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Nacionalistai užtik-1 klos audros
nna apsaugą sve-!
timšaliams Pekine ! — "S. “

. . los padarė. Brudno miestely
I Siaurės sostinę atvyko aitrus, pMkl|n.,s užnu|Sf vil motc. 

komunistų prieSas. generolas rijm it. <|(| vui|u| ()(lok. kaj. 
Cunhse. su 2.000 savo leib- • llle> kur potvynis nunešė dvy- 
gvardijos. liks, namų, tiys vaikai prigė-

rė. VieličkiM, netoli nuo Lie- 
PEKINAS, Kinai, birž. 14. Įtuvęs sienos, nudegė dideli plo-

1 degraJ inis susisiekimas, ku- įaj gilios, žaibu padegtos, 
ris nuo birželio 7 dienos buvo i 
nutrauktas, jau, tapo atsteig- 
tas, taipjau atsteigiamas susi-. 
siekimas geležinkeliais. Karo į 
padėtis Pekine žymiai paleng
vinta.

Gen. Jen Hsišan, kurio ka
riuomenė užėmė ir Tientsiną, 
atlankė svetimų valstybių k- 
gacijas ir užtikrino pasiunti
nius, kad svetimšaliams negre-

Sovietų deržimordos 
prašoka cariškius

Arba kaip* uolus sovietininkai 
pat davinėja žmonėms vald
žios paskalos bonus

BERLYNAS, birž. 14. — 
?.]. — “Emes” paskelbia ei-
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Tientsine nugalabinta 
20 plėšikų

TIENTSlNAS, Kinai, birž. 
14. šansi provincijos karo 
vado, gen. Fu Tsoji, įsakymu, 
šiandie 'lientsine buvo nužu
dyti dvidešimt plėšikų.

Praeitą naktį bandos plėši
kų buvo labai įsismarkavusios 
ir daugely vietų įvyko aštrių 
susikirtimų su policija. Kau
tynėse daug buvo užmuštų ir 
sužeistų.

! Tegu sau myluojasi, 
tai dagi miela

Taip pareiškė Paryžiaus pre
fektas, atsakydamas j pro
testą prieš “nemoralybę gat
vėse”

Mussolini reikalauja 
iš Jugoslavijos at

lyginimo
BELGRADAS, Jugoslavija, 

birž. 14. Italijos premjeras 
Mussolini atsiuntė antrą notą 
Jugoslavijai, reikalaudamas at
lyginimo už atsikartojusį Ju
goslavų užpuolimą Italijos kon
sulato Sebąnike ir bombardavi
mą akmenimis konsulato valdi
ninkų.

Iš Darbo Lauko

lę faktų, kaip sovietų Rusijos 
valdininkai pardavinėja žmo

nėms valstybės paskolos bonus., .
Be kita, “Emes” paduoda ši- Stintos taip tirštai ima plaukti, kad Buelah miestelėnai, susirinkę ties upeliu, žibintuvais pasi 
tokį atsilikimą Kuzmino mie-1 šviesdami, tiesiai viedrais žuveles semia. > - /f
stelę, šepetovo apskrity. !___  ..._________________________________________

Gaudymas žuvių, mažųjų stintų, pavasario naktį, kai jos milionais pakyla plaukti iš Crystal Lake 
ežero į Cold Creek upelį neršti. Cold Creek upelis teka pro Beulah miestelį, Michigano valstijoj.

apsigyventi 
diplomatai 

kad

siąs nė joks pavojus. Pekinui 
ir Tientsinui jis paskyrė tam 
tikrus užsienio reikalų komisa
rus.

Nacionalistų manifesto, ku
riuo reikalaujama, kad sveti
mos valstybės tuojau ištrauk
tų savo ginkluotas jėgas iš Ki
nų žemės ir įspėjama, kad prie
šingą atvejį svetimšaliams bu
sią atimtos teisės 
Kinijos viduriuose,
rimtai neima. Jie mano, 
tas manifestas išleistas tik dėl 
akių patiems kiniečiams.

Gen. Pei Čunhse, komunistų 
rykštė, kuris Šanchajuj ir Han-1 
kove nugalabijo arti < 
tūkstančių tariamų “raudonų
jų”, atvyko į Pekiną su 2,000: 
Hunano kareivių, 
leibgvardija, ir 
Jang Ju Ting rūmuose. Jis pa- į m 
skelbė, kad į Pekino ir Tientsi- 
no sritis jis pargalrensiąs 120,- 
000 savo kariuomenės iš Kuang- 
si ir Hunano provincijų, taip 
kad nacionalistų jėgų šiame 
distrikte bus tada daugiau kaip 
500,000 kareivių.

Virtos sovieto pirmininkas, Į 
Piotr Gavriliuk, norėjo gerai I 
pasižymėti paskolos bonų par
davinėjime, bet kad tai ne per
daug 
versti 
pirkti 
dus,

ėmė 
ypač

sekėsi, jis ėmė smurtu 
žmones, ypač žydus, 

bonus. Taip, keturis Žy- S. Alexander 
kurie teisinosi, kad jie 

įsą. visiški beturčiai ir netu- 
li iš ko bonų pirkti, Gavriliuk

i Gloria Svvanson kalti
nama dėl žandų taš- 

kymo
NEW YORKAS, birž. 14.

Cohen, teismo 
tornautojas, įnešė bylą prieš 
žinomą filmų aktorę, Glorią 
Svvanson, reikalaudamas iš jos

1 liepė uždaryti tamsiame kam- $25,000 už ištaškymą, jam žan-
bary ir ten ėmė žiauriai juos 

( ye)l- i kankinti, grūmodamas dagi su
šaudyti, jei jie busią užsispy-1 
rę ir nepirksiu bonų.

1X4 šitokių Gavriliuko smur- 
11<> žygių skųstis, žinoma, nie- 
__i nepasiskųsi, ir sovieto 
smurtininkas pasilieka toliau 
šeimininkauti.

kaip savo 
apsigyveno

dų.
Cohen sako, kad kai prieš 

porą metų jis nuėjęs į aktorės 
{namus įteikti jai teismo pa- 

į1“ Į šaukimą prisistatyti teismui, 
" iGloria Swauson, vietoj priimti 

dokumentą, staiga abiem ran
kom ėmus taškyti jam žandus.

Australijos darbi 
ninku vadas su

imtas

Banko valdininkė kalti
nam dėl pavogimo 

$6,870

“Naujienų” Bendro 
ves Direkcija

VAKAR IŠRINKTA ŠĖRININ- 
KŲ SUSIRINKIME:

J. šmotelis, A. žymontas P« 
Galskis, A. Rypkevičius, C. M. 
August, P. Grigaitis, N. Gugis, 
J. Mickevičius, K. Gugis,
Miiler, A. Lekavičius, B. Si mo
kantis ir A. Davidonis M. D.

P.
I

Rasputino duktė ieško 
$1,000,000 už tėvo 

nugalabijimą

SYDNEY, Australija, birž. ( 
14. Policija suėmė J. S. Gar-: 
deną, Naujosios Pietų Valijos i 
Amatų ir Darbo tarybos sek-1 
retorių. Jį kaltina dėl baugi-' 
nimų ryšy su Australijos pa-| 
kraščių laivų virėjų streiku.

Garden 
vardas kol kas laikomas slap-g darbo 
ty, padovanojo Virginijos 
versitetui šešis milionus 
rių. 'Po labdario vardas 
siąs vėliau paskelbtas.

Dovanojo Virginijos 
Universitetui 

$6,000,000
OHABLOTTESVILLE, Va., 

birž. 14. — Vienas “lojalus ir 
pasišventęs alumnas,” kurio

l’ni- j 
dole-

bu-

esąs *
unijos

naują taktiką.

pa-Nebrasko tornadas 
darė $1,000,000 žalos

birž. 14. —
su- j 

kaip šimtą

McCOOK, Nei;
Siautus čia baisi audra 
griovusi daugiau 
namų ir sužeidusi dvejelą de-.
šimčių žmonių, kaip apskai
čiuoja, yra padarius žalos ben
drai apie vieną milioną dolc 
rių.

pasakęs, kad 
pavartosiančios 
Jos pasirupin- 

laivuose unijis-
tus, nors juose virėjai tebe-i 
butų “skebai” (streiklaužiai). 
Tą atvejį, sakęs Garden, van
duo esąs šlapias ir jūrės gilios, 
o

BOSTON, Mass., birž.
Miss Frances Burnham, 

ina Massachusetts valstijoj 
leriškė banko iždininkė, per 41 

i metus tarnavusi YVorking- 
mcn’s Cooperative bankui, kal
tinama dėl pavogimo $6,870 
to banko pinigų, o taipjau dėl 
klastavimo knygų.

Sako, kad knygų revizija pa
rodžius daugiau kaip $20,000 
nepriteklio. Miss Burnham kal
ta neprisipažįsta.

mo-

52,440 civilių nori lavin
tis kareivybės

negyvieji tyli.

Republikonų mugė
[Kaip apie ją reportuoja 

Will Rogers]

Mo
14. — Dabar visų galvos, ga
lima sakyt, užpildytos republi- 
konišku applesauce, lx-t rųan 
regis, kad vis tik yra dar li
kę pakankamai sveiko proto 
žmonėse Meksikos aviatoriui 

SAN'I'IAGO, Čilė, birž. 11., Carranzai pasveikinti — tam J
— Jungtinių Valstybių amba
sadorius Čilės respublikai, \Vil- 
liam A. Collier, rezignavo.

Atsistatydina Amerikos 
ambasadorius Čilei

Kauno bedarbiams 
bus darbas

WAiSlHINGTONAS, birž. 14.
Karo departamentas gavo 

iki šiol 52,442 aplikacijas ci- 
, vilių asmenų, norinčių šią va
sarą lavintis kareivybės vadi
namuose citizens military train- 
ing kempuose. Pernai tokių ap- 

birž. į likacijų buvo gauta tik 47,- 
000.

Užkrečiamos ligos 
Kaune

KAUNAS. — Kauno mieste 
kurs dabar atskrido į Wash- balandžio mėn. nuo 15 iki 21 
ingtoną. Aš pasižinau su juo d. sunkiomis užkrečiamomis li- 
Miksikoj. Jis yra didis laku- ’ Komis buvo susirgimų: vidurių 
nas, tokiu vyru galėtų bet ku- šiltinė 1, dėmėtąja šiltinė 2, 

, ri tauta
Vakar čia visą dieną pra- teritu 2, 

leidome

didžiuotis. kruvinąją 1, Skarlatina, 3, dif-
9 susirgi-viso

rezoliucijoms. Nore- mai. 
kas nors priimtų re-KAUNAS. — Sąryšy su per- čiau, kad 

gabenimu Kaunan vandentie- uolinei ją baigti ir važiuoti na- 
klo dūdų iš Anglijos šio mė- mo. 
nėšio gale vandentiekio staty
bos darbai bus toliau smar-: 
kiu tempu tęsiąmi.

ROMA, birž. 14. — Vatika
nas griežtai nuneigia spaudos

Tautinė Kinų vėliava 
Washingtone

WASHINGTQNAS, birž.
— Dr. Alfred Sze, Kinų

14. 
mL-X -V- v . . I .-----t

| darbą bus paimti pirmon praneštą žinią, kad papa Pijus nisteris Amerikai, šiandie ant 
eilėn neseniai atleisti dėl dar- XI sunkiai susirgęs, šventas legacijos rūmų iškėlė naujų
bo stokos Kauno bedarbiai. Tėvas esąs visai sveikas. J tautinę Kinų vėliavą.

Sėkmingas Bendrovės šeri- 
ninkii mitingas

Vakar, birželio 14 d., įvyko 
pirmas po septynių su viršum 
metų pertraukos visuotinas 
“Naujienų” Bendrovės susirin
kimas, Wicker Park svetainėje. 
Susirinkimas praėjo labai sėk
mingai, nors keletas bolševikų 
“žvaigždžių”, atsinešę po vieną 
arba du Šerų,bandė iššaukti il
gas diskusijas.

Benkant naują Bendrovės Di
rekciją, kuone vienbalsiai buvo 
išrinkta 13 žmonių, kuriuos re
komendavo senoji Direkcija. Už 
kiekvieną jų paduota daugiau 
kaip po 2300 balzsų, o už kitus 
— po 2 ar po 3 balsus.

Tvarką vedė Bendrovės Pre
zidentas, P. Grigaitis. Iš jo 
raporto paaiškėjo, kad “Naujie
nos” stovi gerai. Susirinkimas 
išsiskirstė labai geram upe.

Mirė garsi Anglijos su
fražistė Pankhurst

LONDONAS, birželio 14. — 
šiandie čia mirė Mrs. Emmeline 
Pankhurst, viena žymiausių ir 
vaizdžiausių figūrų moterų su- 
fražizmo judėjime Anglijoje. 
Ji buvo 69 metų amžiaus.

birž.CLEVELAND, Ohio, 
15. (iaisre, kuris sunaikino 
čia vienus negrų gyvenamus 
namus, sudegė keturi negrų 
šeimos vaikai.

®RR
Chicęgai ir apylinkei fede

ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Giedra, su nedidele tempe
ratūros atmaina; vidutinis mai- 
nąsis vėjas.

Vakar temperatūra įvairavę 
tarp 57° ir 79° f.

1 šiandie saulė teka 5:14, lei
džiasi 8:26. Mėnuo teka 3:29
ryto.

t

PARYŽIUS, birž. 14. — Vie
na moteriškė, kuri sakosi esan
ti duktė paskilbusio monacho 
Rasputino, buvusio caro Nika- 
lojaus pačios “nuodėmių klau
sytojo’’, įnešė teisman skundą 
prieš kunigaikštį Feliksą Jusu- 
povą ir didkunigaikštį Dimitrą 
Pavlovičą, ieškodama iš jų 1 
miliono dolerių atlyginimo už 
nudaigojimą jos tėvo. [Kaspu
ti nas buvo nudaigotas Petro
grade 1916 m. gruodžio 30.]

Tik 3,107 imigrantai 
gali dar atvykti iki 

birželio 30
WASHINGTONAS, birž.

— Imįgrantų kvotos šiemet 
ko- metams beveik jau užpildy
tos. Valstybės departamento 
pranešimu, iki šio birželio ^mė
nesio 30 dienos, su kuria fiskc 
metai pasibaigia, Į Jungtines 
Valstybes galės bpt įleista dar 
tik 3,107 imigrantai.

14. 
fis-

Negrų rašytojas ap
teiktas medaliu

NEW YORKAS, birž. 14. — 
Spingarno medalis, kas metai 
duodamas Jungtinių Valstybių 
piliečiui Afrikos kilmes, šie
met tapo pripažintas clevelan- 
diečiui Charles Waddel Chest- 
nuttui. z

National Association for the 
Advancement of Colored People 
valdyba praneša, kad Chestt- 
nutt pasižymėjęs ypač savo 
pasakojimėliais, kuriais jis vaiz
duoja negrų kilmės amerikie
čių gyvenimą ir kovas.

Čechoslovakija ir J. V. 
atpigina vizas

GENE'VA, Šveicarija, birž. 
14. — čechoslovakija ir Jung
tinės Valstybės sutarė atpigin
ti tarp abiejų valstybių pas- 
portų vizas iki $1.

i

Kynga apie Lietuvą
Anglijoj, Mančestery knygų 

b-vė “Dies” išleido knygyną 
apie Lietuvą, kuri vad. “Prisi
kėlusi lietuvių tauta.” J

Istoriškąją medžiagą parašė 
ir reprodukcijas paruošė p.
frill Mario.

PARYŽIUS, birž. 14. - Mie
sto tarybos narys Leon Biotoi 
įnešė taryboje formai į protes
tą prieš “nemoralybę Pary
žiaus gatvėse.”

Biotor, baisiai pasipiktinęs 
sako, kad merginos ir jų mei
lužiai vaikinai be jokios gėdoi 
bučiuojasi ir rriiluojasi gatvė
se pakeliui į darbą ir namo 
grįždami, o jau geležinkelių 
stotyse, prieš traukinių atėji
mą ar išėjimą, tai suoleliuose 
dedasi, girdi, “tokių scenų, kao 
doram žmogui plaukai ant gal-

! vos pražyla.”
“Tai visai ne naujiena,” pa

reiškė policijos prefektas Chia- 
ppe. “Tai yra Paryžiaus ai 
mesferos dalis ir, asmeniškai,

i man atrodo tai dagi labai gra 
žu ir miela. Aš pats taip da 
rydavau, o todėl, jei man ne
bus įsakyta kitaip, aš nėkiel

BANDYMAS BAIGTI TEKSTI
LĖS STREIKĄ NEPAVYKO

NEW BEDFORD, Mass., 
birž. 11. Bandymas baigti 
vietos dvidešimt septynių tūk
stančių tekstilės darbininkų 
streiką nepavyko. |monių sa
vininkų asociacijos galva pra
nešė, kad samdytojai esą nu
barę laikytis savo nusistatymo 
ir nekeisti nutarimo, kuriuo 
larbininkams algos buvo nukir
stos 10 nuoš.

Iš savo pu^ės unija pareiš
kė, kad tekstilės darbininkai 
yra pasiryžę tęsti streiką tol, 
kol samdytojai atšauks savo 
nutarimą, nežiūrint, kad tarp 
streikuojančiųjų pasireiškia di
lelis vargas. Jų padėtis dar 
’abiau pasunkės, kadangi uni
ja, dėl stokos fondų, nutarė 
nebemokėti streiko benefitų, 
r tik labiausiai reikalingiems 

bus duodamos tam tikros pa
šalpos.

netrukdysiu jauniems, žmo 
nėms myluotis. Tegu sau my
luojąs. Geriau gatvėse, arb: 
dagi geležinkelio stočių suole 
liuese, ne kad kokiame pur 
viname viešbuty.”

5 franeuzų karo aero
planai sudužo per 

audrų
PARYŽIUS, birž. 14.—Smar 

kiai audrai užėjus, septynioli
ka franzuzų karo aeroplanų 
kurie buvo išskridę iš Nancy j 
Paryžių, buvo priversti leistis, 
urnai žemėn. Penki jų sudužę 
ir vienas lakūnas užsimušė.

Graikų streikininkai 
kertasi su kareiviais
ATĖNAI, Graikija, birž. 14

Dramoj vakar įvyko su 
slkirtimas tarp streikuojančių 
tabako darbininkų ir kareivių 
Dešimt asmenų buvo sužei
sti.

Kavaloj, kame streikuoji 
American Tobacco kompanijoj 
darbininkai, per neramumus 
buvo sudeginti keli namai. l)e! 
neramumų kaltina komunis 
tus.

ŽAIZDAMAS VAIKAS PER
ŠOVĖ SAVO BROLIUKĄ

I '__ ;____
BALTIMORE, Md., birž. 14 

— Vieno vietos gyventojo, ita
lo Salvino, aštuonerių metų 
vaikas, bežaizdamas rastu tėve 
revolveriu, peršovė savo dvejv 
metų broliuką. Kulipka, patai
kius vaikučiui į krutinę, perė
jo per plaučius ir išlindo pre 
nugarą.

SUVAŽINĖJO MOTERIŠKĘ

LOGANSPORT,’ Ind., birž. 
14, — Lekiančio automobilic 
buvo užmušta vietos farmerio 
James Collinso žmona, 39 me
tų amžiaus moteriškė.

VAKARŲ GELEŽINKELIE
ČIAI GAUNA 30 CENTŲ 

DIENAI DAUGIAU

Penkiasdešimt penkių gele
žinkelių, į vakarus nuo Chi- 
cagos, darbininkai, laimėjo nuo 
15 iki 4.5 centų algos priedo 
lienai, pradedant nuo 1927 me- 
ų rugpiučio 1 dienos.

Tokį algų padidinimą gele
žinkeliečiams pripažino dar 
jrieš keletą mėnesių arbitražo 
komisija (Board ot Arbitra- 
ion), tečiau geležinkelių savi- 
linkai nenorėjo sutikti ir apc- 
iavo į United States Circuit 
?curt of, Apj>eals. Court of 
\ppeals betgi dabar arbitražo 
komisijos sprendimą patvir
tino.

VALDŽIOS LAIVŲ INŽININ- 
KAI ATNAUJINO 

KONTRAKTĄ

WASHINGTONAS, birž. 14. 
— National Marine Engineers’ 
3eneficial Association atstovų 
conferencijoje su Jungtinių 
Valstybių laivų komisija (ship- 
>ing board) ir prekybos laivy- 
io korporacija kontraktas ta|x> 
itnaujintas dar vieniems me
lams. Atnaujintu kontraktu, 
aivų inžininkų algos ir darbo 
■>ąlygos pasilieka tos pačios, 
tokios ligšiol buvo.

Švedai duos savo kara
liui dovaną—$1,000,000

STOKHOLMAS, Švedija, bir. 
’4. — švedų karalius Gustavas 
rirželio 16 dieną švenčia 70 mė
li savo gyvenimo sukaktines. 
Fa proga švedai įteiks jam do* 
/aną, visą milioną dolerių už 
.ai, kad jis neleidęs Švedijai 
įsivelti į didįjį karą.

Karalius žino, kad tokia do
vana jam bus įteikta ir, kaip 
girdėt, jis jau nutaręs visus 
tuos pinigus pašvęsti kovai su 
vėžio liga.



NAUJIENOS, Chicago, III. Penktadienis, birž. 15, 1928

LIŪDNA DAINA
Jau niekas prieš tave taip tikrai nedrebės 
Kaip tavo turtingas Jonukas!
Nieks trobelių jau tiek neturės, 
Kiek jis dėl tavęs, raudonuke!

Kiek dolerių jisai išpylė tikrų!
Kiek syk, kai bomas paskutinis, 
Po visus kampus ieškojo plaukų, 
Kuriuos tu nurovei apkabinus.

Kas suteikė tau, nupentuotų rausvai 
Tų žiaurių, velniškų rankų, 
Kuri dar akis apdaužo melsvai, 
Jei rauti plaukų nepakanka!

Daug jaunų sesučių storų
Jo širdį pagauti atėjo.
Kiek už jo dolerius tėvai dukterų
Jam visokių Įbrukti tikėjos!

Tau žioplų pakaušį dar dangsto plaukai, 
Tu protų aptemdei suktybe*, — 
Ir tu taip į jįjį stipriai įkibai 
Sena savo velnio gudrybe!

O jis jau išeities nemato jokios, 
Nieks jojo skausmų nesuprato!
Tu ėdi jį ir ėsi ik grabo lentos, 
Jis giltinę kas diena jau mato!

Dabar jau jo gema piktoji giesmė,
Liūdnesnė už girių užima, 
Nes kandi tu jam kai tikra katė, 
Ir lauki tu jojo mirimo’!

Pasklido jo kančios arti ir toli, 
Kur Įmonės dar drąsus gyvena, 

/ Pažino tave ir prakeikė visi,
Ir pirštais jau bado, kedena!

Jau vyrams kitiems žiaurioji našta 
Senai nuo pečių jau nukrito, 
O tu ar paleist paleisi jį kada? 
Sakyk! gal tau jau reikia kito.

Gyvybę jo apdraust tu norėjai!
Kad jį pasmaugus tau dolerių paliktų!
Bet tu visai nesitikėjai
Kad tave nelaimė patiktų!

Ir štai jau dabar tu verkti išmokai!
Jau raukšlės tau veidą sukraipė!
Ik šiolei tu šokti tiktai tešokai — 
Dabar jau visi iš tavęs šaipos!

1 Pataikė, bet ne į tą
vietų

Padaužų pisorius gavo raštų 
pusiau spausidntų, sekamo tu
rinio:
“Visuomos Organizacinio.

Komiteto
Pirmininkui Poniai JJutienei

Pareiškimas
“Aš žemiau pasirašęs (pa

vardė ir vardas) česnakas Mai
kis, šiuo pranešu savo sutiki
mą būti Tamstų organizuoja
mos visuomos nariu be Pikulo 
ir suteikiu apie save šių žinių: 
tėvo vardas Domas; motinos 
vardas ir pavardė netekėjusios 
— Katrė Cibulaitė; mano gi-1 
mimo vieta ir data Papilviškė, 
anais metais, pavasario tų- pa
čių diena; krykiHytas bu valu 
girto kunigo apeigomis, tos pa
čios parapijos šventykloj, var
du Maikis, data .— nepamenu; 
mokinaus visą gyvenimą ir iš
mokau pažinti kas, gera, kas 
bloga ir kas vidutiniška; namie 
calbu lietuviškai ir dar supran
tu trejetų kalbų; gyvenu iš die
nos į dieną; mane gerai pažįs- 
a Visuomis, Šidlauskas, Rašy

tojas ir žmogus gyvenąs iš au
tų ir paskolų; turiu pačių (ar 
vyra) vafdu Marė, tikinčią į 
nane; turiu vaikų (vardais ir 
amžiaus) Jonis — trijų metų, 
Zosė — vienų ir pusės, kuriuos 
meldžiu įrašyti visuomon. Vir
tau Visuomybės šalininku no
rėdamas patirti kokią šeimos 
: formų išpažįsta visuomos pir
mininkas. Noriu būti viešu ir 
slaptu nariu. Prašau prisiųsti 
už $1 “Visuomybės — naujos, 
tyros tikybos mokslas, dorovė, 
■apeigos ir organizacija“ egzem- 
pliorj. Visuomos reikalams au
toj u senus čeverykus, vertės

$0.50. Pašto antrašas: neiš
duodamas, kad visuomos agen
tas neateitų paskolos prašyti; 
artimiausi geležinkelio stotis B 
and O, Telefčnas — neturiu. 
Vieta ta pati. 1928 m., bir
želio mėn. 13 d.

Pasirašau Maikis Česnakas.“ 
Jei visuomos pirmininkas 

mato reikalinga, gali ši “Parei
škimų“ išsikirpti.

Padaužų Pisorius.

Smagenys
Padaužų profesoriauk 

dizertacija
Matai šiuo tarpu kalbėti tu

rėsiu grynai moksliškai, vadi
nasi, autoritetingai, taip sa
kant, faktiškai. Faktai, faktai 
ir faktai, daugiau nieko, kaip 
Dievą myliu.

Smagenys tai tokia košė, ku
ri žmogui kartais suteikia ra
jumo arba proto; aš, matote, 
apie anatomiją nedrįstų kalbė
ti, bet galiu pasakyti, jogei ši
ta košė smagenys kartais ga
li ir pusėtinai gerą rolę sulošti, 
jei tiktai yra progų. Antai 
musų auksaburnis Algirdas sa
ko, kad moteris jau žiūrėk ir 
iškilo iki debesų, arba štai va
karėlis užganėdino maž-daug 
dvasiškų pusę (aš niekados dva
siškų tinksų nesu matęs), tai 
vis ačiū smagenims, ar ne? At
virai pasakius, be smagenų ne
būtų nė vienos diktatūros. Ga
lima pridėti itin žymų faktą

1. Ne visų žmonių smagenys 
galvoje sukrauti.

2. *Yra žmonių visai be sma
genų.

3. Yra ir tokių, kurie sma
genys kitiems atidavę arba kur 
nors kitur pasidėję laiko.

4. Smagenys gali būti ir daž
nai yra kur nors kitur, tik 
ne galvoje, kaip štai: pirštuo
se, liežuvyje, kojose, pilve ir tt.

Kad jau šitie faktai visiems 
aiškus, tai galime pktčiaus pa
kalbėti. Matai dalykas beveik 
prastas. Smagenų darbas tai 
protavimas, jeigu jus supran
tat ką aš noriu pasakyti; vadi
nasi, iš vienos pusės, be sma
genų mislyti gana sunku, kiti

Karštos, Degančios 
Niežinčios Kojos!

MAGIŠKAS iš nulini a s prašalina 
skausmą, prakaitavimą, degimą 

kojų iš syk. Prašalina minkštus kor- Į 
nūs ir sumušimus stebėtinai greit. 
Prašalina atsidavimą ir padaro ko-I 
jas taip vesiąs ir patogias, kad jums 
sunku ir tikėti! Nėra bėdos varto
jimui. Tik stebėtinai geras paude- 
riN kurį užbartttyftt ant kojų. Su
teiks greit pagėlbą. Parker’s Foot 
Care šiandie visose vaisti- OEa 
nėse ......................   vUU

autoritetai sako stačiai negali
ma. Tai vėl nesuhytinamas 
faktas. Einame tolinus. Jus, 
vadinasi, pritarsite man, jogei 
musų sviete yra tokių žmonių, 
kurie neprotauja, reiškia, taip 
sakant, jie neturi smagenų. Na, 
iš vienos pusės, dabar aišku 
visiems.

Yra žmonių, kurių smage
nys pirštuose arba rankose 
toki žmonės kyšius ima, kiše- 
nius apkrausimo, aukoja viso
kiems fondams ir taip tolinus. 
Aha, ar ne aišku?

Musų dienose atsirado žmo
nių, kurių smagenys liežuvyje 
— toki žmonės tai musų vadi
nami agitatoriai, spykeriai, au
kų kaulintojai, šmeižikai. O ką, 
ar ne aišku?

Daug musų brolių atidavė 
smagenis kitiems. Taip sa
kant, laiko kitur pasidėję. An
tai bolševikai savo smagenis 
atidavė Maskvai, karšti katali
kai Rymui ir tt.; vadinasi ši
tie žmonės protauja taip, kaip

jiems įsakymai liepia. Tai, sa
kyk tu man, ar ne aišku?

Sakytum yra žmonių, kurių 
smagenys pilve sukrauti. Toki 
broliai musų protauja pilvukai: 
visi jų argumentai iš pilvo pa
imti, apsivėlę kaž kuo ir, apla
mai imant, ne koki. Turime to
kių tavorščių, kurių smagenys 
gerklėje: jie tai rėkia, rėkia, 

,mitinguose bliauna, staugia kai 
kalbėtojas kalba ir tt. Vadina
si, ar ne aišku?

Na, jau aš -baigiu. Prašau 
šituos faktus įsidėti kur reikia.

—P. P.

TEISINGAS 
PATARNA

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

C. P. SUROMSKI & CO. 
Real Estate

3352 S. Halsted St. 
Phone Yards 6751

-AND H0W!

Ir kodėl ne?
Jus negalit reikalauti nieko 
goresnio Skonyje ir Rūšyje! 

wennersten’s(
L"’

Tikras Apynių Malt Extract 
HENNING WENNERSTEN, INC.

2960 Lawrence Avė. Juniper 4886 1887

KUR?
Kur putoja naminelė, 
kur alutis mielas plaukia, 
ten auzelė mano brangi, 
ten kūmutės mane traukia.

i

Aš runyčiau, kad galėčiau, 
ilgas kojas, kad turėčiau, 
aš tarp storų kumužėlių 
nuraminčiau širdužėlę.

Ten penkinės mano liko, 
ten gulėjau be skatiko, 
kai pradėjo namon siųsti 
nesuradau savo siuto....

Kur putoja naminelė.
kur alutis mielas plaukia, 
tenais auza ta prakeikta, 
tenais manęs jau netraukia.

—A. B.

radimų, su kurio pagelba bus 
“yzi“ galima “paimt SLA. į sa
vo rankas.“ Viskas, kas su 
šiuomi išradimu reikia padaryt 
tai tik “Vilny“ ir “Laisvėj“ pa
skelbt, kad tų SLA. kuopų, ku
rios nebalsuoja už komunistų 
kandidatus, balsai “nieko ne
reiškia,“ o reiškia tik tų, ku
rios už komunistų kandidatus 
balsuoja. Nu, ir dacol... Ir po 
šitokio paskelbimo komunistų 
kandidatai, vadinasi, jau “re- 
di” važiuoja j SLA. centrų!...

Taigi, kaip matote, išradimas 
nepaprastas ir komunistams 
svarbus, tad aš skubinuosi Pa
daužoms apie tai pranešti, kad 
“Vilnies“ burdingieriai yra 
smart. —Kalvis.

Užrištomis Akimis
.... *• •< - l* ■ < • ■/

f. • ' . , • J , i

Mokslinis Bandymas Vadovaujančių Cigaretų
Harrison Fisher išrinko

oldGold

MUR1N1S arba MEDINIS
C 4 rt įmokėti — kiti lengvais iš- 
4* ■ U mokėjimais j 24 mėnesius 
Musų speciališkumas yra budavoji- 
mas mūrinių ir medinių garadžių vi
sokiu stylių ir rų&ių.

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- 
eugoje ir į priemiesčius. Prisiųekite 
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 
Rogera Park 8270

Itching Skin
Qūickly Relieved
Don’t eufter udth Eczema, DandrufT, Pim 
plės, Blemishes and other annoying akio 
irritations. Žemo antiseptic liųuid is the sale 
aura way to relief. Itching oiten dišappeare 
ovemight. Splendid for Sunbum and Poison 
Ivy. Ali druggists 35c, 60c, $100

žemo
FOR SKIN IRRITATIONi

*

IŠNAIKINA
Kandis, Tarakonus, 
Blakes, Muses Ir 

Kitus Vabalus

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
rfAI yra piuku jeigu gali taip 
1 ‘ padaryt, jo^ę kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

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

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždavinis pagalios tapo iš
rištas.

Didele tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Louis, U. S. A.

■T'< ...........—

Nepaprastas komu
nistų išradimas

Kadangi laike SLA. viršinin
kų rinkimų komunistams 
priseina visokias strategijas 
vaitot, ir agituojant už savo 
kandidatus iškišus liežuvį ska- 
lyt, ir tokiu budu daug energi* 
jos išveistyt, ir kadangi po 
tam vis tiek nevyksta sdvo 
žmones pasodyt į SLA. cent
rų ir “paimt SLA. į savo ran- 
kas,“ tad dėlei to vienas komu* 
nistų “Vilnies“ burdingierių 
tame dalyke išrado nepaprastų 
ir labai komunistams gerų iš*

--------- »• ■ —■■ ■■ I

Tol. Boulevard 0214
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

Garsinkitės Naujienose

Permodeliojame
Mes atliekame visų dar
bų; statome mūrinius ir 
medinius bungalow, ga
ražus, sun parlorus, pa
keliam namus, jdedam 
šalygatvius, grindis, pri
statome namus, taipgi at
liekame NAUJĄ DAR
BĄ. Atsiųskit kuponų dėl 
dykai apskaitliavimo.
$5 įmokėti, kitus iš
mokėjimais PER 3 

METUS 
DIDYSIS AFISAS 

Ajax Construction Co.
2206 Milvvaukee Avė.

Brunsvvick 4707 
South Side Skyrius 
Mr. August Saldukas 

4034 Archer Avė.
Laf. 6719

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

Fotografija llitrrlsoii Finlicr Jo Muilijoj kuomet 
biiiubinuH buvo daroma*

Jus galit išinkti juos, kad ir tamsoje! Trys 
ryšys tabako lapų auga tabako išdirhystėj. 
Stori, viršutiniai lapai kurie įrituoja gerklę. 
Suvytę apatiniai lapai, kurie neturi jokio sko
nio. Ir širdys lapų kurie turi puikiausią rūky
mo ryšį. Tos lapų širdys teikia OLD GOLD 
cigaretams dailumą, lengvumą, ir kvapsnį, štai 
kodėl jus galit pasakyti skirtumą net ir tam
soje!

“Jei dar kur nors randasi labiau poi tiki i- 
nantis būdas suradime kokios rųsies ciga- 
retus aš mėgstu labiau, negilu darant ban
dymą užrištomis akimis, tai aš norėčiau ži
noti kas yra. Laike šio bandymo as Rin
kau... OLD GOLD. Aš išrinkau OLD 
GOLD todėl, kad jie dailesni ir turėjo gar- 
džiausį skonį už visus kitus ir .nepadarė 
jokios įritacijos mano burnoje arba gerk
lėje.” z -

LISTERINE 
į TABLETS j

HARRISON FISHER 
ZiiioiniiH ZiiiiihIij artistu,, Ir žinonuiH 

jau gruZIoH “Hiu-rUon Fisher Merginau.

c P. LorlIUrdCe..

Padaryti iš širdžių lapų iš tabako
- išdirbystės

n

ANTISEP
TIKAS 

Apsaugoja 
ir Prašali
na Gerk- 
iša Parpi
mą. Skaa- 
dšjimą ir 
Kosėjimą.

cMade by
tessbess Phssmaca! Co., Saiet Lemto, U. S. A.ŠVELNESNI IR GERESNI — NESUKOSESI IR VEŽIMĄ IŠRŪK E.S
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[korespondencijosĮ
Zeigler, III

Lietuvos kintamieji paveikslai. 
—Dviejų SLA. kuopų susi
rinkimai.—Daige mokyklą.

Gegužio 29 d. Lietuvos kino 
bendrovė “Ak;s” rodė kruta
nius paveikslus iš Lietuvos, 
žiūrėtojų prisirinko vidutiniš
kai, nors ir brangi įžanga bu
vo,—daugumas įdomavo pama
tyti savo senai matytas gimti- j 
nes vietas. Paveikslai i 
vidutiniški, tiktai aparatas la
bai drebina. Daugiausia 
Nemuno apielinkes ir 
miestukus pradedant nuo 
no iki Klaipėdos. Taipgi 
kareivius, švenčių apvaikščioji- 
mus. Kuomet rodė kunigus vi
sokiose apeigose, t„_ ---------
ėmė šnekėtis, nerimauti, iš
reikšdami nepasitenkinimą da; 
baltine Lietuvos valdžia, kuri 
draugauja su klebonais ir spau-i

duoti persikėlimus ir proporci- 
jonalę dalį iždo, nes taip buvo 
įsakyta iš centro. Taipgi atšau
kė delegatus į busiantį seimą, 
kuriuos buvo išrinkę dar sykiu 
būnant.

Tuojaus 
rėkti, kad 
išduos tik
tai reiškia, kad kiekvienas tu
rėtų eiti per ekzaminą. Kiti 
nustato laiką 3 dienas, kiti sa
vaitę, o pirmininkas, tai trum-

musu tavorščiai ėmė 
persikėlimų lakštus 

kiekvienam atskirai;

atrodo P’al,si laiką nustatė: esą kurie 
'atsiims šiame susirinkime lakš
tus, tai gaus, o kurie ne, tai 

'pasiliks šioj kuopoj. Daugumas 
vis reikalauja, kad tie nariai

rodė
visus
Kau- .

i rodė Pasiaiškintų, kodėl kelias į nau-
ją kuopą. Mat, manė turėsią 
progos nors paskutinį sykį juos 

i neklausimą 
bolševikiškų diktatorių. Tai 
taip ir paliko neišduotos kartos 
ir nepadalintas iždas.

Kunigus v i- į - —
tai žmonės *erai pakolioti už

Vakare buvo naujos kuopos 
susirinkimas. Apsvarsčius vi- 

• sus reikalus, priėjo klausimas 
I kas daryti su iždu ir persikė- 
| limo lakštais, kuriuos atsisakė 
1308 fp. išduoti. Nutarta visus 
tuos narių parašus, kurie buvo

Birželio 3 d. buvo SLA. 308 
kp. susirinkimas. Narių daliva- 
vo mažai, nors tak buvo svar
bus susirinkimas.

vo, kad Z. L. N. B. padėtis yra priduoti 308 kp. susirinkimui j 
labai kritiška ir kad iš tos kri- dei gavimo lakštų ir iždo, pa- 
tiškos padėties išsisukti nėra 
galimybės, kadangi niekas dau
ginus akcijų neperka, net kiti 
reikalauja atmokėti pinigus už 
akcijas, o pinigų kasoje nėra. rašė vienas 
skola gi ant namo neina ma
žyn. I 
turės išsižadėti namo, 
įstengia jį išmokėti. j pasižadėjusių

Nutarta surengti pikniką pa-,SLA.
sitaikius gerai progai. Visas] —
darbas paliktas ant komisijos 
rankų.

Priėjus prie naujų reikalų ki- sios mokyklos 
lo nemažai sujudimo. Kaip jau ( Mokslą šiemet 
buvau rašęs, čia skilo kuopa ka 
dėl esančių kuopoje nesutiki-' 
mų.
kuopos valdyba šiame kuopos Petras Janulevičius, 
susirinkime pridavė surinktus ’ Kopūstas. Pagirtinas 
narių parašus, reikalaudama iš-' lietuvių, kurie leidžia savo vai-

siųsti į SLA. centrą, paaiški
nant kokį gavom atsakymą nuo 
308 kp.

Prie šios SLA. 356 kp. prisi- 
naujas narys. Ma- 

susitvarkys ši nau- 
Kaip atrodo, ši bendrovė’ja kuopa, tai bausime ir dau- 
i r.““?, nes ne-(glaus naujų narių, nes jau yra

prisirašyt prie

nome, kaip

jaunuolių, 
yra lietuviai: 

Tad naujos susitvėrusios'.Juozas Uksas, 
šiame kuopos Petras 

surinktus 1 Kopūstas.

Birželio 5 d. buvo užbaigimas 
Į mokslo metų Zeiglerio aukšto- 

(High school). 
pabaigė šešioli- 
iš kurių penki 
Ona Iladviliutė, 
Kazys Lukošius, 

Algirdas 
darbas

NAUJIENOS, Chicago, BĮ. 3

Surinko Nora

pirm

kuri- Turgaus gatve No. 48-49

invcnto-

Su pagarba

Šeimininkas

Jokūbas Stikliorius.

Vladimir Sbavitch, 
[Simfonijos Orkestro

Syracuse 
d i rėkto

ir gerai žinomų solistų, daly
vaus dtlinns šventėj, kuri įvyks 
Mihvaukee tarp šių metų bir
želio I I ir 16 dienos.

Smulkesnių informacijų 
apie šitą įstaigą pasitei
raukite šio laikraščio re
dakcijoje.

Visi lietuviai, važiuojanti 
Lietuvon pro KJaipėdą, 
maloniai k viekam i apsi
stoti '

su- 
La

lėtų
gal
augtų. —Liepa.
tras, syi lu su 2900 daininink-’

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

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

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

Klauskite savo vietos agento pilnų informacijų ir kainų, arba

Chicagos Simfonijos Orkes-

iMtfzart’as laiške, rašytame 
savo tėvui 1781 metais, pasa
kė, kad jisai imąs po 25 cen
tus už piano lekcijų.

“RYTO VIEŠBUTY”Kui Schubertas mirė, 
100 melų, Vienoje, jo 
tas turtas, susidedąs iš 
rakandų, senų muzikos
nių ir kitų daigtų, buvo ver
tas viso $12.00. Taip parodo 
oficialis jo palikimo 
rius.

Bostono Simfonijos Orkes
tro deficitas 1927-28 sezonu 
buvo $85,000. Tą deficitą pa
dengė 500 laiduotojų.

ORIA HE

*

Toks

išvengsite susfgrudiinu GT >F

Waukegan arba Liberty-traukiniais

KRAFT CHEESE

O

Unijos 
Gamintas

Knygos Dy
rintų skaniu

Antioch 
Lake Vilią 
Deerfield

kelyje, 
trauk i- 
Linijos 
stotys

Lake Zurich 
Woodstock 
Northbrook

eina i Powers

Wauconda 
Gurnee 
Techny

Lake, Silver

Siųskite 10c bu kuponu!

Dykai Virinto Knyga!

SiųRkite kuponų <lel Virinio 
kai, kur telpa virė 200 paltu 
valgių ir Htildainių.

Outing” Patarna
vimas

už kurt i
Audeklo J „ ____
Minui. (15 colių aukftėio).
PraAau
TAI. I___  __ __ __ ____ ..
rimo Knygų.

Dėkite X čia dėl KNYGOS (

Vardan .................... _............... . ......

AntraAan ..........................................

Kodėl nepaimti su savim savo šeimynos ir atlankyti 
tuos miestus? Greiti North Shore Linijos trauki
niai išeina iš Adams ir Wabash stoties, Chicago, 
kiekvieną valandą j Mihvaukee, Racine, Kenosha, 
Waukegan, North Chicago. Kiti greiti traukiniai iš
eina iš Chicagos dar tankiau, kaip tai j

Važiuodami tuo budu išvengsite susfgrudiinu 
Kainuoja mažai. Imkit Rapid Trnnsit “L’ 
nius tiesiai iš jūsų arčiausios North Shore 
stoties. Randasi šešiose parankiose vietose 
South Side, taipgi 223 So. Wabash (Adams ir 
Wabash), prie Grand Avė., Wilson Avė., ir Hardward 
St. Telephone Central 8280, dėl informacijų apie 
traukinių pat&rnavimą.

Motor Coach Sujungimai
Reguliaria motor coach patarnavimas susijungia su 
North Shore 
ville į—
Fox Lake
Channel Lake
McHenry
Iš Kenoshos motor coach
Lake, Paddocks Lake, Twin Lakęs ir Lake Geneva.

į* 0# KRAFT- PHENDC 
'■ CHEESE COMPANY

I l'reinler Malt Co. Dept. A—433 I
■ 7‘40 No. Mlchlgan Avė., Chicago, III. |
’ Pridedu 10e kaipo pilnų užmokėjimų
* ' priRiųnktte man dykai Lena |

Lėlę -gatavai iškirptų kim- 
5 colių aukfiėlo). I

i prisiųsti DYKAI ir APMOK®- 
Blue Rlbbon Malt Exti*ct Vi- |

J I

Lena T f/’T 17 
Audeklo

Unijos

Telefonuokit State 
arba atsilankykit į 

Daugelis žemlapių

TS.IU-

Šen ir ten muzikos 
pasauly

Milano publika 1927 metais 
sumokėjo $2,400,000 teatriš
kiems pasta tymams; $3,600,- 
()(M> krutnmiems paveikslams ii' 
$300,000 sporto parengimams. 
Du nuošimčiu bendros šios 
mos yra paimti kaip taksai 
Scala Operai išlaikyti.

Moussorgsky’o operą “Kho- 
vantehina”, kuri buvo pabaig
ta 1X80 metais, bet niekuomet 
nestatyta Amerikoj, pirmą kar
tą pastatė Pennsyl vania Grand 
Opera Kompanija Philadelphi- 
joj, balandžio 18, 1928.

Madame Slrauss, duktė kom
pozitoriaus .lacipies llalevy, 
dovanojo savo tėvo rankraš
čius Paryžiaus Operos knygy
nui. Paryžiaus Konservatorijos 
knygynui ji taip pat dovanoje 
rankraščius Bizet’o “(jirmen” 
ir “L’Arlesienne”.

kučius pasiekti aukštesnį mo- 
Turiu pažymėti, kad iš 

baigusių mokslą jaunuolių 
gana gabių ir jeigu jie ga- 
pasiekti aukštą mokslą, 

ir labai žymus žmonės už-

Veltui

The Outing and Recreation 
Bureau prie 72 W. Adams 
St., turi departmenta teiki
mui veltui informacijų apie 
visokius išvažiavimus 100 
mylių tolumo nuo Chicagos. 
Ekspertai pagelbės jums su
planuoti patogią ir pigią ke
lionę, vieną dieną, savaitę 
arba kiek tik norit laiko. 
Gausit pilnas informacijas 
apie žuvavimą, pasivaikščio
jimą, laiveliais pasivažinėji
mą, golf, vaizdų apžiūrėjimą 
arba kitokį pasilinksminimą, 
kiekviename miestelyje arba 
prie ežerų kur daveža North 
Shore Linijos Traukiniai, 
šios informacijos teikiamos 
veltui.
0080 
Biur^. 
ir iliustruotų knygelių duo
dama veltui.

rius, pirmas amerikietis diri
gavęs Maskvos Philharmonijos 
Orkestrą po revoliucijos, buvo 
taip gerai ten priimtas, kad 
jį tuojaus angažavo dvylikai 
koncertų Leningrade 1929 me
tais.

Gražiausias ir geriausias 
Automobilius šiais metais 

tai yra NASH
Pirk sau naują arba mainyk 
savo seną ant naujo per manę. 

Gausi teisingą ir mandagų 
patarnavimą.

JONAS ŠLEGAITIS
(Antonsen Motor Sales) 
6716 So. Western Avė. 

Phone Hemlock 8084

Vasaros Ekskursija 

į LIETUVĄ 
ant pasauly didžiausio 

laivo
S.S. LEVIATHAN

(per Chcrbourg)

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

Patogus nuvažiavimas i

MILWAUKEE, 
RAGINE, KENOSHA, 
Zion, WAUKEGAN

Kenihvorth 
Winnetka 
Hubbard 

Woods 
Glencoe 
Ravima 
Highland 

Park

:: Highwood 
Fort Sheridan 
I^ake Forest 
Lake Bluff 
Great Lakęs 
Zion 
Mundelein 
Libertyville

Chicago North Shore 
& Milwaukee Railroad Co

The Road of Service

IIEI
f< Irom* Hfl

KICT5&

Malt 
^nie

LENA 
SAKO —

IICI5&

“Ach!
GERUMAS”

Bluo Rlbbon daugiausia Ame
rikoj išperkama <lel jo GERU
MO! Tokį gerumų galimu pa
laikyti vien tik laboratorijų 
bandymais. Štai kodėl ant 
Blue Rlbbon visados galimu 
atsidėti dėl 1011% grynumo. 
tirAtumo ir vienodumo. Pir
kite Blue Rlbbon ŠIANDIE.

BlueRibbon 
MaltExtract

Paprastas arba apyniais 
paskanintas 

Pastatomas per 
PREM1ER MALT SALES 

COMPANY, 
720 No. Michigan Avenue, 

Chicago, III.
Phone: Whitehall 7807

Gaukite šią

MOKYKLOS NURSfl, 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TUR®- 

TU ŽINOTI MTA

1
-T ■: :■■ %

KALBĖDAMA auklteanto mo
kyklom merginoms apie asme
ninę higieną, patyrusi distrik- 
to nursd nasak*:

“Viena pagrindinių taisyk
lių dėl merginų sveikatos, rei
kia atlaikyti sistemą norma
liame stovyje. Normalia mank» 
Itinimaa ir dieta turi būt var
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, nee jis 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto
jamas. Paimk iaukltą kiek
vieną vakarą., Jos nepadaryt 
nesmagumo.*'

Nujol galit vartoti ne t tu
rint kaip Jus Jaučiatės. Kiek
viena moteris privalo turėti 
puteli namie.

Ddicious
ood

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

rikoj 35-tas ir 8-tas dvimetinis 
Seimas prasidės birželio 18 d. 
Lietuvių Svetainėj (851-853 
Ilollins St., Baltimore, Md.). 
Tad prie progos gal bus ne pro 
šalį patiekti trumpą tos di
džiausios lietuvių organizacijos 
istoriją. Apie Susi>ėienijimo 
susikūrimą “Tėvynės” milioni- 
niame numeryj S. E. Vitaitis 
rašo sekamai:

“Kai jau žinome iš Susivie
nijimo Istorijos, kad visuome
ninę Amerikos lietuvių organi
zaciją — susivienijimą įkurti 
idėja kilo New Yorke balandžio 
17 d., 1886 metais, šitam su
manymui vadovavo aušrininkų 
idėjos vyrai. Ir tų pačių metų 
rugpiučio 15 d., Shenandoah, 
Pa., įvyko pirmas seimas, ku
riame dalyvavo 11 delegatų ir 
įkūrė ‘Susivienijimą Visų Lie
tuvninkų Amerikoj*’ šitas 
aušrininkų vadovaujamas susi
vienijimas gyvavo tik iki rug
piučio mėnesio, 1888 metų, nes 
į šaukiamą trečią jo seimą at
vyko tik Dr. J. šliupas ir dar 
du delegatai ir todėl pažangių
jų Amerikos lietuvių sukurta 
organizacija turėjo griūti.

“Priežastimi šio susivieniji
mo griuvimo buvo ta, kad ku
nigų vadovaujama Amerikos 
lietuvių dalis šitam susivieni
jimui nepritarė. Kai tik kilo 
idėja įkurti aukščiau minėtą 
susivienijimą, taip ir kunigų 
vadovaujami Amerikos lietu
viai lapkričio 22 d., 1886 me
tais, įkuria kitą visuomeninę 
organizaciją, būtent ‘Susivieni
jimą Visų Draugysčių Katali
kiškų Amerikoje.’ Pastarojo 
susivienijimo įkūrimui inicia
toriais buvo: Juozas Paukštis, 
1 )omininkas Tamašauskas-Bač- 
kauskas (buvęs ‘Saulės” leidė
jas) ir kunigas Varnagiris. Jie 
visi jau mirę. Tais laikais jie 
visi gyveno Plymouth, Pa., ir 
čionai sušaukę pirmą suvažia
vimą įkūrė antrąjį susivieniji
mą.

“Tačiau ir šitam susivieniji
mui nekaip sekėsi, kuris net ir 
aiškių tikslų neturėjo. Jam 
vadovavo abejotinos vertės 
žmonės, kaip kun. Juodišius ir 
Tanias Butkevičius, pastarasis 
stovėjęs net už ankštą uniją 
su lenkais ir savo kalbose lie
tuvius vadinęs ‘litvinais.’ Su
sivienijimo centro viršininkais 
galėjo būti net ir nepriklau
santi prie Susivienijimo veikė
jai. Organizacijoje ėjo vaidai 
ir nesutikimai tarpe pačių ku
nigų ir jų pasekėjų. švares
niąja! ir rimtesniąjai pusei va
dovavo kun. Burba, J. Paukš
tis ir kiti kunigai ir svetiškiai. 
Tuo laiku pozicijos vietoje bu
vusiai pusei, kuri keiksmais ir 
kelionėmis savo poziciją gynė, 
vadovavo kun. Juodišius, D. 
Bačkauskas, kun. Mašiotas ir 
lenkininkas T. Butkevičius.

Senuoju vardu susivienijimas 
buvo vadinamas tik iki ketvir
tam seimui. Išimant čarterį 
Wilkes Barre, Pa., teisme lap
kričio 4 d., 1889 m., pakeista 
vardas ir užvardinta šiandieni
niu Susivienijimo pavadinimu 
(netaisiklinga kalba): Susyvie- 
nymas Lietuvninkų Anieryke. 
Tik su inkorporavimu Susivie
nijimas pastojo fraternale ap-

draudos ir pašalpos organizaci
ja, nors pašalpos ligoje skyrius 
tik daug vėliau įvestas.

“Vienok ir po inkorporavi
mui Susivienijime taikos ir ra
mybės nebuvo ir pagaliau pri
eita net prie to, kad 5-me sei
me 1890, Mahanoy City, Pa., 
po ilgų ginčų ir vaidų aktyviai 
prigulinčių Susivienijime drau
gijų tikrieji seimo delegatai 
(tuomet seimuose galėjo daly
vauti ir kalbėti kas tik norėjo) 
apleido seimo posėdžių salę ir 
traukiny bevažiuodami namo 
išrinko centro valdybą ir Susi
vienijimo pirmininku patampa 
kun. Burba. Pasilikusieji sei
mo salėje mažiau aktyvių drau
gijų atstovai ir kiti dalyviai iš
renka centro valdybą ir iš kun. 
.luodišiaus grupės, su juo pa
tim priešaky ir tuomet prasi
deda aštri kova tarpe abiejų 
centro valdybų. Tačiau kovą 
laimi rimtesnioji ir/nuoširdžiai 
Susivienij imu besirūpinanti 
kun. Burbos vadovaujama gru
pė. Jiems pritarė didžiuma 
prie Susivienijimo prigulinčių 
draugijų ir šiaip daugiau kul- 
turingesnioji visuomenės dalis. 
Kun. Burbos grupei organavo 
J. Paukščio leidžiama ‘Vienybė,’ 
o kun. Juodišiaus grupei orga
navo D. Bačkausko leidžiama 
‘Saulė.’

“Po 5-am seimui kun. Bur
ba su savo pasekėjais vėl per
taisė konstituciją ir pakeitė 
vaidą. Dabar užvardijo: ‘Susi
vienijimas Lietuvninkų Katali
kų Amerikoje.’ Bet vėl Susi
vienijimui pasidarė nesmagu
mas, .nes ‘naujai pertaisytas 

vardas nesutiko su vardu pa
žymėtu inkorporavimo eartery- 
je. Matomai delei šitų kliūčių 
tas įdėtas žodis ‘katalikų’ pats 
savaimi išnyko iš Susivienijimo 
vardo.

“šešto jieimo dalyviuose ma
tome Dr. J. Šliupą, Vincą Dauk- 
šį. Tarną Astramską. Juoz. An
dziulaitį ir kitus. Bet ir po 
šito seimo Susivienijime ginčai 
neišnyko. Dabar kun. Burba 
jau pradeda pulti ‘bedievius’ li
tais pačiais metais išbraukia
ma iš Susivienijimo Dr. J. šliu
pas, J. Andžiulaitis ir V. Ka
ralius, kaipo ‘bedievybės’ pla
tintojai.

-TJ"’------ ——"TJ- ’ —"
“Tačiau nežiūrint Susivieni

jime palaikomos kietos discip
linos, pradeda vis daugiau ir 
daugiau SLA. nariai savisto
viai protauti ir jau apsireiškia 
viešai ir drąsiai kunigų politi
kai reiškiama kritika. Taip pat 
ir Susivienijimas tobulėja ir 
eina tvarkyn. Aštuntame sei
me jau nutarta lygiomis teisė
mis su vyrais priimti į Susivie
nijimą ir moteris. Tveriasi 
naujos kuopos ir dedesnis skai
tlius draugijų prisirašo į Susi
vienijimą.

“Devintame seime nutarta 
padidinti pomirtinė iki 150 do
lerių ir ją kelti laipsniškai na
rių skaitliui didėjant. Su 1896 
metų pradžia jau pradėta leis
ti mėnesinis nuosavas Susivie
nijimo organas ‘Tėvynė.’ Ke
turioliktam seime įvesta antras 
laipsnis pomirtinės — 600 do
lerių, kurio nariai turėjo mo
kėti po 10 dolerių metams ir 
įstojimą sulig amžiaus. Ta-

čiaus sekamam seime šitas di
desnis laipsnis panaikintas ir 
vėl paliktas tik 150 dolerių po
mirtinės, kuri vienumoje išsi
laikė iki 1911 metų pradžios. 
Penkioliktas seimas nutaria 
‘Tėvynę’ leisti jau kas savaitė. 
Jau matome Susivienijimą da
lyvaujant visuomeniniuose ir 
tautiniuose svarbiuose darbuo
se ir leidžiant įvairius raštus, 
daugiausiai lavinimosi rankve- 
džius ir keletą šiaip brošiūrų.”

Kai kun. Kaupas pateko į 
tšušiviėnijimo prezidentus, jis 
pasiryžo iššluoti lauk visus be
dievius. Tas “šlavimas,” kaip 
sako SLA. Istorija, turėjo į- 
vykti sekamu budu:

1. Turėti sutaisytus ant prie
šingųjų kuopų skundus, juos 
visiems paremti ir paskui tais 
skundais pasiremiant tų kuopų 
delegatams balsas atimti.

2. Kad žinojus, kas seime 
priešas, kas šalininkas, nutar
ta visiems davusiems viešbu
tyje pasirašymą lai ky ties iš
vien, prisegti prie krutinės po 
rūtų šakelę; neturintiems rū
tų delegatams pakėlus seime 
klausimą, juos užrėkti, liepiant 
jiems tylėti.

3. Turintiems prie krutinės 
prisegtas rūtas seimo ženklelio 
visai nesegti ir, jei riaušės kil
tų, policijai paduoti tik tuos, 
kurie bus be rūtų.

4. Rupinties turėti kuodau- 
giausiai delegatų, kad ir neme
iliais jie butų.

5. Galint kilti smarkiems 
vaidams, turėti po ranka poli
ciją susirėmusių areštavimui.

6. Seimo vediniui išrinkti 
drąsesnį iš kunigų, kuris riks
mo ar gėdos nepabijotų.

Gegužės 21 d., 1901 m. Wil- 
kes Barre, Pa., prasidėjo isto
riškas SLA. 16-tas Seimas, ku
ris ir privedė prie skilimo. O 
tai atsitiko taip:

“Delei delegatų atmetimo ki
lus trukšmui, buvo leista kal
bėti tik tiems, kurie buvo rū
tomis apsikaišę, bėručiai gi, ku
rie tik pakėlė balsą, tuojau bu
vo užrėkti riksmu' — tylėk 
Juo tolyn, juo trukšmas ėjo di
dyn. Ant galo kun. Žilinskas 
gavęs progą kalbėti užklausė: 
‘Na, kodėl jus neduodate tiems 
žmonėms balso? Kas gi ir už 
ką tas dabar yra?’

“Bet ratuotieji tuojaus ant 
jo sušuko: ‘Žilinske, tylėk!’ ir 
tas žmogus nutilo. Bet triikš- 
mui nepasibaigiant, kun. žeb- 
ris pasiprašė balso ir išgirdo 
tą patį rutuotųjų — tylėk. Tas 
vienok jo neapstal^ė ir jis pa
silipęs ant kresės pasakė: ‘Ku
nigai, kunigai! Jus operacijas 
daryti galite, šlaunį išpilt 
lengva, bet aną žeidulj kaip už- 
gydysite? Kunigai, kunigai! 
blogą sėklą sėjate, blogą vaisių 
valysite!....

“Kunigo Miluko ir Kaupo nu
skriaustieji delegatai, kitiems 
pritariant svetainę apleido. Iš
ėjo visi suspenduotieji delega
tai ir 14 rutuotųjų, numetę sa
vo rūtas žemėn. Taigi viso iš 
t<eimo svetainės /itįąjo laukan 
44 deelgatai, tarp kurių buvo 
du kunigai: Žilinskas ir Žebris.

“Išėję laukan delegatai ant 
greitųjų pasisamdė Stumpso 
svetainę ir ten seimą atlaikė. 
Seimo pirmininku aprinko K. 
Draugelį, raštininkais P. Miko- 
lainį ir V. Ambrazevičių, mar
šalka P. Kanapinskį.”

Tuo pačiu laiku buvo išrink
ti ir kiti valdybos nariai.

Tas skilimas išėjo ant nau
dos, nes jis pradėjo nepapras
tai smarkiai augti. Apie tai 
St. Gegužis, ŠLA. prezidentas, 
milioniniame “Tėvynės” nume
ryje rašo:

“Prisiminkime tik tą faktą, 
kad SLA. istorinio’ 16-jo Sei
mo delegatai atsiskyrė nuo ku
nigų vadovaujamos frakcijos 
be jokio kapitalo, nes kiek tuo
met Susivienijimas pinigų tu
rėjo, tai visi pasiliko taip va
dinamai dešiniąja! frakcijai. 
Gi baigiant Seimą jo delegatai 
sumetė aukų apie $15.40 ir su 
šituo kapitalu Susivienijimas 
pradėjo gyventi. Taipgi iš apie 
1,400 tuomet Susivienijimo na
rių tik apie 616 pasiliko prie 
senojo, tai yra musų Susivie-

n'ijimo, o didesnė dalis nuėjo 
su kunigų vadovaujama frakci
ja. Ir štai suėjo vos 26 metai, 
kaip iš tų $15.40 kapitalo ir 
616 narių šiandien turime or
ganizaciją su viršum miliono 
dolerių kapitalo ir su apie 20,- 
000 narių.”

O toliau:
“Kokiu pastebėtinu greitu- 

' mu Susivienijimas augo kapi
talu, tai liudija šitas faktas: 
užimant man SLA. Prezidento 
vietą 1 dieną liepos, 1916 me
tais, Susivienijimas turėjo tik 
truputį viršaus 100,000 dolerių 
kapitalo, o su pabaiga 1916 me
tų Susivienijimo kapitalas pa
siekė jau $143,751.77, narių 
tuo laiku irgi buvo, rodos, ne
pilnai 9,000. Tai, kaip mato
te, laike vienuolikos metų Su
sivienijimo turtas paaugo dau
giau nei septynis kartus ir na
riais daugiau nei dvigubai.

“Tuo laiku, vienok Susivie
nijimui teko pergyventi dvi ga
na stambios katastrofos: senes
niųjų narių mokesnių sulygini
mas ir influenzos epidemijos 
padarytų nuostolių išlyginimas, 
jau neminint mažesnių daly
kų, kaip tai pakėlimas 5 cen

tų mėnesy tiems nariams, ku
rie priguli prie ligoje pašalpos 
skyrių ir tt. čia reikia pasa
kyti, kad daugelis narių pa
metė organizaciją delei šitų bū
tinų ir iš valdžios pusės tiesiog 
spiriamų refdrmų ir tų pada
rytų nuostolių papildymo. Taip
gi reikia pasakyti, jog dauge
lis taip vadinamų ncatsako- 
mingų žmonių, ir tūli gal visai 
nesužiniai, bet visą laiką ken
kė Susivienijimo bujojimui ir 
su apgailėjimu reikia prisimin
ti, kad ir po šiai dienai ken
kia. Reik žinoti, kad visi vai
dai ir nesutikimai organizaci
jos viduje, tai yra vienas ken
ksmingiausių trukdytojų orga
nizacijos augimo nariais. Ne
gerai, bet tiesa...”

Taigi iš paduotų ištraukų 
matyti, kad Susivienijimui te
ko praeityj pergyventi daug 
audrų. Prieš visas tas audras 
jis sėkmingai atsilaikė. Ne tik 
atsilaikė, bet ir išaugo į galin
giausią lietuvių organizaciją. 
Reikia manyti, jog ir bolševikų 
visi straksėjimai nueis niekais 
ir ateityj jie bus minimi kaipo 
nemalonus Susivienijimo isto
rijos epizodas.

(Paeit lo and Atlantic Photo]

Lenktynės
(Iš senelio pasakojimų)

Būdamas kalvis dažnai atva- ! 
žinodavau į Rygą geležies pirk- 1 
ti. Čia tai ir girdėjau apie 
įvykį, kurį noriu dabar papasa
koti. Tai buvo, rodos, apie 
1878 meus, po turkų karo. Ką 
tik buvo pastatyta geležinkelio 
linija iš Rygos į Mintaują, Tuo 
laiku geležinkelis buvo reteny
be ir daugelis dar vadino jį 
“velnio mašina”. Ne visi ir 
važiuoti juo drįso. Kaimiečiai 
nė iš tolo. Ir geležinkelio li
niją nutiesus, vežimų judėjimas 
Rygos-Mintaujos plentu nema- į 

i žėjo. Kaimiečiai gyrėsi ir grei
čiau ir patogiau nuvažiuoja ne- 
! gu traukinys. Geležinkelio ša- 
j lininkai kalbėjo priešingai. 
'Toks ginčas tarp vieno kaimie- 
1 čio ir traukinio konduktoriaus 
i iškilo Rygos smuklėj. Ginčijo-

Frank T. Johns, iš Portland, si kol sutarė eiti laižybų kas 
Ore., buvęs 1924 m. Socialiai greičiau pasieks Mintaują —
Labor partijos kandidatu į ša
lies prezidentus, prigėrė Bend., 
Ore., bandydamas išgelbėti vai
ką, kuris įkrito upėn bežuvau- 
damas nuo tilto.

: Apie Įvairius Dalykus :

Vagių savimeilė
Narcissus. — Ką sako G rovei* 

1 apie vagis. — Trys butini
dalykai. — Laikraščių apra
šymai. — iBili Green’o isto-l 
rija. — Mike. — Kaip va
gis eikvoja pinigus. — Sa- 
vinimasi svetimų “nuopelnų.” 
— Vagių amžius. ,

«■» — I I

Graikų mitologijoj yra pa
davimas apie jaunuolį Narcis- 

jsus, kuris buvo įsimylėjęs pats 
į save. Bet kriminalistai, sa-i 
ko T. P. Grover, tuo žvilgsniu 
pralenkia ir Narcissus’ą. Apie 
90 nuoš. vagysčių yra papildo
ma dėl tuščios garbės troški
mo. Kiekviename atsitikime, 
kuomet yra papildoma vagys
tė, mažų mažiausia randasi dvi 
moterys, kurios žino apie tai.

Taip rašo laikraštyj “The 
World” T. P. Grover, kuriam 
kriminalistų' gyvenimas yra ži
nomas. Jis pats buvo krimina
listas ir už plėšimus keletą me
tų sėdėjo St. Quentin kalėjime. 
“Grover” yra jo pseudonimas. 
Savo tikrąjį vardą dėl visiems 
suprantamos priežasties jis sle
pia.

Vagies savimeilė yra aštun
tas pasaulio stebuklas, o jo 
kvailumas — devintas. Rei
kalinga trijų dalykų, kad vagis 
savo darbą galėtų skaityti sėk
mingu. Tie dalykai yra seka
mi: pavykusi vagystė; vietos 
laikraščių aprašymas; mergina, 
kuri didžiuotųsi jo žygiais ir 
girtų jį už tai. Paskutinioji 
sąlyga yra būtinai reikalinga.

įrodei laikraščiai duoda tiek 
daug vietos visokių vagysčių 
aprašymui, to Grover negalįs 
suprasti. Tos žinios nėra įdo
mios. Jos nėra įdomios bent 
pašaliniams žmonėms. Kas ki
ta su vagimis. Tankiai jie sė
di kuriame nors restorane visą 
naktį, belaukdami rytmetinių 
laikraščių. Ten jie, mat, tikisi 
surasti aprašymą apie savo žy
gius. Jie labai pūčiasi skaity
dami apie save, — tai svarbus 
dalykas jų gyvenime. Tokie 
antgalviai, kaip: “Drąsus ban
ditas,” “Gudrus vagis,” etc. y- 
ra labai branginami. Kokios 
įtakos laikraščių aprašymai da
ro vagims, paaiškės iš sekamo 
pavyzdžio.

Bill Green (pramanytas var
das) tapo nubaustas ilgų me
tų kalėjimu. Pirm patekimo 
į policijos rankas jis skaitėsi 
labai apsukriu vagimi. Po to, 
kai jis atliko paeiliui tris va
gystes, laikraščiai pavadino jį 
slankunu. Bill tuo labai užsi
gavo.

“Kaip jie drįsta mane vadin
ti slankunu Reikėjo didelės 
drąsos, kad atlikti tą darbą.”

Kuomet jis tuo budu reiškė 
savo įtūžimą, įsimaišė jo mei
lužė..

“Bet, Bill, juk tu savo dar
bą iš pasalų ir atlieki. Pir
miausiai tu turi būti tikras, 
kad nieko nebūtų namie. Tik 
po to, kai įsitikini, jog namai 
nėra saugojami, tu juos ap- 
kraustai.”

Tie meilužės žodžiai Bill’ui 
tiesiog kvapą atėmė. To tai 
tikrai jis nesitikėjo. O jis vis 
nerimo:

“Bill, tu esi ne tik pasalūnas, 
ale ir kvailys. Tu rizikuoji pa
tekti keliolikai metų į kalėji
mą už pavogimą, sakysime, $209 
vertės daiktų. Galimas daik
tas, kad savininkui jie kainuo
ja $400, bet tu juos parduosi 
už $20. Jei tu tuos daiktus 
sugrąžintum savininkui, tai 
gal gautumei $25. Ar tai nė
ra kvaila?”

To pakako. Bill nei žodžio 
netaręs apleido merginą. Ant 
rytojaus jis suplanavo drąsų 
žygį — apiplėšė fabriko algų 
išmokėtoją. Tuo budu jis ma
nė padaryti geresnį įspūdį mer
ginai ir užsitarnauti “tinkamą” 
aprašymą laikraščiuose. Plė
šimas nepavyko ir Bill tapo 
suimtas. Teismas nubaudė jį 
20 metų kalėjimo.

O štai kitas atsitikimas. Kar
tą Grover aplanke savo .drau
gą Mike, kuris gyveno kartu 
su savo meiluže. Mike atsi
nešė visą glėbį drabužių, ku
riuos jis nesenai buvo pavogęs. 
Tuo laiku, kai mergina egza
minavo drabužius, Mike pasi
nėrė į laikraštį. Mergina bu
vo graži ir sumani.

“Mike, ką tu skaitai?” pa
klausė ji.

“O, nieko ypatingo. Skaitau 
apie vieną šaunų vyrą, kuris 
neduoda ramybės policijai. Po
licija mano, jog jis apkraustė 
apartmentinį namą Maple gat
vėj ir papildė daug kitų va
gysčių.”

Jo kalbos tonas buvo toks; 
jog buvo galima suprasti, kad 
jis žino vagysčių kaltininką.

“Mike, tu tai padarei. Visa
me mieste nėra kito tokio 
smarkaus vyro, kuris galėtų 
tatai padaryti. Ar tai negra
žus drabužiai, Mike?”

Girdama Mike’o šaunumą, ji 
gudriai ėjo prie savo tikslo.

“Ar tu norėtum tuos dra
bužius įsigyti?” paklausė Mi
ke.

“Labai. Jie kaip tik man 
tinka. Tik aš neturiu pini
gų. Bet tau, Mike, tai nie
ko nereiškia. Rytoj tu vėl tu
rėsi jų glėbį. Ar netiesa?”

Merginos žodžiai jam buvo 
tiek malonus, jog jis noriai ati-

davė jai drabužius. Tokia jau,1 
sako Grover, yra vagies psi
chologija: jis privalo, kaip gai
dys, sparnu rėždamas vaikščio
ti apie kokią nors merginą.

Bot juokingiausias dalykas 
buvęs tas, kad Maple gatvės 
plėšimus buvo papildęs ne Mi
ke, ale Grover su kitu savo 
draugu. Vienok Mike norėda
mas pasirodyti “smart” vyru 
prieš merginą, prisiėmė tuos 
apiplėšimus ant savęs.

Paprastas vagis po pasek
mingai atlikto darbo skubina
si pas savo merginą ir rengia 
jai puotą. Jis eikvoja pinigus, 
/Kaip jūreivis. Ir visa tai daro 
tik tuo tikslu, kad “pasirodyti.”

Vagys, sako Grover, didžiuo-

ar kaimietis arkliu, ar konduk
torius traukiniu. Susilažino. 
Užsispyrėlis ' kaimietis turėjęs 
gerą arklį ir leidosi plentu kar
tu su traukiniu. Iš stoties 
traukinys ir dabar išjuda lėtai, 
o tada jis ilgą laiką turėdavo 
eiti, kol įsibėgės. Tat pirmu 
laiku kaimietis toli pralenkė 
traukinį, nė arklio greit neva
lydamas. Traukinys įsibėgėjo 
ir neilgai trukus kaimietį pavi
jo. Šis ėmė varyti arklį, bet 
traukinys buvo jau toli. Kad 
bent butų metęs, matydamas 
nepavysiąs. Bet kaimiečio už
sispyrėlio butą: jis varė arklį 
zovada iki pat Mintaujos. Nu-

1 vargintas, užvarytas arklys 
Mintaujoj pastipo. Negana to, 
kaimietis turėjo sumokėti kon
duktoriui tris rublius už pra
laimėtas laižybas. Tas įvykis 
greit pasklido žmonių kalbose 
ir žymiai pakėlė pasitikėjimą 
geležinkeliu. (“N. ž.”

jasi savo gudrumu ir nurodo į 
tą faktą, jog kas metai yra 
pavagiama milionai dolerių. 
Pavogtus pinigus jie išleidžia 
kvailiausiu budu. Didesnę pu
sę to grobio jie praleidžia ant 
moterų, munšaino, narkotų ar-
ha pralošia kortomis. Daugu
ma kišenvagių yra narkotikai. 
Be narkotiškų vaistų jie nega
li “dirbti.” Apie ketvirta dalis 
vagies “uždarbio” tenka profe
sionališkiems gembleriams. Va
gis mano, kad jis yra tiek gud- 
rus> jog jo niekas negali ap
gauti. O gembleriams to tik ir 
reikia.

Kartą Grovers draugas vie
nui vienas apiplėšė banką. Jis 
tai padarė taip drąsiai ir sėk
mingai, jog iššaukė tikrą sen
saciją. Kuriam ‘ laikui praėjus 
jis tapo suimtas ir kartu su 
Groveriu pasiųstas į kalėjimą. 
Kalėjime jie susipažino su ki
tu kriminalistu, kuris be nie
kur nieko save atrekomendavo 
taip:

“Mano vardas yra N. Aš esu 
tas pat, kuris vienui vienas 
apiplėšiau banką.”

Kuomet jam buvo pristaty
tas tikrasis banko plėšikas, tai 
jis pasijuto labai užgautas, ta
čiau prie melo neprisipažino.

Kai ėjo paskilbusio Chapma- 
no byla, tai sako Grover, kalė
jime atsirado desėtkai žmonių, 
kurie gyrėsi, jog jie savo lai
ku priklausė Chapmano šaikai. 
Tai, žinoma, buvo melas. Bet 
vagis be pasigyrimo gyventi 
negali. Norėdamas įžeisti ki
tą vagį, jis paprastai sako: “O, 
jis yra tikras pienburnis. Aš 
jau buvau areštuotas, kuomet 
jis be kelnių bėginęjo.”

Statistikos duomenys rodo, 
’jog daugumos vagių/ amžius ne
siekia nei 25 metų. Vadinasi, 
jie yra jauni ir gyvenimo ne- 

<'patyrę žmonės. O jaunuoliai, 
kaip žinia, pasižymi didele sa
vimeile. Del tos savimeilės 
jiems tankiai tenka skaudžiai 
nukentėti.

Ponia: Kodėl tu pastatei lop
šį su kūdikiu ant stalo.

Auklė: Kad butų gėriau gir
dėti 'kaip kūdikis iškrinta.

Nedarykit Žaislo 
Iš Savo Kūdikio

— Kudikai Turi Nervus
Rašo RUTH BR1TTAIN

Didelį dalį nerviškumo galima 
susekti paaugusiuose vaikuose, kad 
jie turėjo perdaug didelį stimulia
vimo savo kūdikystėje, ir tame 
priežastis gludi, kad kūdikiai buvų 
vartojami kaipo žaislas tėvų, gimi
nių ir draugą. Su kūdikiu galima 
žaisti, bet ne daugiau kaip penkio- 
liką minučių iki valandos kiekvie
ną dieną. Virš to jei kūdikis yra 
verčiamas perdaug kvatoti, krykš
tauti, dėl to jis kaip kada pradeda 
vemti, tas kūdikį perdaug įrituoja 
ir jis verkia arba nemiega.

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

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

(Tęsinys)

Sutirštinus orą oro skeltu-

tomis to paties oro dalelėmis. 
O joms daužantis atsitinka tas 
pats, kas ir susidūrus dide- 
Ikms akmenims: atsiranda ši
lima ir šviesa. Suprantama, kad 
sutirštintame ore dalelėms ten
ka susidurti dažniau, 
suvarytos krūvon, į 
ruimą. Nuo šitų tad 
mų sutirštintas oras
sta. Panašiai atsitinka ne tik 

bet 
ant 

erd- 
nuo

nes jos 
mažesnį 

susiduri- 
ir ikai-

užmary ta me vamzdely j e,
kiekvienoje vietoje, ar tai 
žemės rutulio, ar dangaus 
vėsu už milijonų 
žemės.

Tais {Mičiais

kilometrų

dėsninis visur 
šalčio šilimos 

ir iš tamsos šviesa; kad tik
tai butų medžiaga ir kad bu
tų judėjimas nors ię mažų, ne
matomų judalelių.

Na, o jeigu susidurtų viena 
su kita planetos, ar kometos, 
arba žvaigždės? Nesunku su
prasti, kas atsitiktų: jos taip 
pat nuo susidaužimo įkaistų, 
o gal ir į trupinėlius subirėtų. 
O g\d net ir į dulkes, į smul
kiausias dulkeles pavirstų. Į 
tokias smulkias, kokios ir įsi
vaizduoti sunku. Pavyzdžiui, 
štai j kokias: paimkite bet ko
kią knygą, suraskite joje at
spausdinta tašką, prisižiūrėki
te gerai jo didumo ir įsivaiz
duokite, kad skersai šitą taš
ku sudėta eilele šimtas mili
jonų dulkelių. Tai tokia, pavyz
džiui. mažutėlė dulkelė laksto 
tarp planetų ir žvaigždžių! Jų 
yra ir kometose.

Dar štai kas svarbu: tos dul
kelės tokios mažos, kad gali 
lėkti spaudžiamos saulės spin
dulių! O saulės spinduliai, tai 
]yg. kokios šviesos bangos, — 
mažos, mažos, Dėt vis 
gos. Kai kurios šviesos bangos, 

didumo: 
nuo 40 
ir dar

viename coly jų telj 
ligi KO tūkstančių 
daugiau, šiai, kaip mažos švie
sos bangos! Ir kaitaliojus jos 
labai greitai. Pavyzdžiui, per 
vieną sekundę pralekia nuo 
100 iki 800 bilijonų įrangų. O 
kiekviena tokia 1 
stumtelia dulkeles, 
sitaikina jai kely, 
dulkelės yra labai 
.šviesos bangos gali
žele judinti. Ir lokiu budu ga
li jas nešti ir nešti kažin kur

anga visgi 
kurios pa- 
O kadangi 
mažos, tai 
jas pama-

toli
kain kūdroje ban- 
plaukančią kempi- 

ir saulės šviesos 
bangos, nuneša savimi mažiau
sias dulkeles iš saulės vidu
rio, kaip buvo pasakyta pirmo
joj paskaitoj.

Taip pat ir kilos žvaigždės 
išmeta dulkes iš savęs. O švie
sos bangos, einančios iš šių 
žvaigždžių, taip pat jas išne
šioja. Tokį savo darbą at
lieka šviesos bangos, kur tik 
pasitaikina, bet lik patenka pa
kankamai maža dulkelė. O jų, 
dulkelių visur pilna dangaus 
erdvė prisėta. Ir taip šviesos 
bangos nešioja jas ir nešioja 
po visus Pasaulius. Kažin kur 
toli, toli. Po nežinomus, pačius 
toliausius erdvės plotus. Kur 
šviesos bangos, ten ir dulkes. 
Reiškia, išvada tokia: iš šalčio 
pasidaro šilima ir šviesa, o švie
sios, įkaitusios saulės ir kito
kios žvaigždės, išleidžia švie
sos spindulius, kartu ir smul
kutes dulkes. O šitos šviesos 
bangos išnešioja ir išnešioja 
šitas pačias dulkeles po visas 
šalis. Reiškia, didelės žvaigž
dės ir saulė — giminės mažiau- 

• stums dulkelėms, o dulkės gi
minės joms.

Dabar štai koks klausimas: 
kas gi tokios žvaigždes yra dan-

Kaip jau buvo sakyta, žvaig
ždės — tai tokios pat saulės,

gos nešioja 
nę. Panašiai i

tiktai jos labai toli nuo mus. 
lodei jos ir atrodo mums to
kios mažos, kai žiūrime iš že
mės. Kai kurios žvaigždės daug 
didesnės už musų saulę. Kitos 
mažesnes.

Vienos žvaigždės blizga bal
ta šviesa, kitos — geltona, ki
tos — raudona, dar kitos — 
žydria, mėlyna, žalia, fioletine... 
Kai kurios žvaigždės slan
kioja dangaus 
sau, kitos, lyg 
tomais ryšiais, 
ar |K) keturias.
dės porinės, t rojinės, ketvert
uos. Ir slankioja jos labai ypa
tingu budu: tuo pačiu laiku 
sukasi viena apie kitą ir skrie
ja viena apie kitą tikrus lam
stus, vingius. Be to, dar jos 
mirga, o kai kada net žaidžia 
Įvairiomis spalvomis. Kai ku
rios žvaigždės palengvėle trau
kiasi kaž kur vis tolvn ir to
lyn 
tuo 
vis 
kiu
kundę daro po 30 kilometrų, 
kitos po 95 kilometrus. Randa
si dar ir tokia žvaigždė, kuri 
kas sekundę nulekia GOD kilo
metrų. šitoji kur kas greičiau 
lekia, 
lekia 
metro sekundėje.
dės nuo musų yra taip toli, 
kad jos tokiu budu, neprisi
artins prie musų ir per milijo
nus metų, 'lodei joms ir lie
ka tik klaidžioti ir klaidžioti 
savo tikrais keliais ir visuo
met būti gan toli nuo viena 
kitos. O mes, iš musų žemes 
rutulio, nė nepastebime žvaigž
džių slankiojimo, palygindami 
su savimi. O kodėl nepastebi
me? Todėl, kad jos nuo musų 
labai toli. Cireitai einąs Kitr- 
laivis iš tolo, rodosi, taip pat 
nejuda! Juo labiau žvaigždės, 
kuiios nuo musų kur kas to
liau, negu garlaivis. Beveik, ap
link visas žvaigždes, tuo pačiu 
metu, skrieja jų nuosavios pla
netos, jų nuosavios kometos. 
Panašiai, kaip ir aplink musų 
saulę. Ir tais pačiais dėsniais, 
kaip ir aplink saulę. Ir visa

žvaigždės 
erdvėse vienos 

; surištos nema- 
po dvi, po tris,

nuo musų saulės, o kilos 
pačiu metu lekia į mus 

artyn ir artyn; ir dar ko- 
greitumu! Vienos kas se-

negu musų saulė. Saulė 
greitumu virš 21 kilo- 

Bet žvaigž-

įkaitusios. Taip pat, kaip mu
sų saulė. O kiltis kur kas ir 
labiau. Bet yra žvaigždžių, kaip 
ir apgesusių, — jos įkaitusios 
tik lig raudonumo. Randasi 
žvaigždžių ir visai užgesusių; 
užgesusios tamsios, visai nebe
šviečia, ataušusios, todėl, kad 
visa jų šilima pamažėle išėjo 
j šaltą dangaus erdvę. Užge
susių žvaigždžių yra daug. Gal 
būt daug tūkstančių milijonų. 
Žinoma, mes jų nematome. Bet 
visgi pastebėti galime, nes jos 
kai kada beslankiodanios už
stoja savimi kitas žvaigždes, 
šviesiąsias. Toks užsistojimas 
atsitinka retai. Bet užsistoji
mo dėka šviesiosios žvaigždės 
mirga: čia išnyksta, čia nusilp
sta, čia vėl atsiranda ir vėl di
dėja. Iš žvaigždžių persimainy- 
mo, iš jų mirgėjimo, galima 
spręsti apie slankiojimą tam
siųjų žvaigždžių tarp šviesių
jų. Ir atbulai.

Apie tamsiųjų žvaigždžių 
buvimą galima dar sužinoti ir 
iš jų susidūrimų tarp savęs. 
Atsitinka, kad žvaigždės tik
rai susiduria viena su kita. Tai 
galima iš musų žemės rutulio 
matyti ne mažiau, vieną kartą 
per metus. Suprantama, kad 
ne ta i Į) jau daug dėl to, kad 
Pasaulis labai didelis, o žvaigž
džių jame randasi milijonų-mi- 
lijonai, — ir nė kiek ne ma
žiau. Jeigu neužstotų tamsio-

nas Įsidegė šviesi šviesiausia 
žvaigždė. Paskiau pažibėjo ji, 
pamirgėjo ir jos skaistumas 
ima silpnėti. O štai ir visai už
geso.

negu tūkstantis milijo- (Bus daugiau)

nuo susidūrimų
tegu jos

nė kiek
paprasto judėjimo

Del tos pačios prie-

tolimų 
tamsios 
nosusi-

Daina
(Dainuok kaip “Aš mergytė 

kaip Rožytė)

toli, o

tie baisus tolimų

sios žvaigždės šviesiųjų, tai vi
sas dangus žibėtų nuo jo žibu
rių, nuo begalinio skaičiaus 
žvaigždžių. Tamsiųjų žvaigž
džių, gal būt, dar kas dau
giau, 
nų.

Bet
žvaigždžių, 
ar šviesios, 
trukdo jų 
tvarka,
žastios, kad žvaigžde nuo žvaig- 

per didelį 
tolumų pritraukimo jėga jau
čiama visai silpnai. Tokiu bil

du man ir tamstoms visai ne
pavojingi
žvaigždžių susidūrimai.

štai iš kokių ženklų sužino
me žvaigždžių susitikimus: iš 
staigių užsidegimų, iššokimų 
ugnies, lyg tai naujos žvaigž
dės atsirastų. Prie to dar, kad 
toje dangaus skliautų vietoje 
nesimatė nė jokio dangaus ži
burio. Nieko nesimatė, 
štai atsirado ir ]>er kelias die-

Vakar buvau katalikė, 
Šiandien smarki bolševike — 
“Vilnį“ skaitau kožną dieną, 
Aukų prašau pas kiekvieną.
Myli mane komisarai 
t r paprasti proletarai, 
O Kuprelis paskui mane 
Tik bėgioja dzig, dzig,-dzig.
Turiu vyrą ciciliką, 
Nėra kuo pasigirti, 
Komisarai senai liepia

Three Museles To Smile 
Nine To Pull A Grouch

Skauduliai
Pagydomi tuoj. Išvengia 
autuvo spaudimą.
Aptiekose, autuvo Ir dept. 

krautuvėse 33c.

•DSSchoU's Uždėkite 
vieną— 

skausmo nėr!

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR!

Laike gegužio mėnesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai!

Visas darbas užsakytas kckužIo mėnu
lius atliktas pigiomis kainomis. Tai 
perstatoma VIENODŲ KAINŲ Siste- 
musų apielinkių Deniai Ofisų.

SKYRIAUS OFISAS
1800 S’. Halsted St.

Dantų Setus už
____ $12.50
........ $7.50

$5

VEIDAS

py j 
yra 
ma

$15
$10

setas 
setas 
setas

DOMAS—
JIE TURI f TIKTI

Oerlausla auksinis darbas už ^4
Geriausios Auksinės Crowns $2.50 
Geriausi Auksiniai FUliturs __ $2.50
Geriausi Auksiniai Tilteliai__ $2.50
Alloy FiliinKH .......  $1
Sidabrinai Fllinifs ...........................  50c

išvalymas dantų 50c
Šių kainų negausite musų didžlamjam 

ofise. DIDYSIS OFISAS įsteigtas 23 me
tai atgal.
THE HAYES DENTAL OFFICE8 

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

326 South State St. 
Pilone Harrison 0751

$5 
$5 
$5 
$y

AK JUMS REIKIA PINIGŲ?
1 - 2 ir 3 MORGICIAMSe

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

1618 West 18-ta Gatvė

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

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
• zaminavimas atidengs jūsų tikrų ligų 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- 
vimo — kas jums yra.

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

Kambariai 1012, 1015, 1016. 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.

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
priežiūroj per 30 metų. Musų motto: PATAR- 
dienomis ir vakarais. Moterims seredoj iki vi-

To paties savininko
NAvIMAS. Atdara _____
durnjikčiui. Lietaus lašai, vanos ir prūdas visada.

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanosi
12th STREET

Tel. Kedzie 8902
3514-16 Roosevelt Rd.

arti St. Louis Avė.
CHICAGO, ILL.

■ •■■.•rvaiuSH

Plrklt nuo musų olaollo kai
nomis. Oopper coli gaslnis *11- 
dytuvaa virtuvės boileriui, 
$6.85- Klauskite Pono Mušti.

Peoples Plunthing & 
Heating Supply Co. 

490 Mllvvaukee Avė., 
461 N. Halsted «t.

Haymarket 0076—0076

Few people realize tliat it is 
three times as hard to look erabby 
as to look pleasant. “You knovv 
the thing tnat goes the farthest 
toward making lite vvorth while, 
that costs eyes cause more vvrinkles 
and grouchy dispositions than old 
age. Have your eyes examined, get 
the proper grasses, and you’ll be 
suprised how ųuiekly the grouch 
and vvrinkles disappear.

Dr. G. Serner.
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Man nuo jo atsiskirti.
Spyčių drožiu už Rosi jų, 
Nes aš ją gerai žinau: 
Nepraėjo senas laikas, 
Ten tris dienas gyvenau.
“Vilny”, “Laisvėj” turiu vardą,
Tai galiu pasigirti, 
Spyčių drožiu ir meluoju 
Šapoj nereikia dirbti.

Pustapedis.

old gold
JUOKAI

Dramų rašytojas skubiai 
prie kritiko ir sako:

“Man ištiko didele nelaimė. Mano 
trijų metų sūnūs paėmęs mano pa
rašytą ‘dramą, sudraskė i Šmote
lius.“

“Tai labai malonus atsitikimas, 
kad toks mažas vaikas, o jau moka 
skaityti.” — Atsakė kritikas.

nubėgo

“Kas lau yra, vaikuti?” paklausė 
širdingas praeivis.

“Mano tėvai neima su savi manės 
į krutamus paveikslus”, verkia vai
kas.

“Ar jie visuomet ima su savim, 
kada padarai tokį triukšmą?”, pa
klausė nepažystamas.

“Kaip kada jie taip padaro, o 
kaip kada ne.”

— “Boston Transcript.”

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

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

Išdirbinėtojai visokių durių.
Specialio didumo darom pagal orderj 

{dedam aietelius

NEPAPRASTAS 
IŠVAŽIAVIMAS 
Rengia Dr. Vinco 

Kudirkos Dr-ja 
ŠAUNU BESKIŲ 

PIKNIKĄ 
Buvusiam Chernausko 
Darže, No. 1, Lyons, III. 
Iš visur važiuokit iki 22 St., paskiau 
paimkit Bervyn Lyonš karą ir va

žiuokit iki daržo

Atsibus Nedėlioj, 
Birželio 17,1928

Šis išvažiavimas skirsis nuo visų 
kitų išvažiavimų luo ,kad jame 
kiekvienas vyras gaus specialiai na- 
ruoštą beskę valgių dėl dviejų, ku
rios bus leidžiamos išlaimėjimui. 
Kurios moteries ar merginos bus 
beskė, tai su ta turės valgyti.

Taigi butų geistina, kad kiekvie
na mergina ar moteris paruoštų val
gį dėl dviejų ir priduotų komitetui, 
o paskiaus turės progą su kitu vyru 
sykiu valgyti.

Bus šokiai ir kitokios žeismės dėl 
kurių turime gražių dovanų.

Bus priimami nauji nariai nuo 15 
iki 30 metų veltui.

P. S. — Jeigu tą dieną lytų, tai 
programas įvyks Meldažio svetainėj, 
2212 W. 23 PI. įžanga visur veltui. 

Kviečia visus KOMITETAS.

Naujienų Piknikas
BUS

Nedelioj, Birželio 24
CHERNAUSKO OARŽE
79 ir Archer Avė., Justice Park

Žaismės, imtynės, lenktynės, šokiai, 

pramogos ir milžiniškas draugų susirin-

kimas — suvažiavimas

Visus kviečia
NAUJIENOS

'OKt



6 NAUJIENOS, Chicago, III. Penktadienis, birž. 15, 1928

CHICAGOS 
ŽINIOS

Kelia fondų $500,000
Pasak krank Locsch, Chica 

go ('.rime Commission pirmi 
ninko, kuris dabar yra vienas 
tyrinėtojų suktybių ir terore 
žygių pastaruosiuose ,‘primary” 
balsavimuose, jei kaltinamieji 
busiu apkaltinti, tai jiems gin
ta pradėta kelti fondas $500,- 
000. Fondui reikalaujami mo
kėti saliunininkai (ypač 20-tos, 
25-tos ir 27-tos wardų), gem- 
blerių salės ir panašios jstai-
*os-______ I

Kaltina svaigalus
M. N. Kupnis ir 3 kiti kal

tinami tuo, kad mėginę pada
ryti holdupą, teisinasi buvę gir
ti. Kupnis m senai pagarsėjo 
kaip dainininkas. Jo balsu su
sidomėjo operos dainininkė 
Baisa ir pradėjo ji “bastyti’ 
ir lavinti dainavimui.

Kuone žuvo 10 ug- 
negesiy

Dešimtis ugnegesiŲ, gesinu
sių gaisrą, kilusį adresu 312- 

311) W. Jackson boulevard, ap- 
svaigo nuo durnų ir smarvės. 
Jų draugai ugnegesiai turėjo 
išnešti iš sklejx>, kur jie ko
vojo su gaisru.

Jieškojo pabėgėlių iš 
kalėjimo

Pavieto vieškelių policijos 
viršininkas, James L. Deve- 

reaux padarė kratą Ed. Ilan- 
lahan rodbansėje, arti Lemont. 
Jieškojęs Cbarleso (’Jeaverio. 
kuris pereitą sekmadienį pa
bėgo, su keturiais draugais, iš 
kalėjimo. Nesurado.

Oro paštas prezidentui
Prezidentas Coolidge atosto

goms vietą pasirinko Brule. 
\Vis. Iš Cbicagos paštas jarr. 
bus siunčiamas aeroplanais.

Kultūriški amerikiečiai
Lietuviai ne kultūriški. To

kį nuosprendi išnešė jau ne 
vienas pačių lietuvių. Bet štai 
amerikiečiai — jie kitoniški. 
Thompsono valgykloje (ISO 
West Randolįfn st.) sutarškėję 
langai ir vidun Įlėkė spitunas. 
Paskui, gatvėn jau, ėmė leis
tis iš dangaus rankšluosčiai, še
pečiai plaukams šukuoti, stik
lai. Policininkas vėliau Bis- 
mark viešbutyje, kitoj gatvės 
pusėj, 18-me aukšte surado po
rą vyrų, atvykusių iš New Yor- 
ko. Jie prisipažino blaškę tuos 
dalykus gatvėn iš.... džiaug

smo.

Traukia teisman val
stybės gynėją

Joseph Siegel, kontrakto- 
rius, apskundė teismui valsty
bės gynėją Bobert E. Crowe. 
Kontraktorius kaltina valsty

bės gynėją tuo, kas pastara
sis savo asmeniniais išrokavi- 
mais vaduodamas! sustabdęs 
jo, Siegvlio, darbą. Siegel, mat, 
greta Crowę namų rengėsi sta
tyti 9 aukštų apartamentinj 
narna. Kontraktorius prašo tek 
smą, idant užgintų Crowe*ui 
trukdyti pradėtą darbą.

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

Tarp Chreagos 
Lietuvių

Town of Lake
Nutvėrė vėžį, išvilko gyvatę

Pereitą sekmadienį penki 
I vietos piliečiai nusitarė, kad 
ramiausia ir smagiausia pra
leisti šventadienį bus nuva
žiavus kur paupin pažvejoti. 
Taigi susėdo jie autan. Davė 
gezo ir patraukė Lemont’o lin
kui. Pasiekė miestelį, pasuko 
dešinėn, pasileido pakalnėn, o 
ten tiltas per Desplaines upę. 
Jau ir vietoje.

Kaip ilgai jie žvejojo meš
kerėmis, kaip sekėsi jiems žve
joti, nežinau. Bet štai sumanė 
vėžiauti. Pasiraitojo kelines, 

'rankoves, o gal numetė ir vir- 
Į šutinius marškinius. Tai ne- 
I svarbu.

Braido musų vėžiautojai. 
Kaišo rankas į urvelius, nut
veria vėžį ir krepšin. Jau ne 
vienas vargšas vėželis atsidū
rė tokioj vietoj, iš kurios arti
miausia kelionė į verdantį puo
dą.

Tik staiga p. Petras Strums- 
kis, gyv. 4J56 So. Hermitage 
Avė., nutvėrė vėžį ir kažin ką 
ten *--- slydų, ialtą.

—Vegele, — mano jis, — 

lipsi ir tu kartu su vėžiu!
Iškelia jis vėžį ir “vėgėlę” iš 

vandens. Zzip... “vėgėlė” be
įeis žiedais apsivynioja apie jd 
ranką, suveržia ją.

žiuri Petras Strumskis, kad 
nutvėręs jis ne vėgėlę, bet gy
vatę... prie pat galvos. Ji kai
šo dvišaką liežuvėlį, kraipo gal
vą, norėtų “pabučiuoti” Petrą. 
Bet šio ranka instiktyviai spau
džia gyvatę stipriau.

Mestų jis ją vandenin ar že
mėn. Bet kaip mesti? Uodega 
keleis žiedais surakino ranka. 
Paleisi gyvatės galva, o jeigu 
ji cik!—ir pabučiuoja?

Nukratė p. Strumskį nejau
kus šiurpas: nemaloni kaimy
nystė! Bet persiskirti vienas 
su ja negali. Ir reikėjo jam 
šauktis draugą pagalbon, kuris 
peiliu nupiovė gyvatei galvą.

Nukrito galva, pasiliuosavo 
ir žiedai, apsivyniojusieji apie 
ranką.

Užklausiau vakar p. Strum
skį:

Ar dar gaudei vėžius po 
to įvykio?

—No, ne... nei vienas musų 
nebemėginome. Prapuolė vi
sas noras ir bristi vandenin, 
ir vėžiauti, ir žvejoti.

Reporteris.

Roseland
Sportas.

Sekmadienyje, birželio 10 d., 
(aikštėje prie 95-tos ir South 
[Michigan Avė., Brighton Park 
L. K. of A. jauktas lošė besbo- 

. lą su Roselando Eclips jauktu. 
Į Belips padarė 5 prieš Brighton 
Park L. K. of A. 1.

Reiškia, roselandiečiai nuga
lėjo brightonparkiečius. Eclips 

Į jauktas, kaip matyti, susideda 
iš vienų lietuvių. Kiek jų ma
čiau, tai rodosi, kad visi pri
klauso Golden Star kliubui. 
1’ik gaila, kad apie juos niekas 
neparašo plačįau.

Eclips’ams pabaigus lošti su 
Brighton Park L. K. of A., 3- 
čią valandą po pietų Golden 
Star jauktas susikybo su Hyde 
Park Blues.

Abu jauktu — geri lošėjai. 
Gražiai lošė. Publikos susirin
ko daug pažiūrėti. Hyde Park 
Blues pergalėjo Golden Star 
jauktą. Lošėjai gavo taip:

I lydė Pk. Blues 00020200—7.
Golden Stars 010200011—5.
Ateinantį sekmadienį, birže

lio 17 dieną, Golden Star bes- 
bolo jauktas loš su Dyer Ovvls, 
Indiana.

Boselandiečiai, kurie norės 
matyti lošimą, turės važiuoti 
toliaus. —N.

Sportas
Belaukiant svarbiu rintynių.

Vis labiau ir labiau kalbama 
apie tai, kad trumpoj ateityj 
K. Požėlai teks susikibti su 
Johnny Mayers, kuris per il
gus metus išlaikė vidutiniško 
svorio pasaulio čempionatą. Tą 
čempionatą Mayers ir dabar 
nėra pralaimėjęs. Tad jo risty- 
nės su Požėla bus labai svar
bios.

Kitas neišrištas ginčas — 
tai ristynės su Gansonu. Kaip 
žinia, (Jansonas nugalėjo Sar- 
palių ir po to pasiskelbė lietu
vių čempionu. Clevelande Po
žėlai teko su juo susikibti, bet 
ristynės išėjo lygiomis: kožnas 
laimėjo po vieną susirėmimą. 
Tad jiemdviem teks dar iki ga
lutinos pergalės ristis už lietu
vių čempionatą. —N.

North Side
Birželio 17 d. Morninig Star 

Kliuhas rengia išvažiavimą.
v

Morning Star Kliubas rengia 
išvažiavimą, sekmadienyje, bir
želio 17 d., Jefferson giriose, 
dėlto, kad sukvietus publiką pa
kvėpuoti tyru oru. Ištisą sa
vaitę mes dirbame dirbtuvėse 
l>ild5syje ii- sunkiame ore. ir 
nekantriai laukiame šventadie
nio, kad galėtumėm išvažiuoti 
kur i parką arba į girias pasil
sėt tyrame ore tarpe lapuotų 
medžių ir kad sustiprinę savo 
jėgas paskiau vėl galėtumėm 
tvirti eiti į darbą. Taigi, va, 
Morning Star Kliubas ir ren
gia išvažiavimą į Jefferson gi
rias sekmadienyje, birželio 17 
d. Jefferson girios, — tai 
yra gražus gamtos jiiešinis su 
dailiais medžiais, pasipuošu
siais tankiais žaliais lapais, 
taipgi gražiais kalneliais ir ly
gia žaliuojančia pieva, kur 
smagu pasivaikščioti, pažiūrėt 
ir smagiai praleisti laiką šne
kučiuojant su savo draugais ir 
pažįstamais.

Nėra reikalo aiškinti apie 
patį kliubą, nes kliubas visados 
savo svečius priima mandagiai 
taigi ir į šį parengimą yra už
prašyta gera muzika, kad ga
lėtų visi smagiai pasišokti; 
taip gi yra užprašyta keletas 
gerų chorų. Smagu bus vi
siems, kaip seniems taip ir jau
niems. Privažiavimas yra la
bai patogus ir įžangos jokios 
mokėti nereikia. Šimtų kar
tų bus smagiau ir ekonomiš
kiau, negu kokiam nors darže 
užsidarius tarpe dulkių. Aš ti
kiu, kad mes visi jasimatysi- 
me birželio 17 d., Jefferson gi
riose. —X. šaikus.

S. L. A. Seimo 
delegatai

Bytoj, 10 vai. ryte (centrai 
time), iš Grand Central stoties, 
išvažiuoja būrys chicagiečių, 
SLA. seimo delegatų. Pasta
ruoju laiku visi tapo taip užin- 
teresuoti SLA. organizacija, 
kuri yra vienintelė lietuvių mi- 
lioninė organizacija, kad šiame 
SLA. seime chicagiečiai suda
rys visą trečdalį seimo delega
tų.

Beje, vienkart išvažiuoja 3 
delegatai, pasižymėję veikėjai, 
iš Indiana H'arbor, Ind., ir 3 
delegatai iš Springfield, 111. Tai 
musų S. L. A> seimo delega
tai užpildys visą didžiąją G. 
S. stotį.

Prie to, S. L. A. seimo ren
gimo komisija pasitiks Balti- 
morėje mus visus stoty ir au
tomobiliais nuvež j svetainę, 
o vėliaus j atatinkamus vieš
bučius.

Tai liudija, jog ši S. L. A. 
seimo delegatų broliška “Ex- 
kursija“ bus viena įdomiausių. 
Visi delegatai bukit stoty lai
ku, pažymėtu aukščiau. Beje, 
pp. Oliai ir p. Gugis išvažiuos 
1 vai. po pietų (C. '1'.), o mu
sų ponios, būtent p. JKiriene 
ir p. Šatkauskienė, išvažiuos

6:40 vai. vakare (C. T.).
Grand Central stotis randa

si prie Wells ir Harrison st.
Geo. J. Stungis.

Cicero
Draugystės Lietuvių Karei

vių pusmetinis susirinkimas 
Įvyks sekmadieny, birželio 17 
dieną, 1 vai. po pietų, Lietuvių 
Liuosybės svetainėje, 14 st. A 
4 91 h court.

Draugai, dalyvaukite visi. 
Bus svarbių tarimų draugystės 
reikaluose, nes jau slenka pusė 
metų. Ar esate visi pilnai užsi
mokėję mokestis? Klausiu to
dėl, kad ištikus reikalui nerei
kėtų kaltinti kitus nei save. 
Visuomet patikrinkite savo mo
kesčių knygutę.

Draugystės sekretorius.

Cicero
Kai kas apie lietuvių 

bruzdėjimą

Kaip jau žinoma, vietos lie
tuviai labai darbštus, vadinasi, 
nesnaudžia visuose reikaluose. 
Tai yra labai gerai.

Čia nuo senų laikų 16-toje 
gatvėje, tarpe 48 ir 52-ros avė. 
riogso, rūdija senos gelžkelio 
bėgės nenaudojamos. Vieną 
gražią dieną atvažiuoja darbi
ninkai, pradeda taisyti, padaro 
svirius ii* tiesia, visjj. linijjj..

Ant greitųjų moterys krei
piasi pas biznierius Karpų ir 
Bačkauską klausdamos rodos. 
Jie, kaip seni politikai, žino 
ką daryti. Darbas sustabdomas. 
Gyventojai subruzdo, sušaukė 
susirinkimą, išnešė protesto re- 
zoliuciją, išrinko komisiją ir 
pirmadienio vakare užpildė vi
są miesto salę.

Valdininkai, susirinkę, tik 
žvalgosi, kas čia tokio nepap
rasto atsitiko. Pagalios prieina 
prie rezoliucijos. Pasirodė, kad 
visi dėl to ir susirinko. Vienas 
kitas pareiškė savo nuomonę. 
Prezidentas, p. Klehna, pataria 
pavesti tą reikalą miesto advo
katui, idant jis ištirtų. Dabar 
visi laukia. Nežinia kas bus. 
Darbas sustabdytas stovi.

Bejėgiame susirinkime vie
nas garsus pilietis, kuris vadi
nosi “mes žemaičiai”, karštai 
pareiškė: esą, Improvement 
kliubas pardavęs visą miestelį, 
nieko neveikiąs ir negalįs veik-1 
ti, todėl kad prie saliuno laikąs 
susirinkimus; jis sakęs daug 
kartų, jeigu kliubas pareitų 
bažnytinėn svetainėn, tai vis
kiui nuveiktumen“.

žinoma, sulyg Jurgiu ir ke
purė; kaip išmano, taip ir kal
ba. Vienok kalba musų gero- 
jam klebonui labai patiko. Kal
bėdamas jis, taip sakyti“, “pa
braukė per nosį“: ve jums 

Tlkrnl 
Uiiijoa 
Guiuinta

GRYNAS AR APYNIŲ SKONIO
Neprilygstamas Skanumas!

Nėra geresnio malt syropo už Blatz.
Pabandykite ir patirkite skirtumą!

Skanus kėksuose, pyragaičiuose, etc.—valgiams duo
da naujo skonio. Klauskite Kepinio Knygos DYKAI

Vai Blatz Brewing Co.
Chicago Branch 
1500 Holt Street

Phone — Brunswick 3600-1-2
VAI StATZ BBBW1NO CO., MHw«ukee
EttabliiM 18S1

Improvement Kliubo nariai, tie 
žmonės kliubui nepriklauso, ka
dangi kliubas laiko susirinki
mus pas gerą parapijoną, p. 
Lukštą.

Ta svetainiukė, kurioje kliu
bo susirinkimai yra laikomi, 
labai paranki, prieinama; prie 
to, kuj’ nusitaria, ton ir laiko.

Kaip keisti tie žmonės: savo 
rėmėjams jie skelbia boikotą, 
o baliams, piknikams paramos 
ir šiaip aukų — tai pasirodyki
te! Ypač gi p. Lukštą neatsi
sako niekuomet. Laikantis jų 
išvedimo, tai išeina taip: ati
duok viską, o kai nieko neturė
si, tai gražiai pašieps tave. Pa
našių nuotikių pasitaiko labai 
daug.

Improvement kliubas
Kliubas laikė priešmetinį su

sirinkimą. Susirinkimas buvo 
gan skaitlingas. Aptarta reika
lai, išrinkta komisija, būtent 
16-tos gatvės trekių reikalu, ir 
susižinota su Park Home Pro- 
perty Owners Assn., idant vei
kus svarbesniuose reikaluose 
bendrai ir dėl išvažiavimo į Ri- 
ver Side Shuts daržą, birželio 
24 d. Buvo ir šiaip jau kalba
ma apie gyventojų apsileidimą, 
nesilaikymo tvarkos su tais, 
kurie nepriklauso kliubui, etc.

Kliubietis.

NTortfi Side
Northsaidiečiai jau ruošiasi 

Naujienų piknikui, kuris yra 
rengiamas birželio 21tą dieną, 
černausko darže. Northsaidic- 
čiai nori žinoti, kokios bus 
žaismės ir kad butų laiko pri
sirengti jose dalyvauti. Su pa
rėdai* ir automobiliais jau yra 
apsirūpinę.

Visada Naujienų piknikų 
dienoj buvo gražus oras ir šį
met, sako vienas žinovas, bir
želio 21 d. bus viskas fine. 
Todėl iš anksto yra rengia
mos, baimės.

Northsidietis.

Bridgeportas
Lietuvių Auditorijos direkto

riai ir atstovai laikė mėnesinį 
susirinkimą birželio 11 dieną. 
Susirinkimas prasidėjo 8 vai. 
vakare. Atidarė jį bendrovės 
pirmininkas, A. Zalatorius. Di
rektoriai buvo iššaukti pavar
dėmis. Pasirodė, kad keli neat
silankė susirinkimam

Perskaitytas protokolas pe
reito susirinkimo; priimtas 
vienu balsu.

Išduota apyskaita iš gegužės 
mėnesio įplaukų ir išlaidų. Tą 
atskaitą išdavė peržiūrėjimo 
komitetas. Raportas priimtas 
vienu balsu.

Auditorijai reikmenų pirki-

mo komiteto pirmininkas pra
nešė, kad buvo užsakytas ka
ras anglių, kad jis jau atvež
tas ir supiltas sklepan; anglys 
— kitai žiemai; už toną busią 
mokama, jei anglys neatpig- 
siančios, po $7.25, o jei atpig
siančios, tai busią mokama pi
giau. Pirkimas buvo užgirtas.

Minkštų gėrimų pardavinėji
mą prižiūrėti komitetas išdavė 
’aportą, kad gegužės mėnesį iš 
pardavinėjimo minkštų gėri
mų gauta pelno $56. Raportas 
priimtas vienu balsu.

Piknikui rengti komitetas 
pranešė, kad viskas eina gerai, 
tik su chorais yra kebliau; mat 
kai kurie ima vasaros atosto
gų, o ukrainiečių choras pasa
kė, kad pervėlai tapęs pakvies
tas. Taigi rengimo komisija 
vietoje chorų mananti kviesti 
atletus.i

Piknikas įvyks sekmadienyje, 
liepos 15 dieną, Justice Parke; 
prasidės 10 vai. rpte.

Putų gerai, kad visi Chica- 
gos lietuviai rinktųsi j Lietu
vių Auditorijos pikniką. Viena, 
jie praleistų linksmai laikai, ge
rai muzikai griežiant ir žais
mes bežaizdami tyrame ore, o 
antra paremtų savo įstaigą, 
t. y. Auditorijos namą.

Tikėtai piknikui galima gau
ti pas visus bendrovės direkto
rius ir atstovus.

y Besvarstant kitus reikalus, 
šiame susii-inkime r>iisi>'o<le-, 
dar esama kelių nedeldienių ne
užimtų ateinančios žiemos se
zonui; t. y. didžioji svetainė 
tais nedėldiėniais neužimta. Ir 
taip pat yra keletas šeštadie
nių, kuriais didžioji svetainė 
neužimta. Kaip žinoma, renda
didžiosios svetainės šeštadie
niams yra numušta. Taigi drau
gijos turėtų ilgai nelaukdamos 
pasinaudoti tomis progomis, 
kurios dar yra.

Dar yra parendavojimui po-

PIRKIT DABAR, SUTAUPYKI? PINIGŲ
APŠILDYMO ĮRENGIMAS

Jus galit sutaupyti daugiau negu 
trečdali, jei užsakysit sau apšildy
mo jrengimą DABAR. Šio metų 
laiku galime teikti daugiau aty- 
dos ir teikti geresnį mechanišką 
darbą, įr kainos yra labai pigios. 
Mes suteiksim jums veltui ap- 
skaitliavimą už apšildymo įren
gimus.

CLOSET OUTFIT — Dar nie
kuomet pirmiau nebuvo parduo
damas tokia pigia kaina, už to
kios rųšies materiolą. Vitreous 
China Tank ir Bowl. Golden oak 
arba beržo-mahogany sėdynė, 
labai pigi kaina $15.50

Kombinacijos Gas šildytuvas ir 
Range boileris

/sieiiis^
C/ PLUMBING HEATING 4c O

Šis outfitas yra vėliausio išradimo, kom
binacijos gasu vandens šildytuvas. Storo 
cast geležies burner, siunčia karštą lieps
ną tiesiai į dugną į circulating disc. Vie
nas greičiausiai šildomų boilerių manke
te. Jis yra 30 galionų vandens įtalpos, 
galvanized range boileris, standa, gas 
burner ir t. t. GARANTUOTAS, kad 
teiks gerinusį užganėdinimą. ALI TF 
Kaina tik....................!............ 4,1 1

2118-20-22 S. State St.
Telephones: Victory 2454-55-56 

CHICAGO, ILL.
Atdara vakarais iki 8 

APLANKYKIT MUSŲ

4606-08 W. 22nd St.
Phones: Lawndale 2454; Cicero 130 

CICERO, ILL.
— nedėlioj iki 1 po pietų
GRAŽIUS “SHOWROOMS”

ra ofisų, labai parankių, Audi- 
torijos trobesy. Kaina prieina- 

I ma. Kam reikalinga yra toki 
vieta, turėtų pasinaudoti proga.

Susirinkimas uždarytas 9:30 
vai. vakai’o.

Bendrovės Korespondentas.

PRANEŠIMAI
S. L. A.. Seimo delegatai prašomi 

; būti laiku, birželio 16 <1., 10:30 vai. 
Į ryte (Chicagos laiku) Grand Central 
j stoty, Wells ir Harrison gatvės. 
Į Traukinis išeina 11 vai. ryte (Cli. 
ji.). Tie delegatai kurie dar neturi 
geležinkelio bilietų, tai malonėkit 
būt ankščiau ir matyk mane.

Geo. J. Stungis,
S. L A. G-to Apskr. Pirm.

Liet. Teatr. Draugijos šv.. Martino 
mėnesinis susirinkimas jvyks šešta- 
dienyj, birželio 16 dieną šių metą, 
7:30 vai. vakare, šv. Jurgio parapi
jos svet., 32 PI. ir Aubum Avė. Na
riai būtinai malonėkite laiku pribūti, 

, nes yra svarbus susirinkimas.
P. K., nut. rašt.

Birutės narių susirinkimas jvyks 
i birželio 15, 8 vai. vakaro, Auditori
jos svetainėj. Visi nariai atvykit j 
susirinkimą, nes bus išduoti senosios 

I valdybos raportai ir renkama nauja 
valdyba ateinantiems metams.

Valdyba.

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

Rengimo Komisija.

Draugystė D. Lietuvos Kunigaikš
čio Vytauto rengia didelį pikniką, 
nedėlioj, birželio 17 d., 1928, Ever- 
Kreen Tsiriiioj, Went Main St. St. 
Charles, 111. Širdingai kviečiame St. 
Charles ir apielinkės lietuvius atsi
lankyti. Rengimo Komitetas.

Išvažiavimą rengia Morning Star 
Kliubas, nedėlioj, birželio 17 d. Į 
Jeffersono girias. Visus kviečiame 
atsilankyti, bus gera muzika, taipgi 
chorai. Visi linksmai žaisline per 
dieną. širdingai kviečiame,

Morning Star Kliubas.

DRAUGYSTĖ ATGIMTIES LIE
TUVIŲ TAUTOS MOTERŲ IR VY
RŲ rengia IŠVAŽIAVIMĄ Birželio 

I (June) 17 .dieną, 1928 metuose, pas 
NAVICKĄ prieš Tautiškas Kapi
nes.

i Kviečia visus atsilankyti, 
RENGIMO KOMITETAS.

VANAI* LOVYS, aukštos rūšies 
porcelino, enameliota, cast gele
žies lovys ant kojų. Pilnai įreng
tas su kraneliais ir vandens išbė
giniu. Labai pigiai tik keletui 
dienų. Pirkit COC Crt 
kol jų yra.............. ųJfcU.UU

(onsrlnc.
f ELECTR1CAL SUPPLIE3
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* Al ■ dieną.Tarp Ghicagos
I h i

Lietuvių

1 ateinantį šeštadienį, birželio 16
• visus 
dienoje 
naujai 

—N.

Strumilas prašo 
;amus atidarymo < 

atvažiuoti apžiūrėti jo 
atidaromą įstaigą.

Dainininkas Krau 
cianas Chicagoj

Universal Lodge, 
SLA. 344 kp.

šiomis dienonps atvyko j Chi- 
cagą dainininkas Kraučiunas. 
Chicagoj jis žada pasilikti iki 
šio mėnesio pabaigos; o pas
kui vėl vykti į New Yorką.

P-as Kraučiunas nesenai grį
žo iš Italijos, kur jis apie tre
jetą metų studijavo muziką. • 
Per tą laiką jis tiek ištobulino I 
savo balsą, kad galėjo patekti 
net į operą. Keletą kartų jam 
buvo duota progos italų operoj 
dainuoti.

Tačiau p. Kraučiunas tuo ne-i 
mano pasitenkinti. Rudeniop j 
jis vėl rengiasi grįžti Italijon, 
kad galėjus dar geriau dainuo
ti.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 
Lodge, 
Kinley 

i birželio

344 kuopa, Universal 
turėjo susirinkimą Mc- 

parke sekmadienyje, 
7 d. Universal Lodge 

1 nori išvystyti daugiau veiklu
mo, taigi atkreipė dėmesio į 

,sportą. Mes suradome gabų 
i tai užduočiai asmenį. Jaunas 
musų būrio narys pasižymįs y- 
patingu gabumu lošti tenisą, 
įgundė mažiau veiklius narius 

(imtis lošti. Jis yra p. Walter 
• Stevens.

Kadangi musų kuopos na
riams patinka ir jie nori iš
mokti tą lošį ir lošti jį, tai 
mes nebijome imtinių, ir, tie
są pasakius, esame jau padarę 
sutartis visam sezonui.

Teniso lošimą praktikuoja
me sekmadienių rytmečiais Og- 
den Parge.

Dėkojame p. Stevens, kuris 
darbuojasi rimtai, kad musų 
344 kuopa atsilaikytų prieš ki
tas kuopas.

Kitas svarbus įvykis šiame 
musų kuopos susirinkime buvo 
rinkimas delegatų busimam 
suvažiavimui, kuris įvyks rug
sėjo mėnesį. P-lė Pearl Walen- 
ches ir p. Joseph Kaulas išrink
ti atstovauti S. L. A. 344 kuo
pų—Universal Lodge.

Del platesnių Informacijų, 
liečiančių priklausymą šiai kuo
pai, malonėkite tetefonuotl: 
llemlock 6828. —P. Walenches.

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

Lietuvis Akių Specialistas
3265 So. Halsted St.

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

Pastaba: Mano ofisas dabar randa
si naujoj vietoj 

DR. VAITUSH, O. D

Lietuviai Daktarai

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

5107Tel. Kenwood 
landos 

nuo 9 il(i 
nuo 6 iki 

apart šventadienio ir

V a
11 vai. ryte;
8 vai. vakare 
ketvirtadienio

Įvairus Gydytoja
Res. Telephone Plaza 3200- 

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomls Street 
Kampas 18th St.

Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakare 
Telefonas Canal 1912 

Residence Tel. Fairfax 6358

Advokatai

127

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

8323 South Halsted SL 
Tel. Boulevard 1310 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto

Graboriai

S. D. LACH AVICZ

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

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

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

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

[classifiĖbrikl]
Educational

Mokyklos

i

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO 

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

Roseland

—N
as,

Lietuvis Graborius 
Balzamuotoj**

ir

CLASSIFIED ADS
Business Service

Biznio Patarnavimas

SKOLŲ IŠKOLEKTAVIMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL CLA1MS 
SERVICE BUREAU

Room 301 
163 W. Washington 

Main 4020

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

Mes atgausime juos per 
“garnishment” tėismą. įsteig
ta 1912 — 16 metų patyrimo. 
Kolektavimus, be mokesčio. 
Patarimas dykai.

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO. 

3408 S. Michigan Avė.
Victory 4126

gasolino 
Antanas 

Strumilo

jaunuoju

Senas Hoselando gyventoj 
Kazimieras Strumilas, visiems 
žinomas Strumil Hali salės sa
vininkas, šiomis dienomis bai
gia įrengti puikią gasolino sto
tį, pavadintą Strumil Service, 
103 and Throop Sts.

Patarnautojai šioje 
stotyje bus Louis ir 
Strumilai, Kazimiero 
sūnus.

Man įsikalbėjus su
Strumilų, jisai pasakė, kad pa
tronavimas pas juos busiąs tei
singas ir kuogeriausias. Stotis 
įrengta pagal vėliausios mados. 
Puikiai įtaisyta vieta automo
biliui ar trokui ištepti arba 
pataisyti mašinos apačią; taisy
tojas gali stačias vaikščioti po 
mašina.

Stotis busianti atdara diena 
ir naktį. Stotis taps atidaryta

AKS A VERI A RUČAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 14 <1, 12:15 vai. ryte, 
1928 m., sulaukus 6 mot. ir 27 d. 
amžiaus, gimus A. A. Aksave- 
ria Chicago, 111. Paliko dide
liame nuliudime motiną Grasil
dą, po tėvais Žėkaitė, tėvą Ka
zimierą, brolį Kazimierą, dėdę 
Antaną ir gimines. Kūnas pa
šarvotas, randasi 3301 Lowe 
Avė.

Laidotuvės įvyks panedėlyj, 
birželio 18 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioie atsibus gedu
lingos pamaldos už viehonės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Aksaveria Kučas 
gimines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Tėvai, Brolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Mažeika, Tel. Yards 
1138.

2314 W. 23rd PI.
Chicago, III.

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

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta
Nedelioj pagal sutarti

M

Va-

Miscellaneous
įvairus

FELICIJA ŽEMAITIS 
(Žmuidzinavičius)

Mirė birželio 13 dieną, 11 
vai. ryto, 192fc m., sulaukus 12 
metų, 11 mėnesių amžiaus; gi
mus Chicago, 111., liepos 21, 
1915 m., paliko dideliame nu
liūdime savo motiną Feliciją 
Žemaitis (Žmuidzinavičius), bro
lius: Vincentą, Antaną ir Pet
rą, seseris: Kazimierą ir Ire
ną. Dabar randasi prirengta 
j paskutinę kelionę, 2320 W. 
23 SI., Chicago, III.

Laidotuvės įvyks birželio 16 
dieną, 8 vai. ryto iš namų į 
Aušros Vartų parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionės šilą, o iš 
ten bus nulydėta j Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Felicijos Žemaitis 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Felicija žemaitis ir šeimyna

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. D. I.achawicz, Tel. 
Roosevelt 2515.

JONAS’ SEREIKO
Persikyrė su šiuo pasauliu 

birželio 13 dieną, 10 valandą 
ryto, 1928 m., Fort Madison, 
Iowa, sulaukęs 54 metų am
žiaus, tfimęs Panevėžio apskri
čio, Naumiesčio parapijos, Ne- 
aukunio kaimo. Paliko dide
liame nuliudime tųeserį Jievą 
Skirgailo, 2 broliu: Viktorą ir 
Alfonsą, sūnų Stanislovą 12 
metų ir giminės. O Lietuvoj 
2 broliu: Jurgį ir Mateušą. 
Kūnas pašarvotas, randasi 4605 
S. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
birželio 16 dieną, 2 vai. po pie- 

’ tų iš Eudeikio Koplyčios bus 
nulydėtas į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Jono Sereiko gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Sesuo, Broliai, Sūnūs 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Lietuviai Daktarai

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ 

laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 
5iau negu kiti, to- 

el, kad priklausau 
prie grabų iidirby- 
•Hs.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

v

Lietuvės Akušerės

>

MAGDELENA N1PR1KIENE
(Po tėvais Gulbinaitė)

KAZIMIERAS NIPRIKAS
Magdalena Niprikaitė mirė Lietuvoj balandžiu 26, 1928, 1 vai. 

po pietų palaidota balandžio 28 d. Buvo sulaukus 77 metų amžiaus. 
Jos vyras Kazimieras Niprikas mirė gegužio 2 d. 1928, 6 vai. ryte, 
palaidotas gegužio I d. Buvo sulaukęs 78 m. ainžjaus. Abu kilę is 
Žagarės parap, MiknaiČių kaimo, palaidoti Juodeikių kapinėse. Ve
dę išgyveno 53 metus. Per savo ilga amželį pergyveno daug ir 
visokių vargų ir bėdų. Su šiuo pasauliu |>ersiskyrė aprūpinti šven
tais Sakramentais ir palaidoti su bažnytinėmis apeigomis. Abu se
neliu turėjo aiškų protą 4ki paskutinės minutos ir iki paskutinės 
minutes šnekėjo, minėdami savo sūnūs ir dukteris toli užjuryj Ame
rikoj esančius. Minėdavo, kaip jie juos ramindavo varge, guosdavo 
bėdose ir tt. (Jailėjosi kad jų paskutinėse valandose prie savo lovos 
nemato. Atsiprašė visų namiškių ir kaimynų, padėkojo visiems, 
katrie jais rūpinosi ją senatvė ir dabar laidojimu.

Velioniai paliko Lietuvoj dukterį Barborą Stonienę, kuri rūpi
nosi laidotuvėmis, seserį Barborą Lukošiunienę, puseserę Uršulę 
Dantienę ir Eleną šutkuvienę ir gimines. Amerikoj liko t sunai, 
Juozas, Jonas, Pranciškus ir Antanas, 2 dukteris, Eleną Simonavi- 
čienę ir Marijoną Vitkienę, 3 marčias, 2 žentus, aliukus, anūkes ir 
gimines.

Už velionių dūšias šv. Mišios įvyks panedėlyj, birželio 18 d. 
Dievo Apveizdos bažnyčioj, 7:30 vai. ryte. Visus gimines, kaimy
nus ir pažįstamus maloniai prašome atsilankyti į tas gėdulin- 
gas pamaldas.

Lai mielaširdingaa Dievas suteikia jums amžiną atsilsį, o mes 
kaip neužmiršome jų gyvų, taip neužmiršime nei mirusių.

Nuliūdę: Dukterys, žentai, Sunai, Marčios, Anūkai, Anūkės, 
Giminės ir Draugai.

Mieli skaitytojai, teikitės ištarti amžiną atilsi*

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2161

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

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 
Nedelioj nuo 2:30 iki 4:30 v. po pietų 

TELEFONAS CANAL 0464

LIETUVIŲ ATYDAI.
Pavasariui ir vasarai ba dykit cream- 
ęarth soil ant savo žolės ir kvietkų. 
$5 jardui arba $1.75 bušeliui. Taip
gi krūmeliai. Reikalaukit veltui kny
gutės: kaip užlaikyti daržą.OriO WlTfBOLD NUHSERY
6755 Lolita Avė. Palisade 5220-2172

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

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

ACORN BOILED REPAIR CO.
Taisymas boilerių ir karšto van

dens šildytuvų. Suvirinimas ir at- 
kirpimas. Visokios rūšies paipų 
darbas. Dykai apskaitliavimas. 
Reikia lietuvių pardavinėtojų.

44351 S. Union Avė.
Yards 3883.

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

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. Nedelioj 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 6 iki, 8 vai. vakare 
Res. 3201 South Wallace Street

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

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 biskj 
įmokėti, kitus į du metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 k 
MR. PARIS *

NIEKO NEREIK ĮMOKĖTI — 24 
MNESIA1 IŠMOKĖJIMUI

Suvedam plumbingą ir namų ap
šildymą, baltas china eloset, $35.

THE AVONDALE PLUMBING 
& HEATING CO.
2701 Fletcher SL, 
Independence 2905

DR. CHARLES SEGAL
JPraktikuoja 20 metai 

Ofisas
South Ashland Avė., 2 labo* 

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

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

2553 W. Madison St.

Financial
Finansai-Paskolos

4729 KAM REIKALINGA rokuojama 
mašina, mažai vartota, kainavo 
$150, parduosiu už $60. Anton Bru
žas, 755 W. 32 St.

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

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant

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

vakaras

Business Service
Biznio Patarnavimas

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-nios gatves 

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

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILIj.

26

$10 įmokėti 
24 mėnesiai išmo

kėjimui
karų mūrinis garažas, 

Cementiniu

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

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Ava,

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Viršui Universal 
State Bank

Moterys ir mergi
nos kreipkitės 
reikalais nuo 
iki 8 vakaro, 
tu laiku pagal 
tarti.

su
12

sų

Akių Gydytojai
Jei abejoji apie savo aicis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedelioj pagal sutartj

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaiky pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius elek
tros prietaisus.

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

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

Nakti So- Shore 2238, Blvd. 648?

Advokatai

pilnai 
pamatu, 
vanduo, 

Vi-

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

Acorn Construction Co. 
2230 N. Sawyer Avė.

Albany 6209 
Dept. 7

Paskolos suteikiama 
į vieną *dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

Re*. 6660 South Artesian Avense 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicasro. 1U.

Office Boulevard 7042 i
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

S. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 

k ei t*< ii s
3241 South Halsted St. 

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

Pėtnyčios

n
9-6

ir

Vardas
Adresas
Telefonas

AR JŪSŲ MALEVOJIMAS IR 
DEKORAVIMAS ATLIKTAS EKS
PERTŲ? NUO VALANDŲ ARBA 
KONTRAKTINIS DARBAS.

J. J. SHAKENMAER, . 
919 MILWAUKEE AVĖ., 

BRUNSWICK 7397.

INTERNATIONAL
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

PERKAME

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

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

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermid

’Į'elephone Kemtock 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

Telefopas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

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

6487
Avcnie

Street 
1752

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

Phone Boulovard 
4649 South Ashland 

ir 805 East 47th
Phone Kenwood 
Praktikuoja 20 metų

Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

105

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 
West Adams St. Room 2117 
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 1-9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9610

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlai
kėm malevą, popierą, stiklus ir L t

3149 So. Halsted St 
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

Lietuvos Paskolos Bonus

Mokame

John Kuchinskas ir
Balys F. Mastauskas

' Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakare
Sereiloj ir Petnyčioj nuo 9 iki 6

Nedelioj nuo 11 rv+n iki 1 v. p. p.

MES pastatysim ant jūsų loto bile 
kokį bungalovv arba flatinį namą tik 
biskį įmokėjus, kitu® kaip renda. At
sišaukit bile kur Chicagoj arba iš 
priemiestukų. Apskaitliavimas veltui.

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

Augščiausias kainas
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted SL
' Chicago, UI.

Cementinis Darbas 
Visokios rųšies. 

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

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1502 

CHICAGO TEMPIME BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Park 3395

Pamatai, cemen- 
namų pakėlimas, 
garažai ir visokis 

Specialės kainos tik 
Jei norite, lengvais 
Atsišaukit arba 

Dykai apskaitliavimas.

■ MR. A. CLOVE 
920 N. Mozart St. 

Brunsvvick 7354

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

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

ra

2 METAMS IŠMOKĖJIMUI
NIEKO NEREIK ĮMOKĖTI \

Moderniškas plumbingas ir karšto 
vandens apšildymas įvedamas nupi
gintomis kainomis. Geras ir garan
tuotas darbas, pigiai. Mes atsišau- 
kiam bile kur Chicagoj ir priemies
čiuose. Šaukit šiandie, greitas pa
tarnavimas.
641 E. 63rd St. Midway 0673-3904

10% PIGIAU UŽ VISA DARBA
CONSUMERS Stbgų Darbas. Grei

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

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padarom! | 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,
8885 So. Halsted SL

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

30 N. Dearborn St.
Room 814

(Continued on page 8)
s



8 NAUJIENOS, Chicago, III. Penktadienis, birž, 15, 1928

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Financial

Finansai-Paskolos
; Help Wanted—Male-Female

Darbininkų Reikia
Automobiles

(Continued from page 7)

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES darome 2 morgičius ant 

South Improved Real Estate. 8500 
iki $5000. Lengvais išmokėjimais.

VVLNTON AND NARTEN 
6829 S. Halsted St.

MOON, 1928
BOYAL AEROTYPE S 

“Modelis 6-72”

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi
čius.

JUSTIN MACK1EWICH
2342 So. Leavitt St.

Phone CanaI 1678

SALESMES IR SALESWOMEN
Del aukštos ryšies real estate pro

pozicijos Chicagoj. Didelis uždar
bis tinkamiems žmonėms. Geras 
komisas. Kreipkitės telefonu 
Mohawk 3395 arba atsišaukit nuo 10 „ . ,
ryto iki pietų arba nuo 7 oki 9 vak. kaip naujus karas, atsargiai yra va-

H. F. R1TTER & CO., žinotas tik 400 mylių. Kad ir labai 
757 W. North Avė. Cor. Halsted St kritikuojantis pirkėjas negalės ut- 

2nd Floor i skirti jo nuo naujo kuro, Įrengimas
i yra pilnai Įrengtas. Tai yra pui- 
I kiausi proga sutaupymui, kainavo 
Į $1765 tik kelios dienos atgal, dabar 
, parduosiu už $1450, Priimsime kitą 

RENDAI kambarys merginai ar- karą Į mainus ir duosime išmokėji
mais.

Atdara vakarais ir nedaliomis.
CAMBILL MOTOR CO., Ine.

South Side llupmobile Branch 
7609 S. Halsted St.

Vincennes 9338

Šis gražus karas ištikrųjų yra

Furnished Rooms

ba vaikinui be valgio. Gražioj vie- { 
toj. Gerai gyvensit. 3347 S. Eme- 
rald Avė.

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

CENTRAL FINANCE CO.
Room 514, 

City State Bank Building 
128-130 N. Wells St.

RENDON kambarys dėl vaikino, 
blaivo ir švaraus apsiėjimo, prie 
blaivios šeimynos, Marąuette Manor1 
apielinkėj. 6723 S. Maplewood Avė. j 
Tel. Republic 7129, 2 lubos.

Musical Instrumento
Muzikos Instrumentai

PASKOLINSIM nuo $58 iki $800 
už 2H nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Paskolas suteikiam j 24 vai. 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2231 West Division St “upstaira” 

Tel. Armitage 1199

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

i parloro setas nebrangiai.
6621 S. Richoond St. 

2nd floor

NAUJi STL^EEAKER
Naujas StudebaKer Dictator Six, 

4 durų Sedan, pilnai įrengtas su 
spare tire, bumperiais ir kitais vi
sais įrengimais ir atveštas prie du
rų — kaina tiktai $1,345. Reiškia 
Studebaker yra net $100 pigesnis už 
Buick. Coinmander Sedan pilnai 
įrengtas kainuoja $1,670. Lietuviai 
kurie norite pirkti nauji karą arba

TURI būt tuojaus parduotas gro- mainyti seną j naujj — telefonuo- 
jiklis pianas už $65, su roleliais. Jei i kitę arba asmeniškai atsilankykite j 
norite, išmokėjimais. 6512 South I MILDA AUTO SALES

806 W. 31st St., Tel. Victory 169?
D. KURAITIS ir A. KASIULIS 

Savininkai

Halsted St.

BE KOMISO
Mažos Paskolos 

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

1647 W. 47 St.

$50 IKI $300
Be komiso. Išgalė. kainos nuo

šimčių. Paskolos j 12 valandų. At
dara iki 6 vakare, o utarninke, ket
verge ir subatoj iki 9 vakaro.

OFFICIAL I.OAN <Sr MORTGAGE 
COMPANY

1650 Division St.
Tel. Brunswick 6160

Ar Jum Reikalingi
Pinigai?

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

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St.

MES UŽMOKĖSIME JD8Ų TAKSUS 
AneementUM ir kita* bllan permodellojame, 
iki 24 mėnesių dėl išmokėjimo atgal. Taip
gi 2 ir 3 morgtčiai.

DAVIS PLAN LOANS, 
Room 1718. 160 N. La Šalie 8t. 

Randolph 3803

Personai
__________ Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, Copy- 

wrighta. Rašyk šiandie. Patentų 
reikalai! kreipkitės prie manąs 
pilnu užaitikėjimu. Teisingas 
Greita* patarnavimas.

B. Pelechowicz
Ragistered Patent Attorney, 

28*0 W. Chicago Avė. 
Dept. 7 

Chicago, I1L

•U
ir

Aš ESU VAIKINAS 36 metų am
žiaus, turtingas. Jėškau apsivedi- 
mui merginos nuo 25 iki 36 metų 
amžiaus, geistina, kad butų pasitu
rinti, kad priklausytų prie' bažnyčios, 
nes ir aš priklausau.

Atsišaukite laišku.
B. SAGINAVIČIUS,

R. 1, Hart, Mich.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

MOKINKIS ANT PARDAVĖJO
Mums reikia lietuviškai kalbančių 

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

Ateik ir atsinešk šj skelbimą! 
CHEVROLET DEALERS ASS.

Room 301 Gossard Bldg. 
108 E. Ohio St.

REIKALINGAS atsakantis buče
ris; malonėkit atsišaukti tuoj, 5257 
S. Princeton Avė’.

REIKALINGAS bučeris, gerai su
prantąs savo darbą, gyvenimas ant 
vietos, 1800 S. Peoria St.

PAJIRŠKAU patyrusio bučerio, 
kulpo ekstra pStnyčioms ir suba- 
toms, Turi mokėti gerai kalbėti len
kiškai, 2894 Archer Avė.

GRAŽUS 6 tūbų elektrinis radio 
setas už $98.50, {rengtas. įvesime j1 
jūsų namą išbandymui. Lengvais iš
mokėjimais per 10 mėnesių. 6136 S. 
Halsted St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI saldainių, ci- 
i garų, eiga retų, ice cream ir 
! mokyklos reikmenų krautuvė. 

DIDELIS iSpardavimas valgomų ‘ Biznis geras ant kampo, tai p 
I kambarių setų, $5 ir daugiau, ledau- ? , . . _ ,
| nės, $3, 2 šmotų parloro setai, $25, 2 mokyklų, renda pigi, 5 kam- 
dreseriui, rašymuii stalai, lova, *2, bariai gyvenimui. Parduosiu 
virtuves kabmet, $7 ir daugiau, bu-

' fetai, kaurai, pastatomos liampos, pigiai. 1730 S. Union A ve.
$3.

SCHWAItTZ BROS. STORAGE
640 E. 61 st Street

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

SOFT DRINK PARLORIS parda
vimui. Ilgas lysas, 6101 So. Racine

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI
Pardavimui 120 akrų farma, Birch- 

wood, Wis., prie ežero, labai derlin
gas juodžemis, su gerais budinkai.s, 
12 melžiamų karvių, 4 arkliai, ir vi
sos geros mašinos, užsėti laukai, be 
skolos. Kas mylite farmeriauti ir 
turit namą nevisai prastoj apielin
kėj, tai tuoj atsišauk it.

ANTON BRUŽAS, 
755 W. 32 St., 
Chicago, III.

apielin-

KELETAS FARMŲ
1. —35 akrai 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 aknj 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 pėdu ilgio, 10 pėdą gilio 
ežeras tarpe kalnų, strytkaris su
stoja prie durų, cementinis geliąs, 
elektra, vanduo jvestas, modemiš
kai viskas įtaisyta. Labai gera vle-

I ta dėl rezorto. 20 akrų grėpsą (vyn
uogių), 9 akrai obuolių, vyšnių, gra
šių, slyvų etc. etc., 3 akrai puikaus 
miško.

Real Estate For Sale
_____ Namai-žemė Pardavimui_____

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

3908 S. Westem Avė.

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 Marąuette Parko, 6616-18 
So. Wnipple St.

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

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

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

j Real Estate For Sale
_____ Narna i - žemė Pa r d a v i m u i

TIKTAI BARGENAI
1. — Kas jieškote gero bizniavo 

i namo, tai čia yru dėl jūsų pasirin
kimo, cash u r mainyti, 2 namai ant 
Archer Avė, 2 namai ant Cicero Avė. 
Ciceros mieste. Visi namai turi di
deles krautuves ir 6 kambarius vir
šuj su ofisais dėl daktarų.

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

3. — 6 kamb. muro rezidencija 
i baigiama budavoti, geroj vietoj, mai
nys ant biznio ar loto.

4. — 6 kamb. vasarnamis su 10 
lotų, Woodborp, Wis. Kas myli pra
leisti vasarą ąnt ežero kranto ir sa
vo name, nusipirkit šitą gražią vietą.

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

STANKO & CO.
5076 Archer Avė.
Lafayette 6036

t

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

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

6409 So. Kedzie Avenue

DIDELIS BARGENAS
Už $2500 cash nupirksite 2 flatų 

namą, murini, 6-6 kambarių, furnas 
ir pečium šildomas, mokėti po $50 
i mėnesį, rendų $100 j mėnesj, ran
dasi netoli 73 ir Peoria Sts.

SULLIVAN AND CASEY 
7221 S. Halsted St.

Triangle 1606

BISKI VARTOTI 
$350 puikus mohair seklyčios setas 
$4OO Frieze seklyčios setas -------------

$500 4 Šmotų walnut mlegruimio 
setas .................................................

$550 Puikus walnut valgomo kambario 
•etas ....

¥150 Gražus 
bario setas

$75. 9x12 Wilton kaurai ............
$125. 9x12 stori Wilton kaurai
$25, 5 šmotų pusryčiams setas

Available Fireproof Storage 
7728-32 Stony Island Avė 

Atdara kasdte iki 10 vai. vakare. 
Nedčhoj iki 0.

PARDAVIMUI saliunas, gera vie
ta ir biznis, pardavimo priežastį pa- 
tirsit ant vietos, 4617 S. Paulina St.

$(13.50 :
ril' ir viui. n. i.m . . $K7.5O '

$‘450 Gražus walnut inirgrulmio fwtas $55.60 i 
.1 Arnnfi, u-nlimt rniptrrii i nnn

$88.50
.................. $44.50
vairius valgomo kaniba-

$2.50 Ida dėl ligos, 1735 W. 35 St.
$84.60 _________________________

$8.50

BARGENAS. Pardavimui bučer- 
nė ir grosernf, cash biznis. Parduo-

PARDAVIMUI pigiai grosernes 
fikčeriai, kartu arba atskirai, 4612 
S. Wells St.

PARDAVIMUI mūrinis namas, 3 
aukštų, yra 5 flatai ir Storas. Galit 
pirkti namą su saliunu arba vieną 
galiūną, 2335 S. Leavitt St.4 KAMBARIAMS, $395 

Nepaprastai aukštos rųšiei; rakan
dai, 3 šmotų parloro setas, mahoga-1 
ny rašymui stalas, liampos, stalas, 
vvalnut valgomo kambario setas, 
veidrodis, 3 šmotų walnut miegrui- veikite greitai, nes savininkė susirgo 
mio setas, coil springsai ir matra- 850 W. 18 St. Roosevelt 2961. 
cas, du priegalviai, 5 šmotų pusry
čiams setas. Atdara dieną ir vaka
rais. Dunn’s, 6714 Cottage Grove.

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

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

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

Kaina tik 70,000 dolerių. Biznis 
išdirbtas.

J^irdavimui bižniavas namas, što- 
, pagyvenimas 4 kambarių, prie 
štoro ir 5 kambariu flatas viršui, na

mas tinkantis visokiam bizniui. Biz
niavo gatvė, 4611 Archer Avė.

Pardavimui bižniavas namas, 2 di
deli Storai, 4 pagyvenimai po 4 kam
barius ir hotefis 28 kambarių, užran- 
davotas, randasi Argo, III, geroj vie- 
toJ. , .

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

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avė.

Tel. Lafayette 7674

ko

DUONOS keptuvė, biznis wholesalc 
ir retai), verta $3,000, parduosiu la
bai pigiai, arba manysiu. Biznieriai

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

Marąuette Parko
Apielinkėj

Parduosiu arba mainysiu ant 
nors mano naują 5 flatų kampinį
namą, tai yra vienas iš puikiausių 
namų toj ^apielinkėj; yra 3 flatai po 
5 kamb. 2 flatai po didelius 3 
kamb. ir 3 mašinų garažas. Namas 
štimu apšildomas, virfas aržuolo tri
nias, visuose fintuose įdirbtos lo
vos, gesiniai pečiai, aisbaksiai ir 
bufetas. Visas namas puikiausiai 
išdekoruotas, visi langai ir durys 
apkalta metaliniais stripsais, prieki
niai stepsai iškloti karpetais, visi 
priekinių langų stiklai artistiškai 
išdribti (art glass), geriausia pada
rytas plumbingas, puikus kristal 
elektrikos fikčeriai, šilumos boileris 

Randasi pui- 
1-53 W. 65th 

ampas 65th ir So. Francisco 
Pasaukite arba matykite savi-

PARDAVIMUI restautanias, su 7 
. kambariais ant viršau^. Parduosiu 
pigiai, 3717 So. Halsted St.

4 KAMBARIŲ nauji rakandai, 
$180. 4 kambarių neatsišaukusių ra
kandai, $80. Jūsų kreditas yra ge
ras. lengvais išmokėjimais, jūsų 
F įsiūlyta kaina. Atdara vakarais. 
)astatymas bile kur dykai. Ajax 

Furniture Co. 1434 W. Madison St.

1S SANDELIO IŠPARDAVIMAS NAUJŲ 
IR SENŲ RAKANDŲ

$.30,000 vertės? naujų rakandų ir kaurų 
turi būt iAparduota labai pigiai

4 kambarių, verti $1000 ........................
4 kambarių, verti $2000 ........................
$2000 Mohair Frieze neklysto* setas
$450 Frieze seklyčios setas ................
$150 nebutinis valgomo kamb. setas 
$185 5 šmotų walnut mlegruimio setas 
Coxwell krėslai, kaurai visokios rųšies.

o Arnotų pusryčiams setas ......... .
Klauskit Mr. Parmel 
COLLINS STORAGE 

5114 Madison St. 
Atdara vakarais iki 9, nedalioj

Exchange—Mainai
KĄ TURITE MAINYMUI?

Mes mainom namus visokiu kai
nų. Lotus, farmas, biznius, oonus, 
morgičius, automobilius. Kas Jums 
atsibodo, mes parduosjme arba 
mainysime.

A. GRIGAS
8114 So. Halsted Street 

Tel. Victory 4898

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui __

PARDAVIMUI 4 kambarių medi
nis cottage, anl dviejų lotų, gara
džius. Kaina tik $4500, cash $2,500. 
Likusius lengvais išmokėjimais ar
ba mortgage. Greitam pardavimui 
— apleidžiu miestą.

Agentų nereikia.
54-13 S. Ridgevvay Avė. 

netoli 55th St.

iki

iš-

$295
$475

$83
$115

$55
$S«

$10

&

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. 

X PARMOUNT STORAGE, 
7301 Greenwood Av. Dorchester 1800

PARDAVIMUI Kimbal! gro- 
jiklis 
liai; 
skūra 
na už
2950 S. Union Avė.

pianas, benčius ir role- 
trijų ir keturių šmotų 
dengti parloro setai, kai- 
viską $125, arba dalimis,

Sewing Machines
Siuvamos Mašinos

1000 SIUVAMŲ MAŠINŲ ATIDUO
DAMA JUSU PASIŪLYTA KAINA

Singer. White ir visokių Išdirbis- 
čių elektrinių ir kojomis sukamų 
siuvimui mašinų, praktiškai jūsų 
kaina, šios yra išmainytos j žino- 
msa NEW HOME ELECTRIC siuvi
mui mašinas. New Home dirbtuvės 
skyriai: 4463 Broadway, 6521 So. 
Halsted St., 4714 Irving Park Blvd. 
ir 554 Washington St., Gary, Ind.

AR JŪSŲ siuvamoji mašina rei
kalauja taisymo. Mes atsilankom 
bile kur Chicagoj ir j priemiesčius. 
Taisom pigiai. Skowron, 3040 N. 
Avers Avė., Pensacola 1670.

Automobiles
BIRŽELIO BARGENAI

50 karų pasirinkimui, visi rarantūott C?w«U llac’ai, AiiieBc’al. Naeh'ai, TTtidaon’mi, EtMl'Al. Ctievrolet’ai ir daurell* kitu, la 
bal plriomiH kainom Ir. Matykit p. Lapai 
||. Mrr. McDERMOTT MOTOR SALES,
7186 So. St„ Triaagle 9330

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

40 AKRŲ, 8 mylios j pietus nuo 
Michigan City, gera žemė, 6 kam
barių stuba, kiti budinkai gerame 
stovyje, gražus sodnas, kaina $3,000.
F. H. MAYNE FARM AGENCY 

749 Broadway.
GARY, INDIANA

NAŠLE turi parduoti 2 flatų mu
rini namą, 3337 K. 60 St., 2 karų 
garažas, ėlė ir gatvė cementuota ir 
apmokėta, lietaus lašų vanos, ledau; 
nes, pečiai, du askiri garu šildomi 
boileriai, $3,000 įmokėti, kaina $13,- 
500, 1 flatas dabar yra tuščias, sa
vininkas. 3517 So. Rockwell St., 
Virginia 0742.

BIŽNIAVAS kampas, krautuvė, su 
flatu viršuje, 2 aukštų namas {užpa
kalyje ir 2 karų garažas, 1114 W. 
68 St.

PARDAVIMUI 6 ruimu muro 
bungalovv, karštu vandeniu šildoma, 
2 karų garadžius. Puikus beizman- 
tas, reikia $5000 cash. Kaina tik
tai $10,000.

Savininkas
6343 So. Mozart St.

3846-50 W. GRAND AVĖ.
2 nauji po 6 flatu* namai. 3-5. 2-4 kam

barių, 2 karų raratas. uždaromo* lovo*. 
rnru Aihloma*. vi*ka« iArenduota, kaina 
$32.000 kiekviena*, ca*h $5.000.

3725-27 W. GRAND AVĖ.
Nauja* narna*, ka tik užbaigta*. 10-4 Ir 

3-3 kambariu*. 2 krautuvė*. 4 karų muri
ni* garažas. Kaina $75.000, cash $15.000.

N. E. KAMPAS KEELER IR 
CRYSTAL AVĖS.

Nauji namai, po 4 kambariu* flatai. už
daromomis lovomis, viskas llrenduota, kai
na $37,000. ca*b $5.000.

J. MONTENEGRO BLDR. 
Spaulding 1013

BUNGALOWS
! Mes dar turime labai gerai pasta
tytų presuotų plytų mūrinius bunga
lovv, gražioje Glenvievv, po 6 pui
kius kambarius, karštu vandeniu Šil
domi, 2 naturalės ugnavietės, viena 
seklyčioj ir viena kliubo kambaryj, 
geležies konstrukcijos, tile stogas, su 
sieteliais norčiai, presuotų plytų 
garažas, lanai graži vieta aplinkui, 
vien žemė Verta $3000, galite nu
pirkti už $14,000. Tiktai biskį Įmo
kėti, kitus kaip rendą.

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

Kampas Halsted — 2nd floor 
arba telefonuokit Mohavvk 3395

MICHIGAN VALSTIJOJ 
TIKRAS BARGENAS 

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

BARGENAS. Namas 2 flatų, 6-6 
kambarių, garu šildomas, įmūryta 
vana, knygynas ir ugnavietė. Geroj 
vietoj, gera transportacija, 6223 So. 
\Vhipple St.

PARDAVIMUI 5 kambarių mūri
nis namas ,pečium apšildomas, ga
sas, elektra, ir visi parankumai. 
Taipgi dviejų karti garažas, 2950 S. 
Emerald Avė.

Greitas ir Teisingas 
Patarnavimas

MODERNIŠKA 210 AKRŲ PIE
NININKYSTĖS FARMA

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

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

Phone 364

PARDAVIMUI arba mainymui ge
ra farrna, su gyvuliais ir padar
gais. F. Kaderabck, Irons, Mich.

FARMOS, virš 1OO akrų, skersai 
kelio nuo $3,000,000 lenktynių ke
lio. SpecialS kaina, $1,050 už akrą.

ARLINGTON HEIGHTS RE A LT Y CO. 
Artlington Heights, III.

Tel. 316

Kas norit pirkt arba mainvt, na
mus, lotus, fannas, arba biznius, 
mainau namus ant farmų, taipgi 
mainau namus ant biznių, kas tu
rit namą, farmą, lotą, biznj ir norit 
mainyti, kreipkitės pas manę, gausit 
greitą ir teisingą patarnavimą, arba 
kas norit gerą bargeną. šitai išsi
maino 2jų flatų muro namas, su 
2jų karų garažu, mainysiu ant biz
niavo namo arba ant bučernės.

IŠSIMAINO 2jų flatų medinis na
mas po 6 kambarius, mainysiu ant

IŠSIMAINO 2jų flatų medinis na
mas po 6 ir 4 kambarius, ant cimen- 
tuoto pamato, namas randasi Brigh
ton parke, mainysiu ant didesnio 
namo, bučernės, automobilio arba 
loto.

IŠSIMAINO bizniavus namas, Sto
ras su 2 flatais ir 2 karų muro ga
ražu,

Su virš minėtais reikalais kreip- 
^citčs pas

F. G. LUCAS & C0.
4108 Archer Avė.
Tel. Lafayette 5107

ir paipos apdengti. i 
klausioj vietoj ant 2851-53 
St., kampas 65th ir So, 
Avė. F " _ 
ninką John Pakalnis (John Pakel), 
6551 So. California Avė. Henilock 
0367.

ANTRAS PUIKUS PIRKINYS
2 vidutinio dydžio storai, 6 kamb. 

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

TREČIAS BARGENAS
Tai yra 2 namai ant vieno kampo, 

vienas 4 flatų po 5 kamb. medinis, 
antras naujas 4 flatų po 4 kamb. 
mūrinis. Visi flatai pečiais apšildo
mi, randasi geroj vietoj arti Halsted 
ir 67tos gatvės, šj namą parduosiu 
arba priimsiu i mainus gerą biznj, 
lotus, arba 2 tlatų namą. Matykit 
John Pakalnį.

DAR VIENAS
Dabar statomas ant 71 gatvės. 

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

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

JOHN PAKALNIS
(PAKEL)'

6551 S. California Avė. 
Hemlock 0367 

Generalis Kontraktorius

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

J. Namon,
2418 W. Marąuette Rd., 

Phone Prospect 8678 
Chicago, III.

$5 ĮMOKR.JUS, KITUS Į
5 METUS

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

AJAX CONSTR. CO.
Didysis ofisas

2206 Milvvaukee Avė. 
Phone Brunsvvick 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 
rinka, su sieteliais porčiai, durys ir 
langai, apielinkėj yra 6 ežerai, 95 
mylios nuo Chicagos, prie Michigan 
Central geležinkelio. Biskį įmokėti, 
kitus išmokėjimais, Naujienos, Box 
1072, arba šaukit State 0732.

So. California Avė. Henilock $250 įmokėti — $50 j mėnesį, 
Geriausia bargenas Chicagoj. Jie 
parsiduoda greit, nelaukite, klauski
te Pono Traub. 5 kambarių moder
niški bungalovv, prie cementuotų 
gatvių.
B. C1MACLTO & CO. Home Builders 

7168 and 7039 W. Grand Avė.

REIKIA senų namų, lotų arba 
farmų, mainyti Į Chicagos praper- 
tes. Dabar gera proga gauti gerą 
namą ir geroj vietoj.

Kreipkitės prie
WALTER J. PAUL

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

C. P. SUROMSKIO BARGE
NAI PARDAVIMUI ARBA 

MAINYMUI
3 pagyvenimų mūrinis namas su 

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

4 pagyvenimų mūrinis bižniavas 
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 arba 
išsimaino, geras pelningas biznis.

C. P. SUROMSKIS CO.
REAL ESTATE

3352 South Halsted St.
Chicago, III.

Tel. Yards 6751

mainysiu ant bungalow.

NAUJAS mūrinis namas 2 augštų 
po 6 kambarius, modemiškas, fęaru 
šildomas,* parduosiu arba mainysiu i 
lotą arba biznj. Savininkas, 6101 S. 
Racine Avė.

PARDAVIMUI šokių svetainė, 
daržas, yra valgomas kambarys, dvi 
didelės svetainės mitingams, nesvai
ginamų gėrimų parloras ir 4 kamba
rių flatas iš užpakalio, 2 bowling 
alleys, viskak ant 8 lotų, smarkioje 
ir tirštai apgyventoje apielinkėje, 
South Side, pačiame viduryje Chica- 
gos, prie karų linijos, netoli trans- 
ferinio kampo, verta $65,000, kaina 
tik $45,000, cash $20,000. Ne i 
nūs.

Agentai nereikalingi.
B. F. BOHAC, 

2641 W. 51st St.

NAUJAS 6 kambarių bungalovv, 
octagon frontu, karštu vandeniu šil
domas, Įmūrytas plumbingas, stik
liniai užpakaliniai porčiai, labai mo
derniškai įrengtas, randasi netoli 
Marąuette Parko, prie lietuvių mo
kyklos ir bažnyčios. šj gerai pas
tatytą bungalovv galit nupirkti $1,000 
įmokėjus. Del susitarimo šaukit

Republic 8107 or 8672 
HUNSSINGER & 
WAGNER BROS. 
6019 So. Troy St. 
Savininkai ir Budavotojai

mai-

$250 CASH, po $35 į mėnesį ir 
daugiau, nauji 4-5-6 kambarių bun- 
p:alow, mediniai ir mūriniai, porčiai, 
tile vanos, skiepai, furnas šildomi, 
netoli mokyklos ir transportacijos, 
kaina $3600 iki $6500, malykit vaka
rai.*? ir dienomis. Pirkit tiesiai nuo 
budavotojo. CONRAD I\ SAW1AK, 
7181 W. Grand Avė. Merrimac »9552.

PORTAGF/ 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 didžiausis 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, 24x125, lotas prie W. 
44 St., netoli Parnell Avė. Gatvė ir 
šalygatviai cementuoti ir apmokėti. 
Dalį cash, o kitus lengvais išmokė
jimais.

DR. VALLELY, 
4750 Sheridan Road 

Sunnyside 5879

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

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

šaukit savininką.
' ' ' FWrfax 9100

KLAUSYKIT!
Kam jus bereikalo mokat 

rendą ?
Jus tik už mažų jmokėjimų, 

o kitus taip kaip rendą, galite 
įsigyli nuosavą namą — pui
kiausi bungalovv Chicagoj, su 
puikiausiais moderniškais pa
togumais.

Arba rašykit.
Kuponas

CARLSON ęONSTRUCTION 
COMPANY

10826 S. Talman Avė.
Beverly 9407

Vardas .......................................

Adresas .......................................

Telefonas ...................................

$500 ĮMOKRTI
Mes pastatysim ant jūsų loto

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

Moderniški naujos mados.
Budavotojus KRANK I.YNN, 

5944 N. Kockwell St. Fdgewater 1930


