tautos meilės, kuri yra 
užrdšyta savanorių žaizdų krau
ju, kuri dega musų kariuome
nės eilėse, kuri gaivina kiek
vieną susipratusį lietuvį ir Lie
tuvos pilietį”.

Šiais žodžiais pasakytos “tei
sės”, kuriomis remdamasis be
veik vienas žmogus drįso pri
mesti visbms plačiosioms Lie
tuvos gyventojų masėms savo 
valią. Bet aš dar kartą sakau, 
kad nesileisiu į nagrinėjimą 
teisės atžvilgiu, — net mažo iš
silavinimo žmogui aišku, kad 
tokios “teisės” konstitucijai pa
skelbti yra absurdas,— aš tik 
priminsiu štai ką. Neliesdamas 
paties Smetonos, kurį daugelis 
lietuvių gerbė (sakau, gerbė) 
už jo pasidarbavimą nepriklau
somybės atgavimui, turiu pasa
kyti, kad tąja begaline lietuvių 
meile ir savanorių žaizdų krau
ju šiandieną spekuliuoja karje
ros labui kiekvienas prachvos- 
tas. Savanoriams pakaks me
dalių, vyties kryžių ir medinių 
kojų, galima juos dar ir pagirti 
ir didvyriais pavadinti, o mes 
vyručiai—nežiopsokim!..

Vadinasi, tokia “teise” at
sirado nauja Lietuvos Konsti
tucija.

Dauguma paragrafų žodis 
žodin nurašytu iš senosios kons
titucijos. Taip pat mažai kas 
pakeista bendruose dėsniuose 
ir piliečių teisėse, žinoma, drą
siai buvo galima viškas nurašy
ti, ifes vistiek nesilaikoma to, 
ką konstituciją sako. Fašistų 
valdžiai nesvarbu, kad pažymė
ta spaudos, susirinkimų, min
ties laisvė, laiduojama susiži
nojimo paslaptis, asmens ne
liečiamybė. Su tuo nesiskaitė 
niekas pirmiau, su tuo nesi- 
skaitys ir naują konstituciją 
paskelbus. Nors, pav.,x pažy
mėta, kad pilietį suėmus rei
kia ne vėliau, kaip per 48 va
landas pranešti už ką suimtas, 
bet aišku aiškiausiai, kad su
imtieji bus mėnesiais ir net 
metais laikomi kalėjimuose, ne
žinodami dėl ko, kaip ir pir
miau. •

Kas aukščiau pasakyta, pri-

P-lė Luise Stusel, kurią Eu
ropos kritikai pripažysta gra
žiausia Vienuos (Austrijoj) 
mergina. Ji ne tik yra gražuo
lė, bet ir gera dailininkė.

nesant gali įstatymus leisti. O 
seimas posėdžius turės tik dvi 
sesijas po 3 menesius per me
tus. Prezidentas renkams 7 
metams.

Kon stitucijos pakeitimas pa- 
lengvinamas. Be to, yra para
grafas, kad ir konstitucija tik
rinama ne vėliau kaip per de
šimtį metų nuo paskelbimo die
nos tautos atsiklausimo keliu. 
Vadinasi, kitaip sakant, refe
rendumo niekada nebebus, jei
gu fašistų valdžia dar ilgai 
Lietuvoj pasiliks.

Yra dar smulkesnių pakei
timų, bet jų visų nėra reikalo 
suminėti. Skaitančioji visuo
menė gaus, tikiuosi, spaudoje
konstituciją paskaityti ištisai.

Lieka dar pažymėti kelios 
svarbios išvados ir bendras da
bartinė situacijos apibudinimas.

M1LITARIZMO GALAS KINUOSE?

Vyriausias pietų Kinijos armijų vadas, gen. Čiang 
Kia-šekas, įteikė savo rezignaciją ’ revoliucinei tautos 
valdžiai ir pareiškė, kad karininkų darbas Kinijoje 
esąs pabaigtas ir dabar atėjęs laikas atiduoti visą galią 
j pilietinės valdžios rankas.

Jei šitas Čiang Kai-šeko pareiškimas yra nuoširdus, 
tai reikia tikėtis, kad Kinijoje prasidės nauja gadynė. 
Iki šiol vyriausias įstatymas joje buvo ginklas. Nesi
liaujančiuose vidujiniuose karuose žuvo žmonių gyvy-

pradėta: “Vardan Dievo Visa
galio... ir t.t. Bet pasirodė, 
kad kapitalistinė santvarka ir 
buržuazija yra net už patį Die
vą stipresnės. Ir stipresnės 
dėl to, kad anoji konstitucija 
buvo visai lengvai sulaužyta, 
paniekinta ir dabar visiškai su
trempta . Konstitucijos neap
saugojo nei priesaikos, nei pa
ties dabartinio prezidento A. 
Smetonos priesaika, kai jis Sei
mo nariu buvo, nei\ pats Die
vas Visagalis...

rodyti galima tūkstančiais tik
riausių" faktų, kuriuos surašyti 
nėra vietos, žymesnius iš jų 
teks atskiromis koresondenci- 
jomis iškelti.

Svarbiausi konstitucijos pa
ragrafai apie atstovybės su
tvarkymą yra šioki: Seimas 
renkamas 5 metams, rinkikai 
turi turėti 24 m. amžiaus, o 
renkamieji—30 metų. Steigia
ma kažin kokia taryba— ypa
tingi tautos atstovai. Kaip ren
kamas Seimas iT kaip bus su-

JUROS REIKŠME TAUTOS GYVENIME
t •

Esmaitis

Jūres dainiai vadina bedug- vien laisva tauta. Kad taip yra, 
nėmis. Iš tikrųjų, nuo aukšto tam pavyzdžių netrūksta isto-
stataus kranto žiūrint į slėpi
ningas jūrių gelmes, kai iš vi
daus vandenų putodamos ir 
šniokšdamis šoka vilnys, vienos 
kitas vydamos,—tai atrodo, lyg 
ši mėlynoji gelmė neturėtų nei 
dugno, nei galo, nei krašto. Bet 
mes gerai žinome, jog taip nė
ra; laivais (netgi aeroplanais) 
perkeliama didžiausi vandenynų 
plotai; sužinota ne vien jurų 
kraštai, bet—ir mažiausios sa
lelės surasta ir ištirta; sunku 
šiais laikais kam nors pasislėp
ti nuo ( ieškomos ar tiriamos 
žmogaus jėgos.

Per jurą visuomet gali pa-
teikti j platų pasaulį. Jurą pa
siekusi tauta daros drąsesnė, 

' apsukresnė, sumanesnė ir savo 
kultūra paprastai ./pralenkia ki
tus kaimynus, kurie neprieina 
prie juros. Ir dažniausia pajū
ryje įsigali drąsesnes tautos.

• Mat, tautos gyvenime jura tu- 
ri didelę reikšmę. Turint kad

1 ir mažas juros kraštelis, gali
ma valdyti dideli vandenų ir že
mių plotai, tik reikia mokėti tas 

i juros kraštas suvartoti savo 
I-tautos naudai ir gerovei; kitaip 
esant, jura gali išsprukti, iš sa
vininko rankų ir patekti į sve
timas. 1 .

Senovėje, kol jūreiviai netu
rėjo nei busolūs, nei kitų prie
taisų laivybai ir toli nuo kran
to bijodavo nuplaukti,— jura
skyrė žmones: ilgai europiečiai 
nieko nežinojo, kas darosi anoj 

į pusėj Atlanto vandenyno. Bet 
dabar, išmokus gerai plaukioti,

Fašistų valdžia nuosakiai ėjo jura jungia įvairias tautas į
prie tikslo. Pirmiausiai pašali- ’ vieną bendrą šeimyną, kas kart 
no savo bendrininkus krikščio- vis daugiau ir daugiau bendrų 
uis demokratus. Darbininkų reikalų įgyvendina taip tos šei- 
mulkimmui buvo papirkę darbo mynos narių. Pajūrio gyven- 
federacijos vadus. Bet susi- tojai jau, iš seno greičiau su
stiprinę armijoje ir pamatę, 
kad d. federacijos parsidavėliai 
daugiau nebereikalingi, fašistų 
valdžia pašalino juos. Atsimin
kim, kad prieš ketvertą savai
čių pašalintas valstybės kontro
lierius Milčius—federantas. *

artėja, gaudami žinių nuo vie
ni kitų; daros labiau panašesni 
į vieni kitus. Mat, jura suda
ro platų kelią, kuriuo galima 
pasiekti tolimiausi ir artimiau
si kraštai. Jūreiviai, papratę 
bastytis po svetimus kraštus,

bės ir nyko sunkiu valstiečių ir darbininkų triusu ga
minamas turtas. Dabar, padėję į šalį šautuvus, Kinijos 
žmonės ims rūpintis, kad atstatytų savo krašto ūkį ir 
įgytų daugiau apšvietos.

Bet ar duos jiems ramybę svetimų kraštų militaris- 
tai ir imperialistai?

O naujoji konstitucija taip 
prasideda: “Respublikos Prezi
dentas, pritariamas viso Mi- 
nisterių Kabineto, susirinkusio 
iškilmingam posėdin kariuome
nės šventes dieną, 1928 m. ge
gužės mėn. 15 d., su padėka

daryta ta taryba.—konstitucijoj 
nieko nepasakyta. Esą, tvar
ką nustatys atskiras įstatymas. 
O kas išleis h} įstatymą? Be 
abejo, dabartinis prezidentas 
Ant .Smetona.

Gi ministerių kabineto nepa-

Pasaulinės parodos 
reikalu

Persai, asiriečiai, chiniečiai, 
jugoslavai ir šveicariečiai tu
rėjo susirinkimą La Šalie vieš
butyje ir nutarė sudaryti savo 
tautines grupes ir dirbti, idant 
padėjus surengti Pasaulinę 

Parodą Chicagoje 1933 m„ ku
rioj butų jų tautos reprezen
tuotos.

Pora dienų pirmiau įvyko 
susirinkimas tautinių grupių 

pirmininkų pasitarti bėgamais 
klausimais, kurie liečia Pasau
lines Parodos rengimų. Daly

vavo šių tautinių grupių pir
mininkai: vokiečių, norvegų, 

danų, vengrų, čekų-slovakų, 
lietuvių, graikų, Kanados fran- 
euzų, finų, švedų, japonų, švei
carų, chiniečių, jugoslavų, len
kų, o taipgi miesto iždininkas 
ir Pasaulinės Parodos vice
prezidentas. Nuo lietuvių, kaip 
lietuvių grupės pirmininkas, 
dalyvavo p. Elias.

Rep.

VValterj Janczewskį, t!) me
tų, gyv. 1507 West Garfiekl 
avė., patiko nelaimė. Autas už
gavo, perskėlė galvų; vaikinas 
randasi pavieto ligoninėje.

paminėti žygių, padarytų per 
dešimtį metų Lietuvių Tautos, 
ypačiai jos geriausių vaikų, 
ginklu apgynusių nepriklauso
mą Lietuvos likimą, ir nuolat 
esančių jos sargyboje, nuspren
dė paskelbti šitokią Lietuvos 
Valstybės Konstituciją”.

Čia jau kiek žymu, kokia teise 
remdamasis prezidentas galėjo 
šią konstituciją iptuskelbti. Bet 
toji teisė daug laimiu, manau, 
visiems paaiškės, jeigu aš paci
tuosiu paties Smetonos pasaky
tus žodžius Marijampolėje šio 
mėn. (gegužės) 2$ d. per ūki
ninkų vienybės suvažiavimų, 
kurį aprašė oficiozas “Lietu
vos Aidas” is š. m. geg. mėn.

sitikčjimą pareikšt, kad jis at
sistatydintų, galės tik 3/5 Sei
mo narių. Taigi gana įdomus 
skaičius!

Pasibaigus seimo konvenci
jai, naujas seimas turi būti 
renkamas ne vėliau šešių mė
nesių. Konstitucijoj pridėta 
pastaba, kad šis pusės metų 
laikotarpis netaikomas pirmą- 
jam Seimui rinkti. Galima 
daiktas, kad pirmasis Seimas 
bus renkamas po 10 metų arba 
einant konstitucija, jis galėtų 
būti ir visai nerenkamas. Tai
gi gražus piliečiams akių mui
linimas !

Prezidentui duodamos labai 
plačios teises. Jis net seimui

Fašistų valdžia ilgai mulkino 
liaudį ir žlibus trumparegius 
krikdemų ir net valst. laiudi- 
ninkų kai kuriuos politikus re
ferendumo komedija. Įsistip
rinę ,fašistai pamatė, kad ta 
komedija nereikalinga— ir be 
jokio referendumo pakeitė kaip 
norėjo konstituciją.

Vadinasi, ką galime dabar 
konstatuoti? Ogi turime kon
statuoti, kad fašizmas pergy
veno pirmąjį savo laikotarpį, 
sustiprėjo armijoje ik adminis
tracijos aparate, ir įžengė j 
naują fazę. Toji fazė turės 
būti ne kas kita, kaip kome
dijos ir žmonių mulkinimas su 
naujų fašistišku, kaip Italijoje, 
parlamentu— neva teisėta vi
suomenės atstovybė. Bet ir dėl 
to dar galima abejoti. Minėta 
pastaba konstitucijoj duoda pa
mato spręsti, kad gal bus vi
siškai be jokio parlamento ap
sieita.

Naujoji Lietuvos fašistų 
konstitucija yra, reikia atvirai 
prisipažinti, gėda Lietuvai prieš 
visą kultūringąjį pasaulį, yra 
fašistų smurto bjauriausias pa
vyzdys, o Lietuvos liaudžiai ir 
visoms darbininkų masėms 
aiškiausias įrodymas, kad:

1) kapitalistai ir buržuazija 
niekados nenusileis, bet pamin
dami teisę ir teisybę slopini 
žudys ir išnaudos darbininkus,

2) tik politiškai organizuotos 
darbininkų masės tegali atsilai
kyti prieš kapitalistus ir palai
kyti savo užimtas pozicijas ir

3) naujoji konstitucija su
byrės, kaip visada subyrėdavo 
diktatorių ir smurtininkų var
žymai, ir ją suskaldys ir pri
valo suskaldyti darbininkai, 
kurio tik vieni suteiks pasauliui 
laimę ir gerovę, įkurdami socia
listinę tvarką.—Radis.

kiekvienoje pajūrio šalyje jau
čiasi, lyg butų savo namuose.

Kiekviena tauta, kai įsigali 
juroje, stengiasi neįsileisti ten 
kitų tautų. ^Bet kartais randa
si lygios jėgos; tuomet viena 
■tauta, negalėdama nurungti, 
nei sukauti kitų, ima tartis su 
anomis, ir, noroms nenoroms, 
tenka dalintis tuo pačiu sąsie- 
kos keliu, šiuo budu jura da
ro bendrus įvairių tautų reika
lus. Tik judresnės, mokslesnės 
ir gudresnės tautos šį plačios 
sąsiekos kelią sugeba vaisin
giau naudoti. Sausuma galįma 
nukariauti, imant vienas žemės 
plotas po kito. Bet juros šiuo 
budu neįveiksi. Jura yra vien 
platus kelias iš vieno krašto į 
kitą. Jurą perplaukęs visada 
atsiremi į žemę.

Pajūryje tautos visuomet su
buria savo jėgas: statosi karo 
ir prekybos laivus, kuriais iš
plaukia- į jurą; taisosi uostus, 
miestus, tvirtoves ir visokių 
tifrtų ar ginklų sandėlius. Įsi
kūrusi prie vandenų sąsiaurio 
tauta stengiasi aprėpti abudu 
jų krantus ir turėti savo ran
kose juros kelią. O juroje įsi
galėti nereikia turėti didelio il
go pajūrio; pakanka vienos 
mažos vietelės,, kur galima uos- 

•tas pasistatyti, pro kurį galima 
butų į jurą išeiti. Tik reikia 
mokėti tinkamai naudoti toji 
vieta. Pajūrio uostas turi su
sisiekti su žeme. Visos valsty
bės keliai turi eiti į tą uostą: 
visa valstybė privalo būti su
jungta su pajūrio uostais ir į 
juos atsiremti.

Vienas žmogus juroje įsiga
lėti negali. Laivų statymo ar 
juros karų vedime dalyvauja 
visa tauta, šiam darbui netin
ka nei samdininkai, nei vergai, 
nes čia reikia daugybės narsių, 
drąsių vyrų, kurių tegali duoti

lijoje. Pakaks priminus, kaip 
gražaii išėjo senovės Kreto ka
raliui Minosui su samdytais 
svetimtaučiais— jūreiviais, ku
rie galiausia atėmė visus Mi
nos© turtus, įsiveržė į jo rū
mus, visus žmones išžudė, su
degino Labirintą ir patys tapo 
Kreto Valdovais.

Jūreiviai ir žvejai, išėję į ju
rą, gauna kovoti su gamtos jė
gomis.

Kovos su įvairiomis jėgomis 
juroje atsiliepia pajūrio tautos 
buęle, jos poezijoje ir visuose 
meno sryčių kuriniuose. Sau
sumoje žmonėms lengviau įsi
galėti, negu juroje, žemėje įsi
galėję žmonės ilgainiui girias, 
įaistus, pelkes ar balas paver
čia dirvomis ir pievomis. Ju
roje taip niekas negali įsiga
lėti. Bet sunki kova su gam
tos gaivalais juroje sukelia 
žmogaus drąsą, Ištvermę, plečia 
jo akiratį. Del to pajūrio tau
tos viską ima platesniu matu, 
mažai tepaskęsdamos vietos 
smulkmenose ir didelius daly
kus padaro. Vien prie-juros te
gali išaugti pasaulinė galybė, 
ar dvasinėmis ar fizinėmis jė
gomis ją matuosi.

Tautuomertės prekyba ne
mėgsta sienų. Kai negali jų 
prievarta sugriauti, tai sten
giasi taikiai, įvairiomis santar- 
vėmis jas pašalinti; čia dažnai 
'dirba visokie tarpininkai. Jura 
taip pat nepakenčia sienų; kad 
ir pasidalina kartais valstybės 
juros, kad ir nustato jose sie
nas, tai. tos sienos vis dėlto ne
ilgai ištveria greitai sugriuva.

Juros pirkliai kur kas drą
sesni,. galingesni, savarankiš
kesni už sausumos pirklius. 
Pirmieji juręs pirkliai buvo 
plėšikai. -Paskui pirklius seno
vėje (ir dabar tatai dažnai -pa
sikartoja) sekdavo kariuomenė. 
Paprastai pirkliai, išplaukdami 
į jurą, pasiima ginklų, maisto 
ir visokių daiktų, kurių jiems 
kelionėje tegali prireikti. Plau
kiant jura jūreiviams reikia 
turėti daugybė žinių ir prityri
mo. Tie, kurie turi geresnius 
laivus, daugiau drąsiu, prity
rusių, narsių žmonių, daugiau 
naujienybių išranda, tai ir la
biau paplinta pasaulyje. O šiam 
reikalinga aukšta kultūra, di
delis laivynas, uostai... Pajūrio 
tautos paprastai daugiau vie
tos aprėpia, negu sausumos 
gyventojai; jos veikiau pakyla, 
labiau ir plinta.

Tačiau ,ne visos pajūrio tau
tos tegali išauklėti savo jurei- 
vybę. Tam reikia tinkamų są
lygų. Dažnai galingesnės tau
tos nustumia silpnesniąsias, 
netgi jas pavergdamos ir sava
rankiškumą ar sumanumą iš jų 
išmušdamos.

(Bus daugiau)

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

Išdirbinėtojai visokių durių.
Spec.ialio didumo darom pagal orderi 

Jdedam sietelius

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

G—--------- G
GYVENIMAS 

Mėnesinis žurnalai 

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

Prenumernta metams $1.50
Pusei metų .................... $1
Kopija .......................... 10c

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

Lietuvaitės pianistės 
atsižymėjimas 

koncerte
Rašo — Nora

Gyvenime rodos taip ir yra, 
kad pavasaris tai jaunimas, 
pačiame pumpurėly, kuris, ga
vęs tam tikrą priežiūrą, glo
bą, vėliaus gyvenime išsivysto 
j gražią gėlę, kuria grožimės, 
džiaugiamės. Taip rodė ir p- 
lės Bertha M. Fitzek sekma
dienio koncertas, įvykęs Lyon 
& 1 kuily Beeitai Hali, vidur- 
miestyje, kuriame, tarp kitų 
mokinių, žymią vietą užėmė 
]>-lė Birute Sarpa liūtė, pianis
tė, 1 I metų duktė musų gerai 
žinomo muzikos srytyje dar
buotojo Petro SarpAliaus.

Truputį susivėlinau koncer
tai!, taip kad negirdėjau pir
mo numerio “Overture Mar- 
riage of Figaro,” Mozart, ke
turiomis rankomis, kurio iš
pildyme dalyvavo p-lė Sarpa
liutė. Bet sprendžiant pagal 
darbą, kokį ji ir jos draugė 
parodė savo solo numeriuose, 
tai turbut padarė gerą įžangą 
į programą, kuris po to sekė. 
Neužilgo sulaukėm ir p-lės 
Sarpa liūtės solo numerio, “Ca- 
priceio Briliante”, Mendel- 
ssohn, ir apie musų jauną pia
nistę reikia pasakyti, kad šio 
numerio išpildymu ji parodė, 
jcgei turi įgimtą gabumą mu
zikoje, myli muziką ir dirba 
rimtai. Tą parodė jos techni
ka, ir jos progresu verta lie
tuviams susidomėti ir jį sek
ti. Man pačiai buvo malonu 
matyti, kaip pilnutėlė svetai
nė svetimtaučių publikos nuo
širdžiai priėmė p-!ę Sarpaliutę 
aplodismentais po pirmo jos 
numerio.

Po programų buvo padalin
ti aukso medaliai atsižymėju
siems mokiniams, iš kurių pir
mo laipsnio medalis buvo 
įteiktas p-lei Sarpaliutei.

Roseland
Birželio 5 d. įvyko Lietuvių 

Improvement and Benefit Kliu
bo susirinkimas. Nariu atsi
lankė mažai; nežinia dėl kokios 
priežasties nariai nesilanko į 
susirinkimus.

Atidarius susirinkimą ir pri
ėmus protokolą, sekė raportai. 
Iš jų paaiškėjo, kad sirgo na
rys V. Norkus 11 savaičių. Li-Į 
gonio lankytojai pripažino jį! 
už ligonį. Jam išmokėta pašal
pa. Po to raportavo delegatas iš . 
“nelašistinės” tarybos. Jis save' 
raporte pasigyrė, kad “nefašis-, 
tai” turėjo išvažiavimą pereitą 
sekmadienį. Tas išvažiavimas 
jiems davęs pelno. Kitas dele
gatas raportavo iš iežednievnos 
mainierių šelpimo. Raportą tu-' 
re j o raštišką ar iškarpą iš 
iežednievnos, bet vargas dele
gatui, kad nekaip negalėjo iš 
jo išskaityti; nežinia, ar taip 1 
prastai buvo suredaguotas.

Pasigirsta balsas: “Jei nega-■ 
li perskaityti, tai duok raportą 
iš atminties.” Na ir pradeda.

“Iežednievnos mainierių su
sirinkime Milleris raportavo,1 
kad jisai išsiuntinėjęs 60 laiš-Į 
kų visokioms draugijoms ir 
kuopoms, idant prisidėtų prie1 
šelpimo. . ” Esą, atsišaukę pri- j 
sidėti prie to darbo vienas treČ-1 
dalis draugijų ir kuopų. Tame 
susirinkime nutarę daryti va
jų, atspausdinti blankas au
koms rinkti iežednievnos mai-1 
nieriams. Dar to negana, sako 
iežednievna turinti įsteigusi 
stotį Roselande, į kurią bus pri
statoma drapanos ir šiušiai.

Manau sau, jau iš iežedniev
nos mainierių pasidarė tikri 
lietuviški salaveiŠiai. Kad man 
kas butų sakęs keli metai at-| 
gal, jogei iežednievnos mainie- 

riai taps lietuviški salaveiŠiai, 
tam nebūčiau tikėjęs jokiu bū
du. Bet dabar jų darbai parodo, 
kad jie toki yra.

Po tų raportų maniau, kad 
susirinkimas užsibaigs, bet kas 
tau. Užunaris panorėjo ir ne 
kieno neprašomas perskaitė 
kores|x>ndenciją iš “Naujienų”. 
Nepasakė nė kokiame numery
je buvo parašyta, tik kad ją 
pasirašęs žmogus. Mat, žmogus 
korespondencijoje pusėtinai už
važiavo per nosį iežednievnos 
mainieriams, o tokiam Užuna- 
riui ir Kirkui nepatiko. Supran
tama, kad Žmogus nėra toks 
pataikūnas, kad per korespon
denciją mintimis taikintų į ju
dviejų jausmus, o kad netaiko 
jiemdviem, tai jie susirinkime 
kabinėjasi prie kliubo narių. 
Toks jų elgėsis susirinkime 
kliubui neneša jokios naudos. 
Mat, kaip drąsumo pilni, tai 
nė patys nežino ką daro.

Girdėjęs.

North Side
Išvažiavimas pavyko

A. L. T. Sandaros 23-čia kuo
pa turėjo išvažiavimą į Jeffer- 
sono girias birželio 10 d., kuris 
buvo labai pasekmingas. Publi
kos atsilankė apie pora šimtų 
ypatų ir kuopa turės gražaus 
pelno.

Šiame išvažiavime matėsi ke
li profesionalai, k. t. Dr. Mar
gelis, dail. A. Valda, inž. B. Si- 
mokaitis, o ir vietinių biznierių 
— p. Stropas ir dar vienas ki
tas ir šiaip žymių veikėjų. Prie 
to, Morning Star Pašalp. Kliu
bo didelė grupė narių-kliubiečių 
dalyvavo draugiškame sanda- 
riečių išvažiavime.

Prie progos reikia priminti, 
jog minėto kliubo išvažiavimas 
įvyks ateinantį septintadienj, 
birželio 17 d., toje pačioje vie
toje.

Sandaros 23-čios kuopos su
sirinkimas įvyks šį trečiadienį, 
birž. 13 d., Liuosybės salėje. 
Nariai kviečiami atsilankyti.

Sandarietis.

Vanagaitis išperėjo
Mums žinomas art. ir komp. 

A. Vanagaitis išperėjo naują 
“Margutį”, 'l ai bus trečias nuo 
balandžio mėn. Laukite šią sa
vaitę. Daug įdomybių jame ra
site. “Margutis” su kiekvienu 
numeriu darosi įvairesnis.

Dzimdzių Olšauskas 
Rekorduose

šį mėnesį garsusis dzimdzius 
J. Olšauskas įdainuos rekordų 
vienas ir kartu su redaktorium 
p. A. Vanagaičiu. Susilauksime 
artistiškų ir redaktoriškų re
kordų.

P. Vanagaitis minėjo, kad 
I>orą rekordų padarė geg. mė
nesy būdamas New Yorke, dėl 
Okeh Co. P. Vanagaičio rekor
dai užėmė pirmą vietą rekordų

A A
METINĖS SUKAKTUVĖS

ANTANAS 
KASPARAS

Jau suėjo lygiai metai nuo 
to laiko, kaop persiskyrė su 
šiuo pasauliu musų mylimas 
vyras ir tėvelis, Antanas Kas
paras. Jis mirė birželio, 12,
1927 m., sulaukęs 41 metą am
žiaus, palaidotas birželio 15, 
1927, šv. Kazimiero kapinėse.

Pamaldos, — ekzekvijos ir 
mišios bus subatoj, birželio 16,
1928 m., iš ryto šv. Jurgio 
parapijos bažnyčioj.

Širdingai kviečiame dalyvau
ti pamaldose gimines, draugus 
ir pažystamus.

Ilsėkis ramidi musų mylimas 
Antanai. Lai tau būna lengvi 
šios šalies žemelė.

/ Lieka nuliūdę,
Moteris, Sūnūs ir Tėvas. 

bizny. Nei vieno artisto tiek 
rekordų nėra parduota, kiek 
“Margučio” redaktoriaus.

Redaktorius Vanagaitis 
Tabor Formoj

Praeitą‘savaitę p. Vanagaitis 
viešėjo pas J. J. Bachuną Ta
bor Farmoj. Kartu su juo bu
vo nuvykęs realestatininkas p. 
M. J. Kiras ir pianistas M. Yo- 
zavitas. Pastarieji du jau su
grįžo, 'o “p. redaktorius” su- 
gryš ir vėl viešės. Šiais metais 
Tabor Farmoj laukiama daug 
svečių. Viskas puikiai ištaisy
ta. —X.

Lietuvių Bylos 
Teismuose

Katie Nakutis prieš Charles 
Nakutis, bylos No. B. 163,460, 
Circui Crt., divorsas.

Joseph Nowakowski prieš 
Chicago Surface Lines, bylos 
No. 477858, Superior Crt., by
la dėl $25,000.

John Panouskis prieš Lon- 
don Guarantee & Accident Oo. 
Ltd., bylos No. 477870, Su
perior Crt., byla dėl $1000.

John Madenis prieš Edna 
Madenis, bylos No. B. 163597, 
Circuit Crt., divorsas.

Ben Swarlis prieš Adam 
Wertelka, Wladislowa Wertel- 
ka ir kitus, bylos No. B. 163,- 
601, Circuit Crt., byla dėl no
tos $2461.20.

Elzbieta Vasis prieš Vincent 
Vasis, bylos No. B. 163620, Cir
cuit Crt., divorsas.

Stella Pūkas prieš Wm. Pū
kas ir Albany Prk. National 
Bank, bylos No. 477966, Supe
rior Crt., reikalauja atskiro už
laikymo.

Lillian Lukszys prieš John 
Lukszys, bylos No. B. 163780, 
Circuit Crt., divorsas.

Helen Leventis prieš Andrew 
Leventis, bylos No. 477136, Su
perior Crt., reikalauja atskiro 
užlaikymo.

Anton Bredelis prieš Domi
cėlę Bredelis, bylos No. B. 
163971, divorsas.

William Bardouskis prieš 
Walter ir Vera Sholna, bylos 
No. 478245.

PRANEŠIMAI
Wea$ Side. Nepaprastas išvažia

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

Rengimo Komisija.

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

J. Tamašauskas, seki*.

Chicagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpinės Pašalpos susirinkimas atsi
bus utarninke, 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, rast.
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., 3133 So. Halsted St. 
Tamstų buvimas yra būtinai reika
lingas, nes yra daug svarbią reikalų 
apsvarstymui, draugijos ir narių 
naudai. Nut. rašt. K. Umežis.

Bridgeporto Lietuvių Politikos ir 
Pašalpos Kliubo pusmetinis susirin
kimas įvyks utarninke, 8 vai. vaka
re, birželio 12 d., 1928 m., Lietuviu 
Auditorijos svet., 3133 So. Halsted 
St. Gerbiami draugai malonėkit 
būtinai atsilankyti, kadangi turime 
daug svarbių reikalų nutarti.

Peter Letuks, pirm.
John Grakauakl, nut. rašt.

S. L. A. 343 kuopos Indiana Har- 
bor. Ind. mėnesinis susirinkimas 
įvyks antradienyj, birželio 12 d,. 7 
vai. vakare, Yvanovo svetainėj, 2101 
Brpadvvay. Visi nuriai-ės yra kvie
čiami atsilankyti j susirinkimą, nes 
yra daug svarbių reikalų apsvarsty
ti. Nepamirškit ateiti ir užsimokėti 
mėnesines mokesnis, bukit laiku 
kaip 7 vai. vakare. Vaidyba.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Draugystė Rūtos No. 1, priešpus- 
metlnls susirinkimas atsibus seredoj, 
birželio 13 diena, 7:30 vai. vakare, 
Lietuvių Auditorium name, 3183 So. 
Halsted St. Valdyba.

„ Graboriai

S. D. L ACH A VICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balzamuotojo*
2314 W. 23rd PI. 

Cbi«««o, III.

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

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patamav 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. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

prie grabų išdirby- 
■tės.

OFISAS: 
668 W. 18tb Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St 
rLd. Victory 4088

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

J. F. Eudeikis Komp
z PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Hermitagc Avė, 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Aubum Avė. Tel. Blvd. 3201

Lietuvės Akušerės

Phone Victory 4952 
MRS. A. JARUSH-KAUSHILIAS 

AKUŠERKA 
3252 South Halsted Street

Viršui Universal 
State Bank

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

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės

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

ietų, nuo 6 iki 
vai. vakare.

Akių Gydytojai
Jei abejoji apie savo bkis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETR1ST

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenue 

Ir 805 East 47th ' Street 
Phone Kenvvood 1752 
Praktikuoja 20 metų

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa

si naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O. D

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

Lietuvis Akių Specialistas
3265 So. Halsted St.

, Valandos: nuo 1 iki 8 vakarę 
Nedėlioj nuo 10 iki 1

Lietuviai Daktarai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2160

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

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820

Res., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

Ofiso ir Res. Tel. Boulevara 5913
DR. A. J. BERTASH 

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

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

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
• Gydytojas ir Chirurgas
2201 West 22nd Street

(Cor. Leavitt St.)
Vai.: 1—8 ir 7-8; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė.

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Res. 2359 S. Lęavitt St., Canal 2830
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedalioj pagal sutarti

Kės. 66G0 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS III CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicairo. Iki.

Office Boulevard 7642
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

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

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

Namų telefonas Brunsvvick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Telephone hemlock 0066 
DR. B. J. ROOTH 

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

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

CHICAGO

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, III.

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

Tel. Lufayette 4146 
Valandos

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

Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615 

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

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

5107Tel. Kenwood 
a n d o s 

nuo 9 
nuo 6 

šventadienio

V a 1

apart

iki 
iki 
ir

11 vai. ryte;
8 vai. vakare 
ketvirtadieniu

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 So. Loomis Street 

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

Telefonas Canal 1912 
Reaidence Tel. Fairfax 6358

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

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

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

arti 31 st Street
Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vakare 
Nedėliomis 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 vakaro uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette 
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 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 metai 

, Ofisas
4729 South Ashland AveM 2 lubos

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 26 
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 ii 

nuo 6 iki 7:80 vai. vakare
Tel, Dieną: Canal 8110 

Naktį So- Shore 2238, Blvd. 6488

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS

/ Miesto Ofisas
127 N. Dearborn St., Rooin 1111 

Telefonas Central 4411
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted St.

Tel. Boulevard 1310
Vai.: Nuo 6 iki r8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
8241 South Halsted St. 

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

Pėtnyčios

IohnICborden
(John Ragdžiunas Borden)
Lietuvis advokatas

105 Wcst Adams St. Room 2117 
Telephone Randolph 6727

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

Namų Telefonas Republic 9666

KrJURGELIONfs- 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St. 
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa 
skyrimo telefonu '

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St. 

Arti 1 jeavitt St. 
'Telefonas Canal 2552

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

Nedėlioj nuo 11 rvtn ikj 1 v. p. p

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 VVrst Washington Street 

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

Namų Tel.: Įlydė Purk 3395

Miscellaneous
_____________ Įvairus_____________

LIETUVIŲ ATYDAI.
Pavasariui ir vasarai ba dykit cream- 
earth soil ant savo žolės ir kvietkų. 
$5 jardui arba $1.75 bušeliui. Taip
gi krūmeliai. Reikalaukit veltui kny
gutės: kaip užlaikyti daržą.
01*1'0 W1TTBOLD NURSERY
0755 Lolita Avė. Palisade 5220-2172

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

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

taisymą namo? Jei taip, tai susiži- 
nokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, įskaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskį 
įmokėti, kitus į du metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė. 

Bershire 1821 
MR. PARIS

MUFUOJAM visokius rakandus ir 
pianus ir visokius mažiausius orde
rius padarau. Taipgi anglis vežu. 
Patarnavimas užtikrintas.

GEORGE BROTTS
3500 So. Union Avė.

Phone Boulevard 3787

BALTA maleva $1.50 galionui. 
Roleliai stogų dengimui, $2 roleliui, 
naujas U arklio jėgos motoras $7. 
Ruda maleva 85c. galionui, virvės 
8c. svarui.

2553 W. Madison St.

NIKELIAVIMAS, automobilių da
lis, viską padarome kaip naują, J. 
Orient, 3701 S. Halsted St. Phone 
Yards 3920.

Business Service
_______ BdznioPataraaviMąas

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Uilai- 
kom maleva, popierą, stiklus ir t. t. 

3149 So. Halsted St
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS, S*v.

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

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

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

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

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

Cementinis Darbas
Visokios' rųšies. Pamatai, cemen

tiniai bloksai, namų pakėlimas, 
skiepų grindys, garažai ir visokis 
pertaisymas. Specialės kainos tik 
dėl 30 dienų. Jei norite, lengvais 
išmokėjimais. Atsišaukit arba ra
šykit. Dykai apskaitliavimas.

MR. A. CLOVE
920 N. Mozart St.

Brunsvvick 7354

2 METAMAS IŠMOKĖJIMUI 
NIEKO NEREIK ĮMOKĖTI 

Moderniškas plumbingas ir karšto 
vandens apšildymas įvedamas nupi- 
gihtomis 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 0678-8904

10% PIGIAU UŽ VISA DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apstait- 
liavimas. Kedzie 5111.

SKOLŲ IŠKOLEKTAVIMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL CLA1MS 
SERVICE BUREAU

Room 301 
1G3 W. Washington 

Main 4020

ATPIGINIMAS, 
už garažus, $10 įmokėti, 2 metam 
išmoKėjimui, porciai sun parlorai. 
Cementinis darbas visokios rųšies. 
Pakeliam namus, dedam pamatus, 
šalytakius.

F. TAYLOR, 
Spaulding 6432.

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

Mes atgausime juos per 
“garnishtnent” teismą. < įsteig
ta 1912 — 16 metų patyrimo. 
Kolektavimus, be mokesčiu. 
Patarimas dykai.

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

3403 S. Michigan Avė.
Victory 4126 

(Contiued on page G)



6 NAUJIENOS, Chicago, m. ' Antradienis, birž. 12, 1928
111 ■■ ,-hL-,i, ■. . ■ ........................................■ .■ .'■■■'t - ''•■■■................................. ' ...........■ ....... Į------------- -----  -------- -------------------------T- .............. -------------------------------------------------------------------------------------- . .■- ■■■ ----------

CLASS1FIED A D V E R. T I S E M E N T S
Financial

Finanaai-Paakolos
Business Service

Biznio Patarnavimas
(Continued from page 5) PASKOLINSIM nuo $5$ iki $300

--------- ;------- -—- -ir-^tr-r už 2H nuošimčio ir lengvais išmokė- 
NIEKO neįmokėti, 5 metams, jš;IJimais. Paskolas suteikiam ( 24 vai. 

mokėjimui. Mūriniai ir mediniai Be jokio komišino.
bungalow, vasarnamiai, garažai, pri- g. OSGOOD
budavojimai, viškai, porčiai, pakėli- ’ ’
mas namų, cementiniai pamatai, ša- ,2231 West Dmsion ^St^^upstairs 
lytakiai, stogų dengėjai, malevotojai, 
Štanton Construction Co., 6347 So. 
Western av.: Hemock 2636, or 3528 
Lincon av.: Buckingham 7518 or 134 
N. l4iSal)e: Randolph 1187.

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA njergina arba mo
teris dirbti trumpas valandas lunch 
ruimy. Turi mokėti anglų kalbą. 
634 W. 59th St.

Tel. Annitage 1199 Help VVanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

Autoftiobilc*
BIRŽELIO BARGENAI

50 karų pasirinkimui, vist garantuoti. 
(’a<lllla<’al, Hiilekai, Nagh'al, Hudaon'al, 
K*«ex'ai, Chovrolet’ai ir daugeli* kitu, la
bai pigiomis kainomis. Matyklt p. Lapai
ti, Mgr. McDERMOTT MOTOR SALES, 
713(1 8o. ll.ilstod St.. Trlanglo (1330

Farms For Sale
Ūkiai Pardhvimui

KELETAS FARMŲ

MKS DAROME pirmų morgičių paakola* 
nuo $1000 ir dauginu, ui geru* Kėni Estate 
greitas patarnavimas, Bhlg. & Loan Amoc. 

‘ Tavo r 2. laiko susirinkimus kiekvienų so- 
rėdą Siame ofise.

ACORN BOILED REPĄ IR CO. i
Taisymas boilerių ir karšto van-; 

dens šildytuvu. . Suvirinimas ir at-1 
kirpimas. Visokios rūšies paipų 
darbas. Dykai apskaitliavimas. 
Reikia lietuvių panlavinėtojų.

4435 S. Union Avė.
Yartls 3883.

Manio ofise.
KONRAD RICKER, 

2458 S. St. Louis Avė., 
N. W. comer 2fith St.

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

BE KOMISO
Mažos Paskolos 

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

1647 W. 47 St.

SALESMES IR SALESWOMEN
Del aukštos rųšies real 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 Floor

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI soft drink paror. 
Geroj vietoj, ilgas lysas. Pigi renda. 
8352 So. Morgan St.

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

Furnished Rooms

Financial
Finansai-Paskoloi*

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

Telephone Victory 0562
Daro paskolas ant 

1-mo Ir 2-ro MorgeČio 
Valandos nuo 4 iki 9 kas 

vakaras

Ar Jum Reikalingi 
Pinigai?

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

HELBERG BROS.
Rohm 607

RENDAI kambarys merginai ar
ba vaikinui be valgio. Gražioj vie
toj. Gerai gyvensil. 3347 S. Eme- 
raid Avė. <

PARDAVIMUI grosernė ir ken- 
džių krautuvė, priešais mokyklą. 
Geras, pelningas biznis, arba mainy
siu j bungalow. 1505 So. 49th Ct. 
Cicero, III.

RENDON kambarys dėl vaikino, 
blaivo ir švaraus apsiėjimo, prie 
blaivios šeimynos, Marųuette Manor 
apielinkej. 6723 S. Maplevvood Avė. 
Tel. Republic 7129, 2 lubos.

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

1. —35 nkrai žemės vaisiais apso
dintos, šalę golfo lauko, strytka
ris bėga pro šalj. Cemento kelias, 
elektra, viena barnė, mažas namu
kas ir dar keli budinkai. 5 akrai 
grėpsų (vynuogių), 10 akrų obuo
lių, 1 akras raudonų aviečių, 1 — 
juodų aviečių, 5 akrai Alfalfos ir tt. 
Su gyvuliais ir padargais, kaip no
rite. Kaina 12,000 dol. be gyvulių, 
(mokėjimas 4,000 dol.

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

Musical Instrumento
Muzikos Instrumentai

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

6621 S. Richnond St. 
2nd floor

SOFT DRINK VARLORIS parda
vimui. Ilgas lysfts, 6101 So. Racine 
Avė.

PARDAVIMUI pusė barbemes, 
pigiai, 2404 W. 46th PI. prie West- 
ern Avė.

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imame legali nuošim
ti. Pinigus gausite f 12 valandų. 
Industrial Loan Service

192 N. Clark St.

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Ava

MES UŽMOKSIME JŪSŲ TAKSUS 
i A*ei>mentu<« ir kitan bilan permodellojame, 
I iki 24 ničnenių dėl lAmokčjltno atgal. Taip- 
I gi 2 tr 3 morgičiai.

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

Randolph 3802 y

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

PARDAVIMUI grosemė ir deli- 
katessen geroj vietoj, biznis‘pelnin
gas. Turiu greitai parduoti už pir
mą teisingą pasiūlymą, 8049 Vincen- 
nes Avė. Tel Vincennes 8831.

Paskolos suteikiama 
i vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

ONTERNATIONAL'
ONVESTMENT 
CORPORATBON

Kapitalas $500,000.00

Personai
Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vai zbož enki lai, 

nrrights. Rašyk šiandie, 
reikalai* kreipkitės prie manęs 
S linu užaitikėjimu. Teisingas 
Ireitaa patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

28*0 W. Chicago Avė. 
Dept. 7 

Chicago. m.

Copy- 
Patentų 

•u 
ir

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

Tčnnitnlnc MOKINKIS ANT PARDAVĖJOis.apiiaias Mums reikia lietuviškai kalbančių
ooaa o TZ J • A 1 Selesinanų, kurie turi noro išsimo- oov4 bO. iyCUZIC A ve. kinti pardavinėjimo sulyg moaemiš-
Tel. Lafayette 6738-6716

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės pas 
M. J. KIRAS, 
8835 So. Halsted St.

komis metodomis. Nėra reikalo tu
rėti tam patyrimo, visko ko jums 
reikia tai pasiryžimo, noro ir suge
bėjimo mokintis. Šis mokymas turi 
didelės svarbos kiekvienam, kas turi 
noro pasiekti ko nors geresnio. Čia 

; jus pasieksit, ir tuo pačiu laiku jums 
yra proga dirbti praktiškai atstovau
jant Chevrolet, Amerikos labiausia 
perkamą karą.

Ateik ir atsinešk šį skelbimą! 
CHEVROLET DEALERS ASS.

Room 301 Gossard Bldg.
108 E. Ohio St.

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

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

REIKIA salesmanų prie anglių, 
South Side, komiso pagrindais, pil
na arba dalj laiko. Pasimatykit su 
Mr. Doyle, 5842* So. Robey, Tel. 
Republic 5900

PERKAME

Lietuvos Paskolos Bonus
Mokame

Augščiausias kainas
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

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

STAK LOAN & MORTGAGE 
COMPANY

30 N. Dearborn St. 
Room 814

AUTOMOBILIŲ 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 BROADWAY

J IEŠKĄ U senyvo žiąogaus už ja- 
nitorj, prie biznio, 1464 Indiana Avė.

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES darome 2 morgičius ant 

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

WINTON AND NARTEN 
6829 S. Halsted St.

REIKALINGAS darbininkas prie 
ūkės darbo, atlyginimas toksai, pa
tyrusiam $10.0.0, nepatyrusiam ma
žiau. Del platesnių /žinių kreipkitės 
šiuo adresu: Joe. Zubriski, Goodman, 
Wis.

MORGIČIAI
Skolinu pinigus apt nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi
čius.

JUSTIN MACKTEWICH 
2342 So. Leavitt St.

Phone Canal 1678

REIKALINGAS senyvas žmogus 
pagelbėti prie janitoriaus; duosiu 
iragyvenimą ir primokėsiu. Atsišau- 
cit- laišku j Naujienas, ,Box 1083. 
įžymėdami savo telefoną.

REIKALINGAS geras barbens 
dirbti, ar ant lengvo išmokesčio 
pirkti shopą. Atsišaukit j Naujienų 
ofisą, Box 1084.

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

CENTRAL FINANCE CO. 
Room 514, 

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

- REIKALINGAS vaikinas arba ve
dęs žmogus i restauraną už veite- 
rj. Norima, kad butu biskj patyręs 
apie veiterio darbą. Atsišaukit tuo
jau. Universal Restaurant, 750 W. 
31 St.

REIKIA patyrusio shearmeno ir 
pagelbininko, gera mokestis. Apex 
Iron & Metai Co., 4000 Wentworth 
Avė.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

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

SCHWARTZ BROS. STORAGE 
640 E. 61 st Street

PARSIDUODA saliuno biznis su 
visais rakandais ir jeigu kam tinka 
ir su namu. 1464 Indiana Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė, puikiai įrengtą, elektriškos ma
šinos. Turiu tris krautuves ir ukj 
Indiana valstijoj, hegaliu viską tin
kamai auprupinti arba mainysiu j 
mažą namą. Agentai tegul neatsi
šaukia.

Savininkas,,
3423 So. Morgan St.

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

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

BISKĮ VARTOTI 
puiku* mohair seklyčios setas 

Friose seklyčios setas ...... . .........
Grafus wainut miegruimio setas 
4 Arnotų walnut miegruimio

$(ia.5o
$87.50
$55.60

...................................... $88.50
$550 Puiku* walnut valgomo kambario

$44.60
$68.50
$22.60
$34.50

$8.50

$36(1
$400
$260
$600

wtap .......................... ........................
L__ _______ _____  ______  ________

netaH ........................    l
$150 Gražus valnus valdomo katnba-

bario setas .........................................  l
$75. 11x12 VVilton kaurai .........    I
$125. 9x12 stori VVilton kaurai ......... I
$25, 5 žinotų pusryčiams setas ____

Available Fireproof Storage
7728-32 Stony Island Avė

Atdara katile iki 10 vai. vakare.
Nedčlioj iki 0.

fs SANDELIO IŠPARDAVIMAS NAUJŲ 
IR SENU RAKANDŲ

$30.000 vertčH naujų rakandų ir kaurų 
turi būt lAparduota labai pigiai 

4 kambarių, verti $1000 
4 kambarių, verti $2000
$2000 Mohair Frieze seklyčioa Ketau
$450 Frieze HeklyčioH setas ...........
$150 rieAutiniH valgomo kamb. setas 
$185 5 šmotų walnut miegruimio setas 
t'oxsveii krčslai. kaurai visokios rųšies.

5 šmotų pusryčiams setas 
Klauskit Mr. Varmei 
COLLINS STORAGE 

6114 Madison St.
Atdara vakarais iki 11, nedčlioj iki

$2I»5
....... $475

.. $88
$145 
$55 

i $88
$10

6

BANKRUTO STAKAS NAUJAS 
IR VARTOTAS

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

PARMOUNT STORAGE, 
7301 Greenvvood Av. Dorchester 1800

PARDAVIUMI penisular gasinis 
pečius, didelė pastatoma liampa, 
dridge liampa, ant stalo pastatoma 
liampa, visos trys $15, arba sky
rium' parduosiu. De Lux springsai 
ir lova $10, valgomo kambario se
tas ,$15. Vanity dreseris, porcelinis 
stalas

2903 Emerald Avė., (Cottage)

Sewing Machines
Siuvamos Mašinos

1000 SIUVAMŲ MAŠINŲ ATIDUO
DAMA JUSU PASIŪLYTA KAINA 

Singer. Wnite ir visokių išdirbis- 
čių elektrinių ir kojomis sukamų 
siuvimui mašinų, praktiškai jūsų 
kajna. Šios yra išmainytos i 
msa NEW HOME ELECTRIC

inų, praktiškai ji 
ra išmainytos į žino- 

________  _____ _ siuvi
mui mašinas. New Home dirbtuvės 
skyriai: 4463 Broadvvay, 6521 So. 
Halsted St., 4714 Irving Park Blvd. 
ir 554 Washington St., Gary, Ind.

Automobiles
NAUJI STUDEBAKER

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

MILDA AUTO SALES
W. Slst St., Tel. Victory 169? 
KURAITIS ir A. KAsfUUS

Savininkai

806 
D.

TURI PAMATYT — tada kalbėti. 
Parsiduoda bučemė, daro nuo $500 
iki $600 biznio j savaitę. Kaina 
$1500. Turi įmokėti $500 cash, 712 
E. 45 St.

RARBERNĖ ant pardavimo arba 
rendavojimui, balti krėslai. Atsišau
kite trumpu laiku, 2917 W. 38th St.

ČIA SUSTOK IR APMISLYK.
Pardavimui 

biznis, 
7115 
mažu 
gičių.

refreshment stand 
su žeme arba vienas biznis, 

Archer Avė. Parduosiu su 
jmokėjimu; jpainysiu ant mor- 
Atsišaukit.

PAUL DAUBARAS
6500 Evans Avė.

Tel. Hyde Park 7784

Exchange—-Mainai
KĄ TURITE MAINYMUI?

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

A. GRIGAS
3114 So. Halsted Street

Tel. Victory 4898

Farms For Šalę
Ūkiai Pardavimui

FARMOŠ, virš 100 akrų, skersai 
kelio 
lio.

nuo $3,00Q,000 (enktynių ke- 
Specialė kaina, $1,050 už akrą. 
ARLINGTON HEIGHTS

RE A LT Y CO.
Artlington Heights, III. 

Tel. 316

MICHIGAN VALSTIJOJ 
TIKRAS BARGENAS 

100 akrų javų auginimo ir pieninin
kystės farma, 6 kambarių stuba, 
mūriniu pamatu, “carbide” šviesos, 
vištininkas, garažas, komams san
dėlis, kiaulininkas, barnė, sailo, 16 
akrų alfalfos, 12 akrų avižų, 45 ak
rai dėl komų, 4 akrai dėl bulvių, 2 
akrai dėl agurkų, 6 akrai doržo- 
vėms, 17 akrų miško ir ganyklos, 
upė bėga per kampą farmos, 5 my
lios j vakarus nuo Diamoncį ežero, 6 
mylios j vakarus nuo Niles, Mich., 
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.

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

749 Broadvvay.
GARY, INDIANA

MODERNIŠKA 210 AKRŲ PIE
NININKYSTES FARMA

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

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

Phone 364

bargenas už

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

Aš ŽINAU pigiai gerų farmų ant 
pardavimo, taipgi yra visokių farmų. 
Kurie nori mainyti ant namų, pirk
ti ar mainyti, meldžiu kreiptis pas 
manę, Joe Geryba, Scottville, Mich.

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

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

5. —Rezortas (vakacijų vieta) iš
54 akrų žemės, ant upės kranto, 9 
skylių golfo laukas, daug vaisme
džių ir visokių uogų dėl svečių. 
Vandentraukis visuose kambariuose 
su šiltu ir šaltu vandeniu. Geso 
virtuvė. Namas 25 kambariu kaipo 
hotelis, 17 namukų (cottage) su 1 
ir iki 4 kambarių, gonkos ir visi 
patogumai. Garažius 12 automobi
lių. Valęomasis kambarys talpina 
130 žmonių prie stalo, prie jo vir
tuvė ir kambariai patarnautojams, 
virėjams etc... Puiki apielinkė. Par- 
J--s--------- 1   t. lo
voms, pečiais, indais, golfo laukui 
reikalingais Įrankiais. Arti gelžke- 
lio, strytkaris čia pat stoja. Reika
laukite fotografijų.

Kaina tik 70,000 dolerių. Biznis 
išdirbtas.

Real Estate For Sale
_____ N a ma Ii • žem ė Pa rda y i m ui

TIKTAI BARGENAI
1. — Kas jinškote gero bizniavo 

namo, tai čia yra dėl jūsų pasirin
kimo, cash ar mainyti, 2 namai ant 
Archer Avė. 2 namai ant Cicero Avė. 
Cicerus mieste. Visi namai turi di
deles krautuves ir 6 kambarius vir
šuj su ofisais dėl daktarų.

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

8. — 6 kamb. muro rezidencija 
baigiama biidavoti, geroj vietoj, mai
nys ant biznio ar loto.

4. — 6 kamb. vasarnamis su 10 
lotų, VVoodboro, Wis. Kas myli pra
leisti vasarą ant ežero kranto ir sa
vo name, nusipirk it šitą gražią vietą.

5. — Gasolino stotis ir garadžius 
su dideliu sHbw ruimiu dėl pardavi
nėjimo automobilių. Už cash, mai
nys arba ant rendos, ir aklas pama
tys, kad tenai galima padaryti pini
gų.

STANKO & CO.
5076 Archer Avė.
Lafayette 6036

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

Savininkes
6343 So. Mozart St.

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

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 greit, 
, tikras bargenas. ,
I šaukit savininką.

Fairfax 9100
lama su visu įrengimu k. t. lo- 
■ pečiais, indais, golfo

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

Real Estate Fof Sale
Namai-žcmė Pardavimui

NAUJAS mūrinis namas 2 augštų 
po 6 kambarius, moderniškas, garu 
šildomas, parduosiu arba mainysiu j 
lotą arba biznj. Savininkas, 6101 S. 
Racine Avė.

o

KLAUSYKIT!
Kam jus bureikalo mokat 

rendą ?
Jus tik už mažą įmokėjimą, 
kitus taip kaip rendą, galite

įsigyti nuosavą namą 
kiaušį hungalow CJiicagoj, 
puikiausiais moderniškais 
togumais.

Arba rašykit.
Kuponas 

CABLSON OONSTRUCTION 
COMPANY

10826 S. Talman Avė.
Beverly 9407

Vardas .....................................
Adresas
Telefonas

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Patarimas Publikai!
Ar žinai, kad su pirkimu, mainy

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

V1SADC3 yra patartina kriep- 
tiei pas

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

Boulvard 0611-0774
JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 
KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS.

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

6409 So. Kedzie Avenue

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

WALTER J. PAUL

mai-

6601 S. Westem Republic 4170
3236 W. 55th St. Heinlock 238?

NORIU PARDUOTI už “Cash” 
arba mainysiu į nebrangų dviejų fla
tų namą arba bungalow savo 4-ris 
lotus. 2 lotai randasi prie 58-tos gat
ves ir Sd. 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 
\ve., vienas blokas nuo Marųuette 
Parko ir 2 .blokai nuo Crawford Avė. 
Yra vanduo ir šaligatviai ištaisyti. 
Visi lotai po 30 pėdų. Kreipkitės: 
“Naujienos”, klauskite J. Mickevi
čius.

pui- 
sū

pa-

SPECIAL parduosiu 214 pagyve- 
nmo medini namą, lietuvių apgyven
ta. Bargenas, išvažiuoju j kitą mie
stą. 1427 So. 49 Ct., Cicero, III.

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

BARGE- 
;ARBA

namas su

C. P. SUROMSKIO
NAI PARDAVIMUI 

MAINYMUI
3 pagyvenimų mūrinis

visais įtaisymais, kaina $7,000. Savi
ninkas mainys ant bile kokio biznio 
arba lotų.

4 pagyvenimų mūrinis bizni&vas 
namas ant kampinio loto, tinka bi
le kokiam bizniui, Įmokėti $1,500, sa
vininkas mainys ant farmos arba 
loto.

4 pagyvenimų namas išsimaino 
ant namo mažame miestelyj, nepai
sant kiek toli nuo Chicagos.

2 lotų, savininkas mainys ant bi
le kokio namo arba biznio.

Gasolino stotis parsiduoda
išsimaino, geras pelningas bižnis.

C. P. SUROMSKIS CO.
REAL ESTATE

3352 South Halsted St.
s Chicago, III.

Tel. Yards 6751

arba

$500 ĮMOKĖTI 
pastatysim anty jūsų loto 

Bungalows .............. $6,950
2 flatis .................  $11,900
3 flatis ................... $15,875
6 flatis ................... $30,000

Moderniški naujos mados.
Budavotojas FRANK LYNN„ 

5944 N. Rockwell St. Edgevvater 1930

Mes
Mūrinis 
Mūrinis 
Mūrinis 
Mūrinis

BUNGALOWS
Mes dar turime labai gerai pasta

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

H. F. Ritter and Co.
757 \V. North Avenue i 

Kampas Halsted — 2nd floor 
arba telefonuokit Mohawk 3395

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

barių, 2 karų garažas, nudaromo* lovo*, 
garu dildomas, viskas lArcnduota, kaina 
$32,000 kiekvienas, cash $5,000.

3725-27 W. GRAND AVĖ.
Nauja* narna*. kt> tik užbaigta*. 10-4 Ir 

3-3 kambariu*. 2 krautuvė*, 4 karų muri
ni* garažu*, kaina $76.000, caah $16,000.

N. E. KAMPAS KEELER IR 
CRYSTAL AVĖS.

Nauji namai, po 4 kambariu* flatal, už- 
daromomia lovomis, viską* ižrenduota, kai
na 5>37.O<xrr casb 55,000.

• J. MONTENEGRO BLDR. 
Spauldlng 1013

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

J. Namon, |
2418 W. Marųuette Rd., 

Phone Prospect 8678 
Chicago, III.

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

SULLIVAN AND CASEY 
7221 S. Halsted St. 

Triangle 1606

$5 ĮMOKĖJUS, KITUS Į
5 METUS

Statom mūrinius ir medinius na
mus, garažus, porčius, pakeliam na
mus, pertaisom, remontuojam, įdė
liam cementines grindis, šalytakius, 
tlengiam stogus, malevojam, pleiste- 
i-iuojam, dedam plumbingą, visas dar
bas garantuoats.

AJAX CONSTR. CO.

NAMAS IR EKSTRA PINIGŲ 
$750 CASH .

Kitus pagal kontraktą po $65 į 
menesį, įskaitant 6%. šį gražų, 3 
aukštų namą galit gauti už $8,000, 
5-6-6 kambarių. Yra elektra, mo
derniškas plumbingas, pečium šildo
mas, mūrinis ir medinis, gerame 
stovyje. Didžiausia bargenas mies
te. Atsišaukit tuojau, kol dar ne
vėlu. Pasimatykit su Mr. Scherer.

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

Drexel 1800

PARDAVIMAI
Naujas 6 pagyvenimų namas, 4 

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

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

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

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

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

Pardavimui bizniavas namas, Sto
ras, pagyvenimas 4 kambarių, prie 
Storo ir 5 kambariu flatas viršui, na
mas tinkantis visokiam bizniui. Biz- 
niava 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 
pabudavosime kokis tik tamstom pa
tiks.

JOKANTAS BROS. 
4138 Archer Avė.

Tel. Lafayette 7674

Didysis ofisas
2206 Milwaukee Avė., 
Phone Brunswick 4707

South Side Skyrius 
4034 Archer Avė.

Lafayette 6719

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

PORTAGE PARK
Pardavimui 6 kambarių rezidenci

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

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

DR. VALLELY, 
4750 Sheridan Road 

Sunnyside 5879
GERA PROGA

2-5 kambarių medinis namas, lo- 
lolas 34x125, karštu vandeniu Šil
domas, randasi Roselande, parduo
siu ar mainysiu j lotus, bungalovv, 
arba bile kokį biznį, bile kur.

KELPŠAS,
2419 W. 69 St.

Tel. Hemlock 8099

AUKSO PROGA

Parduosiu arba mainysiu savo 
bizniavą namą su saliunu, ant gero 
2 fatų Southsidėj. Biznieriai nau
dokitės.

PETER VAIČAITIS, 
Lafayette 6036 "


