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Anglu laivynas Baltijoj gąz 
dina Maskvą ir Kauną

Nauja Kinų valdžia p“ui“tui 
prašo J. V. daryti 

sutarčių reviziją

Sovietai įtaria, kad jei Lenkai puls Lietu
vą ir norės ją aneksuoti, Britų laivynas 
stengsis neleisti Rusijai stoti Lenkams 
skersai kelią |

PRAHA, Čechoslcvakija, birž. 
17. Vakar Phnlioj padėta 
pamatinis akmuo prezidento 

I Wilsono monumentui, kuris 
Prašymą remia seniau duotu; |/US atidengtas liepos 4. Mo- 

Kelloggo prižadėjimu deiėtis nurnentą padovanojo Amerikos 
su bet kuria atsakinga Kiny. čechai, daugiausiai chicagie- 

valdžia I

klausoma valstybė, sovietijoje 
kiltų pilietinis karas. Lenkai 
ginasi, kad Anglija čia nepa
dedanti ir britų agentai nesi-! 
darbuoją Ukrainoj, bet nenei
gia, kad Anglijai rupi Rusiją

WASHIN(rr()NAS, birž. 17.' . . .. . -
i>r. < ( vu, aistovauius rnendship skrenda

per Atlanta

nutils

BYGA, birž. 17. [Chicago
Tribūno Press Service.]
Kiel kanalu į Baltijos jurą į- 
ėjo trisdešimt Anglijos karo 
laivų, kontradmirolo Franko 
Larkeno komandojamų.

Per postams šešerius 
skaičius Anglijos karo
darančių vizitus į Baltijos ju- 

> ra, kas metai vis didėjo, šie
met atvykęs į Baltiją laivy
nas yra dvigubai didesnis ir 
dešimteriopai stipresnis už so
vietų laivyną Baltijoj.
Anglija remianti Lenkiją prieš 

Lietuvą
Maskva dėl to vėl nervina

si. Ji taria, kad Anglija re
mianti Lenkiją prieš Lietuvą, 
ir jei lenkai ryžtųsi aneksuo
ti visą Lietuvą, Anglijos lai
vynas Baltijoj bandytų nelei
sti sovietų Rusijai stoti len
kams skersai kelią.

Sovietų valdžia turės stip
riai susirūpinti dar dėl sepa
ratistų judėjimo Ukrainoj. 
Lenkija laukia ir tikisi, kad 
Ukraina pasiskelbs nepriklau
soma nuo Maskvos. Maskvos 
laikraštis Pravda kaltina An
gliją ir Lenkiją dėl ukrainie
čių st'paiatistų rėmimo.

Lenkų agentai darbuojasi 
Ukrainoj

I^mkų valdi nirA ai pripažį
sta, kad jų agentai dirba Uk
rainoj, ir jei Ukraina bandy
tų patapti savarankė nepri-

Reikalauja pilnos 
apsaugos rusų at
stovams Lenkijoj

čičerinas sako, kad 
iejikų vyriausybės 
priemonių, baltieji

suardyti.
Per pastarus mėnesius “če- į 

ka” areštavo keletą lenkų agen
tų Ukrainoj 
baso bylai, 
henkų šnipų

ir, pasibaigus Don-1 
prasidės kita

Aidas

oficialia i

Voldemaro “Lietuvos 
alarmuoja

“Lietuvos Aidas,“ 
Lietuvos užsienio departamen
to organas, bendrą nerymą
stengias dar labiau didinti,
įspėdamas kaimynes Pabaltijui 
valstybes, kad Lenkija nesi-1 
tenkinanti Vilniumi, bet norin- ■ 
ti dar pasigrobti Kauną, Klai-1 
pėdų, Rygą, Karaliaučių, Min- i 
ską, Smolenską ir Kijevą. “Lie- j 
tuvos Aidas“ pataria, kad Lat
vija sektų Busi jos pavyzdžiu1 
ir stropiai dabotų lenkus. • i
Kaip Latviai žiuri į Voldemaro 

bauginimus
Latviai tačiau maža tekrei

pia dėmesio į Kauną ir Mask
vą. Jie sako, kad abiejuose 

tuose kraštuose [Lietuvoj ir 
sovietų Busi joj] vidaus padė
tis esanti taip bloga, kad jų 
diktatoriai, Voldemaras ir Sta
linas, tais bauginimais 
bandą nukreipti gyventojų 
mesj nuo padėties viduje j 
sienio dalykus.

tik 
dė- 
už-

,'v '■%: ,

naujajai tautinei Kinų vald
žiai Nankine, kreipėsi į Val
stybes departamentą su prašy
mu urnai daryti Kinų sutar
čių revizijų.

Prašymas remiamas tuo, kad 
dar 1927 metų vasario mėne
sį valstybės sekretorius Kel
logg buvo pareiškęs, jogei 

! Jungtines Valstybes yra pasi
rengusios derėtis dėl naujų su
tarčių su bet kuria atsakin
ga Kinų valdžia.

Dli. Vu sako, kad naujoji 
tautinė Kinų valdžia tuojau da
rysianti žingsnių Kinų sostinei 
perkelti iš Pekino į Nankiną, 
kuris esąs tradicine pietų Ki
nų sostinė.

TREPASSEY, Nekvfov.ndland, 
birž. 17. Monoplanas Friend- 
ship su aviatoriais Miss Ame
ba Earhart, YVilnrer Stultz ir 
Louis Gordon, šiandie kaip 
12:21 vidurdienio išskrido iš 
čia per Atlanto vandenyną i 
Europą.

100 kiniečių žuvo ar 
senalui sprogus

Praneša apie kruvi
nus bedarbių nera

mumus Maskvoj
Kautynėse su “čeką“ 18 be

darbių ir 12 čekistų buvę 
užmušta ir 127 asmens abie
jose pusėse sužeisti

LONDONAS, birž. 17. — 
Daily Mail gautas iš Varšavos 

i pranešimas skelbia, kad praei
tų ketvirtadienį Maskvoj įvy
kę dideli bedarbių neramumai 

(ir susikirtimas su slaptaja po
litine policija. Kautynės kilu- 
| sios, kai policija bandžius iš- 
j vaikyti bedarbių demonstraci-

Pranešimas, sako, kad riau
šėse aštuoniolika darbininkų 

ir dvylika “čekistų” buvę už
mušti, o aštuoniasdešimt sep
tyni darbininkai ir keturiasde
šimt “čekistų” sužeisti.

Maskva neigia
MASKVA, birž. 17. — So

vietų vyriausybė nugina Var
šavos žinią, būt per riaušes 
Maskvoj praeitą ketvirtadienį 
18 darbininkų ir 12 slaptosios 
politinės policijos narių buvę 

'užmušti ir 127 asmens abiejo- 
' se pusėse sužeisti.' .-- r~Tautines Kinų val- 
! džios pareiškimas

NANKINAS, Kinai, birž. 17.
Tautinė ’ valdžia paskelbė 

deklaracijų, kurioj ji sako, kad 
1 Kinijos suvienijimas dabar jau 
Į yra atsiektas ir kad naujoji 
i valdžia siekiasi patikrinti Kinų 
I žmonėms laisvę, o Kinų žemei 
I laimrti tarptautinę taiką lygy
bės pamatu.

Deklaracijoj sakoma, kad vi
sokia militaristinė valdžios for
ma bus panaikinta, o komūnis- 
tai taipjau nebus toleruojami.

Pagaliau tautinė valdžia ža
da tuojau pradėti pertraktaci- 
jas dėl padarymo naujų sutar
čių ant pamato lygių teisių, 
kits kito gerbimo ir suvereny- 
bės.

TIENTSINAS, Kinai, birž. 
17. — Netoli nuo geležinkelio 
stoties buvo išsprogdintas ar- 

.v . . senalas. Per keletą valandų 
Kova su maistiniu- [dėl to buvo didžiausias sumi

šimas. Kaip apskaičiuoja, spro
gimo buvo užmušti apie šim
tas ar daugiau žmonių.

Del arsenalo išsprogdinimo 
įtariami komunistai, bet grei
čiau tai padarė, kersindami, 
nuveikti šiauriečiai.

kai Meksikoje
Dviejuose 

dešimt penki 
nukauti

susikirtimuose dvi- 
maištininkai

MEKSIKOS MIESTAS, birž 
17. 
se susikirtimuose su federali- 

v. . . * i ; i * • i i n*. kariuomene Guanajuatogražiausia mergina ne tik Amerikoj, bet ir visame pasaulyje.! ...... . ., x. .i valstijoj buvo dvidešimt pen- 
Tą vardą ji laimėjo pasauliniame gražuolių konteste Galveston, I maištininkai nukauti.
Tpx • j Vienas susikirtimas
-.... ...... ■ ■ ■■ ■ ■ 1 ■ . ------------ ■ ■ — Į Juvero ranče ir čia šeši

,ai krito. Antras susikirti
mas įvyko ties San Isidro. Čia 
19 maištininkų ir vienas ka
reivis buvo užmušti. Vienas 
maištininkas buvo sugautas ' ir 
sušaudytas. /

Chicagietč Ella Van Hueson karūnuojama “Miss Universe

Lenkų laivyno de 
monstracija ties 
Dancigo miestu

Rumanija peršasi i 
tarpininku Italų 
Serbų ginčuose

Praneša, kad dviejuo-
Tornado Oklahomoj

įvyko 
ban-

Du miesteliai sunaikinti; 
žmonės užmušti ir šimtai 
žeistų

t 
su

VABšAVA, birž. 17. — Len- 
' k i ja rengia savo laivyno de- 

. .v .. .v . monstracija Baltijos juroj, ties Bolševikai išvijo is yie- l)aiR•igo uostu. Tuo ji nori pa- 
nilOiyno 600 Vienuoliu i grūmoti kaimynų valstybėms, 

o ypač Dancigui, kad ji ne
leisianti trukdyti lenkų preky
bos laivyno ekspansijai. Vy
riausybė jau davė įsakymą 
trims savo lengviems kreise
riams plaukti į Dancigą.

Dancigo miestas užprotesta- 
|vo, pareikšdamas, kad lenkų 
karo laivų laikymas tięs mie
stų yra neteisėtas.

RYGA, birž. 17. — Šv. Ser
gijaus Trejybės vienuolynas, 
po Kijevo antras didžiausias 
vienuolynas Rusijoj, tapo rusų 
komunistų paimtas j savo ran
kas, o vienuoliai ir vienuolės

Del uždarymo to “kontrrevo
liucininkų lizdo” kreditų savi
nas! bolševikų laikraštis Rabo- 
čaja Gezeta, kurs sako, kad iš 
vienuolyno buvę išvyta dau-

MASKVA, birž. 17. — či- 
čerinas, sovietų užsienio reika
lų komisaras, pasiuntė lenkų 
vyriausybei notą, kuria jis rei
kalauja, kad sovietų atstovai 
Lenkijoje 
apsaugoti, 
nežiūrint 
pavartotų

teroristai nepaliaują savo pra
gaištingos darbuotės. Savo no- giau kaip šeši šimtai vienuolių, 
toj komisaras pabrėžia, kad 
nepaliaujama antisovietinių ei-1 
ementų darbuote I>cnkų teri
torijoje gresianti pavojum 
riems Lenkijos ir sovietų 
sijos santykiams.

Belą Kun busiąs išsiųs
tas į Sov. Rusiją

ge
liu-

Darbo unija neberems 
Raudonojo Kryžiaus

Prieč tai betgi gal jam teks pa
sėdėti kalėjime už vartojimų 
padirbto pasporto

1000 šeimų be pastogės,
tvankai pratrukus

Smerkia tų organizacijų dėl 
atsisakymo šelpti vargstan
čias streikininkų šeimas

Vanduo užliejo didelius 
medvilnės ir kornų 
milionas nuostolių

plotus
kaukų;

17. —KENNETT, M o., birž.
St. Francis upės tvankai pra
trukus dviejose vietose, prasi
mušęs vanduo ėmė su didžiau
siu smarkumu verstis klonin. 
Gyventojai buvo priversti, sa
vo gyvybę gelbėdami, bėgti į 
kalnesnes vietas. Netrukus bu
vo užlieta apie 20,000 akrų 
medvilnės ir kukuruzų laukų. 
Apie tūkstantis šeimynų liko 
be pastogės ir iki šiol tvano 
padaryti nuostoliai siekia, kaip 
apskaičiuoja, apie milioną do
lerių.

BOSTON, Mass., birž. 17. — 
Bostono Central Lahor Union, 
sekdama Kansas valstijos Dar
bo Federacijos pavyzdžiu, sa
vo mitinge nutarė neberemti 
daugiau Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus dėl to, kad ta šal
pos organizacija atsisakė teik
ti bet kurios pašalpos streiki
ninkų šeimoms, ypač dabar ba
dų kenčiančioms streikuojan
čių Ęennsylvanijos, Ohio ir 
West Virginijos angliakasių 
šeimoms.

Ysaye rimtai serga
BRIUSELIS, birž. 17. — 

Rimtai susirgo garsus belgų 
smuikininkas, Eugene Ysaye.

Jis yra 77 metų amžiaus.

Austrija, birž. 17.— 
buvęs 1919 metais 

diktatorius Vengri-

VIENA, 
Belą Kun, 
komunistų 
joje, bus antrų kartų išguitas
iš Austrijos. Jis busiąs aerop
lanu išsiųstas į Vokietijų, o iš 
ten vėl aeroplanu i Baltijos 
uostų. Ten jis busiąs pasodin
tas Rusijos garlaivin ir išsiųs
tas į Leningradą.

Belą Kun buvo suimtas Vie
noje balandžio 28 dienų, kalti
namas dėl atvykimo j Austriją, 
iš kurios jis pirmiau buvo iš
tremtas, su padirbtu pasportu 
ir dėl konspiravimo bandyti 
įvykinti sukilimą Vengrijoj 
tikslu įsteigti vėl komunistų 
valdžią.

Belą Kun teismas įvyks Vie
noje birželio 20. Jis veikiausiai 
bus nubaustas trumpų terminu 
kalėjimo už vartojimų padirb
to pasporto ir po to ištremtas 
į Rusiją.

BELGRADAS, Jugoslavija, 
birž. 17. — Belgrade lankėsi I 
Rumanijos užsienio reikalų mi- I,enfcų vestuvėse 16 aS- 
nisterisl įtulescu, kuris turėjo i 
pasikalbėjimų su Jugoslavijos! 
užsienio reikalų ministeriu Ma- 
rinkoviču.

Manoma, 
to tikslas 
tarpininku
vijos ir Italijos, o taipjau pa
sitarti dėl Lokarno pakto pietų, 
Europoje, kurio mažoji antan-į 
ta nori.

menų mirė nuo 
munšaino

kad Titulescu vizi- 
buvo pasisiūlyti būt 
ginče tiU’p Jųgosla-

;STRIJ, Galicija, birž. 17. — 
Dobžanuose per vienas vestu
ves namie daryta degtine už
sinuodijo penkiasdešimt asme
nų, kurių šešiolika nuo užsi- 

' nuodijimo mirė.

Iš Italų, Vengrų ir Austrų LenklJ seimas priėmė
šaltinių girdėt betgi, kad tie 
kraštai niekados tokiam Lokar- 
no paktui nepritarsiu.

biudžetą
Socialistai ir tautiniai demo

kratai, protestuodami, aplei-

ALTUS, Okla., birž. 17. — 
Baisus tornadas, praėjęs nuc 
Blair miestelio iki Heedrick, 
praeito šeštadienio vakarų su
naikino abu tuodu miesteliu ii 
nuteriojo ukius ruože trijų my
lių platumo ir 30 mylių ilgu
mo, ir užmušė, kiek žinoma, 
septynis žmones.

Blair miestely, turinčiam 800 
gyventojų; beveik visos tro

bos buvo sugriautos arba stip
riai apdraskytos, du žmonės 
užmušti ir daugiau kaip šim
tas sužeisti. Taip pat baisiai 
nukentėjo ir Headrick mieste
lis.

Visos vielos nutraukytos ir 
susisiekimas telefonu ir tele
grafu sutrukdytas. Keliai už
versti išlaužytais medžiais ii 
sugriaulų trobių. laužais taip, 
kad pasidarė visai neišvažiuo
jami.

800 angliakasių neteko do pos*‘<,i
darbo

TAYLORVILLE, III birž. 
17. — Tovey, šešios mylios 
nuo čia, vakar buvo uždary
tos neribotam laikui ^eabody 
kompanijos kasyklos No. 8. 
Del tos priežasties aštuoni 
šimtai angliakasių neteko dar-

Chicagai ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Apsiniaukę; gali būt lietaus; 
nedidelė temperatūros atmaina; 
vidutinis ir stipresnis mainą- 
sis vėjus.

Vakar temperaturųs viduti
niškai buvo 05°

Šiandie saulė teka 5:14, lei
džiasi 8:28. Mėnuo leidžiasi 
9:21 vakaro.

VARSA VA, birž. 17. — Len
kų seimas trečiuoju skaitymu 
219 balsų prieš 53 priėmė biu
džetą, dėl kurio seime buvo 
aštrių ginčų. Socialistai ir tau
tiniai demokratai, protestuo
dami, išėjo iš posėdžių salės.

Biudžete numatoma 2 mili- 
ardai 528 milionai zlotų išlai
dų, o 2 m i bardai 655 milionai 
pajamų.

Gresia Argentinos gelž- 
kelių streikas

BUENOS AIRES, Argenti
na; birž. 17. — Gresia visuo
tinis geležinkelių darbininkų 
streikas. Geležinkeliečiai 
lauja daugiau algos.

reika-

Sužeistas duely
HAVANA, Kuba, birž. 17.

Duely šoblėmis su kores
pondentu Juanu Prohibas bu
vo sužeistas laikraščio leidėjas 
De Varona.

Kenoshos streikininkai 
vėl žygiuos i City Hali

(Stiprus žemės drebėji
mas Meksikoj

MEKSIKOS MIESTAS, birž. 
17. Vakar vakarą Meksi
kos Miestas buvo žemės dre
bėjimų supurtytas. iS’upurty- 
mai tęsėsi j>er sejitynias mi
nutes. Išsigandę gyventojai hė- 
go iš namų į gatves. Daug na
mų langų išbyrėjo.

Stiprus žemės su purtymai 
buvo jausti Venį Cruze ir ki
tur.

birž.
Allen

17.
A 

pla- 
lai- 
ties

KENOSHA, Wis 
— Streikuojantieji 
kompanijos darbininkai 
nuoja pirmadienį [šiandie] 
kyti vėl demonstracija
miesto rotuše ir reikalauti, 
kad miesto taryba pagaliau iš- 
klausytų jų peticijos, įteiktos 
prieš dvejetą savaičių.

Prieš dvi savaites streiki
ninkai buvo surengę -ties ro- 
td^įe milžiniškai demonstraci

ją, kurioj dalyvavo apie 5,000 
vyrų ir moterų, ir tuomet įtei
kė peticiją, kad miesto tary
ba įstatymu užgintų fabriki- 
ninkams, šį atvejį
kompanijai, apgyvendinti dar
bininkus — streiklaužius — 
pačiuose fabriko trobesiuose.

Allen A

ŠANCHAJUS, Kinai, birž. 
17. — Nukritęs nuo japonų 
garlaivio j jūres, prigėrė ame
rikietis Michael Heaiy iš Chi
cago.

NELAIMĖ LONDONO PONY
BĖS BALIUJE

LONDONAS, birž. 17. — Že
mės ūkio ministeris Guinnes 
savo rūmuose buvo iškėlęs pra
eito penktadienio naktį balių. 
Kai lordai ir dagi karališkos 
šeimos nariai su damomis poro
mis sukosi po salę, staiga trok- 
štelėjo stiklai skliautuose ir j 
balkoną nukrito, kartu su stik
lais, dvi merginos tarnautojos. 
Viena jų užsimušė negyvai, 
antra pavojingai susižeidė. Jos 
mat buvo užkopusios kelintan 
aukštan žiūrėti pro skliautus į 
šokančią ponybę, ir atsitiko ne
laimė. Balius tuojau pasibaigė.

Emiras grįžta namo
TEHERANAS, Persija, birž. 

17. — Emiras Ąmanula, ilgo
ką laiką viešėjęs Europoj, va
kar iš Teherano išvyko jau na
mo į savo sostinę Kabulą.
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Detroit, Mich.

Aukos streikuojantiems 
angliakasiams

So. Omaha, Nebr.
Misijos. — Gražus vakaras. — 

Ar bus debatai?
Streikuojantiems Pennsylva- 

nijos angliakasiams šv. Jurgio 
draugija iš savo iždo paaukojo 
$25.

Pavieni jos nariai aukojo se
kami: Ant. šalaševičius $5, 
Kaz. Šitkauskas $4. A. Bulri- 
mas $3, P. Bajauskas $2, J. 
Alkevičius, T. Jakienė, A. 
Skurbakas ir A. Melnikaitis po 
$2, J. Naujokas $1.30. Po $1 
aukojo: V. Zalinskas. A. Lips- 
kis, J. Jancacas, J. žiobus, Am. 
Tumosa, A. Pesnikas, V. Zi- 
minckas, Ona Paurienė, S. šar- 
kus, J. Kulbokas, J. Rameška, 
V. Kalasaitis, J. Linkaitis, J. 
Bilaitis, K. Grigas, K. Mačiu- 
laitis, L. Juozonas, J. Vaitku- 
nas, S. Kazlauskas. J. Martin- 
kaitis, V. Paulauskis. J. Mar
kus, J. Duells, M. Frankus, 
Anp. Tumosa, Kaz. Grigaitis, 
J. Misevičius, J. Pauliukaitis, 
A. Staknis, P. Uzdra. J. Mocke
vičius, B. Sugentas, P. Bulaus- 
kas, A. Uginskas. A. Skibaris, 
J. Palubinskas, R. Grikis, A. 
Velivis, J. Lukas, T. Viganaus- 
kienė. P. J. Liuders, K. Petru
kas. Kartu su draugijos auka 
pasidaro $91.30..Be to smulkių 
aukų sudėta $34.70. Viso aukų 
surinkta $126.00.

Aukų rinkime daugiausia pa
sidarbavo šv. Jurgio draugijos 
pirmininkas Kaz. šitkauskas, 
kuris kiekvieną darbą dirba 
sėkmingai. Jam gelbėjo J. Lin
kaitis, J. Kasavičius, A. Trili- 
kaitis, A. Melnikaitis ir K. J. 
Petrukas.

Reikia tarti ačiū aukotojams 
už jų gerą širdį, kad jie nepa
miršta savo brolių lietuvių, ku
rie laukia ištiesę rankas nuo 
dirbančių brolių. Gal ateis te
kis laikas, kada mes miestuose 
turėsime kovoti už geresnes 
gyvenimo sąlygas, tada mainie- 
riai mus nepamirš ir reikalui 
esant, mums pagelbės. O tuo 
tarpu turime gelbėti angliaka
sius, kurie jau antri metai kaip 
streikuoja, iš niekur pagelbos

Vietos dangaus agentas savo 
1 parapi jonams pargabeno mi
sionierių iš Chicagos, kad per 
savo misijas sutvarkytų pakly
dusias aveles. Misionierius, kai
po Romos agentas, per savo 
misijas, žinoma, dėjo visas pa
stangas, kad įbauginti pakly
dusias aveles ir jas suvaryti į 

I Romos tvartą. Bet vargiai jam 
tai pasisekė padaryti.

Romos agentas per savo mi
sijas mažai kreipė domės į pek
los baisenybes ir mažai aiškino 
apie velniškus biznius, bet dau
giausia kalbėjo apie mokslą ir 
civilizaciją, visą tai smerkda
mas, nes esą mokslas veda prie 
bedievybės. Visu įnirtimu ^uo- 
lė laikraščius, nes skaitąs laik
raščius (žinoma, bedieviškus, o 
bedieviški laikraščiai jam yra 
visi, gal išėmus porą broliukų 
laikraštėlių) esąs paklydęs ir 
negalys būti parapijonas.

Šis mokslo keikūnas nesu
tvirtino parapijos, nepadaugino 
parapijonų, bet dar jo nepraus
ta burna keletą parapijonų iš
vijo iš parapijos.

Misionierius iš sykio rodėsi 
geru Lietuvos patriotu, bet 
tuojaus parodė, kad ir jis, kaip 
ir vietinis kunigas, moka saky
ti pamokslus kitataučių kalboj. 
Dabar parapijonys kalba, kad 
lenkas pasikvietė tokį pat bi
čiulį ir abu per visą savaitę 
laikė pamokslus. Buvo vakarų, 
kad pasakydavo po du pamoks
lus ir parapijonys turėjo snaus
ti bažnyčioje iki 1:30 vai. nak
ties. Bet angliškų pamokslų pa
sakė nė kiek nemažiau už lietu
viškų.

Tariant kun. Jonaičio žo
džiais, vanagai nemėgsta lietu
vių kalbos. Todėl jie ir sten
giasi kviesti tokius, kurie sako 
angliškus pamokslus, o ir pa
rapijos vaikučius mokina ang
liškai, o ne lietuviškai. Vertėtų 
lietuviams paliauti šerti tokius i 
vanagus.

jie tankiau pasirodytų scenoje 
ir duotų mums daugiau veikalų, 
nes žmonės to pageidauja.

Du klasinius šokius pašoko 
G. Aleknavičiūtė. Kaipo šokikė, 
ji yra žinoma ne tik lietuvių 
tarpe, bet ir pas svetimtaučius, 
nes ji šoka puikiai.

G. Aleknavičienė ir 0. Papei- 
kienū sudainavo keletą daine
lių. Jos gražiai dainuoja ir bu
tų malonu tankiau girdėti jas 
dainuojant.

Kūmučių dialogą gerai suvai
dino O. Palinskienė ir V. Šukie
nė, iš ko publika turėjo sma
gaus juoko.

Dvi jaunos mergaitės, L. 
Puškiutė ir L. Balkiutė, dekla
mavo. Patartina tėvams jas la
vinti ir toliau.

Teko viena ausimi nugirsti, 
kad V. Savickas ir P. J. Juze
liūnas yra susitarę debatuoti 
apie diktatūrą ir demokratiją. 
V. Savickas, kuris stoja už dik
tatūrą, sako, kad jis lengvai 
su oponentu apsidirbsiąs. P. J. 
Juzeliūnas gi yra griežtas de
mokratijos šalininkas ir manau, 
kad jis demokratijos diktatū
rai nepadovanos. įrauksime ka
da juodu susirems ir parodys 
savo gabumus ir supratimą.

Proletaras.

negauna, o visgi reikia gyven- Lietyvių Ligos Pašelpos d-ja

Indiana Harbor, Ind
Birž. 5 d. laiko savo mėnesi

nį susirinkimą Liet. Baltos Ro
žės Politiškas Kliubas. Pr. Ru
dis atidarydamas susirinkimą 
paprašė, kad didelių bereikalin
gų diskusijų nebūtų. Bet šia-i 
me kliube ir nėra bereikalingų 
diskusijų, nes būna svarstomi 
vien kliubo reikalai, i

Neminint kitų nuturimų, pri- 
seina paminėti, kad metiniame 
susirinkime kliubas buvo nuta-l 
ręs surengti du didelius išva
žiavimus. šiame susirinkime 
tas nutarimas jau pradėtas 
vykinti. Pirmas kliubo išvažia-

vimas bus neužilgo^ būtent sek- to ir galėaite laimėti visokių 
madieny, liepos 1 d., kaip 12 v. 
dieną. Susirinkimo išvažiavimui 
vieta prie svetainės 2101 Broad- 
way. Visi, kurie norite dalyvau
ti Šiame išvažiavime,buki te lai
ku paskirtoj vietoj. Kas netu
rite savų automobilių, bus bu- 
sų. Visi važiuosime į mišką už 

į Hammond, Ind. Kurie pavėluo
site, tai nepamirškite “Clay 
Hole”. Ten bus padėti ženklai.

Kaip visados, taip ir dabar 
kliubas stengsis visus priimti 
kuogeriausia. Bus visokio spor-

dovanų. Užkandžių irgi daug 
neimkite, nes bus iškeptas dide
lis paršas. Bet daug aiškinti

nereikia, nes visi žino, kad 
Harboro lietuviai moka viską 
gerai padaryti.

Sekretorius.

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR!

Laike gegužio mSnesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai!

ViHas darban užsakytas regužlo mfine- 
syj bus atliktas puriomis Kainomis. Tat 
yra perstatoma VIENODŲ KAINŲ Siste
ma muši) apielinklų Dental Ofisu.

į Fotografuokitės
$ Mano naujai, artistiš- 
x kai ištaisytoje studijoje

$25
$10

musu apielinklų Dentul Oflaų.
SKYRIAUS OFISAS 

1800 ». Halsted St.
Dantų Reta* H 

Hctna ............................................
actaa _ __ ___________________

•otaa ................... -

TEISINGAS 
PATARNA

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

C. P. SUROMSKI & C0.
Real Estate

. 3352 S. Halsted St.
Phone Yards 6751

G

$12.50 
>7.50 

>5

VEIDAS
PRIPIL

DOMAS—
JIE TURI

TIKTI
Gerlaualn auksiniu darban ui UeriatiHloa Auksinti* Crown» 
Geriausi Auksiniai Fllllngs 
Geriausi Auksiniai Tilteliai 
Alloy FilIinjH ......................
Sklabrinal Fllinra 

12.50 
12.50 
12.50 
. $1

50c 
BOc 
|ani 
mo-

■o
12
11 r________ ___________ ___________
ItvrUymM danių .. ........................... t

Alt, kalnu ncirnusite mu.ų <ll<l*lam) 
ofine. DIDYSIS OFISAS Jatefata. 23 u 
tai atgal,
THE HAYES DENTAL OFFICES 

Ine.
DR. T. T. WOOLLENS, Pree. 

320 South State Rt.
1‘hone HnrrUon 0751

Mano ilgų me
tų patyrimas 
ir nuolatin i s 
seki plas nau
jų išrad i m ų 

pa V e i k r 1 ų 
traukime užti
krina jums ge
rą darbą.
Be extra pri
moksimo va
žiuoju nufoto- 
grafuoti namus, pagrobus, po 
kilius ir tam panašiai.

W. J. Stankūno
Studija

3315 So. Halsted Street
Telefonas Yards 1546

Chicago, III.

(

(

ti su šeimynomis. Tad streikie- 
rių skurdas yra neapsakomas. 
Todėl visi turime gelbėti strei- 
kierius. Detroitiečiai jau nema
žai aukų yra pasiuntę streikie- 
riams ir vis dar darbuojasi ir 
yra pasiryžę ir toliau visomis 
išgalėmis gelbėt: angliakasiams, 
kol jie iškovos geresnes gyve
nimo sąlygas.

Šv. Jurgio draugija gyvuoja 
jau nuo 1904 m. Nariais nėra 
perdaug skaitlinga. Viso narių 
turi apie 150. Bet turtu, tai 
yra turtinga. Jos iždas siekia 
$7,500. Tai yra turtingiausia 
draugija Detroite.

Gegužės 27 d„ ji laikė savo 
susirinkimą ir nutarė per atei
nančius šešis mėnesius priimi
nėti į draugiją naujus narius 
be įstojimo mokesties. Nauji 
nariai be įstojimo mokesties 
bus priimami nuo 18 iki 45 m. 
amžiaus.- Tai yra gera proga 
detroitiečiams dabar įsirašyti į 
šią draugiją. Mėnesinė mokes
tis yra maža — tik 50c į mė
nesį. Ligoje gi pašelpos moka 
$7 į savaitę ir pomirtinės $150; 
be to kiekvienas narys sumo
ka pomirtinės $1. Todėl vietos 
lietuviai ateikit ir prisirašyki t 
prie šios draugijos. Susirinki
mai yra laikomi kas paskutinis 
sekmadienis kiekvieno mėne
sio, šv. Jurgio parapijos mo
kyklos svetainėje, 12:30 vai. 
dieną. —Korespond. K, J. F.

K Phone Virginia 2054

■JOSEPH VILIMAS 
Namu Statymo 
KONTRAKTOR1US ■

4558 S. W»»htenaw Avė Chicago, III

gegužės 27 d., Jono Armoškos 
svetainėje suruošė vakarą. Bu
vo vaidinta komedija “OSS ar
ba šliubinė iškilmė”. Kadangi 
veikalas trumpas, tai buvo pri
dėta įvairių pamarginimų: mo
nologų, deklamacijų, dainų ir 
klasinis šokis.

Vaidinime datavo G. Alik- 
navičienė, V. Šukiene, V. Savic
kas, A. Akromas, J. Navickas 
ir P. Kerdaikis. Reikia pasaky
ti, kad jie savo užduotis atliko 
kuogeriaujjia ir patartina, kad

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

Išdirbinėtojai visokių durių.
Sperialio didumo darom pagal orderį 

{dedam sietelius

. ........... - ■—■■■■ —i" ■ ■■■«

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

METUS 
DIDYSIS AFISAS

Ajax Construction Co. 
2206 Milvvaukee Avė.

Bruhswick 4707
South Side Skyrius 
Mr. August Saldukas 

4034 Archer Avė.
Laf. 6719
Vardas ............................

Adresas .....................
Telefonas ......... ...............

MŪRINIS arba "MEDINIS 

n imokstl — !dti lengvais ii- 
4* I U mokėjimais j 24 mėnesiui. 
Musų speciališkurnąs yra budavojl- 
mas mūrinių ir medinių garadžių vi
sokiu stylių ir ryšių.

Pakeliame namus, padedame konk- 
ryt pamatus. Visoks cementinis dar
bas, perdirbame porčius ir sunpar- 
lorius. Mielu noru priduosime ap- 
skaitliavimą ant pareikalavimo—be 
užmokesties. Mes einame visur, Chi- 
eugoje ir j priemiesčių^. Prisiųsta te 
savo vardą, adresą jeigu norite in
formacijų.
Vardas ......................................... ........
Adresas -...................  —

Quality Construction Co.
North Shore ofisas ir Y ardai 

119 Chicago Avė. 
Evanston

Tel. University 3950 arba 
Rogers Park 8270

y

tel r=J r=i r=J r=J r=i r=i r=J iir=i n=i r=J r=J r=i r=i r=Si

Dar Viena

EKSKURSIJA
RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS

To paties savininko priežiūroj per 80 metų. Musų motto: PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lašai, vanos ir prūdas vis via.

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

Kviečiame Kiekviena

Visi kreipkitės į Naujienas tuojaus!

NAUJIENOS

Vardas-pa varde

Adresas ,

KONCERTAS
Rengia Scaffi Conseryatory of 

Music and Dramatic Art
Seredoj, birželio 20, 1928

KIMBALL HALL
Kampas Wabash ir Jackson Blvd.

Pradžia 8:15 vai. vakare
Dainuos WILLIAM STANIS aria iš operos

Rigolleto

LIEPOS Ą
21,1928

PATARIMAS
Kiekvienas gyvena pagal savo geriausį išrokavimą 
kaip kada gero draugo patarimas išeina ant nai 
Todėl mes savo seniems ir busiantiems kostumeriams
patariam, kad ateinančiai žiemai pirktumėt anglis 
anksti, nes pavasarį kainos yra prieinamesnės. Yra 
sprendžiama, kad linkui žiemos gali įvykti įvairių keb
lumų anglies industrijoj, todėl ir kainos bus daug aukš
tesnės.

THE VILIJA CO.
3700 So. Spaulding Avė. Chicago, Illinois

Tel. Lafayette 2584

IŠ NEW YORKO - KLA1PĖD0N - BE PERSĖDIMO

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

Vietiniai kreipkitės asmeniškai, o iš kitų miestų rašykit ir 
siųskit žemiau paduotą kuponą

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

91.30..Be


Pirmadienis, birž. 18, 1928
----------------- ----- ----- - - - - - - --------- ----- -----------

NAUJIENOS, Chicago, III.

MUSŲ MOTERIMS
* ............... . ‘Veda Dora Vilkiene-i ' &

SRIUBA W* KORNŲ

2 puodukai verdančio van
dens

2 puodukai komų iš kenų
1 puodukas saldžios Smeto

nos
1 svogūnas, sukapok
2 šaukštai sviesto
1 šaukštukas druskos
Paprikos. i
Pripilk vandenio prie komų, 

pridėk truputį pipirų ir virk 
ant mažos ugnies Į/o valandos. 
Perspausk per koštuvą. Virk 
saldžia Smetona su svogūnais 
ir sumaišyk su kernais. Pridėk 
paprikos. Paduok su krekėsais.

SIRLOIN IR LAŠINUKAI

1 puodukas duonos trupinių 
1/2 puoduko saldžios Smeto

nos
1 kiaušinis
1 s v. sukapoto sirloin steko 
3 šaukštai citrinų sunkos 
1 šaukštukas druskos 
1/3 puoduko tarkuoto sūrio
1 šaukštukas sukapoti) pi

mento
2 šaukštai sukapotų žaliųjų 

pipirų
6 žalios alyvos
Riekutės lašinukų.

[merk duoną Smetonoj ant 
5 minučių. Pridėk išplaktą 
kiaušinį ir gerai išmaišyk. Pri
dėk viską likusį, paduok ritu
liais, kiekvieną ritulį apviniok 
lašinukais ir kepk pečiuje 
valandos. Paduok su virtom 
bulvėm arba makaronais.

BULVĖS IR .VERŠIO 
KEPENYS

Nulupk ir supiaustyk rieti- 
niukais 6 bulves. Padėk eilę 
bulvių ant dugno molinio indo.

Ant bulvių dėk riekutes kepe
nų. Paskui vėl eilę bulvių ir 
vėl kepenų. Kiekvieną eilę per- 
berk su druska, pipirais, su
pjaustytais svogūnais ir suka
potais lašinukais. Užpilk jau
tienos sriubos ir kepk valandą 
laiko apdengus, o paskui nuė
mus dangtį vėl laikyk pakol 
viršus gerai parus. Gali už
pilti rūgščios Smetonos. Pa
duok karštą.

VIŠTA PRIRENGTA HUNGA- 
RIšKU BUDU

Nuvalyk ir supiaustyk vištu- 
ką. Padėk skauradon 1/į puo
duko taukų arba sviesto ir pa
kepink vištieną. Sudėk į puo
duką. Supiaustyk 2 morkvas 
ir 2 svogūnu, ir sudėk prie 
pakepintos vištienos, ir dar 
truputį kartu pakepink. Iš
imk mėsą ir daržoves, įdėk 3 
ar 4 šaukštus miltų, pipirų ir 
druskos. Padaryk dažalą, pri
pylus puoduką sriubos ir 1/į 
puoduko saldžios Smetonos. 
Sudėk atgal mėsą ir daržoves, 
padėk pečiun ir kepk pakol 
mėsa bus minkšta. Paduok su 
virtais ryžiais.

(Pacific an<J Atlantic Photo]

114 puoduko milko iš kenų 
truputį druskos.
Pridėk druską, citrinos sun

ką, ir cukrų prie ananasų. Iš- 
lenvo pilk milką ir maišyk. Su
valdyk ledune. Bus gana 12 
žmonių.

ŽALIOSIOS PUPOS
LAKŠTUOSE

Paimk 11/2 sv. žalių pupų 
vadinamų string beans, ir su- 
piausty nedideliais šmotukais. 
Sutarkuokt 1 puoduką sūrio, ir 
paimk IV2 puoduko pieno. Dėk 
bliudan eilėmis pupas ir sūrį— 
apiberk druska kiekvieną eilę. 
Užpilk pieną. Kepk nekaršta
me pečiuje U/2 valandos. Pa
duok karštus.

3270
elegantiška Bile 

Ga- 
ko-

3252—Mažai panelei tinkama suk
nelė. Galima siūdinti iš vienos ar
ba dviejų rūšių materijų. Sukirptos 
mitros 6, 8, 10, 12 ir 11 metų. 8 
metų mergaitei reikia 1 % yardų 
10 colių materijos.

3270 — Labai 
kokiai progai tinkanti .suknelė. 
Įima siūdinti iš šilko arba bite 
kios materijos. Sukirptos mieros 
14, 1G, 18 ir 20 size.

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

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

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

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

NAUJIENOS Pattem Dept
1739 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No ---------- —
Mieros ....................... per krutinę

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

Paskilbusi muzikalių komedi
jų šokikė Ūla Sharon. Ji reika
lauja perskirų nuo savo vyro 
Carl Randall, taipjau šokėjo. 
Jos vyras sako, kad teatrinin
kai neturį vestis, nes vienas ki
tą taip retai mato, kad jų mei
lė atšala.

BANANŲ IR DUONOS 
PUDINGAS

U/2 puoduko baltos duonos 
trupinių

2*/2 puoduko pieno
2 šaukštu taupyto sviesto
3 šaukštai citrinų sunkos.
2 kiaušiniai
1/2 šaukštuko druskos
% puoduko cukraus
4 bananai (juoda žievė) 
Nutmeg.
[merk duonoj trupinius i 

karštą pieną. Sudėk sviestą, 
citrinų sunkos, išplaktus kiau
šinius, druską ir cukrų. Sudėk 
eilę supiaustytų bananų ant 
dugno išsviestuoto molinio 
bliudo, uždėk eilę šio mišinio 
ir vėl bananus ir vėl mišinį. 
Apiberk su nutmeg. [dėk bliu- 
dą j blėtį su vandeniu, padėk 
pečiun ir kepk pakol viršus 
gerai parus.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

ASPARAGAI EN FRI

2 Šaukštai sviesto
2 šaukštai miltų
1 šaukštukas druskos
Pipirų
1 puodukų pieno
1 rišulis šviežių asparagų
6 šaukštukai pakepintos bal

tos duonos
6 kiaušiniai (poached) į- 

plakti į verdanti vandenj— 
kitaip virti be lukšto.

•4 puoduko tarkuoto sūrio.
Prirengk baltą dažalą iš 

sviesto, miltų, druskos, pipirų 
ir pieno. Nuvalyk asparagus, 
surišk vienon vieton ir virk 
karštame, druskuotame vande
ny. Nusunk vandenį ir pripilk 
baltojo dažalo. Padėk riekutę 
pakepintos duonos ant torielio, 
paskui ant duonos dėk virtą 
be lukšto kiaušinį. Ant vir
šaus uždėk asparagus ir api
bėrus fruktuotu suriu, karštus 
paduok stalan. Sveikas valgis 
vaikams ir suaugusiems.

PATROVA Iš BUROKŲ

2 puoduku supiaustytų, vir
tų burokų

1/2 puoduko sukapotų svogū
nų

2 šaukštuku sukapotų pet- 
ruškų

2 šaukštai geros alyvos
% puoduko acto
1 šaukštukas cukraus
Druskos 

nies.
Kaitink 

kas alyvoj
actą ir pridėk 
užpilk aht burokų. Paduok sta
lan

ir pipirų pagal sko-

svogunus ir petruš-
3 minutes. Pripilk 

prieskonius, ir

prie mėsos arba žuvies.

SVOGŪNAI DAŽALE

kiekvieną

NAUJIENOS Pattern Dept
1739 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No________
Mieros ___ .................per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

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

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

DR. J. E. ZAREMBA
20 W. Jackson B!v., netoli State St. 

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

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

Paimk, nulupk ir nuvalyk ge
rų, nesenų svogūnų ir pripildyk 
jais kokio, patinka dažalo puo
dą. Įpiauk peiliu
svogūną, kad lygiai visi išvir
tų. Apiberk druska ir smul
kiai supiaustytais žaliais pipi
rais. Apipilk jautienos arba 
vištienos sriuba ir kepk ne
karštame pečiuje 3 valandas. 
Paduok karštus.

PINEAPPLE (ANANASO) 
ŠERBERTAS

Blekinę ananasų košes 
1 puodukas cukraus
1 puodukas vandens
2 šaukštai citrinų sunkos

for ovor 35 years
25 ounces for

ŪSE LESS 
than of high 
priced brandą 

millions of pounds 
USED BY OUR GOVERNMENT

IŠNAIKINA
Kandis, Tarakonus, 
Blakes, Muses Ir 

Kitus Vabalus

Naujienų Piknikas
Nedėlioį, Birželio 24

CHERNAUSKO DARŽE
79 ir Archer Avė., Justice Park

Visus kviečia
NAUJIENOS

Žaismės, imtynės, lenktynės, šokiai, 

pramogos ir milžiniškas draugų susirin

kimas — suvažiavimas.
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Užsisakymo kaina:
Chicago je — paltu:

Metams------------------ ------
Pusei metų ............ ........
Trims mėneriama ------—
Dviem mėnesiam
Vienam jnineaiul _____

Chlcagoje per iineilotojuai
Viena kopija —- 
Savaitei - - - 
Mineliui -

Suvienytose Valstijose, ne Chicago- 
j«» paltui

Metams —_______
Pusei metų ____
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

Lietuvon Ir kitur uisianiuosn 
[Atpigintą]:

Metams ------------
Pusei metų------
Trims mėnesiams
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

>7.00
8.50
1.75
1.25

.75

>8.00 
4.00 
2.50

Gandų miestas. — Apie ką ra
šo laikraščiai. — Savotiška 
“telegramos sistema”. — 
Fordas negali užmiršti pra
eities. — “Aukšta alga prasi
deda dirbtuvėj”. — Jei aš 
galėjau, tai ir tu gali. — 
Darbo sąlygos. — šiaudiniai 
bosai. — Pietų laikas. —- 
Darbininkai yra mašinų ver
gai. — Skubėjimas yra For
do dievas.

SLA. SEIMAS

Šiandie prasideda Baltimorėje Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje seimas, kuris gal tęsis ištisą savaitę. Tai 
bus vienas svarbiausiųjų suvažiavimų tos didelės orga
nizacijos istorijoje. Prie jo buvo uoliai rehgtasi centre 
ir kuopose. Daugelis kuopų pasiuntė į j j tiek delegatų, 
kiek tik leidžia konstitucija. Delegatų jame ketino būt 
net iš tolimos Californijos, nežiūrint to, kad vien tik 
kelionė iš tenai į Baltimorę ir atgal kainuoja apie pus
antro šimto dolerių. Tuo budu šiame seime gal bus dau
giau kaip 300 kuopų atstovų.

Labai butų gražu, kad toks skaitlingas būrys žmo
nių, suvažiavusių iš įvairių kolionijų, sugebėtų rimta 
dvasia ir brolišku sutarimu svarstyti savo organizaci
jos reikalus. Koks tai butų džiuginantis pavyzdys visai 
musų plačiajai visuomenei! Kiek malonių vilčių tai pa
žadintų musų senesniojoje kartoje ir jaunuoliuose! Ir, 
atbulai, kokį nusivylimą tas seimas paliktų, visuose 
Amerikos lietuviuose, jeigu pasirodytų, kad musų stam
biausios organizacijos rinktiniai žmonės, suėję į daiktą, | 
kits kitu neišsitenka ir su kits kitu nesusikalba!

Detroitas, sako Robert L. 
Cruden, yra gandų miestas. Jo- 

| kis murmėjimas iš automobilių 
pramonės avilio nepasiekia vie
tos didlapius. Iš kitos pusės, 

I klaida butų manyti, kad laik
raščiai ignoruoja tą pramonę. 
Kaip tik priešingai, — sekma
dienio laidos pašvenčia daug 
vietos nemokamiems garsini
mams. Smulkmeniškai taip 
pat yra aprašoma atsidarymas 
naujų dirbtuvių. Jeigu dides
nėj kompanijoj pradeda kiek 
geriau eiti darbai, tai laikraš
čiai tą faktą visuomet pažymi. 
Sakysime, praeitą rudenį di
džiausiais antgalviais buvo pra
nešta, kad Fordo dirbtuvėse at
sinaujino darbai. Bet apie tai, 

Ikad tos dirbtuvės buvo užsidą- 
' riusios, laikraščiai nutylėjo. Iš 
viso laikraščiai vengia rašyti 
apie nedarbą; nesirūpina 
pranešti ir apie įvairius 
dentus, 
nėj.
kia žmonių ausis, 
ta savotiška 
nia” — iš ausies į ausį, 
viename
dirbtuvė, tai per kelias valan
das jau visi Detroito darbinin-

į Milioną Dolerių yra išaugęs SLA. kapitalas — 
šiam triumfui pažymėti jau buvo išleistas Milioninis 
“Tėvynės” numeris. Bet dabar stovi prieš mus visus 
klausimas: ar Amerikos lietuviai jau yra pribrendę to
kį milžiniškų turtą protingai kontroliuoti ir surištas 
su tuo atsakomybes savo pečiais pakelti? . . ......o ............ . . .v. . , . i - kai apie tai žino.Susivienijimo narių skaičius jau beveik pasiekė1 
20,000. Milžiniška armija žmonių! Bet ar ta armija mo
kės sutartinai žengti priekin ir vadovautis tąja broliš
kumo dvasia, be kurios jokia fraternalė organizacija 
negali sveikai vystytis ir gyvuoti?

Tai yra klausimai, kurie, ar mes norime, ar ne, ky
la kiekvienam, sekant dalykus Susivienijime. Jau per 
kokius dešimtį pastarųjų metų SLA. viduje nesiliovė 
ėjus aštri frakcijų kova — barniai, pikti užsipuldinėji
mai ant viršininkų, nesutikimai kuopose ir aštrus susi
kirtimai seimuose. Tie nesutikimai buvo ne kartą atsi
dūrę net teismuose! t . .

Štai ir dabar, kuomet SLA. kuopų delegatai rengė
si keliauti į seimą, tam tikra musų spaudos dalis buvo 
pilna straipsnių, kurstančių vienus Susivienijimo narius 
prieš kitus, skleidžiančių pagiežą ir neapykantą narių 
prieš organizacijos reikalų vedėjus. Pereito ketvirtadie
nio “Laisvėje”, pavyzdžiui, prikaišiojama SLA. Pildo
mąją! Tarybai suktybės, “nachališkumas” ir* sauvalia
vimas, o Pildomosios Tarybos paskirtoji komisija (bal
sams skaityti) vadinama jos “ištikimais čebatlaižiais”! 
Kokia galės būt nuotaika delegatuose, kurie, prisiskaitę 
šitokių pliovonių, suvažiuos į seimą savo broliškos or
ganizacijos reikalus svarstyti?

Well —• galų gale reikia pasidžiaugti bent tuo, kad 
mes dar gyvename ramiam krašte, kur nėra palankios 
dirvos pilietiniam karui. Todėl reikia tikėtis, kad nė 
žiauriausiomis savo provokacijomis bolševikiškoji frak
cija nepajėgs iššaukti seime tokių ekscesų, dėl kurių 
paskui visai Lietuvos išeivijai Amerikoje reikėtų per 
metų metus rausti iš gėdos. Bet ar tas ūpas, kurį besą- 
žiniški demagogai savo plūdimais stengiasi iš anksto 
sukurti delegatuose, leis pastariemsiems sukaupti savo 
jėgas konstruktyviam darbui seime, tai tik pats seimas 
parodys.

Turėkime vilties tečiaus, kad tas žmonių būrys, į 
kurį šiandie yra atkreiptos visų Amerikos lietuvių akys, 
supras, jogei jie turi atsakomybę ne tik prieš savo or
ganizacijos narius, bet ir prieš visą musų visuomenę, 
nes jų galioje yra sustiprinti musų visuomeninio gyve
nimo pagrindus — arba jiems suduoti nepataisomą 
smūgį. Ir tad, šitos vilties nenustodami, mes nuoširdžiai 
sveikiname Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 35-tą ir 
8-tą dvimetinj Seimą, linkėdami kuogeriausių vaisių jo 
svarstymams!

Sveikiname ir gerb. Prezidentą Gegužį ir visą Pil
domąją Tarybą, kuriems stovint prie SLA. Vairo, Susi
vienijimas išaugo į milioninę organizaciją. Teflepri- 
truksta jiems kantrybės ir gabumo taip vadovauti Sei
mo darbams, kad šio Baltimorės suvažiavimo rekordai 
sudarytų garbingą lapą Amerikos lietuvių istorijoje!

jie 
inci- 

kurie įvyksta pramo- 
Tačiau tos žinios pasie- 

Tapo sukur-
telegramų siste- 

Jeigu 
miesto gale užsidaro

Kadangi tyrinėtojas negali 
gauti faktų iš oficialių šaltinių, 
tai jis turi naudotis tąja “gan
dų” sistema, papildydamas sar 
vo žinias asmenišku kontaktu 
su darbininkais. Iš gandų ga
lima gauti tik bendrus įspū
džius, o ne tikslias informaci
jas. Bet kuomet prie gandų 
yra pridedama asmeniški pasi
kalbėjimai su darbininkais, tą
syk gaunama gan apytikris 
vaizdas.

Tuo budu R. L. Cruden tyri
nėjo Fordo pramonę bėgiu ke
turių metų ir surinko apie ją 
gan įdomių faktų. Fordas, sa
ko jis, yra nuoširdus ir darbš
tus žmogus, kuris, taip sakant, 
pats save už plaukų pakėlė. To 
jis niekuomet negali užmiršti. 
Tos ilgos ir sunkios darbo va
landos, kai jis bandė savo “fliv- 
verį” pastatyti ant kojų, neiš
dilo iš jo atminties. . Ir jis 
mano, kad šiandien kiekvienas 
jo darbininkas privalo taip jau 
sunkiai dirbti — žinoma, For
do naudai. Jis mano, kad jis 
moka darbininkams tinkamą 
algą ir todėl reikalauja iš jų 
tinkamo darbo. “Aukštos al
gos negali būti mokamos, jei
gu darbininkai neuždirba jų. 
Aukšta alga prasideda dirbtu
vėj. Jeigu ji ten nėra padaro
mo, ji negali patekti į darbinin
ko uždarbio voką”, sako jis. Jis 
pasižymi tipingo savo jėgomis 
iškilusio žmogaus psichologija. 
— “Jeigu aš galėjau atsiekti 
savo tikslą, tai kodėl tu negali”. 
Jo manymu, sumanumas turi 
iškilti į viršų taip, kaip alaus 
putos. Apsukrus ir inteligen
tiškas mechanikus negali pasi
tenkinti vien tik masinos ope- 
ravimu. Jis bandys surasti bū
dų, kaip padaryti darbą našes
niu. Jis dės visas pastangas, 
kad darbas eitų sklandžiai.

Kitais žodžiais sakant, toks 
mechanikas 
ir 
mas 
tai,
kų padaryti.
naiviai tebemano, jog inteligen
tiški darbininkai privalo turėti 
“kūrybinį” pasitenkinimą iš

ir 
gerdamas, 

turi 
kaip

valgydamas, 
ir žaisda- 

galvoti apie 
daugiau fordu- 
Fordas vis dar

sukinėjimo per 8 valandas verž
lių

Amerikiečiai, sako Fordas, 
stengiasi prasimušti. Bet atei
viai pasitenkina šiaudinių bosų 
darbais. Tuo tarpu kopėčių 
viršuj yra pakankamai vietos. 
Reikia tik lipti. Tačiau bėda 
su daugeliu yra ta, kad jie ne
puri iniciatyvos. Juos reikia 
vesti. Gan sunku yra surasti 
tokius žmones, kurie stengtųsi 
pakilti. Visa tai, žinoma, yra 
nonsensas.

Darbo sąlygos pas Fordą yra 
labai sunkios. Vienas darbi
ninkas jas apibudino sekamai. 
Pas Fordą reikia dirbti velnio
niškai — nuo ryto iki vakaro. 
Turi padaryti paskirtą darbą, 
jeigu ne — tai kitas padarys. 
Fordas gan mandagiai sako: 
Pas mus reikia dirbti. Kas 
dirbti nenori, tas visuomet ga
li mus apleisti. Greitumas yra 
vienas dievas; jokio kito For
do dirbtuvės nepripažįsta.

Kiekvieną dieną ofisas iš
skaičiuoja kiek turi būti pada
ryta darbo. Apie tai praneša
ma įvairiems departamentams. 
DeiMirtamentų vedėjai paskiria 
darbą formonams, o pastarieji 
duoda įsakymą “šiaudiniams” 
bosams. Bosiu turi žiūrėti, 
kad darbininkai padarytų tiek, 
kiek iš jų reikalaujama. Tokiu 
budu darbininkams tenka susi
durti tik su 
sais.

šiaudiniais” bo- 
Ant tų bosų jie tankiai 

verčia kaltę ir už reikalavimą 
skubėti ir už paliuosavimą jų iš 
darbo. Tuo tarpu bosai nėra 
kalti. Jie gauna iš ofiso įsaky
mą, kurį turi išpildyti nors čia 
dangus griūtų.

Daugelyj departamentų dar
bininkams yra uždrausta tarpu- 
savyj kalbėtis. Jiems duoda
ma aiškiai suprasti, jog dirbtu
vė nėra salė, čia reikia dirbti. 
O jeigu ne — well, norinčių 
dirbti yra daug. Praustis dar
bininkai gali eiti tik tada, kai 
pasigirsta skambutis. Darbo 
laiku darbininkas nei minutei 
negali nuo savo vietos pasi
traukti. Jeigu jis tat daro, tai 
turi ką nors palikti į savo vie
tą. Net laike pietų kai kuriuo
se departamentuose pasiliuosa- 
vusių darbininkų vietas užima 
kiti. Pietums vieni darbi
ninkai gauna 20 minučių, o kiti 
pusė valandos. Pusė valandos 
duodama tuose departamentuo
se, kur nėra didelio reikalo 
skubėti. Bet tofdų astitikimų 
pas Fordą tik retkarčiais tepa
sitaiko. Aišku, kad darbinin
kas ne tik turi skubėti dirbda
mas, ale paskubomis ir valgy
ti. J iš neturi laiko nei rankas 
numazgoti.

Kompanija % nepasitenkina 
vien tik patvarkymais, kurie 
siekiasi darbo našumą padidin
ti. Vienas Fordsono dirbtu
vės darbininkas pareiškė, jog 
nėra reikalo bosams akstinti 
darbininkus. Faktinai mašinos 
yra bosai. Jos dirba taip 
smarkiai, jog darbininkai turi 
įtempti visas jėgas, kad neatsi- 
likus. Vieną dieną ekspertai 
mašinistai operuoja mašinas. 
Suprantama, jie padaro dau
giau darbo nei paprasti darbi
ninkai. .Tąsyk darbininkams 
pranešama, jog per tam tikrą 
laiką jie privalo tiek išsilavin
ti, kad padaryti ne mažiau dar
bo, kaip ekspertai. Vienų dar
bininkų skubėjimas skubina ir 
kitus, — ir tuos, kurie medžia
gą pristato, ir tuos, kurie tą 
medžiagą paverčia įvairiomis 
automobilio dalimis. Jeigu dar
bininkas atsilieka nuo savo dar
bo, tai -jis yra pėrkeliamas į 
kitą departamentą. Teoretiškai 
jam duodama toks darbas, kurį 
jis gali tinkamiau atlikti. Bet 
faktinai naujoj vietoj darbinin
kas neištveria ilgiau, kaip sa
vaitė. Tokiu tai budu nepa
kankamai greitai dirbantys 
darbininkai yra išmetami lauk.

Kiekvienas Fordo darbinin
kas turi padaryti tam tikrą 
darbą į tam tikrą laiką. Tas

darbas gali susidėti iš prisuki
mo veržtuvės (moterkos). Bet 
jis turi būti atliktas greit, nes 
kiti darbininkai laukia savo ei
lės. Darbininkai dirba, kaip 
padūkę; jų akys blizga, o per 
veidus bėga prakaitas. Jie apie 
viską pasaulyj užmiršta, — ma
to tik automobilio dalis. Jų

prakaitas yra darbo pažymys. 
Visa dirbtuvė yra prakaitu lai
stoma. Prakaitas yra skubė
jimo ženklas, o skubėjimas yra 
Henry Fordo dievas.

Taip maždaug B. L. Cruden 
žurnale “Labor Age” apibudi
na Fordo automobilių dirbtuves.

N. R u bukinas

Pasaulio Kūrimosi 
Paslaptys

(Tęsinys)

ap- 
ten 
kad
ne

beveik jokio pritrau- 
šiaip

ir pa-

dulkc-

Bet štai kas seka iš nuola
tinio rinkimės be galo mažu
tyčių dalelių ir per be galo il
gus laikus: iš to rinkimosi, kau
pimosi į vieną vietą susidaro 
l>e galo dideli Pasauliai. Ku
riasi jie štai kaip: Pasaulis be 
galo didelis, ir gyvena jis be 
galo didelį metų skaičių. Ir 
dangaus erdvėse yra savo rų- 
šies įlankos, tai yra tokios vie
tos, kame pritraukimas arti
mųjų žvaigždžių esti labai silp
nai, beveik nejaučiamas, todėl, 
kad artimosios žvaigždės ran
dasi labai toli nuo tos vietos. 
Tokiose tad vietose ir susiren
ka tos mažos dulkeles, kurios 
laksto dangaus erdvėse. Tose 
įlankose dulkelės lyg kad 
tingsta, kiekviena dalele 
juda labai iš lėto, todėl, 
jps nieks netraukia, nieks 
stumia
kimo iš šalies nėra, 
pritraukimas esti didelis. Jeigu 
jau kokia nors dulkelė 
ka tokion vieton, tai ji 
lieka ten ilgam.

Na, o kas gi sudaro
les į tokias vietas? Pirmiau
sia traukia jas savas įsibčgi- 
mas, kuris prasidėjo kada nors 
susidavus su kitomis dulkelė
mis. O pačios mažosios dulke
lės nulekia ten iš įvairių 
žvaigždžių, nešamos šviesos 
spindulių. Kiekviena žvaigždė, 
savo šviesos spinduliais, nustu
mia nuo savęs savąsias 
kesncs dulkeles. Bet tik 
kesniąsias.

Tokiu budu, 
sidaro tokios 
nors gilumoj, 
se. 
()• e> 
sys, 
užima tūkstančius milijonų ki
lometrų ilgio, tiek pat pločio 
ir tiek pat gylio. O kartais ir 
daugiau. Tokiose tad plačiose 
erdvėse išsėta, išmėtyta, iš
sklaidyta jų medžiaga. Laisvės 
dėl to daug. Todėl kai kuriuo
se miglynuose dulkele nuo dul
kelės randasi per kelis kilomet
rus. O* tarp šitų dulkelių — 
tuštuma. Visai tuščia erdve, 
kame nėra nei oro, nei nieko 
kito. Juk ir pats oras susida
ręs iš medžiagų dalelių. Jeigu 
jis ten patektų, tai šitos jo 
dalelės taip pat išlakstytų to
kioj erdvėj viena nuo kitos per 
kelis kilometrus. Viena viršun, 
kita apačion, — tikriąu sa
kant, išlakstytų į visas šalis, 
nes tenai nei viršaus, nei apa
čios, nėra, o yra tik tuščia erd
ve, laisva, kuri netrukdo dul
kėki įsibėgėti. Jeigu tik šitų 
dalelių nebus dar išaikvotas 
įsibegimas judėjimui, jų per
sikėlimui.

Ir štai kaip didžiausi debe
sys susidaro iš dalelių, iš dul
kelių, iš įvairių skevėldrų, iš
mėtytų apsoliučioj tuštumoj to
li viena nuo kitos. Bet iš tolo 
žiūrint atrodo ir šitas debesys 
visai ištisinis, pilnaviduris. Bet 
kartais per jį matosi ir tos 
žvaigždės, kurios randasi kur 
kas toliau. Pąnašiai žvaigždes 
matosi kartais ir per kome
tos uodegą. Todėl, kad ir čia 
dulkelė nuo dulkelės, skeveldra 
nuo skeveldros, randasi taip 
pat labai toli.

Tas pats esti ir su žvaigž
džių 

• rodo 
nuo 
Reti

sinul-
smul-

ir supa mažele 
medžiagos kur

dangaus erdvė-
Iš tokių smulkių medžia

gų susikaupia didžiausi debe- 
didžiausi miglynai, kurie

do taip pat nepraeinamais, ne
žiūrint to, kad atstumas vie
no krūmo nuo kito gali būti 
gana didelis.

Reiškia, būtinai turi atrody
ti ištisiniais ir tie dideli debe
sys dangiškų dulkių, susidariu
sių dangaus įlankoje. Iš žemės 
rutulio tokie smulkiausių dul
kių- debesys atrodo lyg balk- 
ši taškai. Arba susikaupimai 
kaži kokio ypatingo ruko, ku
ris randasi už milijono mili
jonų kilometrų nuo musų.„To
kie taškai užtat ir vadinasi 
“miglomis”, arba “miglynais”. 
Tokių miglynų iš žemės paste
bėta tūkstančiai. Ir didelių, ir 
mažų, ir didžiausių miglynų. 
Ir įvairios išvaizdos, visokios 
formos: vieni lyg debesys, ki
ti susiraitę, garbenėti, dar ki
ti lyg kaspinai, rutuliai, ir taip 
toliau. Jeigu patektumėm vidun 
tokio miglyno, tai negalėtu
mėm nei pastebėti, nei įžiūrė
ti. Jis atrodytų mums toks pat 
tuščias. Jį tegalime pastebėti 
tik iš tolo. Betgi žiūrint iš to
lo galima kai kas ir atspėti.

Tie miglynai štai kas jie to
kie yra: liekanos kažin kada 
susidurusių žvaigždžių. Kada 
nors toj vietoj susidūrė dvi 
žvaigždės. Užbėgo viena kitą 
ir susidavė šonu. Užbėgo, su
davė, pralaužė karštai įkaitu
sios žvaigždės plutą ir abi su- 
sidavusios ėmė suktis, kaip vai
kų leidžiami vilkiukai; o iš jų 
vidurių išsiveržė kažin kokie 
garai ir dujos. Išsiveržė didžiau
siais sūkuriais ir tokioj padė
ty paliko kabėti dangaus erd
vėje. Ir taip pilniems bilijonams 
metų. Bet visgi ne amžių am
žiams. Ir ne amžinybėms.

O danguose 
tokių miglynų, 
rių, verpetų.

Štai tas itin
lis taip susidarė: 
ir visai subirėjuSių žvaigždžių 
pamažėle ir pačios savaime, at
siranda ir iš naujo prasideda 
naujos žvaigždės. O šitaip da
rosi todėl, kad kitaip ir nega
li būti. Ir todėl, kad kiekvie
na dalelė kokios nors medžia
gos, lyg kad pritraukia prie 
savęs kiekvieną kitą dalelę ki
tos arba tokios pat medžia
gos. '

štai kas atsitinka nuo tokio 
savitarpio prisitraukimo: dale
lė krenta į* dalelę, mažesne į 
didesnę. Mažesniosios vis kren
ta prie didesniųjų Panašiai, 
kaip kad ir akmuo krenta ant 
žemės, nes žemė didesnė už ak
menį. Tas pat ir dangaus erd
vėse: dalelės ar dulkelės, nuo 
jų savitarpio prisitraukimo, ar
ba artinas viena prie kitos, ar
ba, kuomet pakankamai įsibė
gėjusios prisiartina, krenta vie
na ant kitos. O nuo šitokio jų 
susiartinimo ir kritimo vienos 
prie kitos, kas atsitinka? Ypa
čiai, kai jos lekia per visą di
delį miglyną? Tat rodo, kad 
šitas dangaus debesys iš smul
kiausių skeveldrų ir dulkelių 
pamažėle pradeda tirštėti, stan- 
dėti. Ir juo toliau, juo labiau. 
Ir taip per milijonų milijonus j 
metų. O tas darosi savaime ir 
pamažėle, nuolat.

Tokiu budu iš netaisyklin
go debesio, pats savaime, da
rosi debesys apvalus, kaip di
delis rutulys, tik iš tos pačios 
medžiagos, iš kurios buvo ir 
pats miglynas, bet palygina-! 
mai standesnis. Kodėl gi jis

[PacUla and Atlantic Photo]

Michigano valstijos guberna-
torius rred W. Green, kuris at
sisakė teikti kokį nors pasigai
lėjimą nuteistiems prohibicijos 
agentams. Delei tokio jo nusi
statymo vienas agentas, nuteis- ' 
tas už žmogžudystę, turės eiti 
kalėjimai).

yra labai daug 
lyg kad šuku

svarbu: Pasau-
iš žuvusių

miglynų. Jis taip pat al- 
ištisinis, nors žvaigždė 

žvaigždės taip pat toli, 
krūmokšliai, iš tolo, atro-

darosi rutuliu? O gi dėl tos 
pačios priežasties, dėl kurios ir 
vandens lašeliai darosi rutulė
liais: kiekvieno lašelio dalelės 
jungiasi, klijuojasi, lyg kad 
stengtųsi išsilyginti ir laikytis 
viena kitos. Pavyzdžiui, tau
kuotoje lėkštėje vandens laše
liai stovi rutuliukais. Taip pat 
ir gyvojo sidabro lašeliai. O 
dideliame maste esti tas pat, 
kas ir mažame: nuo standėji- 
mo kiekvienas miglynas — de
besys pats savaime darosi ru
tuliu. .... j

Dalykas štai kame: pritrau
kimas ten pasidaro didesnis, 
kame daugiausia susidarė me
džiagos. Toks susikaupimas me- 
•džiagos duoda pradžią, lyg 
branduolį, debesiui. Prie jo trau
kiasi pamažėle visos dalelės 
visų apsupančių medžiagų. Be 
to, dar viena kitą spaudžia. O 
nuo šito jų spaudimo medžia
ga ir susidaro į rutulius. Nes 
medžiaga kiekvienoj vietoj ir 
visuomet taisyklingai, gula ap
link patį branduolį, tai yra ap- 
link patį jo vidurį. Be to, dar 
štai kas darosi: šilas didžiau
sias rutulys, didumo, kaip mig
lynas, dargi toks ne standus, 
pats savaime pradeda suktis, 
kaip ant kokios ašies, į kurią 
nors pusę. Sukdamasis jis la
biau ir labiau standėja. O 
nuo to pradeda suktis dar smar
kiau. Ir pagaliau kiek susiplo- 
ja, paplokštėja.

Panašiai šitoms truputį pa- 
siploję beveik visi dangaus švy
turiai, tame skaičiuje ir musų 
žemės rutulys, ir daug kitų 
planetų, ir saule ir mėnuo.

Surasla ir patirta dangaus 
tolybėse daug tokių miglynų, 
pavidalu didžiausių rutulių, la
bai skystos medžiagos. Kai ku
rie tų miglynų pasiploję visai 
mažai, o kiti gana daug.

Iš tokių tai miglynų ir ku
riasi pamažėle žvaigždės. Joms 
lieka lik sustandėti.

(Bus daugiau)

Q - —G
GYVENIMAS 

Mėnesinis žurnalas 

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

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

Tik trumpam laikui 
“Gyvenimas” ATPI
GINTAS*. Kopija — 
10c. Prenumerata me
tams — $1.50. Pasi- 
naudokit Šia nepa
prasta proga.
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Šuva įkando 10 vaikų
Evanstono tik vieną dieną 

ir vienas šuva įkando 10 vai
kų. šuva pabėgo iš špitoles šu
nims.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Planuojama aukščiau
sias ir didžiausias pa

sauly triobesis

Gatvėkaris susikūlė su 
troku Vaidylų laiškas 

Voldemarui

Chicagoje rengiamasi staty
ti aukščiausį ir didžiausj pa
saulyj trobesį. Sulig planais, 
kuriuos padarė Walter W. 
Ahlschlager, planuojamas tro- 
besis bus 75 aukštų, t. y. aukš
tesnis 15 aukštų už Wool- 
Avorth trobesį New Yorke. Pla
nuojamas Chicagoj trobėsis 
bus leciaus 100 pėdų žemes
nis, negu Eifelio bokštas Pa
ryžiuje.

Pastatymas šio trobesio kaš
tuosiąs 15,000,000 dolerių. Įdir
bąs jo statymui prasidėsiąs šių 
metų pabaigoj ar ateinančių 
metų pradžioj, Užbaigti jį sta
tyti manoma 1930 metuose.

Naujame trobesy bus sukon
centruota pardavinėjimas vy
riškų ir moteriškų drabužių 

ir kitokių reikmenių dėvėji
mui. Bet sutilps čia ir vieš
butis, turįs l(MH) kambarių, ir 
garažas 1,200 automobilių, ir 
ofisai.

Kai dėl aukštumo šio tro
besio, tai nurodoma ve kas:

State gatvės karas susikūlė 
su ti'oku. Troku vežta plieno 
balkiai. Penki asmenys, važia
vusieji gatvekariu, sužeisti.

$34,000,000 daugiau 
šiemet

Pavieto klerkas Sweitzer už
baigė taksų sąmatą šiems me
tams. Jo skaitlinės rodo, kad 
šiemet chicagiečių taksos yra 
$34,791,747 didesnės, ne kad 
pernai. Gi šis vienas priedas 
yra didesnis, negu visos Chi
cagos (kaip miesto) ir apšvie
tus tarybos taksos, kurias mie
sto gyventojai turėjo mokėti 
pirm 15 metų.

Ponui A. Voldemarui, 
Mini steri ui Pi rm i n i n k u i 
Kaunas, Lietuva.

Gerbiamas Tamsta:—
Vaidilų Brolijos

Kalnas No. 1 savo susirinkime 
birželio 7 d., 1928 m

Gedimino

Eifelio bokštas 9B1 pėdos.
Planuojamas Chicagoj tro- 

bėsis 845 pėdos.
Wool\vorth trobėsis New

• Yorke 792 pėdos.
\Vashingtono monumentas 

555 pėdos.

Permainos policininkų 
tarpe

Policijos komisionicrius, Mi- 
chael Hughes, vėl padarė 
“shakeup” policininkų tarpe. 
Jis perkėlė į kitas vietas tris 
kapitonus ir 80 kitų policinin
kų — leitenantų, seržantų ir 
paprastų patrolmanų.

Kam piliečių pinigai 
tenka

Biznieriai eina pagal
bon Chicagos advo
katų organizacijai

Kadangi kai kurie Cook pa
vieto komisionieriai užblokavo 
paskyrimų fondų, reikalingų 
padaryti nuodugnu tyrinėjimą 
suktybių ir teroro žygių, pa
pildytų pereituose “primary” 
balsavimuose, tai Chicagos ad
vokatu asociacija ėmė kolek- 
tuoti reikalingus fondus pati. 
Dabar advokatų asociacijai, ro
dosi, ateis pagalbon Chicagos 
Vaizbos Asociacija.

Chicagos Vaizbos Asociaci
jos prezidentas, VVilliam I>a\v- 
es, paskyrė komisiją aptarti 
reikalą su advokatų asociaci
jos vedėjais. Artimoje ateity
je Chicagos Vaizbos Asodiari- 
ja rengiasi paskirti tam tik
ras kvotas savo skyriams, kad 
sukėlus reikalingą tyrinėjimui 
sumą pinigų. Vaizbos Asocia
cijos pagalba advokatų asocia
cijai yra reikšminga. Jeigu 
Chicagos Vaizbos Asociacija 
aktyviai parems advokatų aso
ciaciją, tai kai kuriems poli
tikieriams gal pasidarys rie
stai.

Miesto tarybos reikalavimu 
tapo atidaryti listai, kurie ro
do, kam ir kiek mokama algų 
iš miesto iždo. Pasirodė, kad 
tokių “pensionierių“, kurie 

gaudavo algas iš miesto ne
dirbdami jokio reikalingo mie
stui darbo, buvo daug. Kai 
kurie tą pensionierių gaudavo 
labai stambias algas.

Dabar paskelbta eilė vardų 
tokių žmonių, kurie gavo dar 
apmokėjimą už darbą “prim
ary” balsavimo kampanijos lai
ku. Šiame surašė užtinkame ir 
vardą žinomo Town of Lake 
piliečiams kandidato į wardo 
komitemanus — p. Felikso 
Kucharskio. Jis gavęs $1,480.

svarstė 
mus pasiekusias žinias apie 
tuščią Lietuvos padėtį tarptau
tiniuose jos santykiuose ir Vil
niaus klausime ypatingai.

Mums, Vaidiloms, kuriems 
nerupi laikiniai savitarpiniai 
musų tautos ginčai ir menkos 
kovos, kurie rūpinasi lietuvių 
tautos čielybe ir nepriklauso
mybės išlaikymu, yra skaudu 
girdėti, kad musų tėvynė Eu
ropos tautų šeimynoj nepajė
gia įsigyti reikiamo palankumo.

Anglija, kuri savo laiku Lie
tuvai buvo svarbi gelbėtoja, at
sikreipė prieš ją. Francija pa
silieka griežtai nepalanki Lie
tuvai. Italija, su kuria Lietuva 
išrodo buvo gana susidrauga
vusi, neužtarė musų tėvynės. 
Vokietija, artimas musą kai
mynas ir lenkų priešas, netarė 
nė žodžio už mus. Tolimoji Ja
ponija irgi nutylėjo. Musų bro
liai latviai taip pat tyli. Iš Ru
sijos irgi negalima tikėtis, nes 
jos status tarptautinėje politi
koje vargiai ką reiškia. Ameri
kos Suvienytų Valstijų jr val
džia, ir spauda, ir visuomenė 
su pašaipa atsineša į musų tė
vynę, taip pat čia gyvenančių 
lietuvių didžiuma nepalanki da
bartinei Lietuvos 
ji pratusi prie 
sistemos.

Klausimas: kur 
gai?

Nė jėga, nė didumu musų 
kraštas negali atsispirti; mums 
reikalinga kitų šalių draugin
gumas ir neliečiamybė. Impe-

rializmas ir nacionalizmas mu
sų kraštui yra pražūtingi. Kitų 
šalių demokratija ir ją lydinti 
tolerancija yra vienintelis mu
sų krašto ir tautos išsigelbėji
mas. Lietuva privalo tapti de
mokratijos lopšiu, kad visa Eu
ropos ir kitų šalių demokratija 
ją gintų.

Todėl mes patariame, kad 
urnai butų atsteigta konstituci
ne tvarka: Seimą sušaukti kon
stituciniais pagrindais ir jam 
pavesti tvarkyti šalies reikalus.

Reikšdami Ponui Ministeriui 
atatinkamos pagarbos, mes ti
kimės, kad Jus imsite musų 
patarimą domėn.

M. Budris, Krivis,
B. Simokaitis,

Krivių-Krivaitiš,
J. šmotelis, Kuraitis.

__ , Graboriai

S. D. LACHAVICZ
Akių> Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

Įvairus Gydytojai

Anna .Petroshius
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

šeštadienį, burželio 16, 9 vai. 
vakaro, sulaukus 54 metų am
žiaus, palikusi čia tris sūnūs, 
Juozapą, Edvardą ir Albiną.

Kūnas pašarvotas sunaus Ed
vardo įstaigoje 660L South Her- 
mitage Avė., iš kur antradienį, 
birželio 19, 8 valandą ryto
bus išlydėtas į Dievo Apveiz- 
dos bažnyčią, 18ta ir Union 
Avė., o iš ten po gedulingų pa
maldų 9 vai. ryto išlydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Velionė buvo Dievo Apveiz- 
dos parapijos narė, taipjau pri
klausė kelioms lietuvių drau? 
gijoms, jų tarpe teatr. Rūtos 
No. 1, Lietuvos Dukterų ir šv. 
Panos Rožancavos.

Giminės, draugai ir pažįsta
mi prašomi dalyvauti laidotu
vėse.

Likę nubudę sūnus
Juozapas, Edvardas, Albinas

tvarkai, nes 
demokratinės

musų drau-

Vestuvės ir mirtis

Ekskursijų trau
kiniai

Specialiai ekskursijų trauki
niai bus oj)eruojami, pradedant 
ateinančiu sekmadieniu, North 
Shore ir Milwaukee gelžkelių 
linija. Tie traukiniai bėgios 
tarp Chicago, Kenosha, Bucine 
ir Milwaukee.

Ryte traukinys Chicagą ap
leis iš stoties ties Roosevelt 
Road kaip 8:15 vai. ir priimi
nės pasažierius stotyse:

Adams ir Wabash 8:30, 
Grand avenue 8:35, Wilson avė. 
8:50, Hovvard street 8:57, 
Dempster street 9:01. Keno- 
shoje bus 8:52, Racine 9:07, o 
Miluaukee Terminai 9:40 v. pp.

Ekskursijų traukinys grįš 
atgal į Chicagą Milvvaiikee 
Down Town stoty 7:15 St. Ter
minai, Racine 7:49, Kenosha 
8 p. m., Chicagoje vidumiies- 
tyje — 10:25 v. Chicagos laik
rodžiu.

Tikėtai, nupirkti nuvažiuoti 
ir sugrįžti ekskursijų trauki
niais, bus nupigintomis kaino
mis.

Lietuvis Graborius ir 
Balzamuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

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

Lietuvis Akių Specialistas
3265 So. Halsted St.

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

Pastaba: Mano ofisas dabar randa
si naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O. D

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

3307 Aubum Avė 
CHICAGO, ILL.

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

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ 

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

el, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
stės.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted SL 
Tel. Victory 4088 /

Lietuves Akušerės

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victory 1115

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 So. Loomis Street 

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

Telefonas Canal 1912 
Reaidence Tel. Fairfax 6358

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. R0TH
Rusas Gydytojas ir Chirurras
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 
Nedėbomis ir šventad. 10—12 dieną

Lietuviai Daktarai

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

' slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal
Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

TELEFONAS CANAL 0464

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai egzaminacija. Be skausmo 
ištraukimas

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

Tel. Cicero 49

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2166.

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

Neapsimoka
Pereitais metais, kad galėjus 

pilniau iškolektuoti pinigus už 
laisnius iš vadinamų “soft 
drinks parlors”, buvo nuskirta 
30 “ekstra” laisnių inspekto
rių. Dabar, metams jų darbuo
tės baigiantis, nužiūrima, kad 
jų darbas davęs mažai pelno 
miestui, kad kuone kiekvienas 
antras “soft drinks parlor” yra 
operuojamas be miesto laisnio.

Nusižudė p-ia Avery Lyons 
Bluttman, 22 m., McCormick 
viešbutyje, 616 Rush st. Susi
pyko su vyru. Jiedu vedė bir
želio 13 d.

Taksų sutvarkymui

Įdomi byla
Teisėjo David kambariuose 

buvo nagrinėjamas prašymas 
Henry Wehrheim, kad leistų 
jam atlankyti jo tėvą, kuris 
yra 90 metų ir kuris gyvena 
pas dukterį, j>-ią Orth. Senis 
Wehrheim, mat, turįs turto 
tarp $20,000 ir $40,000. Jo sū
nūs Wehrheim nori atlankyti 
tėvą, bet sesers vyras, Orth, 
neleidžia. Teisėjas pasakė, kad 
sūnūs gali atlankyti tėvą tris 
kartus savaitėje, o jeigu Orth 
šiam jo nuosprendžiui kliudys, 
tai jis, teisėjas, pasiusiąs Orth 
kalėjimam Orthui taipgi teko 
išklausyti aštrus teisėjo pa
mokslas.

Taksų sumažinimo 
reikalu

Šiandien Palmei* House ir 
Morrison viešbuty bus klauso
mi skundai tų piliečių, kurių 
taksos yra perdaug didelės šie
met. Prašymai, kad taksos bu
tų sumažintos, jei jie taptų iš
pildyti, sugrąžintų piliečiams 
apie $1,000,000.

Gubernatorius Small šaukia 
nepaprastą Illinois legislaturos 
sesiją Springfieldan šiandie. 
Šios sesijos užduotis bus užkir
ti bilius, kurie įsakys atatinka
moms įstaigoms pilnai peržiū
rėti ir padaryti įvertinimą real 
estate savasties Cook paviete. 
Šis naujas įkainavimas real 
estate savasties Cook paviete 
rengiamasi padaryti todėl, kad 
veikęs iki šiol įkainavimas, su- 
lyg kurio real estate savastis 
buvo takšnota, pasirodė esąs 
labai neteisingas.

6,500 mokinių vasaros 
kursams

Chicagos universiteto vasa
ros kursus, nužiūrima, šiemet 
lankys 6,500 mokinių.
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Reumatizmas 
Sausgėlč

Nesikankykite savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų, sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPS1CO COMPOUND me
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c. 
per paštą 55c ar dvi už $1.05.

Dukart tvirtesnė 75c.
Knyga: “ŠALTINIS SVEI

KATOS,“ augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS

H

M
M

H 
M 
H
►4

3259 South Halsted Street 
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ANIELfi PILKIENF: 
Po tėvais Globaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu, 
birželio 16 dieną, 8:55 vai. ryte, 
1928 pi., sulaukęs 55 metų am
žiaus, gimus Viduklės par., Ar- 
dviškių kaimo. Paliko didelia
me nubudime vyrą Antaną, 
sūnų Antaną, 2 dukteris, Oną 
Milašienę, Moniką Stonkienę, 
du žentus, Gibertą ir Petrą, 
marčią Oną .ir gimines. Kūnas 
pašarvotas, randasi 3135 Au- 
burn Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj, 
biržeio 20 dienąl, 8 vai. ryto iš 
namų į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Anelės Pilkienės 
giminės, draugai ir pažįsti mi 
esat nuoširdžiai kviečiamf da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Suims, Dukterys, 
Žentas, Marti ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.

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 
dykų pa t a r i- 
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose’ moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės, o ra
site- pagelbą. 
Valandos nuo 81 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Viršui Universal 
State Bank

• t

Moterys ir mergi

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

_____ Akių Gydytojai
Jei abejoji apie savo aKis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL

•PADfiKAVONfi
A. A. ALBINAS S. PANVEŽIS 
kuris mirė birželio 11 dieną, 
1928 m. ir palaidotas tapo bir
želio 15 d., 1928 m., o dabar 
ilsis Tautiškose kapinėse, am
žinai nutilęs ir negalėdamas 
atsidėkavot tiems, kurie sutei
kė jam paskutinį patarnavimą 
ir palydėjo jį į tą neišvengia
mą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jo prasišalini mą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią pa
dėką dalyvavusiems laidotuvė
se žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams. Dėkavo- 
jame graboriui J. Kadžiui, kurs 
savu geru ir mandangiu patar
navimu garbingai nulydėjo jį 
j ainžinąstj, o mums palengvi
no perkęsti nubudimą ir rū
pesčius, dėkavojame visiems 
giminėms už jų širdingumą ir 
paguodą ir pagalios dėkavoja
me visiems dalyvavusiems lai
dotuvėse žmonėms; o tau mu
są mylimas 
sėkis šaltoj

Nubudę,
Moteris,

Albine sakome: il- 
žemėje.

Duktė ir Giminės

OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487 
4649 South Ashland Avenue 

ir 805 East 471 h Street 
Phone Kenwood 1752 
Praktikuoja 20 metų

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D
OFrOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

11801 South Ashland Avenue
Platt Bldg.. kanų). 18 St. 2 aukštas.

Pastebekit mano iškabas 
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va
karo. Nedėbomis nėra skirtų va

landų. Room. 8. 
Phone Canal 0523

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820

Res., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

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

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

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

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicatro. 1U.

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

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

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

Namų telefonas Brunswick 6597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Telephone Kemtock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

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

CHICAGO

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

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

Ofiso Tel. Victorv 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

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.

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

Gydo ftaigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nauiau- 
sius metodus X-Ray ir Kitokius elek
tros prietaisus.

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

nuo 6 iki 7:30 vai. vakare
'i ei. Dieną: Canal 3110

Naktį So. Shore 2238, Blvd. 6488

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avė., 2 Isboa 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Advokatai

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
8241 South Halsted St.

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

Pėtnyčios

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 Wcst Adams St. Roųm 2117
Telephone Randolph 6727

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

Namų Telefonas Republic 9660

John Kuchinskas ir
Balys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Tėlefonas Canal 2552

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

Nedėlioj nuo 11 rvtn iki 1 v. p. p.

K. JŪRGELIONfs
ADVOKATAS

3335 So. Halsted St
Tel. Yards 0141 

Galima matyti vakarais, sulyg pa* 
skyrimo telefonu

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidunniestyj: 
Room 1502

CHICAGO TEMPIME BLDG. 
77 Wc8t Washington Street

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

Namų Tel.: Hyde Park 8395

K. GUGIS 
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

127 N. Dearborn Stn Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

T*

Iš A. C. W. of Am 
Lietuvių skyriaus 

susirinkimo
Birželio 8 d. Amalgamated 

Center įvyko musų skyriaus 
mėnesinis susirinkimas, kurį 
atidarė vice-pirm. A. čarnauą- 
kas, nes pirm. P. Prusis pra
nešė vice-pirm., kad jis pats 
negalėsiąs atvykti.

Iš Jungtinės Tarybos rapor
tavo Auksorius ir A. Čepaitis, 
nieko svarbaus nebuvo nutarta 
dėl įvykusios konvencijos prie
žasčių. Tik kai kurio G. E. B. 
valdybos nariai lankėsi susirin
kime ir aiškino musų unijos 
tolimesnį veikimą rubsiuvių in
dustrijoje.

Išvažiavimo rengimo komisi
ja pranešė, jog prie to rengia
masi sparčiai, tik laukiama tin
kamos progos. . Išvažiavimas 
įvyks, be abejonės. Jeffersono 
miškuose trumpoje ateityje.

Delegatu raportas iš A. C. W. 
<>f Am. Unijos konvencijos, ku
ri įvyko Cincinnati, Ohio, ge
gužės 14—19 dd. Delegatas 
brolis V. Pačkauskas buvo pri
sirengęs gerai 
dėl jam ėmė 
dos laiko kol 
niškai išdėstė,
aiškus ir geras, nes apie kiek
vieną sesiją papasakojo kas 
buvo tarta ir išreiškė savo įs
pūdžius bei jausmus. Jo rapor
tas buvo priimtas karštais ap
lodismentais. Antras delegatas, 
brolis Brajus, papasakojo lar 
biau keliones įspūdžius, kaip 
ir kur juos pasitiko Amalga- 
meitai. Prie to, konvencijoje 
jam buvo labai įdomu matyti, 
kaip viskas tvarkingai ėjo ir 
entuziastiškai. Raportas priim
tas aplodismentais.

Kiti raportai, k. t. valdybos 
ir biznio agento, buvo visai 
trumpi, nes konvencijos delega
tai užėmė daug laiko. Susirin
kimas buvo skaitlingas. Matyti, 
nariai žingeidavo sužinoti mu
sų unijos tarimus konvencijoje.

K. J. S., lokalo koresp.

prie raporto, to- 
pusantros valan- 
viska 'smulkme-
Raportas buvo

Cicero
tarpe, 

kad 
jų nepatenkinti per- 
klebonijoje, t. y. iš- 
Cicero kun. A. Lin- 
parapijonai yra lin-

Ciceroje, parapijonų 
sujudimas. Dalykas toks, 
kai kurie 
mainomis 
kėlimu iš 
kaus. Tie
kę kaltinti kleboną Vaičiūną.

Reikia pasakyti, 
Linkus buvo 
ypač vietos

kad kun. 
ytin populiarus — 
jaunuomenės tar-

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą į devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą j vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir juma 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te ahelnai ir visose mokslo šakose 
apsišvietę.

t Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. Olekas, Mokytoja* 
8106 So. Halsted St., Chicago, III

REIKIA VYRU IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

SCHOOL 
2040-43 Washington Blvd.

MisceŪaneous

LIETUVIŲ ATYDA1.
Pavasariui ir vasarai ba dykit cream- 
earth soil ant savo žolės ir kvietkų. 
$5 jardui arba $1.75 bušeliui. Taip
gi krūmeliai. Reikalaukit veltui kny
gutės: kaip užlaikyti daržą.
orro WITTB0LD NURSERY
6755 Lolita Avė. Palisade 5220-2172

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

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

2553 W. Madison St.

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 
jmokėti, kitus j du metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO.
5201 Wcst Grand Avė, 

Bershire 1321 
MR. PARIS

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

GEORGE BROTTS
3500 So. Union Avė.

Phone Boulevard 3787

Business Service
Biznio Patarnavimas

orde- 
vežu.

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

J. J. SHAKENMAER, 
949 MILWAUKEE AVĖ., 

BRUNSWICK 7397.

Business Service
_____ Biznio Patarnavimas

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

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

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO. 

3408 S. Michigan Avė.
Victory 4126

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

ACORN BOILED REPAIR CO.
Taisymas boilerių ir karšto van

dens šildytuvu. Suvirinimas ir at- 
kirpimas. Visokios rūšies paipų 
darbas. Dykai apsKaitliavimas. 
Reikia lietuvių pardavinėtojų.

4435 S. Union Avc.
Yards 3883.

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

NIEKO NEREIK IMOKftTI — 24 
MNESIAI IŠMOKĖJIMUI

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

THE AVONDALE PLUMRING
& HEAT1NG CO.
2701 Fletcher St., 
Independence 2905

Financial
Finansai-Paskolos

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

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant

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

vakaras

Be Komiso ir Išlaidų 
Mea paskoliname jums $100, $200 
arba $300, Imame legali nuošim
ti. Pinigus gausite i 12 valandų. 
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė., 
Kampa* Hermitage Ava.

Paskolos suteikiama
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Financial
Finansui-Paskolos

Ar Jum Reikalingi
Pinigai?

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

HELBERG BROS.

Musical Instrumento
Mugikoalnątnimentai 

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

6621 S. Richbond St. 
2nd floor

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

GRAŽUS 6 tūbų elektrinis radio 
setas už $98.50, įrengtas. įvesime j 
jūsų najną išbandymui. Lengvais iš
mokėjimais per 10 mėnesių. 6136 S. 
Halsted St.

Room 607
192 N. Clark St

PASKOLA namų savininkam* nuo 
$100 iki $500, be užtraukimo morgi- 
Čių arba kitokio užtikrinimo paskola 
pataisymams, apmokėjimui taksu, 
assesmentų arba Kitokių skolų. Grei- 

pagelba. Prieinamos sąlygos. 
CENTRAL FINANCE CO. 

Room 514,
* City State Bank Building 

128-130 N. Well« St.

ta

BE KOMISO
Mažos Paskolos 

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

1647 W. 47 St.

ME8 UŽMOKĖSIME JŪSŲ TAKSUS 
ABeanientUB ir kitas bllaa permodelioiame, 
iki 24 mčnesių dėl timokfijkno aliai. Talp- 
(i 2 Ir 3 morgičiai.

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

Randolph 3892

MES DIRBAME arba perkamo 
antrus morgičius South Side, 6% 
pigiausios komiso kainos mieste.

F. J. STEWART
Vincennes 0816 

arba šaukite 
8234 Rhodes Avė.

Personai
smenu Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, Copy- 

wright*. Rašyk šiandie. Patentą 
reikalai* kreipkite* prie manę* 
pilnu užsitikėjimu. Teisinga* 
Greita* patamavima*.

B. Peleehowicz
Ragistered Patent Attorney, 

28*0 W. Chic&Ko Av». 
Dept. 7 

Chicago, IU.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

su 
ir

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai '

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

SCHWARTZ BROS. STORAGE 
640 E. 61 st Street

BISKI VARTOTI 
pulkus mohair neklystos actas 

Frieze seklyčios Retas . .......... ..
Gražus waiuut miegruimio setas 
4 Arnotų walnut nilesrruiniio

*03.60
*87.60
$66.60
*88.50

J
BJHU" ... ............ ........ —..... — -- $44.50

*160 Uražua valnua valgomo kamba-
$58.50
$22.50
$34.60

*8.50

*350
*4OO
*260
*600

MUM ........................... ................... -........................... m
*660 Tulkua walnut valdomo kambario 

aotan ................... .....................I
bario Mitim .............................

*76, 9x12 Wilton kaurai
*126, 9x12 atori VVilton kaurai
*26, 6 Arnotų puaryčiuma M taa

Available Fireproof Storage
7728-32 Stony Island Avė 

Atdara kaadio Iki 10 vai. vakare. 
Nedalioj iki 6.

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

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

1S SANDELIO IŠPARDAVIMAS NAUJŲ 
IK SENŲ RAKANDŲ

$30.000 vertfis naujų rakandų ir kaurų 
turi būt iAparduota labai pigiai 

4 kambarių, verti $1000 ......................
4 kambarių, verti $2000 ......................
¥2OOO Mohair Frlozo aeklydios Retas ... 
$450 Frieze seklyčios setas .......... ......
$150 neAutinis valgomo Kamb. setas 
,$185 5 Arnotų walnut iniegrulmio setas 
Coxwell krislai, kaurai visokios rųAies. 

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

6114 Madison St. 
Atdara vakarais iUl.Jl, nedClioj

$295
$475
$145

$55 
$H«
$10

iki 6

BANKRUTO ĮTAKAS NAUJAS 
IR VARTOTAS

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

PARMOUNT STORAGE, 
7301 Greenvvood Av. Dorchester 1800

Exchange—Mainai
KĄ TURITE MAINYMUI?

Mes mainom namus visokiu kai
nų. Ix>tus, farmas, biznius, bonus, 
morgičius, automobilius. Kas Jums 
atsibodo, mes parduosime arba 
mainysime.

A. GRIGAS
3114 So. Halsted Street

Tel. Victory 4898

iš-

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui
DIDELIS BARGENAS

Už $2500 cash nupirksite 2 flatų 
namą, mūrinį, 6-6 kambarių, fumas 
ir pečium šildomas, mokėti po $50 
j mėnesį, rendų $100 j mėnesį, ran
dasi netoli 73 ir Peoria Sts.

SULLIVAN AND CASEY 
7221 S. Halsted St. 

Triangle 1606
Farms For Sale

UltiaiPardavimui
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.
GABY, INDIANA

$5 ĮMOKĖJUS, KITUS J 
5 METUS

Statom mūrinius ir medinius na
mus, garažus, porčius, pakeliam na
mus, pertaisom, remontuojam, jde- 
dam cementines grindis, šalytakius, 
dengiam stogus, malevojam, pi ei ste
rili o ja m, dedam plumbingą, visas dar
bas

MICHIGAN VALSTIJOJ 
TIKRAS BARGENAS 

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

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., Wilmctte 

Phone 364

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

FARMOS, virš 100 akrų, skersai 
kelio 
lio.

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

REALTY CO.
Artlington Heights, III. 

Tel. 316

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI 4 flatų bizniavas 
namas, arba mainysiu ant mažesnio 
namo. Gražioj vietoj, agentai neat- 
siSaukit. 5744 So. Union Avė.

garantuoats.
AJAX CONSTR. CO.

Didysis ofisas 
2206 Milwaukee Avė. 
Phone Brunsvvick 4707 
South Side Skyrius 

4034 Archer Avė.
Lafayette 6719

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

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

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

šaukit savininką.
1 ’' • Fairfax 9100

o
pui- 

su 
pa-

KLAUSYKIT!
Kam jus bereikalo mokat 

renetą ?
Jus tik už mažą jmokėjimą, 
kitus taip kaip rendą, galite

įsigyti nuosavą namą — 
kiaušį bungalow Chicagoj, 
puikiausiais moderniškais 
togumais.

Arba rašykit.
Kuponas

CARLSON CONSTRUCTION 
COMPANY

10826 S. Talman Avė. ‘ 
Beveriy 9407

Vardas .......................................
Adresas ....................................PUIKUS 2 FLATŲ BARGENAS

5-6 kambarių, mūrinis namas, 
7042 Rhodes Avė., tile vana, aržuolo 
trinias, garu šildomas, 2 karų gara
žas ,tiktai $13,000, cash, $2500.

BANKERS REALTY CO., 
6304 Rhodes Avė., 

Midvvay 1422

Telefonas

$500 ĮMOKĖTI 
pastatysim ant jūsų 

Bungalows ....x.....
2 flatis ...................
3 flatis ...................

______  6 flatis .............. .
Modemiški naujos mados. 

Budavotojas FRANK LYNN, 
5944 N. Rockwell St. Edgewater 1930

MOKINKIS ANT PARDAVĖJO
Mums reikia lietuviškai kalbančių 

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

Ateik ir atsinešk šį skelbimą! 
CHEVROLET DEALERS ASS.

Room 301 Gossard Bldg. 
108 E. Ohio St.

Sewing Machines
Siuvamos . Magmos 

1000 SIUVAMŲ MAŠINŲ ATIDUO
DAMA JŪSŲ PASIŪLYTA KAINA

Singer. White ir visokių išdirbis- 
čių eleKtrinių ir kojomis sukamų 
siuvimui mašinų, praktiškai jūsų 
kaina, šios yra išmainytos į žino- 
msa NEW HOME ELECTRIC siuvi
mui mašinas. New Home dirbtuves 
Skyriai: 4463 Broadway, 6521 So. 
Halsted St., 4714 Irving Park Blvd. 
ir 554 VVashington St., Gary, Ind.

NAŠLES 2 FL. NAMAS
Turi būt parduotas, modemiškas, 

5r6 kambarių, mūrinis. 6810 Evans 
Avė. Tik $11,000, cash $1500.

BANKERS REALTY CO., 
6304 Rhodes Avė., 

Midvvay 1422

Mes
Mūrinis
Mūrinis
Mūrinis
Mūrinis

loto
$6,950 

$11,900 
$15,875 
$30,000

6 ruimų muroPARDAVIMUI ,
bungalow, karštu vandeniu šildoma, 
2 karų garadžius. 
tas, reikia $5000 cash. 
tai $10,000.

Savininkas
6343 So. Mozart St

Puikus beizman- 
Kaina tik-Naudinga kiekvienam

5- 5 kamb. naujas muro namas, 
beismante Storas, vandeniu šildomas, 
netoli bažnyčios Brighton Park, 
Kaina pigi, įmokėt tik $3500.

6- 6 kamb. medinis namas, 2 karų 
garadžius, beismantas, geram pade-- 
jime, labai pigiai, įmokėti tik $1000.

5-5 kamb. medinis namas su beis- 
mantu, 2 karų garadžius, jinokėt tik 
$1000. Randasi geroj vietoj, Brigh
ton Park.

Taipgi mes budavojam naujus na
mus ant kontrakto padarom planus, 
fiaskolas ir visus budavojimo reika- 
ingus darbus.

Juozas Vilimas
4558 S. Washtenaw Av.

Phone Virginia 2054

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

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

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

3149 So. Halsted St
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

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

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

REIKALINGAS barberis, nuolat, 
unijos alga. Atsišaukite tuojaus ar
ba, rytą iki 10 vai. 2917 W. 38 St. BUNGALOWS

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

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

Kampas Halsted — 2nd floor 
arba telefonuokit Mohawk 3395

Automobilespermainos klebo-
nežinau, betnijoj, 

vienas 
vietos 
čiau

Kodėl tos 
aš tikrai 
asmuo, 
reikalus, prižadėjo pla- 
papasakoti “Naujienų”

skaitytojams apie kalbamas 
permainas. Jo kores|>ondencija 
tilps ryto ar poryt.

Reporteris.

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

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

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas.
Musu išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės pas

REIKIA salesmenų rinkimui pa
rašų nuo namų savininkų dėl ce- 
mentavimo ėlių. Gera mokestis. 
Darbas daugiausiai vakarais. M. H. 
Keller, 160 N. La Šalie St. Room 
1518.

BIRŽELIO BARGENAI
50 karų pasirinkimui, visi garantuoti. 

Cadiliac’ai, Buick’ai, Nash’al, Hudeon’al, 
Essex'ai. Chevrolet’ai ir daugelis kitu, la
bai pigiomis kainomis. Matykit p. Lapai
ti. Mgr. McDERMOTT MOTOR SALES. 
7180 So. Halsted St.. Triangle 0380

8385 So. Halsted SL

Asmeninės Paskolos

Marųuette Park
Užpuolė moterį

šeštadieny, prieš pietus, vie
na šios apielinkės gyventoja, 
lietuvė, išėjo į Marųuette Par- 
k’ą pasivaikščioti, čia ją už
puolė jaunas vyras. Jis kirto 
moteriškei i veidą, perbloškė 
ją ant žemės. Moteris sukly- 
ko. Jos šauksmą išgirdo kitas 
vyras, kuris, atbėgęs, išgelbė
jo ją. Puolikas tapo suimtas 
ir nugabentas policijos sto
ti n. Rep.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo

Nedėldienlais nuo 10 v.

Cementinis Darbas 
Visokios rųšies. 

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

Pamatai, cemen- 
namų pakėlimas, 
garažai ir visokis 

Specialės kainos tik 
Jei norite, lengvais 
Atsišaukit arba 

Dykai apskaitliavimas.

MR. A. CLOVE
920 N. Mozart St.

Brunswick 7354

ra-

2 METAMS IŠMOKĖJIMUI 
NIEKO NEREIK ĮMOKĖTI 

Moderniškas plumbingas ir karšto 
vandens apšildymas įvedamas nupi- 
?gintomis kainomis. Geras ir garan- 
uotas darbas, pigiai. Mes atsišau- 

kiam bile kur Chicagoj ir priemies
čiuose. šaukit šiandie, greitas pa
tarnavimas.
641 E. 63rd St. Midvvay 0678-3904

10% PIGIAU UŽ VISA DARBA
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

tai taisome stogus visokio* rūšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apnait- 
liavimas. Kedzie 5111.

SKOLŲ IŠKOLEKT AVIMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL CLAIMS* 
SERVICE BUREAU

Room 301 
163 W. Washington 

Main 4020

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

STAB LOAN & MORTGAGE 
COMPANY

REIKIA salesmenų, patyrimas ne
reikalingas. Geras pelnas, nėra 
kompcticijos. Atsišaukit nuo 10 ryto 
iki 10 vakaro. Room 205, 6253 Dor- 
chester Avė.

30 N. Dearbom St. 
Room 814

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES darome 2 morgičius ant 

South Improved Real Estate. $500 
iki $5000. Lengvais išmokėjimai*.

WINTON AND NARTEN 
6829 S. Halsted St

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi
čius.

JUSTIN MACKIEWICH 
2342 So. Leavitt St.

Phone CanaI 1678

PASKOLINSIM nuo $5t iki $800 
ui 2H nuošimčio ir lengvais išmokė- 
Iimai*. Paskola* suteikiam į 24 vai. 
le jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2231 West Division St “upstaira” 

Tel. Armitage 1199

SALESMENŲ dėl pardavinėjimo 
Huntely’s grape juice tiesiai kostu- 
meriams.

CHICAGO GRAPE JUICE CO.
310 S. Michigan Blvd., 

Room 827, 
Harrison 3416

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia,

REIKALINGA patyrusių moterų 
sortavimui maišytų skudurų. Nuo
latinis darbas. Lev Bros. 1510 New- 
bęrry Avė.

REIKALINGA mergina arba mo
teris dirbti trumpas valandas gro- 
sernėj. Turi mokėti anglų kalbą. 
634 W. 59th St.

REIKIA patyrusių moterų sorta- 
vimui skudurų. Roosevelt Paper 
Stock Co., 1017 S. Fairfield Avė.

REIKIA patyrusių moterų sortavi- 
mui skudurų. Smith & Plotkin, 2633 
W. Roosevelt Rd.

For Rent
PASIRENDAVOJA 2 Storai, 2 fla

tai ir Dr. ofisas. Naujame name 
priepat lietuviškos bažnyčios. Norin
gi daugiau informacijų patelefonuoki
te. Tupikaičio aptiekon, Pullman 00?i

NAUJI STUDEBAKER
Naujas Studebaker Dictator Six, 

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

MILDA AUTO SALES
806 W. 81st St., Tel. Victory 169?

D. KURAITIS ir A. KASIULIS
Savininkai

Business Chances
Pardaviiniii Bimiaj

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

PARDAVIMUI mūrinis namas, 3 
aukštų, yra 5 flatai ir Storas. Galit 
pirkti namą su saliunu arba vieną 
saliuną, 2835 S. Leavitt St.

DIDELIS BARGENAS. Pardavi
mui bučemė ir grosernė; vieta tar- 
?e lietuvių, biznis senai išdirbtas.

arduosiu pigiai. 3352 S. Halsted St.

PARSIDUODA 20 kambarių 
Roominghouse pigiai už cash, arba 
ant mainymo, ką jus turit. 783 N. 
La Šalie St. Tel. Lelaware 1282.

PARDAVIMUI 3 kėdžių barsda- 
skutykla. Pardavimo priežastis, pa- 
tirsit ant vietos, 4500 S. Marsnfield 
Avė.

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

Agentai nereikalingi.
B. F. BOHAC, 

2641 W. 51st St.

$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. CIMACLIO & CO. Home Builders 

7168 and 7039 W. Grand Avė.
mai-

NAUJAS G kambarių bungalow, 
octagon frontu, karštu vandeniu šil
domas, įmūrytas plumbingas, stik
liniai užpakaliniai porčiai, labai mo
derniškai įrengtas, randasi netoli 
Marųuette Parko{ prie lietuvių mo
kyklos ir bažnyčios. Šj gerai pas
tatytą bungalow galit nupirkti $1,000 
įmokėjus. Del susitarimo šaukit

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

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

Kreipkitės prie

6601 S. Western 
3236 W. 55th St

kitos prie
WALTER J. PAUL

Republlc 4170
Hemlock 2387

.$250 CASH, PO $35 Į 
MĖNESĮ IR 

daugiau, nauji 4-5-6 kambarių bun- 
galow, mediniai ir mūriniai, porčiai, 
tile vanos, skiepai, fumas šildomi, 
netoli mokyklos ir transportacijos, 
kaina $3600 iki $6500, matykit vaka
rais ir dienomis. Pirkit tiesiai nuo 
budavotojo. CONRAD P. SAWIAK, 
7181 W. Grand Avė. Merrimac 9562.

5 KAMBARIŲ bungalovv /umare 
heat, norėčiau parduoti arba mainyti 
ant automobiliaus arba parendavo- 
siu. 7019 So. Washtenaw Avė.

arendavo’


