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Opozicija SLA Seime 
Mažumoje

Bombos sprogimas 
teismo trobesy

Administracija turi 186 rė
mėjus prieš opozicijos 139
Kairiasparniai daro seime obstrukciją, 

nuolatos keldami trukšmą
[Musų korespondento S. BAKANO telegrama]
BALTIMORE, Md., birž. 19. — Priešpietinėje sesi

joje šiandie Susivienijimo Lietuvių Amerikoje seimas 
išsprendė kontestuojamus keturių delegatų mandatus, 
tris jų patvirtinęs, o vienų atmetęs.

Opozicija laikosi savo taktikos visur daryti obstruk
ciją, — nuolatos kelia trukšmą ir neleidžia delegatams 
kalbėti. *

Kai prieita prie seimo komisijų paskyrimo klausi
mo, kilo naujas konfliktas: opozicija būtinai reikalavo, 
kad komisijos butų paties seimo renkamos. Dauguma 
balsų betgi seimas pasisakė už tai, kad komisijos butų 
skiriamos.

Seime dalyvauja viso 323 [?] delegatai. To skai
čiaus pozicija turi apie 186, o opozicija 139 delegatus.

DETROIT, Mieli., birž. 19. 
— Kauntės teismo ritmuose 
vakar įvyko bombos sprogi
mas. Sprogimo buvo visas ak
mens trobesys supurtytas taip, 
kad visi langai išlakstė ir by
rančių stiklų daug žmonių bu
vo r.užaloti. šimtai žmonių, jų 
tarpe teisėjai ir advokatai, 
nikos apimti, viską metę 
go j gatvę.

Policija suėmė keturis 
menis, kuriuos tuojau po spro
gimo pastebėjo bėgančius ša
lin.

Austrijos Amerikos 
tarifo sutartis

VIENA, Austrija, birž. 19. 
— Jungtinių Valstybių minis- 
teris Vienoj ir Austrijos už
sienio reikalų ministeris šian
die pasirašė palankiausios val
stybės prekybos sutartį tarp 
Austrijos ir Jungtinių Valsty
bių.

Packard automobilių 
kompanija skundžia 

Fordą

pa-

as-
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f-

It'aėlliu auu

Maršalas čan Tso-lin, Manžuri
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Jėzuitų organas rū
pinas ateinančiais 
rinkimais Amerikoj

Klaniečiai indorsuoja 
Heflino kandidatūrą

Prezidentas Gegužis, davęs puikų 
augimo ranortą, gavo ovacijų

[Musų korespondento S.
BAKANO telegrama]

BALTJMORE, Md., birž. 19. 
— Šios dienos popietinė S L A. 
seimo sesija prasidėjo opozici
jos protestu prieš balsų skai
tytojų paskelbimą, kad 186 de
legatai balsavo už tai, kad sei
mo komisijas skirtų preziden
tas.

Protestantams nuraminti, 
prezidentas įsakė padaryti nau
jų balsavimą, ir paskyrė dvi 
balsų skaitytojų grupes, kiek
vienoj duodamas vieną vietų 
opozicijai.

Balsavimas buvo padarytas, 
ir jo rezultatai buvo 
balsai už 
sų prieš.

Po to 
komisijas,
damas vienų vietą opozicijai.

Prezidentas Gegužis perskai
tė savo raportų, parodydamas

įnešimų ir

prezidentas 
daugumoj

MIIAVAUKEE, Wis

narių

toki: 173

jų duo-

nuolatini Susivienijimo 
skaičiaus ir a pd ra ūdos 
augimą ir kartu apgailauda
mas, kad organizacijos narių 
tarpe įsivyravo tiek nesutiki
mų ir kivirčų. Jis smerkė ypač 
tesivadinančius save “progre
syviaisiais“, kurie bando ar
dyt Susivienijimą.

Pabaigus raportą, preziden
tui buvo padaryta ovacijų, ta
čiau opozicija pradėjo karštas 
diskusijas, kurios tęsėsi dau
giau kaip dvi valandas laiko.

Pagaliau didele balsų dau
guma raportas buvo priimtas.

Viceprezidento ir sekreto- 
riaus raportai buvo lievcik 
vienbalsiai priimti.

Raportas parodė, kad Susi
vienijimo iždas turi daugiau 
kaip vieną milioną ir šimtą 
tūkstančių dolerių, o Susivie
nijimo narių skaičius siekia 
20,500. Raportas buvo puikiau
siai prirengtas.

birž.
19. — Packard Motor kompa
nija ir Wire Wherl Corpora
tion of America įnešė federa- 
liame teisme bylą prieš Ford 
Motor kompaniją, kaltindamos 
ją dėl neteisėto vartojimo nau
jiems Fordo automobiliams nu
imamų vielinių tekinių, ku
riems jos bendrai turi paten
tą.

Abidvi kompanijos prašo in- 
džonkšeno prieš tolesnį tų te
kinių vartojimą, o taipjau, kad 
Fordo kompanija duotų pilną 
apyskaitą, kiek pelno ji pada
rius tuos tekinius vartodama.

Skunde sakoma, kad vieli
nių tekinių išradėjas esąs Ed. 
T. Cowles iš Warren, Oliio, 
kuris savo patentą 1914 me
tais pardavęs Packard kompa
nijai, o vėliau tuo patentu bu
vę leista naudotis Wire Wlieel 
korporacijai.

Kėsinosi nužudyt Jalis- 
co gubernatorių

Graikų jurininkai ei 
na į streiką

Kova su maištinin 
kais Meksikoje

19.

Trokšta, 
kratai ir 
laimėtų 
kybė

kad laimėtų deino- 
Al Smith, nes tuo 

ir Italija ir katali-

Italija, birž. 19.
išeinąs intakingas

MUNCIE, lnd„ birž. 19. — 
Indianos Ku-Klux-Klano orga
nizacija, einanti Knigbts of 
American I TotestanJ ism var
du, savo konvencijoj indorsa- 
v<> Alabamos senatorių Tho- 
masą Hefliną, klanietį, kaip 
demokratų kandidatų į Jungt. 
Valstybių prezidentus.

Kinų nacionalistai 
pradės derybas su 
Mandžurijos vadais

Mano, kad jie taikinsią su tau
tine Kinų valdžia tikslu ne
leisti japonams Įsiponaut 
Mandžurijoj

ATĖNAI, Graikija, birž.
— Prie streikuojančių tabako 
fabrikų darbininkų nutarė dar 
prisidėti Atėnų kepyklų darbi
ninkai ir Pirejaus jurininkai.

Rytoj žada prasidėti per- 
traktiįcijos visuotiniam strei
kui likviduoti. Tuo tarpu strei
kavusieji Salonikuose darbinin
kai grįžta atgal į darbą.

Jokio komunistų sukilimo 
Atėnuose nesą

ATĖNAI, birž. 19. — Užsie
nio reikalų departamentas šian
die oficialiai
paskelbtus pranešimus, 
Atėnuose kilusi komunistų 
voliucija. Departamentas 
reiškia, kad tie pranešimai 
visai neteisingi ir Kad Atėnuo
se viskas esą ramu.

Devyni banditai nukauti 
kirtime su federalinės 
nuomonės dalim

MEKSIKOS MIESTAS, 
19. -

susi-
ka-

birž.
Karo departamentas ga

vo pranešimą, kad Jalisko val
stijoj įvyko susikirtimas tarp 
federalinės kariuomenės dalies 
ir maištininkų bandos. Kauty
nėse devyni maištininkai buvo 
užmušti ir keli kiti sužeisti? 
Randitų vadas, paskilbęs Gua- 
dalupe Martinez, taipjau bu
vo užmuštas.

MEKSIKOS MIESTAS, birž. 
19. — Geležinkelio stoty Ira- 
puate bandyta nužudyt Mar- 
garito Ramirez, Jalisco valsti
jos gubernatorius.

Kažkoks nepažįstamas vyras 
paleido keletą šūvių į guber
natorių, bet nekliudė. Puolikas 
buvo sugautas. Jis teisinos, 
kad per klaidų gubernatorių 
palaikęs kitu vyru, kurį jis 
norėjęs nušauti.

Uždarė socialdemokratų 
“žiežirbos” skyrių

nuneigė Vienoj 
buk 
re- 
pa- 
esą

Meksikos žemės drebė
jimo aukos

KAUNAS. — šiomis dieno
mis Trakų apskr. viršininkas 
pranešė “žiežirbos” Centro Ko
mitetui, kad balandžio 21 d. 
uždarytas kaipo neveikiantis 
L. S. D. Jaun. Sųjungos “žie
žirbos” Vievio skyrius.

DIDžIOJO KARO VETERA
NAS NUSIŠOVĖ

LINCOLN, Neb., birž. 19. 
— šuviu iš revolverio nusišo
vė čia Frank Kinnison, 37 
tų amžiaus, didžiojo karo 
taranas.

me- 
ve-

MEKSIKOS MIESTAS, 
19. — Oaxacos mieste, 
praeitą šeštadienį įvykęs že
mės drebėjimas sugriovė dau
giau kaip dvidešimt namų, iki 
šiol iš griuvėsių išimta šeši 
užmuštų žmonių kūnai. Mano
ma, kad griuvėsiuose yra dau
giau žmonių palaidotų.

Tuo tarpu žemės drebėjimai 
atsikartoja ir gyventojai, pa
likę namus, gyvena atvirame 
ore.

kur
SUNŪS, GINDAMAS MOTI

NĄ, UŽMUŠĖ TĖVĄ

LEXINGTON, N. C., birž. 
19. — Vietos teisme prasidė
jo byla vieno Charleso Staf- 
fordo, 24 metų amžiaus, kal
tinamo dėl užmušimo savo tė
vo. Teisme pasirodė, kad kal
tinamasis padarė tai gindamas 
motiną, kurių tėvas bandė pa
plauti. Spėjama, kad Stafford 
bus išteisintas.

ROMA, 
Florencijoj 
katalikų laikraštis Unitą Cat- 

, tolica, jėzuitų organas, įdėjo 
, straipsnį, kuriame išrodinėja- 
ma, kokios didelės naudos tu
rėtų ir Italija ir katalikų baž
nyčia, jei ateinančiais rinki- 

Į mals Jungtinėse Valstybėse lai
mėti! demokratai, ir New Yor- 

i ko gubernatorius /J Smith. 
I katalikas, butų išrinktas Jung- 
. tinių Valstybių prezidentu. 
Į Jėzuitų laikraštis pareiškia 
vilties, kad jie ir laimėsią. Apie 
Al Smithą jis šiaip atsiliepia:

“Demokratų partijos kon
vencija Houstone tikrai savo 
kandidatu paskelbs Al Smithą, 
nežiūrint metodistų ir fanati
kų opozicijos ir nežiūrint kri
minalinių darbų Ku-Klux-Kla- 
no ir panašių organizacijų, ku- 

! rios yra priešingos gubernato- 
jos ir visos šiaurinės Chinijos i rjuį Smitbui dėl to, kad jis

..........

•••<

diktatorius, nesenai pasimiręs 
Mukdene nuo žaizdų. Jį sumušė 
pietų nacionalistai, išvijo iš Pe
kino. Bėgant į Mukdeną trauki
ny sprogo bomba, kuri nugalė-

4 jauni žmonės žuvo 
po traukiniu

vra katalikas.”
Unitą Cattolica straipsnis 

baigiamas pareiškimu, kad, 
girdi, “šiandie religija Ameri
koje nebėra jos protėvių reli
gija. šiandie Amerika yra rei
kalinga katalikybės mielių, ir 
Al Smitlio išrinkimas bus 
sai krikščionių atgimimo 
klas.”

tok- 
žen-

19.
du

bu- J. V. aeroplanai bom
bardavo nikaragiečius

200 svetimšalių bus 
deportuoti iš Jung

tinių Valstybių
NEW YORKAS, birž. 19. — 

Vakar j EllLs Island buvo at
gabenti du šimtai svetimšalių, 
sugaudytų Chicagoje, Seattk 

ir kituose miestuose. Jie ’bu£ 
išsiųsti iš Jungtinių Valstybių 
kaip “negeidžiami.”

Daug tų svetimšalių buvo 
paimti iš kalėjimų, iš patai
sos namų, o septyniolika vyrų 
ir moterų paimti iš įstaigų 
sergantiems proto ligomis.

Kai kurie jų bus deportuo
ti lėšomis laivų kompanijų, 
kurios juos atgabeno, o 
— valdžios lėšomis.

kiti

Fe-Klerikalinės Darbo 
deracijos sųjunga už

daroma
Kauno “Socialdemokratas’ 

praneša patyręs, kad klerika
linės Darbo Federacijos per
nai įsteigta “geležinkeliečių 
sąjunga” uždaroma.

Costes žada skristi vie
nas per Atlantą

Kinai, birž.
Tautinė Kinų valdžia

vadai, 
mirusio 
Tsolino,

valdžia

tikisi, kad 
gen. Čang 
“karo lor- 
sunv.s, ir 
susitaikins 
tikslu pa- 
Mandžuri- 
siekia pa-

PEJVVAUKEE, Wis., birž. 
— Keturi jauni asmens, 
berniukai ir dvi mergaitės, 
vo užmušti, greitajam Mihvau-
kee geležinkelio traukiniui už
gavus skerskely jų automo
bilį.

Nelaime atsitiko praeitą 
naktį netoli nuo Pevvaukee. 
Užmušti buvo automobilio sa
vininkas Donaldson, jo drau
gas Louis Inzer, Molly Sherifl 
ir Frances Lobry, visi iš Wau- 
kesba.

Suėmė laivų su $100,000 
šampano

NEW YORKAS, birž. 19.
Pakraščių sargybos žmones su
ėmė vandenyną, plaukiantį lai
vą Halcyon, gabenusį 100 tūk
stančių dolerių vertes šampa
no. Laivo įgula sugebėjo pa
bėgti. ,

Italų aviatorius žuvo 
aeroplano ugny

ROMA, Italija, birž. 19. — 
Italų aviatorius Garavaglia žu
vo liepsnose, karo aeroplanui 
užsidegus ore, 3,000 auk
štumoj. Jo kompanionas, maj. 
Outry, sugebėjo parašiutu 
sveikas nusileisti žemėn.

KQRH
Chicagai ir apialinkei fede

ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Daugumoj debesiuota ir kar
tais gali būt lietaus ir perkū
nijų; nedidelė 
atmaina; 
vėjas.

Vakar 
tarp 58°

šiandie saulė teka 5:14, lei
džiasi 8:28.
11:32 vakaro.

temperatūros
vidutinis mainųsis

temperatūros buvo 
ir 73° F.

Mėnuo leidžiasi

MANAGUA, Nikaragua, birž. 
19. — Jungtinių Valstybių lai
vyno aeroplanai vakar Nikara- 
guos žiemių vakarų daly bom
bardavo būrį Nikaraguos maiš- 
linidkų. Bombardavimo pasė
kos nežinomos, kadangi, paste
bėję atlekiančius aeroplanus, 
maištininkai subėgo j mišką, 
į kur bombos ir buvo mėto
mos.

PARYŽIUS, birž. 19. — Pa 
si žymėjęs franeuzų aviatorius 
Dieudonne Costes, kuris su 
savo draugu aviaterium Jo 
sephu LeBrix buvo atskridę į 
Jungtines Valstybes, dabar ža
da vienas

ŠANCHAJUS, 
19. 
paskyrė du delegatus vykti į 
Mukdeną, Mandžurijos sosti
nę, derėtis su šiauriečių va
dais, kad trys Mandžurijos ry
lų provincijos, būtent Feng- 
tien, Kirin ir Heilungkiang, 
be tolesnės kovos pataptų tau
tinės Kinų valdžios nariai.

Kol eis pertraktacijos, tau
tinė valdžia žada nedaryti jo
kių karo žygių j Mandžurijų.

Kinų tautininkai 
šiauriečių 
Hseuhliang, 
do”, čang 
gen. Jang 
su tautine
kišti koją japonams 
joje, kurią Japonija 
daryti savo protektoratu. Ja
ponija dabar turi Mandžurijo
je daugiau kaip 12,000 kariuo
menės. Daugiau kaip 7,(MM) jos 
kareivių yra Mukdene.
Paėmė vartus į Mandžurija

Tautinės (kariuomenės 'va
das, gen. Jen Hsišan, prane
ša, kad jo jėgos paėmė Dže- 
hol miestą sienoje tarp Čihli 
provincijos ir Mandžurijos. To 
miesto paėmimu atsidaro ke
lias įsiveržti į Mandžuriją, taip 
sakant, pro užpakalinius var
tus, nesusiduriant su 
jos kariuomene, kuri 
statyta šanchaikuane, 
Mukdeno geležinkely,
džioji Siena siekia iki Gelto
nosios Juros.

Kaišek atsiima rezignaciją

Gen. čiang Kaišek, vyriau
sias tautinės valdžios karo va
das ir karo tarybos pirminin
kas, kuris andai buvo įteikęs 
srvo rezignaciją iš tų aukštų 
vietų, vakar sutiko rezignaci
ją atsiimti. Netrukus jis ža-

Japoni- 
yra pa- 
Pekino- 

kur l)i-

menesį.

Anglai stato didžiausią 
pasauly garlaivi

LONDONAS, birž. 19. — 
White Star linija statydinasi 
Belfaste naują milžinišką pa- 
sažierinį garlaivį, kuris bus di
džiausias pasauly. Jo pastaty
mas pareis 30 milionų dole
rių. Garlaivis bus daugiau kaip 
1,000 pėdų ilgumo ir 100 pė
dų platumo, 60,000 tonažo. 
Bus baigtas statyt ne anks
čiau kaip 1932 metais.

Neleidžia socialdemo
kratams mitingų laikyti

KAUNAS. [Sd.] — Raudon
dvario valščiaus, Kauno ap- 
skr., Socialdemokratų partijos 
prašyto birželio 10 d. susirin
kimo valdžios įstaigos neleis 
do.

susirinkimų
— Lietuvos 
Partijos Pa

buvo padavęs

Neleido daryti
PANEVĖŽYS.

Socialdemokratų 
nevežio skyrius
prašymų Apskrities Viršinin
kui, kad leistų padaryti visuo
tinų narių susirinkimų birže
lio 3 dienai, prašymas atmes
tas. Dienotvarkėje tebuvo šie 
klausimai: Valdybos praneši
mas ir naujos išrinkimas. Re
vizijos komisijos pranešimas 
ir naujos išrinkimas.

bandyti skristi iš 
j New Yorkų. Jis 
išskristi ateinantį

Lordų butas priėmė mo
terų teisių bilių

LONDONAS, birž. 19. - 
Lordų butas vakar be disku
sijų trečiuoju skaitymu pri
ėmė atstovų buto jau pirmiau 
priimtų bilių, kuriub moterų 
rinkimų teisės sulyginamos sv 
vyrų.

Įstatymas, kuriuo suteikia
mos balsavimo teisės mote
rims sukakusioms 21 metus 
amžiaus, įeis galion karaliui 
jį pasirašius.

Porto Rikos senato pir
mininkas perdurtas
SAN JUAN, Porto Rika, 

birž. 19. — Antonio Baroelo, 
Porto Rikos senato pirminin
kas, buvo skaudžiai durklu su
žeistas, kai, ką tik grįžusiam 
iš New Yorko, (rotušėj jam 
buvo suruoštas triukšmingas 
priėmimas.

Puolikas buvo policininko 
pašautas ir suimtas.

NUŠOVĖ DVI MOTERIS 
POLICININKĄ

IR

SPRIN|G1FIELD, Mo„ birž. 
19. — Vietos gyventojas Dobl?s 
Adams nušovė savo uošvę, bro
lienę ir peiliu skaudžiai sužei
dė trečią moteriškę. Bando
mas suimti, jis nušovė dar vie
ną policininką. Adams paga
liau buvo sugautas ir uždary
tas kalėjime.

generolais Jep Hsišanu ir 
Feng Juhsianu dėl situacijos 
Mandžurijoje.

Turkai planuoja savo 
poilsio dieną švęsti 

sekmadieniais
KONSTANTINOPOLIS, Tur

kija, birž. 19. — Turkijos par
lamentas Angoroje planuoja 
musulmonų švenčiamą penkta
dienį pakeisti sekmadieniu, 
kaip kad yra visose krikščio
nių šalyse švenčiama. To ypoč 
nori turkų pirkliai ir iš viso 
biznio žmonės, kadangi šven
timas penktadienio daro jiems 
daug keblumų.

Ruošia naują emigraci 
jos įstatymą

KAUNAS.
lų ministerijoj baigiamas ruoš
ti naujas emigracijos įstaty
mas, kuriuo bus dar labiau su
varžyti emigracijos biurai ir 
agentai. Emigruojantieji bus 
labiau apsaugoti nuo t migra
cijos biurų apgaudinėjimo. Be 
to. manoma sudaryti, emigra
cijos fondas. Netrukus įstaty
mas bus 
komisijai, 
kabinetui.
manoma įstatymą 
pradėti vykdyti.

Vidaus reika-

patiektas specialiai 
o vėliau ministeriu 

Dar šiais metais 
išleisti ir

■kih
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S E A. SEIMAS
Baltimore, Md.

SLA. Seimo išvakariuose.— 
Biskis įspūdžių.

Birželio 17 d.—šiandien tur
būt jau visi SLA. Seimo dele
gatai yra atvykę Baltimorėn ir 
jau yra prisirengę rytoj daly
vauti SLA. Seime, kuris prasi
dės 9 vai. ryte, gražioje I.ietu- 
■vių svetainėje, gana gražioje 

lietuvių apgyventoje apielinkčj, 
prie 851 Hollin St.

Pirmiausia turiu pasakyti, 
kad baftrmoriečių Seimo rengi
mo komisija yra viską rūpes
tingai prirengusi ir gelbsti Sei
mo delegatams susirasti vietos 
pas Baltimorės lietuvius. Bal- 
timorčs lietuviai gi gana ma
loniai priglaudžia atvykstan
čius svečius—Seimo delegatus.

Seimo delegatų didžiuma at
vyksta tiesiog į Lietuvių svee- 
tainę ir Seimo rengimo komisi
ja pasitinka juos ir nurodo de
legatams vietas. Draugas Liut
kus, tai tikrai rūpestingai dir
ba ir aš manau, kad gal neturi 
laiko net ir pavalgyti, bet Sei
mo delegatai tai tikrai yra 
dėkingi Seimo rengimo Komisi
jai už jos tokį rūpestingą ir 
sumaningą delegatų priėmimą.

Delegatams atvykus į Balti- 
morę ir suradus tą gatvę, kur

planus mušiui pradėti.
| Bolševikų priešų spėkos irgi 
■ yra didelės ir aš prisibijau, 
kad kartais bolševikams nebu-

1 tų taip, kaip kad buvo vokie
čiams prie Verduno. Nors bol
ševikiški generolai ir tikrina, 
kad jau jie esą tikri užimti 
SLA. Seimą, o per Seimą ir 
visą SLA., bet dar visko gali 
atsitikti.

Rytoj bus įdomu pamatyti 

pirma speky išbandymų.
—S. Bukimas.

Trukšminga pradžia
Rašo Julius Mickevičiui

Birželio 18. — Pirma negu 
pradėsiu apie SLA. seimą ra
šyti, yra reikalo pridurti, kad 
aš kasdie trumpais bruožais 
įvairius seimo įvykius "Nau j ie
noms” pranešiu. Nuodugniai 
apie viso seimo eigą rašys ir te-, 
legramomis darys pranešimus 
p. Stasys Bakanas, kitas “Nau
jienų” korespondentas. Tiesa, 
nors mudu abu dirbam bendrai, 
bet padarytą darbą esam susi
tarę skirstyti, kad tiksliau vi
sas spragas užtvėrus, geriau 
pasakius, kad neliktų nei vieno 
seimo įvykio nepastebėta.

8 » «

KORESPONDENCIJOS
■■ ... ........................... ....... 1

Kenosha, Wis. Detroit, Mich.
Orui pradedant atšilti ir mu

sų biznieriai pradėjo imti vaka- 
cijas. J. M. išvyksta į rytus, 
kur jis dalyvaus SLA. seime, 
kaipo vietos kuopos atstovas. 
Kitigi biznieriai vyksta j Wis- 
consino Paežerius ramiai pra
leisti vasari) kur nors po me
džiu. K- 13. vyksta trims me- 

nesiams, S. J. keturiems ir K. 
V. šešiems mėnesiams. Keletas 
kitų mano važiuoti kiek vėliau. 
Reiškia, jie turės gražaus pa- 
ilsio.

Teko nugirsti, kad keletas 
automobilių rengiasi važiuoti ir 
į “Naujienų” pikniką birželio 
24 d. Tą dieną visi važiuosime 
pasimatyti su savo senais drau
gais,nes visuomet “Naujienų” 
pi kilikuose aš surandu senai be
matytų draugų, net ir tokių, 
su kuriais tik Lietuvoj buvau 
matęsis. —Skaitytojas.

Darbai čia pastaruoju laiku 
eina neblogiausia. Daug yra 
privažiavusių, daug lietuvių dar 
atvažiuoja, bot darbus vis šiaip 
taip gauna.

Komp. M. Petrauskas rengia 
savo konservatorijos mokinių 
koncertą. birželio 29 d., Laetu- 

viij svetainėj. Tai bus turbut 
paskutinis šio sezono vakaras 
ir verta kiekvienam j jį atsilan
kyti, kad pamatyti kaip vaiku
čiai lavinami muzikos ir dainų.

Patartina visiems tėvams 
leisti savo vaikučius pas M. 
Petrauską mokintis muzikos ar 
dainų. Tai jiems suteiks dide
lio smagtimo ir vėliau tie vai
kai savo tėvams bus už tą la
bai dėkingi.—V. ž.

Hamtrainck, Mich.

Budweiser
Tikros Rųšies Malt Syrupas

Itchlng Skin
(įūlckly Relieued
Don’t eufier with Eczema, DandruH, Pim 
plM, Blemishes and other annoying skin 
in-itations. Žemo antieeptic Uquid is the sale 
■ura way to relief. Itchlng often dieeppMra 
overnight. Splendid for Sunbum and Poieoa 
Ivy. Ali druggtets 35c, 6Oc, $1.00.

f m o
FOR 1K1N IRRITATIONR

For Cuts and Woundt
Apsisaigokit ųtaikritimol 
Gydykit kožną žaizdą ar
ba įsibrežimą su iiuo nu
nuodijančia antiseptika 
Zonita užmuia bakterija*. 
Ir išlydo.

Lietuvių svetainė randasi, tai 
jau nėra jokio sunkumo ir pa
čią svetainę rasti. Netik sve
tainės namo graži išžiūra at
kreipia delegatų atidą, bet sve
tainė yra papuošta Lietuvos ir 
Amerikos vėliavomis ir būriai 
lietuvių vyrų, moterų, merginų, 
daugumoje delegatų, mitinguo
ja prie svetainės durų. Yra aiš
ku, kad čia yra rengiamąsi 
prie kokių didelių iškilmių ir

Apie 9 valandą ryto, birželio 
18 d., dar prieš atidarant SLA. 
seimą pradėjo skaitlingais bū
riais rinktis seimo delegatai į 
Lietuvių Svetainę. Delegatų 
matėsi iš įvairių kolonijų, net 
ir iš tolimos Californijos. Dele- 
gatų-svečių veiduose matosi 
koks tai susirūpinimas; vieni 
aiftrų teiraujasi, kas bus jeigu 
bolševikai ims viršų. Ypatingai 
daugiausiai susirūpinę tolimų-

prie svarbių darbų...
Nors niekas negali pasakyti

jų kolonijų delegatai, kurie dar 
nežino delegatų sąstato. Paaiš-

kiek delegatų bus Seinus bot kinus, kad lojalių delegatų ran- 
jau be jokio sunkumo ^alinųi rdasri ^didžiuma susirusinę dele- 
pasakyti, kad šis seimas uirbtfP’gatai vėl apsiramina, pradeda
bus didžiausias. 0 apie Seimo jaustis tarsi naujai atgimę.
darbų sėkmingumą ar nesėk
mingumą šiandien da turbut 
nieko tikro negalima pasakyti.

Jei vaduotis bolševikų spau
dos nusistatymu, ypač paskęs- 
niuoju laiku, tai reikėtų pasa
kyti, kad SLA. Seimo padangė 
yra apsiniaukus, galima tikė
tis, net ir audrų, jei tik svei
kas ir šaltas protas nepaims 
viršaus ant karštų galvų...

Visas bolševikų štabas
Bolševikų, taip sakant, visa 

raudonoji armija jau sutrauk
ta į Baltimorę ir yra prirengta 
generaliam mušiui užimti Sei
mą ir tiek. Jie turi visą savo 
generalinį štabą, kuris turės 
vadovauti raudonąjį armijai. 
Teko patirtu kad vyriausias 
komanduotojas Pruseika, Bim
ba, ambasadorius Žalpis, And
riulis ir kiti visi poručikai yra 
generaliniam štabe ir svarsto

Permodeliojame
Mes atliekame visą dar
bą; statome mūrinius ir 
medinius bungalow, ga
ražus, sun parlorus, pa
keliam namus, jdedam 
šalygatvius, grindis, pri
statome namus, taipgi at
liekame NAUJĄ DAR
BĄ. Atsiųskit kuponą dėl 
dykai apskaitliavimo.
$5 ĮMOKĖTI, KITUS IŠ
MOKĖJIMAIS PER 3 

METUS 
DIDYSIS AFISAS 

Ajax Construction Co.
2206 Milvvaukee Avė.

Brunsvvick 4707 
South Side Skyrius 
Mr. August Saldukas 

4034 Archer Avė.
Laf. 6719

Vardas ................................
Adresas .......................... j
Telefonas ..............  '
—j-.-.. h t

8 8 8
Bolševikų delegatuose irgi 

nesimato tinkamo ūpo, nesima
to pasitikėjimo savoms spė
koms, pertat planuojamos stre- 
tegijos, trukšmo budai, koman
davimas savųjų, žinoma, kada 
prasidės mūšio valanda.

Dar primintina, kad nei vie
nais metais SLA. seime nedaly
vavo tiek daug delegatų, kiek 
šiame, ir turbut dar nei vienu 
SLA. seimu bolševikai nebuvo 
taip drūčiai suinteresuoti, kiek 
šiuo seimu.

8 8 8
Apie 10 vai. prasidėjo sei

mas. Vos spėjus pirmininkui 
paskirti mandatų komisiją, pra
sidėjo bolševikų “revoliucija”. 
Mat, bolševikiški delegatai aiš
kiai suprato, kad rimta man
datų komisija atmes bolševikų 
skundus, kuriuos jie yra pada
vę prieš virš 50 delegatų, kad 
negalėtų būti seimo delegatais. 
Todėl jie būtinai reikalavo, kad 
seimas pats skirtų mandatų 
komisiją. Žinoma, jeigu SLA. 
prezidentas butų leidęs pačiam 
seimui rinkti mandatų komisi
ją, bolševikai butų reikalavę, 
kad ta 50 delegatų, prieš ku
riuos jie yra padavę skundus, 
negalėtų dalyvauti mandatų 
komisijos rinkime. Tokiu budu 
jie butų galėję išrinkti savo 
plauko mandatų komisiją. Tu
rėdami savo bolševikišką man
datų komisiją, bolševikai butų 
rekomendavę seimui visą 50 de
legatų atmesti ir tas jų trik- 
sas butų suteikęs jiems didžiu
mą šiame seime. Kadangi šito
kie triksai nėra leistini seime 
daryti, todėl bolševikai sukėlė 
tokią velniavą, kad seimo pir
mininkas Gegužis turėjo sesi
ją pertraukti dviem valandom. 
Kas nutiks vėliau, sunku iŠ kal
no nusjiėti. Gal reikės bolševi
kus po vieną išprašyt lauk ir 
tiktai tada bus galima pradėti 
seimo darbą.-

Rockford, III.
žmogus gyvena tam tikrais 

sezonais. Būna sezonas kada 
zuikius galima šaudyti; taipgi 
būna sezonas kada oisterius ir 
varles galima gaudyti ir val
gyti, žalias, keptas, virtas — 
kaip kam patinka ir t.t. ir t.t. 
Netik pas žmones yra sezonai, 
bet ir gyvūnijoj, štai katės 
daugiausia triukšmo kelia pa
vasarį, o vilkaį žiemą ir t.t.

Dabar pas mus, lietuvius, at
ėjo nepaprastas surpraiz parių 
sezonas. Pa rėš pas mus dygs
ta viena po kitos, kaip rūgs
tančios parropuškos. Tų surpraiz 
parių dalyviai smokaunių deš
rų su kopūstais prisivalgę ir 
dar keliolika stiklelių munšaino 
“už lupos” išvertę, užmiršta 
viską ir pradedą elgtis taip, 
kad .visų jų ant
jaučio skurdą rieluriSytum.

štai nesenai vienai vožnai ir 
storai kūmutei buvo surengta 
surpraiz parė viename ūkyje. 
Kaip paprastai, išpradžių daly
viai buvo vaišinami valgiais ir 
gėrimais, o paskui prasidėjo 
šokiai. Bešokdami ir gurkšno
dami visi gerokai įkaito ir ne
pastebėjo kaip atėjo vidurnak
tis. Viena porelė sumanė išei
ti ant tyro oro “prasivėdinti”. 
Bet koks ten neklaužada pra
neša moteriškės “apiekunui” 
kas dedasi. Tasis išbėgęs pasi
veja kavalierių ir taip jam 
smogė, kad tasis prilipo prie 
žemės kaip blynas. To paties 
susilaukė ir moteris. Tik ji 
buvo nekantresnė ir pradėjo 
šauktis pagelbos. Subėgo pu
rės dalyviai ir jie šiaip taip 
besiliepsnojantį gaisrą užgesi
no.

Taigi visko būna surpraiz 
purėse. Visko ir nesurašysi.

—Kukurūzas.

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubas geg. 13 d. apvaikščio
jo 5 metų savo gyvavimo su
kaktuves ir šventino Lietuvos 
ir Amerikos vėliavas. Sąryšy su 
tuo buvo paroda, kurioj daly
vavo apie 800 žmonių ir apie 
70 papuoštų automobilių. Tai 
buvo pirma lietuvių paroda 
Hamtramcke.

Sugryžus svetaamėn kalbėjo 
J. Bagdonas, adv. Begonski, Dr. 
Matulaitis, adv. J. Uvickas, P. 
Čerlionis ir A. Melninkaitis.

Vėliavų pagerbime, ar kaip 
žmonės sako, krikštotėvais ir 
krikštomotinomis buvo ir au
kojo: Ambrazas, Mary Sluz, 
Maigu ir A. Melninkaitis po 
$5; M. Boperis, W. žemaitis ir 
M. Dedialo po $2; S. Vasiliaus
kas, M. Marazas, J. Si liūnas, S. 
čengo, M. Ke^amzyk, J. Dry- 
gahski, M. Novelos, J. Povi
laitis, O. Rusovicienė, P. Wa- 
liunas, M. Liutienė, P. Rudys, 
J. Smiegis, Gildą, EI. Camp- 
bil, J. Campbil, B. J. Šiužąs, 
O. Rankeliene, K. Kizione, M. 
Stankus, Mažas, A. Deltuva, P. 
Sakalas, M. Andrunas, M. Ve- 
livis, A. Ramutis, J. Pekstini- 
kas, V. Puteikis, S. Yasevičas, 
M. Churlionis, J. Wasiliaus- 
kas, M. Rusevičas, J. Grizas, 
Rugevičius, K. Rukštelis, Ham
tramck Daktaras ir J. Baliunas 
po $1. Šv. Voiciecho Dr-ja 
$10.00. Smulkių aukų $8.

Viso $81.00.

L. A. P. P. Klubas taria šir
dingą ačiū visiems dalyvavu- 
seims apvaikščiojime, kalbėto
jams ir aukautojams.

—Rengimo Komisijos Narys.

Premijos Abelnai Padengiamos 
Yra Iš Rųšies

Kainos žalių m a te r i olų vartojamų padary- * 
me Budweiser Malt Syrupo nedaleidžia 
duoti premijų.... Musų premija yra nepa
lyginama rųšis.... ir ji randasi kiekviena
me kene Budweiser Malt Syrupo, kurį jus 
perkate.

Del didesnio!1 skonio ir maistingumo, vartokit malt 
syrup prie tepimo duonos, keksų,, cookies ir t. t.

ANHEUSER-BUSCH, St. Loufe 
Western Sales Corporation

1525 Newberry Avė. Distributort Chicago, I1L
B M-75

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

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

GARSINKITeS 
NAUJIENOSE

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky* 
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedeldieniais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet.

Trr;--------- .*■-
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Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5
Specialistas gydyme chroniškų ir naujų ligų. Jei kiti • 

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

DR. J. E. ZAREMBA
20 W. Jackson Blv., netoli State St.
Kambariai 1012, 1015, 1016. Imkit elevatorių 

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Į{ 
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PATARIMAS
Kiekvienas gyvena pagal savo gerinusį išrokavimą, bet 
kaip kada gero draugo patarimas išeina ant naudos. 
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.

MOKYKLOS NURSA 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURIS

TŲ ŽINOTI 6ITA

KALBtDAMA aukitenfa tno- 
kykloa morslnoma api« mum* 
nin, higieną, patyrusi distrik- 
to nursd nasaki:

| "V k na pacrrlndinių taisyk* 

| llų dėl merginų sveikatos, rei
kia užlaikyti sistemų norma* 

| liame stovyje. Normalia menk* 
itinimas ir dieta turi būt var
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, nes Jis 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti vart,»-

I jamas. Paimk laukit* kiek- 
1 vieną vakarą. Jos nspadarya 
nesmagumo.**

I I m ml .
• ................... i ■ :
viena moteris privalo turėti 
buteli numie.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Nepavyko banditams
šeši banditai įsibriovė j West 

Side National banką, 1601 W. 
Roosevelt Rd., surišo sargą ir 
pradėjo darbuotis, kad atida
rius vieną mažąją saugią šėpą. 
Jiems tečiaus nepavyko ji iš
sprogdinti. Dvi valandi triusėsi 
banditai ir priversti buvo aj>- 
leisti banką, kai darbininkai, 
važiuojantys darban, pradėjo 
rinktis ties banku.

Areštuotas advokatas
Advokatas Charles J. Russell, 

111 VVest Monroe st., areštuo
tas. Woodward, vagilius, pasi
sakė policijai, kad jis davęs 
adv. Russell’ui $550 vertės pa
vogtą laikrodj kaip atlyginimą 
už advokato patarnavimą.

Naujos kapinės
Eugene Field Memorial ka

pinės bus atidarytos artimoj 
atetiy. Kapinės bus laidoti bied- 
niems ir našlaičiams kūdikiams. 
Vieta kūdikiams laidoti bus nu
teikiama veltui.

Borden atpirko tris 
pienines

Borden’s Farm Products 
Company nupirko trijų pieno 
išvežiojimo firmų įstaigas. Tos 
firmos yra: VVieland Dairy, 
3644 Broadway, Broxam Dai
ry Co., 7301 Ilarrison st., J. 
M. Barron & Son, 544 Grant 
placc. Bordeno kompanija už
mokėjusi $5,000.

Policijos pabūgo — nu
silaužė abi koji

Joseph Lido, 23 m., gyvenąs 
3215 VVest Congress street, iš- 
sigėrė keletą drinksų. Užlipo 
į trečią aukštą namų 1210 
VVashburne avė. Jam pasigir
do, kad gretiname kambary 
kas ten subildėjo, subraškėjo. 
Pamatė, kad policija laužiasi 
vidun, šoko per langą laukan, 
kad pabėgus. Neteko lygsva
ros, nuvirto žemėn, sulaužė abi 
koji.

Neturėjo darbo — 
nusižudė

[Tarp Chicagos 
Į Lietuvių

Po truputi
Pereitą sekmadienį suėjau 

savo vieną pažįstamą ir pa
klausiau jo: ar busi “Naujie
nų” piknike?

—Taigi rengiuosi — atsakė 
jis. . .

Na, kaip sau norit, aš vis 
tiek nustebau iš tokio pasaky
mo, nes žinau, kad moters ga
na ilgai rengiasi, ir tai į ketu
rias valandas apsirengia, o, 
mat, vyrui į pikniką reikia 
rengtis net septynias dienas.

8 8 O
Pas lietuvius, jei katras su

dainuoja tik truputį geresniu 
balsu, tai tuojau sako: jis tik
tų operai. O aš sakau tiktų bul
vėms ir agurkams pedliavoti — 
nes kai suriktų, tai moters už 
viso bloko žinotų, kad jau at
veža bulvių.

8 8 8
Komunistai renka “mainie- 

riams” aukas, o “mainieriai” 
ixi stubas vaikšto ir renka au
kas komunistų partijai. Na, ir 
dabar žinok, jei nori, kame čia 
dalykas. Taip tartum, kaip 
kad parę moters viena kitai 
rengia. VVell, čigonai ubagaut 
moka, nes tai tokie sutvėri
mai.

8 8 8
Gerbiamieji, jei pasakysite 

man, kokiai partijai priklauso 
Dr .Graičunas, tai gausite ni
kelį kiaš pinigais.

8 8 8
žmones sako šitaip: žmogaus 

gyvenimas kaip musės—čia gy
veni, o čia jau tavęs nėra. Bet 
aš sakau: truputį ne — taip, 
kaip musės, nes musę voras 
pagavęs ir pakaria, o žmogui 
voro nereikia; žmonės vienas 
kitą taip gražiai pakaria, kad 
toli gražu, jei voras norėtų, 
taip nepadarytų.

8 8 8
Ant saliunų langų visur už

rašyta: “minkšti gėrimai”
(Soft Drinks). Bet aš da nie
kad nesu matęs kieto gėrimo— 
tokio, kad reikėtų dantimis 
kramtyti, arba kad negalėtu
me įkąsti.

8 8 8
Pereitą sekmadienį užėjo de

besėlis su lietum ir pradėjo 
šlapinti, o “vilniškiai” komu
nistai tai lindo kur katram pa
puolė. Na, ir kaip gali toki 
žmonės kalbėti apie revoliuciją, 
kad slepiasi nuo kelių lašų lie
taus.— Pustapėdis.

TEISINGAS 
PATARNA

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

C. P. SUROMSKI & CO.
Real Eitute

3352 S. Halsted St. 
Phone Yards 6751

j Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

Gražiausias ir geriausias 
Automobilius šiais metais 

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

Gausi teisingą ir mandagų 
patarnavimą.

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

Phone Hemlock 8084

z
SUTAUPYK PUSĘ 

DABAR! 
Laike gegužio mėnesio tiktai 

Skyrių ofisuose tiktai! 
Visas darbas užsakytas Keružio mSne- 

bus atliktas pigiomis kainomis. Tai 
perstatoma VIENODU KAINU Siste- 

iiiuhu apieiinkių Deri tai Ofisų. 
SKYRIAUS OFISAS 1800 S'. Halsted St. 
Vantų Setas už Vi■etas __ _ $12.00

■etas ______ $7.00
■etas _____ • $0

VEIDAS
PRIPIL

DOMAS— 
JIE TURI

TIKTI
Gerbtasis auksinis darbas ui ’/4 
Geriausios Auksinės CrownB __ $2.00
Geriausi Auksiniai Fillings__ $2.50
Geriausi Auksiniai Tilteliai __ $2.50
Alloy Fillings .......    $1
Sidabrinai Flltngs ______________ 00c

išvalymas dantų _______  00c
8ių kainų negausite musų didžiatnjam 

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

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

320 South State St. 
I’hoiic Ilarrison 0701

s.vj 
yra 
tna

920 
$10 
$10

$o$r»$o
$2 
$1
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Įvyks Nedėlioj,

Birželio 24 d

Joseph Huego, 50 metų, pa
sikorė namūose savo dukters, 
1520 So. Campbell st., Dės 
Plaines.

Joseph IKoncienski, 35 m., 
906 North Marshfield avė., ga
šli užtroško.

Joseph Mucha, 10 m., 4713 
So. Laflin street, persišovė. 
Bedarbiai visi buvo.

Laiškai Pašte
Šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausi;; paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kui 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RI, kaip kad šiame sąraše pa 
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tam tikrą laiką, o paskui su
naikina.

901 Bardauskene Domicale
910 Ciuras Constantin
922 Guzenda Ignatz
931 Kozlowski Jan 
935 Kuklinska Janina
949 Paulauskini Juozapin
950 Pelunaitis P
951 Reppert Titus 
958 Tulchinsky S 
961 VVajtkosvska A .ŪA

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

Kad atsakė, tai atsakė — kaip 
pirštu į akį

Garsiam ir protingam, bet 
negražios išvaizdos, anglų ra
šytojui Bernard Shaw Ameri
kos gražuolė, kino artistė, at
rašė tokio, maždaug, turinio 
laišką:

—Gerbiamas Tamsta! Esi | 
pragarsėjęs visame pasauly 
kaipo protingiausias žmogus, o 
aš esu skaitoma gražiausia A- 
merikos moterimi. Taigi aš su
galvojau štai ką: mudviem rei- ' 
kia turėti vaiką. Tas vaikas 
bus nepaprastas: turės tėvo 
protą ir motinos gražumą. Ar 
Tamsta sutinki su mano pa-' 
siūlymu?

Bernard Shaw atsakė: — Aš 
mielu noru sutikčiau palaikyti 
Tamstos sumanymą, tik bijau 
vieno: kad kartais neišeitų mu-1 
dviejų vaikas su mano išvaizda 
ir Tamstos protu.

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

I&dirbinčtojal visokių durių.
SpeciaJio didumo darom pagal orderi 

Įdedam sietelius

Pirkit nuo tnumj oliello kai. 
norais. Copper coli kasinis Šil
dytuvas Tirtu vis boileriui. 
$0.80- Klauskite Pono Musll.

Peoples Plumbing &
Heating Supply Co.

400 Mltwsukee
<61 N. HalstM 8t.

Haymarket 0070—0076

11

Kelionė greita ir pigia kaina 
Del permito ir kitą informa

ciją kreipkitės prie vieti
nių agentų arba prie

Hamburg-American Line 
177 N. Michigan Avė. Chicago

new yor- /11-1 KO IKI KAU
LU U NO IR ATGAL

Trečia Klesa 
Plūs ¥. S. Revenue taksai

MŪRINIS arba MEDINIS
ii-tirt — kiti lengvais

V Iv mokėjimais į 24 mėnesius 
Musų speciališkumas yra budavoji- 
mas mūrinių ir medinių garadžių vi
sokiu stylių ir rųšių.

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- 
cagoje ir i priemiesčius. Prisiųskite 
savo vardą, adresą jeigu norite in
formacijų.
Vardas ____ .......— ___ ____________
Adresas

Quality Construction Co.
North Shore ofisas ir Tardai 

119 Chicago Avė.
Evanston

Tel. University 8950 arba 
Rogers Park 8270 ’

Ten ir iš

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ

Su musų populiariais laivais 
. i •

HBW YORK, ALBERT BAttOf*
HAMBURG, DBUTBCHLAND* 

■UMOLUTK, REUANCK, 
CLKVKLAND, 

WKSTPHAL1A, THURINGIA
Puikus patarnavimas visose 

klesose

Garsinkitės Naujienose

CHERNAUSKO DARŽE
79 ir Archer Avė., Justice Park

Žaismės, imtynės, lenktynės, šokiai, pramogos ir milžiniš
kas draugų susirinkimas-suvažiavimas

P. S. Nuvažiuoti galima gatvekariais: Archer avė. iki city
limit; nuo ten Joliet karais iki Justice Park arba Chemauskas
Grove

Automobiliais galima važiuoti Archer avė. iki 79th St. Ten
yra Chernausko daržas

Visus kviečia NAUJIENOS
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Editor P. GRIGAITIS

Chicago je — paltu: • 
Metama............ .......... ......

Pusei metų —-----——
Trinia mėneriams —
Dviem mėnesiam ____—
Vienam mlneaiui _------

Chicago je per ilneliotojusl 
Viena kopija —__ .___

Savaitei .. ............. —...... ..

$8.05 
4.00 
2.50 
1.50
.75

i 1 1 11 ..... i

Skaitytojų Balsai
a'

[Už išreikštas Šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako] •

t

Ateities Gentkartės
Ruso Dr. A. Montvidas

N. Rubakinas

Pasaulio Kūrimosi

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

Entered as Second ClaM Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, 111., under thu act of 
March 8rd« 1879.

18c 
71c

Suvienytose Valstijose, na Chicago-

Kur darbininkų išga
nymas?

Naujienos eina kasdien, flbkiriant 
■ekmadienius. Leidžia 
drovi, 1789 So. Hateted 8L, . 
11L — Telefonas: BooMvett

Bcn-

17.00
8.50
1.75
1.25

Metamt------——
Pusei metų -------
Trims mlnesiams 
Dviem mlnesiams 
Vienam mtaeaiui  ------—.■ .75

Lietuvon ir''kitur uieieniuoM 
[Atpiginta]:

Metama------------
Pusei metu------
Trims mlnesiams
Pinigus reikia siusti palto Money

18.00 
4.00 
2JŪ

RUSIJOS DARBININKŲ PADĖTIS

Kaip gerai darbininkams gyvenasi Rusijoj, parodo 
statistinės žinios, kurias paduoda žurnalas “Gigiena 
Truda”, oficialia sveikatos komisariato organas. 1926 
m. iš kiekvieno 10,000 darbininkų dėl nelaimingų atsi
tikimų nukentėjo 1,796. Iš jų 180 buvo užmušti, o dau
gelis mirė nuo sunkių sužeidimų. Tatai parėjo, kaip sa
ko žurnalas, vyriausia dėl to, kad dirbtuvėse truko 
techniškų prietaisų, kurie apsaugotų darbininkus nuo 
nelaimingų atsitikimų. Nuovargis ir chroniškas neda- 
valgymas irgi žymiai padidino incidentų skaičių. Tan
kiai darbininkas, sulaukęs 45 metų, nebetinka darbui.

Kitame komunistų organe statoma klausimas, ko
dėl bolševikiška pramonė duoda tiek mažai pelno? Į 
tą klausimą atsakoma, jog perdaug yra spaudžiami 
geri darbininkai, o į bloguosius žiūrima pro pirštus. 
Skaičius išdykavimų dėl svaigalų auga neįmanomai 
sparčiai. Rezultate sąžiningas darbininkas turi dirbti 
po 10 valandų dienoj. Jam tenka ne tik savo darbą at
likti, o ir išdykėlio, kuris kas mėnesį apie porą savaičių 
girtuokliauja. O tuo tarpu tiek vienas, tiek ir kitas gau
na vienodas algas. .

Bet ar gali sąžiningas darbininkas pragyventi iš 
savo algos? Darbo biuras apskaičiuoja, jog, vidutiniš
kai imant, darbininko šeimai pragyvenimui reikalinga 
47 rublių 71 kap. Tikrumoj gi šeimos galva uždirba 30 
rub. 41 kap., o jo žmona 8 rub. 30 kap. Devynių rub
lių nedateklių gaunama užstatant daiktus arba tiesiog 
gyvenama pusbadžiu. Aišku, kad prie tokių sąlygų dar
bo jėgos greit išsisemia. ,

Rusijoj yra profsojuzai ir savitarpinės pašalpos 
kasos. Tačiau tos kasos beveik visuomet yra tuščios. 
Jeigu darbininkai ir reguliariai į kasą moka, tai darb
daviai (t. y. valdžia) su mokėjimu savo dalies nuolat 
atsilieka. Be to, ir darbininkų mokesniai tankiai iš
nyksta. Ne retai pasitaiko, kad iždininkas pasprunka 
su pinigais, o kartais dalį pinigų “nusavina” profsoju- 
zų viršininkai biurokratiško aparato palaikymui. Rei
kia neužmiršti, kad šiandien bolševikijoj priskaitoma 
1,900,000 “pramonės valdininkų”.

Ąkyvaizdoj tų faktų vienas laikraštis teisingai pa
stebi, kad užsienio komunistų partijos pirmoj vietoj 
turėtų įtraukti į savo programas patvarkymą, kuriuo 
einant nariams butų draudžiama mokytis rusų kalbos. 
Nes ir didžiausi bukapročiai, beskaitydami Maskvos 
raudonųjų leidžiamus laikraščius, gali praregėti šviesą. 
Tąsyk visos užsieniuose susikurusios komunistų parti
jos pradės sprogti, kaip išpustos pūslės.

GENEROLO JUOKAS

Tas faktas, kad didžiausiu karingumu paprastai 
pasižymi tie žmonės, kuriems nereikia kariauti, yra vi
siems gerai žinomas. Pakanka prisiminti pasaulinį ka
rą. Kas daugiausia parodė entuziazmo? Ogi šimtapro
centiniai patriotai, kurie su didžiausiu pasišventimu 
dirbo “tėvynės labui” ir savo kišenės naudai. Kare, ži
noma, jie nedalyvavo; jie tik kflus ragino kariauti.

Tatai, matyti, turėjo galvoj ir danų generolas 
Fritz Holm, kuris pasiūlė priimti ypatingą rezoliuciją. 
Rezoliucija reikalauja, kad visi prezidentai, karaliai, 
diktatoriai, kabineto ministeriai, senatoriai, kongres
menai, teisėjai, bažnyčių lyderiai ir visi jų giminaičiai, 
turintys šešioliką ar daugiau metų amžiaus, butų draf- 
tuojami ir karo fronte statomi j pirmas eiles.

Nėra abejonės, kad priėmimas tokios rezoliucijos 
žymiai atšaldytų ura-patriotų karingumą.

S. Nadsonas

Man nesakykit: mirė jis — jis dar gyvena, 
Rožė nors nurūksta — bet ji dar klesti, žydi, 
Nors sudaužytas aukuras — ugnis rusena 
Sulaužyta nors arfa — raudos ją dar lydi!...

lai-Penktadienio “Draugo 
doj, nr. 142 neva darbininkų 
skyriuje “Darbas”, koks tai 
“Darbininkas” rašo apie darbi
ninkų likimą. Išpradžių, išro
do, viskas puikiai nešviesta, 
nes tikra tiesa yra, kad šiandie 
Amerikoje darbdaviai žiuri į 
savo darbininkus kaip į auto
matus ir jiems darbininkų svei
kata, senatvė, nelaimingi atsi
tikimai tiek rupi ir aj>eina, kiek 
įiemykštis sniegas. Tolinus ne
žymi, jog konstitucija garan
tuoja darbininkams laisvę or
ganizuotis ir streikuoti; bet 
pastarąjam ištikus, valdžia teis
mu ų pagalba išeina darbda
viams į pagalbą. Tuojaus teis
mai išduoda i 
prieš darbininkus, 
streikuojantiems net 
ir t.t.

indžionkšenus
, uždraudžia

piketuoti

po to vi- 
labai ne-

Visa tai tiesa. Bet 
so Darbininkas duoda 
aiškų, ir netikusį receptą, ku
riuo darbininkai galėtų išsiliuo- 
suoti iš tos vergijos. Būtent, 
kad laike rinkimų, darbininkai 
nesivaikytų paskui jokią parti
ją, bet žiūrėtų gerų žmonių, 
kuriuose yra meilė ir prielanku
mas darbui. Tik bėda, kad ne
pasako kaip tuos žmones suži
noti, ar jie iš tikrųjų gerus no
rus turi, ar yra “kruks”, kaip 
ir paprastai. Juk visi kandi
datai į valdininkus žadu dau

giausia ir sakosi esą teisin
giausi ir geriausi žmonės. Tai
gi atspėti, kuris jų geresnis, 
negalima. Kodėl? Del papras
tos priežasties: visi jie neturi 
jokių principų ir jokios plat
formos darbo 
kandidatuoja 
vo asmeniniais 
gauti šiltą vietelę ir melžiamą 
karvutę.

Darbininkams su tokiais 
Darbininko patarimais nėra pa
keliui, 
kad 
nys 
ne 
draugas ten rašo, bet tik, kad 
apdumti darbininkams akis. 
Juk “Draugas” stovi ne darbi
ninkų pusėje, nes jis nėra dar
bininkų dienraštis. Jis yra ka- 
lėdininkų-mari j onų 
ir jam darbininkų reikalai tiek 
rupi, kiek ir jo leidėjams-ma- 
ri jonams. Toliaus Darbinin
kams tikra priemonė vergijos 
atsikratyti, tai ne sekti “Drau
go receptą, bet žiūrėti savo 
partijos, kuri visame pasaulyje 
tvirtai stovi sargyboje darbi
ninkų reikalų gynimo, ir kuri 
turi savo principus, tvirtą pa
siryžimą, savo platformą, ir ne 
eina valdžion šiltų vietų ieš
koti, bet eina pasiryžusi, kiek 
sąlygos leidžia, trupinti vergi
jos pančius, kuriuos kapitalas 
yra užmovęs darbninkams ant 
sprando. Tai yra karžygių 
partija, kuri aukoja savo gal
vas už išliuosavimą darbininkų 
ir nereikalauja atlyginimo, štai 
kur musų kelias: eiti su Socia
listų partija.—Slapukas.

nebuvo tobuli- 
gentkartėms. 

gentkartėms, o
Kaip

BU Paslaptysvės liekanas kovoti. Kiekviena 
gentkartė moka apsirūpinti ge
riau, negu buvusios gentkartės 
galėjusios butų ją aprūpinti. 
Nors kiekviena sekanti gent
kartė skolinasi šio ir to iš pra
eities gentkarčių, vienok pasi
renka tik sau tinkamus daly
kus, kartais, kurie skaitėsi 
prasčiausi arba menkiausi. Pa
tys svarbieji, patys gerieji mu
sų gadynės klausimai ir daly
kai ateityj gali būti menkos 
svarbos arba nereikalingi. Taip 
vadinamieji blaivininkai leidžia 
įstatymus ir už jų peržengimą 
baudžia žmones kalėjimu ir pi
nigais, kad pagerinus gyvenimą 
ateities gentkartėms. Jie su
tinka, kad dabartinė karta tu
rės išnykti arba būti išnaikin
ta, kol prohibicija galima bus į- 
kunyti. Gi Slapieji tobulina 
aparatus degtinės darymui, kad 
ateities gentkartės nesijuoktų 
iš musų primityvių fabrikų. 
O velniai žino, ar tos gentkar
tės norūs prohibicijos ar jos 
norės būti girtos.

Visokie patvarkymai ir įsta
tymai, visas pasiryžimas ir 
darbai turi būti kreipiami tik 
ton pusėn, kad patenkinti visu 
kuo gyvenančią gentkartę. Iš
sivaizduokite, kad mes palaiko
me įvairius senovės įstatymus, 
institucijas ir papročius tik to
dėl, kad neįžeisti arba bent pa
gerbti mirusią senovę; kitokių 
balabaikįų prisidirbkime atei
ties gentkarčių gerovei, ku
rios gal spiaus į tai,/ir girki- 
mės, kad mes esame išmintin
gi žmonės, šitokius pusgalvius 
ir kitų kankintojus reikėtų už
daryti j kalėjimą ir girdyti 
prasčiausiu munšainu. J

(Tęsinys)

1012 n= 10 padauginta iš 10 
dvylika kartų.

Kvadrilijonas = tūkstantis 
trilijonų = 1,000,000,000,000,- 
000 == 1015 = 10 padauginta 
iš 10 penkiolika kartų.

Kvintilijonas = tūkstantis 
kvadrilijonų, tai yra tas pat, 
kas 1,000,000,000,000,000,000 
1018 = 10 padidinta iš 10 aš* 
tuoniolika kartų.

Sekstilijonas = tūkstantis 
kvintilijonų = 1,000,000,000,- 
(XX),000,000,000 = 1021 = 1() 
padidinta iš 10 dvidešimt vieną 
kartą.

Septilijonas = tūkstantis sek- 
stilijonų, = tai yra tas pat, 
kas 1,000,000,000,000,(XX),(XXI,- 
000,000 1024 = 10 padidin
ta iš 10 dvidešimts keturis kar
tus.

Nuo Kristaus gimimo nepra
ėjo dar nė vieno bilijono se
kundžių. Šttti koks šių skait
menų dydis, palyginus su lai
ku. O palyginant erdvės plo
tį, štai jis koks: šviesos spin
dulys lekia kiekvieną sekundę 
greitumu 300,000 kilometrų 
(270 tukst. varstų). O per me
tus jis nulėks tiktai apie 10 tri
lijonų kilometrų. O ]>er tūkstan
tį metų — apie 10 kvadrilijo
nų kilometrų. Bet šviesa lekia 
ir lekia, ir neranda Pasauliuo
se nei galo, nei krašto.

Kokie tie Pasauliai, jeigu pa
sižiūrėti į juos, į visus iš to
lo? Mes, žmonės — labai esa
me maži, kad galėtumėm juos 
iš karto matyti. Tam tikslui 
štai dar kiek kartų mums rei
kėtų paaugti: 1,(XX),(XX),(H)O,- 
(X)0,000,00(),(X)0,0(X) = 1023 
t. y. 10 padaugint iš 10 dvide
šimt tris kartus — šimtą sek- 
stilijonų kartų. Reikia būti di
desniu ne tik už musų žemės 
rutulį, bet ir už visą matomą 
mums Pasaulį! Reikia pasida- 

: ryti milijoną milionų ir dar mi
lijoną milijonų kartų didesniu 
už musų Pasaulį!

Dabar dar klausimas: o ko
kie gi atrodytų mums tada Pa
sauliai? Jus gal manote, kad 
jie atrodytų mums )>ermatomais, 
ir kad matytųsi tarp • žvaigž
džių tarpai, dėka jų nepapras
tam didumui?. Visai nesimaty
tų. Panašiai, kaip nesimato iš 
tolo smiltelių, kuomet jos krū
voje. Taip pat nesimato kruo
pelių cukruje, arba gabalėly 
kreidos. Ret visgi ir smiltys, ir 
cukrus yra akyti,' skylėti. Ki
taip sakant, jeigu mes pasida- 
rytumėm daug -kartų didesni už 
Pasaulį, tai ir pats Pasaulis 
mums išrūdytų i^tisins, kietas. 
Juk ir dabar mums atrodo, ypač 
susikaupimai tolimųjų žvaigž
džių, susiliejusioms, be tarpų, 
net ir kieta medžiaga.

(Bus daugiau)

Apie pasaulio galą galima tik 
pagalvojus kai kurie spėjimai 
daryti, — suprantama, tiktai 
kuomet remsimės tokiais mok
slo daviniais ir atydžiai sek
sime, kas matosi ir kas pasiro
do dangaus skliautuose. Ant 
tokio pamato kai kurie mok
slo vyrai ir mano taip: Pasau
lis galų gale visas gali subirb
ti į dulkes ir atšalti.

Bet kiti mokslininkai pama
tuoja ir mano kitaip, jie ma
no, kad tokios mirties visam 
Pasauliui jokiu budu, ir kada 
nors negali būti. Juk tegu tik 
susikaupia šitos pačios dulkės 
kur nors į miglyną, ir tuojau 
šitas miglynas ims virsti žvaigž
de. Be to dar, sako šitie mok
slininkai, visas Pasaulis niekaip 
negali ir atšalti. Tiesa, kuomet 

(kokia nors žvaigžde aušta, tai 
reiškia: šilima iš jos išeina. Iš
eina, tai išeina, betgi visai ji 
nedingsta, šilimos bangos, kaip 
ir šviesos bangos, nežūsta: jos 
tik išsiskleidžia ir išlaksto po 
visus Pasaulius. Ir taip be ga
lo be krašto. Ir prieina galų 
gale dangaus miglynus, susi
kaupusias dulkes, panašias į 
ypatingas dujas. O kas darosi 
su dujomis kai jos įkaista? Tas 
pat, kas su garais garo kati
luose; garas skečiasi į visas 
puses. Tas pats, dedasi ir su 
visomis dangaus miglynų med
žiagomis, kurias pasiekia iš kur 
nors šilimos bangos. O dalelės, 

i priėmusius šitą šilimą palaiko 
ją savyje. Vienos įsibėgi dėka 
gautosios šilimos ir sergsti ją 
— imvidale didesnio greitumo. 
Kitos niekur nelekia, o tik pa
sitraukia. Bet kai tik šios dul
kelės sustandės, tai ir apsireikš 
šitoji šilima, kaip ir oro skel- 
tuve. Tokiu budu visi migly- 
nai lyg kad perima šilimą ir 
palaiko ją. IMiglynai, šilimos 
rinkėjai ir laikytojai.

žodžiu, štai kas darosi: vie
noj Pasaulio vietoj šilimos kie
kis mažėja (daromos išlaidos), 
o kitoj vietoj — daugėja (da
rosi įplaukos). Kiek šilimos 
vienoj vietoj išsiaikvojo, tiek 
pat kitoj vietoj padaugėjo. Ap- 
linkoratis aiškus. Mažėjimo nė
ra. Ir vienodai po visus Pasau-

Apie 20 metų atgal, kada aš 
da turėjau drąsos gyventi mė
lynųjų įstatymų Massachusetts 
laisvame steite, nė legislatura, 
nū darbininkai, nė bažnyčia, ne 
policija jau nedraudė važinėtis 
automobiliais, nors kapucinų 
Kazimieras lietuviams skelbda
vo, kad tai velnio išradimas. Iš 
tikrųjų, velniškas buvo tuomet 
užsiėmimas važinėtis automo- 
bilium: taisyti reikėjo netoli 
das dieną, kelionėj sugesdavo, 
garažų, rodos, nebuvo, neretai 
eksploduodavo ir sužeisdavo ar
ba užmušdavo pasažierius. Ka
dangi aš prie purvino darbo 
nebuvau pratęs ir jau pradėjęs 
buvau branginti savo gyvybę, 
tad nusprendžiau automobilio 
niekad nepirkti. Tečiaus šian
dien aš jų turiu kartais vieną, 
kartais du. Jie tapo taip pa
tobulinti, kad išrodo gražus, re
tai genda, bėga sparčiai, nie
kad neeksploduoja ir yra vie
tos prisodinti draugų, įsidėti 
maisto ir gėrimų. Jei ne auto
mobiliai, šiandien iš Kanados 
neįvežtų nė pusės tos degtinės, 
kiek Jungtinėms Valstijoms 
reikia politinio, religinio ir so- 
cialio judėjimo palaikymui,.jau 
nekalbant apie butlegerių ir 
valdininkų ekonominę gerovę.

Automobiliai 
Ii narni ateities 
narni ateities
gyvenančiai gen t kartui, 
milionai arklių, kurie buvo rei
kalingi kelios dešimtys metų 
atgal, išnyko, taip ir automo
biliai taps nereikalingi. Dabar 
jau skrajojimas orlaiviais yra 
pusėtinai saugus. Už 10, 15, o 
ypač už 20 metų orlaivių bus 
nemažiau kaip šiandien auto
mobilių ir jais lakioti bus sau- 
giau, negu pėsčiam vaikščioti. 

I Aš kol kas neturėjau laiko stu
dijuoti klausimo, ar tuomet 

į miestai pasiliks, ar visi taps 
sugriauti. Jeigu galima bus į 15 

■ minutų nulėkti 100 mylių ąr 
dauginių tuomet mokyklos, te
atrai, saliunai, dirbtuvės ir 
krautuvės galės rastis bile kur. 
Tuomet Chicagoj jau neplatins 
gatvių ir nemokės namų savi- 

' ninkams tūkstančių dolerių, o 
kvies Vokietijos karininkus su
daužyti visą miestą. Bet, kaip 
sakiau, į šį klausimą nesu tin
kamai įsigilinęs ir nesiimu 

I spręsti, nes jeigu įvyktų taip, 
laikraštis kaip man rodos, tai jau dabar 

namų savininkai parduotų juos 
ir “surpraiz parems” nebūtų 
galo.

Žmonės, kurie tobulino ark
lių veislę ateities gentkartėms, 
apsiriko. Arkliais šiandien va
žinėjasi tik skudurninkai, pie
niai ir kdiatas kitų, vienok ir 
jie greitai suras geresnę trans- 
portaciją. Neseni laikai (o Lie
tuvoj ir dabar) rūpestingai 
ateities apštalai taupė girias 
ateities gentkartėms, vienok 
medis darosi vis mažiau reika
lingas ir kurui ir statybai. Da
bar visokie ekonomistai ir pro
fesoriai ne retai gązdina pa
saulį, kad reikia tapyti anglį 
ir petrolėjų ateities gentkar
tėms, nes ką jos darysian
čios, kada mes perdaug suvar
tosime. Atsiranda net tokių, 
kurie gązdina, kad sausžemio 
gyvenimo vietai, kad maisto 
pristygsią. Kas gali pasakyti, 
kuomi žmonės ateityj maitin
sis ir ar jie mylės ant sausže
mio gyventi? Visokių stabų 
garbintojai, norėdami savo pu-

klausime ir 
vien tik sa- 

sumetimais:

Visų pirma todėl, 
“Drauge” tas raši- 
nėra nuoširdus, ir 
tikras darbininkų

Švedij’os elektifikacija
švedijoj labai prasiplatinęs 

elektros vartojimas. Iš bendro 
gyventojų skaičiaus, elektros 
energiją vartoja 68%. Daugiau,įsėn žmones patraukti, graudu- 
kaip pusė visų elektros varto
tojų yra ūkininkai. Elektros 
energija Švedijoj labai pigi: 
vienas kilovatas atsieina 0,04 
kronos arba Lietuvos pinigais 
skaitant, kokia 12—13 centų. 
O pav. Kaune už tiek pat elekt
ros mokama 1 litas 35 centai. 
Bendras Švedijoj pagaminamos 
elektros kiekis, paverstas fizine 
jėga, galėtų atlikti 1,328,000 
arklių darbą.

na ateities gentkartėmis: “ką 
ateities gentkartės pasakys ?” 
“Ar mes pasirūpiname ateities 
gentkartėmis?” “Ne sau, o 
ateities gentkartėms mes dir
bame”. žmonės, ’ kurie šithip 
kalba, yra apgavikui arba kvai
liai; kurie šitaip mano, yra 
kvailiai. Ateities gentkartės 
naudoja buvusių gentkarčių tik 
tą, kas da gera, daugelį daly
kų turi griauti ir prieš seno-

Naujas Guliveras
Anglas misijonierius Rūmas 

penkis kartaus ]>erėjo Afriką iš 
rytų į vakarus ligi Atlanto van
denyno ir atgal ligi Indijos 
okeano, paimdamas kelionių 
Afrikoje rekordą. Keliavo jis 
mažai žinomais arba visai neži
nomais civilizacijai kraštais 
dviračiu, ginkluotas vien... fo
tografijos aparatu. Jis taip pui
kiai mokėjo elgtis su laukiniais 
Afrikos gyventojais, kad tie ne 
tik jam nekenkė, bet dar žy
miai padėjo keliauti.

Ruadoje vidurinėje Afrikoje hus JV šilimą išsilyginti nega- 
Rumas ilgą laiką viešėjo pas b. Visuome.t bus taip: vienoj 
karalių Muziny, kuris yra di-.v^°j šilimos bus daugiau, ki- 
................................................... toj mažiau. Reiškia, šilima vi

sur ir visuomet čia pribus, čia 
vėl išeis. O tas yra Pasaulių 
gyvenimas. Bet visai ne mir
tis.

Taip samprotauja kai kurie 
mokslo vyrai ir, reikia many
ti, jų tiesa. Bet tegu sau 
da nors Pasaulis ir galėtų su
sidaužyti. Ir tegu sau galų 
le visos žvaigždės užgestų.
tai kuomet gi tas gali atsitik
ti? Tai tik per tokį didelį skai
čių metų, kurio niekaip ir 
išreikšk

Blogiausiu 
visgi nei jus, 
pragyvensime 
šauliai gyvena ir dar gyvens 
kur kas ilgiau. Reiškia, stip
riai jie padaryti, štai pasižiū
rėkit į šitas skaitlines, kad su
sivoktumėte apie pačius didžiuo
sius. v i ! į 1 Į" f

Tūkstantis tai yra tas pat, 
kas 10 0 paimtas 10 kartų. 
Tūkstantis žymina tokiu budu: 
103. Ir vadinasi dešimts tre
čiame laipsnyje.

Milijonas = tūkstantis 
stančių «= 1,600,000 = 
— 10 padauginta iš 10 
kartus (10 šeštame laipsnyje).

Bilijonas = tūkstantis mili
joną

10 padauginta iš 10 devy
nis kartus (10 devintame laip
snyje).

Trilijonas = tūkstantis bili
jonų

dėsnio kaip sieksnis ūgio ir val
do tokio pat didumo tautelę. 
Karalius Muzinas veido bruo
žais labai panašus į Egipto fa
raoną Sėti 1, todėl Rūmas spė
ja, kad tai per Abisiniją seno
vėje atvykę Egipto gyventojų 
ainiai. Jie dar slaptai žmones 
valgo.

Pabuvojęs pas milžinus, Rū
mas, kaip tos pasakos didviris 
Guliveras, pakliuvo pas nykštu
kus, gyvenančius taip pat vi
dur. Afrikoje, nepereinamuose 
miškuose. Tai visiškai pirmykš
čiai žmonės, beveik bezdžoniš- 
kais veidais ir pusiau apaugę 
plaukais Jie nedėvi jokių rūbų, 
bet gyvena pačių padarytose 
palapinėse. Jie labai geri me
džiotojai ir puikus šauliai iš 
lanko; medžiais laipioja ne blo
giau kaip beždžionės, šių nykš
tukų odos spalva tamsiai gelto
na. Gyvendami milžiniškų ato
grąžų miškų tankynėse ir nie
kad nematydami saulės, labai 
puikiai mato tamsoje. Rūmas 
atsivežė jų fotografiškų nuo
traukų. i | •

Tikras
—Aš užtikrintas, kad mano 

vaikai mano turtų nepraleis 
vėjais, — sako vienas pirklys.

—Nebūk toks tikras.
—Aš esu tikras.... '
—Tai ką gi tu padarysi ?
—Aš pats prašvilpsiu.

ka-

ga-
Bet

no

atsitikimu, 
nei aš tiek 
Pasaulyje.

bet
ne-
Pa-

tuk-
106 

šešis

1,000,000,000 = 100

1,000,000,000,000 rsr

TIK ką atėjo “Kultūros” 
Nr. 5. Galima gauti “Nau
jienose’*. Kaina 45c.

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.

:O
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

'♦a
Naujienų Piknikas
Sekmadieny, birželio 24-tą, 

lietuviu kermošius černausko 
darže—taip dauguma sako.

čia suvažiuos daugybė lietu
viu iš Chicagos, apielinkės 
miestelių, galės pasimatyti su 
savo draugais ir linksmai laiką 
praleisti, šiame piknike bus 
daug įvairių žaismių ir bus 
tam tikros dovanos teikiamos 
tiems, kurie geriausia pasižy
mės savo vikrumu: (a) vyrams 
lenktynės išbandymui greitu
mo; (b) lenktynės supančiotų; 
(c) lenktynės susitūpusių; vir
vės traukimas; užrištomis aki
mis turės nueiti į tam tikrą 
vietą ir atgal.

Juokų bus daugiau, negu 
cirke. Čia tik dalis tų žaismių. 
Pilnas sąrašas bus paskelbtas 
vėliaus. Bus žaismės visiems 
—vyrams, moterims, mergi
noms ir vaikams. Kontestas 
valgymo ice cream bus atlie
kama užrištomis akimis; kiek
vienas kontestantų turės šerti 
savo draugą; tai gal bus vie
nas juokingiausių kontestų.

Naujienų piknikai visada pa
lieka gerą įspūdį pas visus, ku
riu dalyvauja juose.

—Vienas iš rengėjų.

“DAILĖS MYLĖTOJUI” 
PASTEBĖJIMAS

Tamsta savo rašiny “Euro
piečiai ir musų ‘amerikontai, ”... 
visai bereikalo atsakinėji už 
“Chicagos Dzūką”. Nejaugi 
gavai “kyšį?” O gal “Chicagos 
Dzūkas” negramotnas?... 'Visai 
bereikalo pasitarnauji kitam 
asmeniui ir už jį kalbi. Aš su 
Tamsta nieko neturiu, kas bu
tų galima spaudon išvilkti. 
“Dailės Mylėtoją” aš pažįstu ir 
žinau, kad jis geras vyras, bet 
jeigu jis yra ir “Chicagos Dzū
kas”, tai jau yra ...negeras. Su 
tokiu žmogum negalima viešai 
kalbėti ir todėl lai bus amen.

Yra dvi patarlės:
1. —Vagie kepurė dega’..” 

Vagis čiupt už kepurės...
2. —Išlindo kaip yla iš mai

šo...
Na, ar ne? Tik satyros ne- 

suprantąs žmogus srali nesi
juokti. Vadinasi, lyg ir ‘“meš- 
kos pasitarnavimas”... Ukvei... 
Bum!... Jau tik sakau; “dzyvai 
ant dzyvų” su tais dzūkais bū
na.— A. Vanagaitis.

Prie “Pastebėjimo” paaiškini
mas

Aš žinau ne dvi, bet keletą 
patarlių, kurias galėčiau labai 
lengvai pritaikyti Tamstai; te- 
čiaus ne visi mes “kertame iš 
peties”, kai tenka susiginčyti 
spaudoje.

Man rodosi, niekas negali už
drausti korespondentams slapy
vardį naudoti; matote, aš žmo
gus be pretenzijų, garbės ne
trokštu, todėl ir savo pavardės 
tokiuose atsitikimuose neskel
biu.

Sakote, mane pažįstate. Aš 
visgi negaliu tikėtai, nes, jeigu 
pažintumėt, tai tokių “švelnių” 
pastabų nedarytume!. Minėta
me straipsnyje aš Tamstos kaip 
asmens, kaip žmogaus kasdien 
niniame gyvenime, neliečiau; 
kalbėjau apie artistą Vanagai
tį ir jo kurinius, apie kuriuos 
išreiškiau savo nuomonę. Ir 
manau, kad turėjau ir turiu 
teisės pasakyti, kas man išro
dė juose gero ar prastesnio ir 
kodėl, nes viešas artisto pasi
rodymas jo darbo srityje yra, 
tarpe kita ko, kaip ir pasirody
mas prieš publikos teismą.

Tamstai dar nepatinka mano 
slapyvardis... ištiesi! gaila.

Dailės Mylėtojas.

Garsinkites Naujienose

Baigė Chicagos uni
versitetą

P-lė Frances Sadauskaitė
Ji baigė šiemet kursą Chi

cagos universitete ir gavo di
plomą su Bachelor of Arta 
laipsniu. Jos specialumas yra 
— graikų ir lotynų kalbos.

P-lė Sadauskaite ateity iš 
pradžios mano mokytojauti,’ o 
toliau tikisi dar mokintis, dar 
siekto daugiau mokslo žini
jos.

Keikia pasakyti, kad p-lė 
Sadauskaitė yra viena gabiau
sių ir rimčiausių čiagimių lie
tuvaičių, atydžiai tėmijanti lie
tuvių gyvenimą ir darbuotę; 
kiek laikas pašlija, ji taip 
pat darbuojasi lietuvių tarpe. 
P-lė Sadauskaitė buvo ilgoką 
laiką redaktorius moksleivių 
lapo “Naujienose” — The 
Students’ Corner; atsisakė tas 
pareigas eiti šių metų mokslo 
sezonui baigiantis, kai susi
krovė ypatingai daug mokyk
los darbo.

P-lė Sadauskaitė turi dar se
serį Lucy, kuri yra baigusi 
Lindblom aukštesniąją moky
klą ir jau porą metų lanko 
North VVestern universiteto 
vakarinius kursus.
Lietuviai ir lietuvaitės (bai
gusieji Chicagos universitetą

P-lė Helen Byanskas — auk
lėjimo (education) skyrių; bai
gė kursą su garbės ženklais.

Beatriče L. Witko\vsky — 
dailės (art) skyrių; Witkow- 
sky — tokia pavarde yra ir 
lietuvių ir lenkų.

Frances Helen Sadoxvskas 
(p-lė Sadauskaitė, kurios pa
veikslą matote aukščiau).

J. Eugenia Janush, gavo fi-
losofijos bačelorio liiipsinį.

(Jaru Antie Kutkowski, ga
vo filosofijos bačelorio laips
nį; tokia pavardinti esama ir 
lenkų ir lietuvių, taigi ji ga
li būti ir ne lietuvaitė.

Auna Helen Alexa, gavo 
mokslų bečelorio (B. C.) laip
snį; pavardė rodosi esanti lie
tuvaitės.

Bobert Anthoijy Brazda, ga
vo mokslų bečelorio (B. C.) 
laipsnį; pavardė išrodo esan
ti lietuvio.

Chicagos universitetas išda
lino diplomus antradienyje, 
birželio 12 dieną.
Baigė Illinois universitetą lie

tuviai ir (lietuvaitės
Jonas Vytautas Kurtinaitis; 

A A
Pranciška Vaičiuliene 

po tėvais Beržanskaitė
Persiskyrė su šiuo pasauliu pirmandienyj, birželio 18 dienu, 3 

valandą ryto, 1928 m., sulaukus 45 metų amžiaus, gimus Lietuvoj, 
Rekiečių kaimas, Viekšnių parapijos, Mažeikių apskričio. Paliko 
dideliame nubudime gimines Uršulę ir Juozapą Luuripus Mortą ir 
Augustiną Stankauskus, Stanislovą ir Joną Skabeikius, Liudviką ir 
Oną Nemanius, o Lietuvos dvi seseris, Magdaleną ir Oną ir vieną 
švogerj. Kūnas pašarvotas, randasi 4601 So. Paulina St. Laidotu
vėmis rūpinasi Uršulė ir Juozapas Laurinai.
, Laidotuvės įvyks ketverge, birželio 21 d., 8 vai. ryto iš namų 
į Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš ten bus nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Pranciškos Vaičiulienės giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutini patarnavimą ir atsisveikinmą.

Nuludę liekame
GIMINĖS.

Laidotuvėse patarnauja graborius I. J. Zolp, Tel. Boulevard 5203

elektros • inžiinieryfstū; baigė 
mokyklą su pagirimais ir gar
bės ženklais.

Edward Walter Waish\vi- 
las; baigė kursą abelnos in- 
žinierystčs (General Engi neor
ius). 1 >

Bernice Joseph Gronski, bai
gė komercijos kursą (Aocount- 
ancy).

Marcelin Martinu Stulgins
kis, baigė kursą Kitarai Arts 
and (Sciences kolegijoje.

Surašo vardų ir pavardžių 
baigusiųjų šiemet Illinois uni
versitetą yra tokių, kurias ga
li nešioti ir kitataučiai; tokios 
pavardės čia neminėtos.
Ix>yolo8 universitetą baigė šie 

lietuviai ir lietuvaitės
John Joseph Simonaitis — 

medicinos kursą.
J. Petej Ashmenckas — me

dicinos skyrių.
Alexai>der Tumavsky, bai

gė medicinos kursą; tokia pa- 
vardimi esama ir lietuvių ir 
lenkų, taigi negaliu tikrai pa
sakyti, ar jis yra lietuvis.

Ella Helen Valentu, baigė 
medicinos skyrių; sulyg pavar- 
dimi rodosi lietuvaitė.

Frank Zignuind Sidorovvicz, 
baigė medicinos skyrių; tokia 
pavarde esama ir lietuvių ir 
lenkų.

Theodore Daniel Lucas, bai
gė komercijos kursą; veikiau
sia lietuvis, bet esama dauge
lio ir svetimtaučių, nešiojan
čių tokią pavardę.

Diplomas keturių metų me
dicinos kurso gavo:

Natalie Ashmenckas, Char
les Kasimir Buczynski, Joseph 
Francis Sokolowski, Leslie 

Daniel Urban, George Augus- 
tin VValtrakis, Francis Louis 
Wiza (gal būt lietuvis), Eu
gene Grahowski (gal būt lie
tuvis). •

Alexander Tarnavsky ir John 
Peter Ashmenckas pasižymgjo 
kaip ypatingai geri mokiniai.

A. Thomas Pauloski gavo 
laiptinį Bachelor of Arts. . *•

North Western University
Sylvia Virginia Radosta — 

B. C.
Paul »M. Adomaitis, advoka

tūra.
Edward Thomas Manis, den- 

t isterija.

Sugrįžo iš Lietuvos
Šiomis dienomis sugrįžo iš 

Lietuvos -p-le Viktorija Vili
maitė, 4656 Malden St., Chica- 
fifO.

P-lė Vilimaitė buvo išvykusi 
Lietuvon pernai su ‘‘Naujienų” 
ekskursija. Sugrįžo Chicagon' 
šiomis dienomis. Taigi Lietuvo
je svečiavosi visus metus laiko.

Lietuvoje gyventi jai patikę 
labai. Smagu, jauku, žmonės 
malonus, nuoširdus, jaifnimas 
linksmas, smagus; ruošia ba
lius, gegužines, vaidinimus; 
ūkininkai gyvenantys ne pras
tai; lankyti pradines mokyklas 
turi visi kūdikiai; mokyklų 
daug.

P-lė Vilimaitė atvyko Ame
rikon dar jaunutė būdama. Pa
eina ji nuo Kupiškio. Taigi su
grįžusi Lietuvon ji viešėjo Ku- 

piškyj pas tetą, bet turėjo gi
minių kitose vietose, tat ir juos 
aplankydavo. Atlankydavo Pa
nevėžį, Kauną ir kitus miestus.

—Rep.

$50.00 betas dėl oro
Jurgis Srebalius ir Pranas 

Barstitis sudėjo betą ir $50.00 
pas Naujienų Pikniko rengimo 
Komitetą, dėl oro. Vienas sa
ko, kad ateinantį sekmadienį 
bus giedra, o kitas— kad ūka
nota. Katras iš jųdviejų lai
mūs sunku dar pasakyti; bet 
nežiūrint katras laimėtų, jiedu 
rengiasi sukviesti piknikan po 
būrį savo draugų ir savo lai
mikiu pasidalyti.

PRANEŠIMAI
NAUJIENŲ PIKNIKO DARBI

NINKAMS
Žemiau telpa sąrašas asmenų, ku

rie dirbs Naujienų Piknike. Visi 
čionai įvardyti asmens, malonėkite 
pribūti nevėliaus 10 vai. ryte, birže
lio 24 d., Černausko daržan.

G. Belevičia
V. Čepelis 
J. Radžiūnas 
R. Shaikus 
J. Valiulis
V. žile
P. švelnis
W. Paukštis
A. Narbutas 
J. Vilis
V. Briedis 
V. Mišeika 
Ch. Navickas 
J. Kaulinas 
J. Subačius 
J. Janušaitis 
J. Jokubauskas 
P. Miller 
P. Indrele
A. Naikelis
B. Nemajuška

• Antanina Vilione
, Mrs. Skurkienė

C. Rypkevičienė
V. Dargis
V. šmotelienč 
Ona Juršienė 
Ona Dargienė 
V. Maukus 
V. Galskis 
Kriščiūnas 
Degutis 
Pačkauskas 
Skinkis 
Juršis
J. Bachunas
X. Shaikus

Humboldt Park Lietuvių Pol. Kliu- 
bo pusmetinis susirinkimas įvyks 
ketvirtadienyj, 21 dieną birželio, 1928 
m. at Humboldt Maccabee Temple, 
1G21 N. California Avė., Chicago, III. 
2ros lubos, 7:30 vai. vakare. Turim 
svarbių reikalų.

Sekr. A. Walskis.

A t A
ANTANAS ŽLIBINĄS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 17 dieną, 12:00 valan
dą dieną, 1928 m., sulaukęs 42 
metų amžiaus, gimęs Kungių 
kaime, Rietavo# nar., Telšių ap
skričio. Amerikoj išgyveno 
21 metus. Paliko dideliame 
nuliudime gimines. Kūnas pa
šarvotas, randasi 1911 Canal- 
port Avo.

Laidotuves jvyks ketverge, 
birželio 21 dieną, 1 vai. po pie
tų iš graboriaus Sklido koply
čios bus nulydėtas į Tautiškas 
kapines.

Visi A. A. Ant. Žlibino gimi
nes, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvau
ti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutini patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nubudę liekame, 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauju gra
borius Skudas.

A
ANTANAS JAKUBONIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 17 dieną, 3:30 valandą 
ryto, 1928 m., sulaukęs 42 Me
tų amžiaus, gimęs Batakių 
miestelyj, Tauragės apskričio. 
Amerikoj išgyveno 18 metų. 
Paliko dideliame nubudime 
brolius: Joną, Mikolą ir Petrą, 
brolienės, Jievą ir Uršulę. Lie
tuvoj motiną Agniešką ir sese
rį Magdaleną. Kūnas pašar
votas, randasi 4121 S. Šacra- 
mento Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
birželio 21 dieną, 8:30 vai. ry
to iš namų į Nekalto Prasidė
jimo P. Š. parapijos bažnyčią, 
kuriojo atsibus gėduingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Antano Jakubo- 
nio gimines, draugai ir pažįs
ta inį 'esat 'nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti i laidbtuVese ir su
teikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Broliai ir Brolienės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Butkus.

I,eb. G. D. L. K. Vitauto ant Brld- 
geporto laikys savo susirinkimą se- 
reJoj, birželio 20 dieną, 7:30 vai. vak. 
ChicaKos Lietuvių Auditorijuni, 3133 
S. Halsted St. Visi nariai teiksi
tės laiku pribūti, nes randas daug 
svarbių reikalų aptarti.

V. Kacevičin.

Graooriai

S. D. LACH AVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Ualzamuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

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

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

3307 Aubum Avė.
CHICAGO, 1LL.

J, F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
st^s.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 8. Halsted St 
Tel. Victory 4088

Lietuves Akušeres 1

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas. 31-mos gatves

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

Phono Victory 4L)!>2 
MRS. A. JARUSH-KAUSHILIjAS

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Viršui Universal 
State Bank

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

Akių Gydytojai
Jei abejoji apie savo ūkis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487 
4649 South Ashland Avenue 

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

25 Metu Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

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

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

landų. Room. 8.
Phone Canal 0523

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

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.

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. Specialu atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

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 

DR. ITKARALiuŠ 
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street
Tel. Boulevard 2161 

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

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868
CHICAGO, ILK

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue
Telefonas Boulevard 7820 

Res., 6641 South Albany Avenue
TeL Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

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

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

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare
Res. 3201 South VVallace 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 Arenae
Phone Prospect 6659

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicatro. 111.

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenne

Ant Zaleskio Aptiekoa 
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. Brunawick 4983

Namų telefonas Brunswick 1597
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Telephone hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH 

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

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

CHICAGO

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

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

Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615 

DR. P. M. ŽILVITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

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 6353

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. \Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Ch iru r ras
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

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

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

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

1145 Milnaukee 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 egzam i nacija. Be skausmo
ištraukimas

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

Tel. Cicero 49

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Nakti So> Shore 2238, Blvd. 6488

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Ave^ 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų Ugų 
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

i

Advokatai

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais *
3241 South Halsted St.

Tel. Victory 0562
7—9 vai. vak. apart Panedelio ir l^etriyčios

JOHN B. BORDEN 
(John Ragdžiunaa Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 West Adams St. Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Republic 9690

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St. 

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

Nedėlioj nuo 11 rvto iki 1 v. p. p.

K JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St. 
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu

A. A. SLAKŠ” 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel.: liyde Park 8895

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto
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Padaužų Respubli 
koj įvyko revo

liucija
Apkaltino Tautos Vadą dėl 

veiklumo ir nuvertė
ne-

Besiartinant Naujienų pikni
kui prasidėjo visokių žmonių 
judėjimas ir didelis nuotaikos 
išsipūtimas: visi rengiasi kaip 
į kokius atpuskus. Bet Tautos 
Vadas miega. Kaip tik tuo lai
ku, kai Tautos Vadas miegojo, 
susirinko m misterių kabinetas 
su teisėtuoju Prezidentu prie
šakyje ir padarė konkordatą su 
Naujienų Pikniko Komisija. 
Konkordatas pasirašytas ir toj 
pačioj minutėj įėjo į galią. Po 
to susirinkimas išsiskirstė, o 
Tautos vadas paliko bemiegan
tis savo vietoje.

Kodėl tas įvyko?
Nepasitenkinimas Tautos Va

do akcija, kaip teko girdėti, 
ėjo nuo senų laikų. Buvo ne- 
upsakomo reikalo duoti konsti
tucijai naujų amendmentų — 
bet kaip duoti? Amunicijos 
sandėliai išsisėmė iki dugno; 
armija dar labiau ėmė šlubuo
ti; piliečiuose kilo baisus nery- 
mas; minių protestas veržėsi 
be pertraukos — žodžiu, visa 
respublika pradėjo irti ir tru
pėti. Tada atkuto energija 
buvusio kadaise galingo Prezi
dento asmenyje ir šis kai tig
ras šoko ir padarė tvarką, kaip 
augščiaus minėta.

Naujienų piknike Padaužų 
ministeriai priims savo darbuo
tės programą, ir po to, kaip 
sako Prezidentas, prasidės ak
cija. —Special Ko.

Art. J. Olšauskas 
atvyko

Birželio 18 atvyko iš Detroito 
art. J. Olšauskas. Ji parsikvie
tė “Margučio” redaktorius p. 
Vanagaitis įdainuoti rekordą į 
Okeh Co. Šią savaitę Chicago- 
je bus padaryta apie 10 naujų 
rekordų. Bus solo, duetų ir 
trio. Prie jų prisideda ir dain. 
K. Kriaučiūnas. Visi rekordai 
bus Vanagaičio dainos ir juokai.

Art. J. Olšauskas viešės pas 
J. Bačiuną Tabor Karmoje ne- 
kurį laiką po

P-lė Vict. 
ir pajuokaus 
Vanagaičiu.

įdainavimo.
Volte raitė, rodos, 

rekorduose su

[CLASSIFIED APS
Educational

Mokyklos

GREITAI IR PIGIAI 
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
Eimatikos, sintaksės, aritmetikos, 

ygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo Šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradin) mokslą į devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įtpjo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo šakose 
apsišvletą.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. Olekas, Mokytojas 
8106 S*. Halsted St., Chicago, I1L

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMATO 

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

• SCHOOL 
2040-42 Washlngton Blvd.

Miscellaneous
įvairus

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

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

Miscellaneous
Įvairus

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

2553 W. Madison St.

Business Service
_______ Biznio Patarnaviinas_______

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

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

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

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
MR. PARIS

Miscellaneous for Šalę
Įvairus Pardavimai

PARDAVIMUI tikri “German Po- 
lice puppies” dviejų mėnesių seni. 
1443 N. Paulina Št. Tel. Armitage 
6411.

Business Service 
Biznio JPaUrnayimaa 

$10 įmokėti 
24 mėnesiai išmo

kėjimui 
karų mūrinis garažas, 

Cementiniu 
sienos plytų su cementu,

Pabudavosim 2 flatų 
arba bungalovv ant 

jūsų loto
Mes pastatysime jums Chicagoj 

arba priemiestyj ant jūsų loto bile 
kokios rųšies bungalow arba flali- 

> nj namą. 
MOKĖTI. 

bungalow 
kambarių, 
kate bus i 
kiekvieną 
insullation.” 
dėl dykai apskaitliavįmų ir planų.

Ofisai Chicagoj ir priemiesčiuose, 
atdari vakarais ir nedėliomis.

TRIANGLE 3299

NEREIKTA NIEKO 
5 arba 6 kambarių 

arba gražų 2 flatų, 5-6 
Rendą. kurią labar mo- 

užtektina dėl išmokėjimu 
mėnesį. “Multi-celleu 

Atsišaukite bile kada

pilnai 
pamatu, 
vanduo, 

VI- 
Mes taip- 
garadžius,

2 I 
įrengtas, $650. 
i ... 
šviesos ir vandens nubėgimns. 
sas materiolas naujas, 
gi budavojam medinius 
porčius, viškus, ir cementinius skie
pus.

Acorn Construction Co. 
2230 N. Sawyer Avė.

Albany 6209 
Dept. 8

Financial
Finansai-Paskolos

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

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant 

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

vakaras

Vardas
Adresas 
Telefonas

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

J. J. SHAKENMAER, 
949 MILWAUKEE AVĖ., 

BRUNSW1CK 7397.

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imame legali nuošim- 
H. Pinigus gausite Į 12 balandų. 
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Ava,

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. UMal
kom malevą, popierą, stiklus ir t. t 

3149 So. Halsted St
Phone Victory 7261

J. S. RAMANCIONIS, Sar.

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

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

Cementinis Darbas
Visokios rųšies. 

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

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

ia-

10% PIGIAU UŽ VISA DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

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

SKOLŲ IšKOLEKTAVIMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL CLAIMS 
SERVICE BUREAU

Room 301 
163 W. Washington 

Main 4020

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

Mes atgausime juos per 
“garnishnient” teismą. Įsteig
ta 1912 — 16 metų 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, Sa- 
lytakiai, stqgų dengėjai, malevotojai, 
Stanton Construction Co., 6347 So. 
Westem av.: Hemock 2636, or 3528 
Lincon av.: Buckingham 7518 or 184 
N. LaSalle: Randolph 1187.

ACORN BOILED REPAIR CO.

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

4435 S. Union Avė.
Yards 3883.

NIEKO NEREIK ĮMOKĖTI — 24 
MNESIAI IŠMOKĖJIMUI

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

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

Paskolos suteikiama 
j vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
1NVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716
MES darome 1, 2 ir 3 morgičius. 

Eighteenth Bonu & Mortgage Co. 
1618 W. 18th St. 

I. F. Dankowski, pres.
C. T. Dankovvski, ižd.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi | 24 . 

< valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės pas 
M. J. KIRAS, 
83S5 So. Halsted St

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES darome 2 morgičius ant 

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

WINT0N AND NARTEN 
6829 S. Halsted St.

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi
čius.

JUSTIN MACKIEWICH
2342 So. Leavitt St.

Phone Canal 1678

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

S. OSGOOD,
2281 West Division St. “upstalrs” 

Tel. Armitage 1199

Ar Jum Reikalingi
\ Pinigai?

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

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St

Financial

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

CENTRAL FINANCE CO. 
Room 514, 

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

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisal

TURIU parduoti iš priežasties 
apleidimo miesto savo gražius 4 
kainb. rakandus, sykiu ar dalimis. 
2805 N. Kedzie Avė.

BE KOMISO 
Mažos Paskolos 

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

1647 W. 47 St.

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

F. J. STEWART
Vincennes 0816 

arba saukite
8234 Rhodes Avė.

Personai
Asmenų Ieško

VELTUI
Patęstai, Vaizboženkliai, Copy- 

vrrights. Rašyk šiandie. Patentų 
reikalai! kreipiatės prie manąs 
pilnu užsitikėjimu. Teisingas 
Greitas patarnavimas

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

2890 W. Chicago Avė.

Chicago, BL

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

au 
k

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 
didelės svarbos kiekvienam, kas turi 
noro pasiekti ko nors geresnio. Čia 
jus pasieksit, ir tuo pačiu laiku jums 
J'ra proga dirbti praktiškai atstovau- 
ant Chevrolet, Amerikos labiausia 

perkamą karą.
Ateik ir atsinešk šį skelbimą! 
CHEVROLET DEALERS ASS.

Room 301 Gossard Bldg. 
108 E. Ohio St.

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

REIKIA patyrusių shearmenų j ge
ležies atkarpų jardą. Darbas dieno
mis ir naktimis. Rubin Metai & Iron 
Works, 1900 Caroll Avė.

REIKALINGAS nevedęs janito- 
rius, turi būt uniii.stas. Mokestis, 
valgis ir guolis. 1257 S. Sawyer Avė. 
22 augštas.

$25 ALGOS IR KOMISAS
Darbas ne krautuvėj. Pardavinė

ti visf>j šalyj žinomus elektros įren
gimus. Vyrai kurie tiks gali įsi- 
dirb'ti j krautuvės vedėjus. Mes iš- 
mokinsim vyrus kurie gerai išrodo 
ir turi gerus liudymus.

Atsišaukit j krautuvę,
3236 So. Halsted St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REI KALINGA jauna mergaitė ar
ba moteris prie 2 mažų vaikų dabo
jimo. Valgis ir guolis ir mokestis. 
1867 S. A vers Avė. prie 19 St.

REIKIA 5 patyrusių moterų sor
tavimui skudurų. Didžiausia alga. H. 
Dray, 1447 Blue Island Avė.

REIKIA moterų sortavimui skudu
rų, A. Beskin, 1037 Funk St.

REIKIA patyrusių moterų sorta
vimui minkštų vilnų ir skudurų. P. 
Goldman & Son, 2100 S. Loomis St.

REIKIA patyrusių moterų sorta- 
viinui knygų ir skudurų. Ttiktai pa
tyrusios lai atsišaukia. Central Paper 
Stock Co., 2426 N. Robey St.

REIKALINGA mergina dirbti j 
valgyklą, turi būti švari, inteligentė 
ir patyrusi patarnautoja. Darbas 
ant visados, 1312 So. Cicero Avė.

For Rent
TURIU 4 kambarių puikų moder

nišką flatą, noriu priimti ‘ gyventi 
vedusią porą arba 2 merginas. 4427 
S. Mozart St. Tel. Virginia 1220.

Furnished Rooms

RENDAI kambarys vienam vyrui 
su valgiu arba be valgio. 1 fl. 3312 
So. Union Avė.

Musical Instrumento
Muzikos Instrumentai

TURIU paaukoti savo grojiklį 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 roleliais. Jei 
norite, išmokėjimais. 6512 South 
Halsted St.

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

Exchange-~Mainai
KĄ TURITE MAINYMUI?

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

A. GRIGAS
8114 So. Halsted Street

Tel. Victory 4898

Real Estate For Sale 
Nainai-žemžį Pardavimui , 
DIDELIS BARGENAS

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

SULLIVAN AND CASEY
7221 S. Halsted St.

Triangle 1606
Farms For Sale

Ūkiai Pardavimui
FARMOS, virš 100 akrų, skersai 

kelio ....................
lio.

BISKĮ VARTOTI
pulkim mohair seklyčios setas $(13.50 
Frieze seklyčios setas ...............- $87.50
Gražus walnut niiegrulmto setas $55.50
4 ėrnotų walnut mierruimio

$88.60 
j 
$44.50
$58.50 
$22.60 
$34.60 

$8.60

$350
$4OO
$250
$500

Rrtaa ______________________ ____
$550 Puikus walnut valdomo kambario

aotna ...........................................  f
$160 Gražus vnlnus valgomo kamba-

bario acta* ....... _................................. . !
$76, 0x12 Wilton kaurai ......  !
$125, 0x12 stori Wilton kaurai------ !
$26, 6 ėtnotų pusryčiams setas

Available Fireproof Storage
7728-32 Stony Island Avė

Atdaca kasdio iki 10 riti, vakare.
Nedalioj iki e.

, v II O avv uniLf, 
nuo 83,000,000 lenktynių ke- 
Specialė kaina, $1,050 už akrą. 
ARLINGTON HEIGHTS 

REALTY CO.
Artlington Heights, III. 

Tel. 310

$5 ĮMOKĖJUS, KITUS I
5 METUS

Statom mūrinius ir medinius na
mus, garažus, porčius, pakeliam na
mus, pertaisom, remontuojam, Įde- 
dam cementines grindis, šalytakius, 
dengtam stogus, malevojam, pleiste- 
riuojam, dedam plumbingą, visas dar
bas

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.

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

18 SANDELIO IŠPARDAVIMAS NAUJŲ 
IR SENU RAKANDU

$30,000 vertfiH naujų rakandų ir kaurų 
turi būt iAparduota labai pigiai 

4 kambarių, verti $1000 ......................
4 kambarių, verti $2000 ......................
$2000 Mnhair Frieze neklystos setas .... 
$450 Frieze seklyčios setas .................
$150 rieAutinis valgomo kamb. setas 
$1H5 5 Arnotų walnut miegruimio setas Coxwell kreidai, kaurai visokios rųAios.

b Arnotų pusryčiams st-tas ..... ,_____
Klauskit Mr, l’armel 
COLLINS STORAGE 

6114 Madison St.
Atdara vakarais iki 9, nedalioj Iki

$205
$475 

$80 
$145 

$65 
$88
$10

&

BANKRUTO STARAS NAUJAS 
IR VARTOTAS

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

PARMOUNT STORAGE, 
7301 Greenwood Av. Dorchester 1800

BARGENAS. Pardavimui 3 Na
tional Cash registeriai, Cremona 
elektrikinis pianas, 3 pool stalai, 
steam stalas, soda fountain, 2 sal- 
dainėms keisai, cigarų ir cigaretų 
counter’is, 100 pėdų lentynų.

2101 Broadway
Indiana Harbor, Ind.

APLEIDŽIU MIESTĄ. Bargenas 
ice box, pianas, $25. Valgymui sta
las, 6 krėslai, dreseris, siuvimui ma
šina, 3727 W. 65 St. Republic 5478.

Sewing Machines
Siuvamos Mašinos

1000 SIUVAMŲ MAŠINŲ ATIDUO
DAMA JŪSŲ PASIŪLYTA KAINA 

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

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

Autoihobiles
BIRŽELIO BARGENAI

50 karų pasirinkimui, visi rąrantuotl. 
Cadillac’ai, Buick'al, Nash'al, Hudson’ai. 
Essox'ai, Chevrolet'ai ir daugelis kitu, la
bai pigiomis kainomis. Matykit p. Lapai
ti. Mgr. McDERMOTT MOTOR SALES, 
7186 So. Halsted St., Triangle 9380

NAUJI STUDEBAKER
Naujas Studebaker Dictator Six, 

4 durų Sedan, pilnai įrengtas su 
spare tire, bumperiais ir kitais vi
sais įrengimais ir atveštas prie du
rų — kaina tiktai $1,845. Reiškia 
Studebaker yra net $100 pigesnis už 
Buick. Commander Sedan pilnai 
įrengtas kainuoja $1,670. Lietuviai 
kurie norite pirkti naujį karą arba 
mainyti seną į nauji — telefonuo- 
kite arba asmeniškai atsilankykite į

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

D. KURAITIS ir A. KASIULIS 
Savininkai

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI mūrinis namas, 3 
aukštų, yra 5 flatai ir Storas. Galit 
pirkti namą su saliunu arba vieną 
saliuną, 2335 S. Leavitt St.

PARSIDUODA 20 kambarių 
Roominphouse pigiai už cash, arba 
ant mainymo, ką jus turit. 733 N. 
La Šalie St. Tel. Delaware 1282.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, su namu. 2519 W. 43rd St.

PARSIDUODA bučernė ir restau- 
ranas, pigiai, pardavimo priežastį 
patirsit ant vietos, 1705 S. Canal St.

ARTI TEATRO. Parduosiu saldai
nių, grosernę ir delicattessen krau
tuvę. Greitam pardavimui. Savinin
kas išvažiuoja Lietuvon. Nebrangiai. 
5346 Wentworth Avė.

MICHIGAN VALSTIJOJ 
TIKRAS BARGENAS

100 akrų farma, javų auginimo, 
pienininkystės, 6 kambarių stuba, 
akmeniniu pamatu, “carbide” švie
sos, yra paukštininkas, komams 
sandelis, kiaulininkas, bamė, šilo, 16 
alfalfos,: 12 akrų avižų, 45 akrai 
kornų, 4 akrai bulvių, 2 akrai agur
kų, 6 akrai daržovėms, 17 akrų miš
ko ir ganyklos, per kampą farmos 
bėga upė, 5 mylios j vakarus nuo 
Diamond ežero, 6 mylios j rytus nuo 
Niles, Mich., 18 mylių iki South 
Bend, Ind. Kaina su šlaku ir pa
dargais, $12,500.

STEPHEN SIROVICA,
2911 E. 97th 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., Wilmette 

Phone 364

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

749 Broadway.
GARY, INDIANA

Real Estate For Sale
Namai-žemi Pardavimui

BARGENAS
Mūrinis namas, 

niu, 5 flatų po 4 ruimus; 
lotas, 2 karų garažas, namas 
ram stovyj. kaina tik $11,000.

Atsišaukit
832 W. 33 St.

Tel. Yards 5165

su groserio biz- 
tuščias 

ge-

ŽIŪRĖK. — 2 flatų mūrinį namą 
mainysiu į medinį namą su suliunu. 
5626 S. Western Avė? Telefonas 
Republic 0120.

Greitas ir Teisingas 
Patarnavimas
norit pirkt arba mainyt, na- 

biznius, 
taipgi

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

IŠSIMAINO 2jų flatų medinis 
mas po 6 kambarius, mainysiu 
bučernės. ,

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

IŠSIMAINO bizniavas namas, Sto
ras su 2 flatais ir 2 karų muro ga
ražu, mainysiu ant bungalow.

Su virš minėtais reikalais kreipki
tės pas

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 5107 
DAR NIEKAD NEBUVO

biz-

na- 
ant

na-

tokių pasiūlymų kaip šis. Lengviau
siomis išlygomis galite nusipirkti 
vieną iš dešimties, dviejų augštų 
namą, kurių trustee yra Central 
Manufacturing District Bank & 
Trust Co. Visi namai nauji, pui
kus .ir drūti, kaina tik $12,650, 
vė cementuota ir išmokėta.

štai kaip lengva nupirkti.
1. Gali įmokėti taip mažai 

$250.00.
2. Gali įmokėti Lietuviškais Bonais 

pilną vertę.
3. Gali įmokėti išmokėtu lotu.
4. Balansą išmokėsi mokėdamas 

po $65.00 j mėnesj ir nieko dau
ginus.

Pasimatyk greitai

ED. W. RAKS 
BAKŠEVIČIUS

4392 Archer Avė.
Tel. Virginia 0055

gat-

kaip

NAUJAS 6 kambarių bungalow, 
octągon frontu, karštu vandeniu šil
domas, įmūrytas plumbingas, stik
liniai užpakaliniai porčiai, labai mo
derniškai įrengtas, randasi netoli 
Marųuette Parkoj prie lietuvių mo
kyklos ir bažnyčios. šį 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

garantu oats.
AJAX CONSTR. CO.

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

4034 Archer Avė.
Lafayette 6719

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

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

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

Šaukit savininką.
Fairfax 9100

KLAUSYKIT1
Kam jus bereikalo mokat 

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

pui- 
su

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

Arba rašykit.
Kuponas

CARLSON CONSTRUCTION 
COMPANY

10826 S. Talman Avė.
Beverly 9407

Vardas .....................................
Adresąs

Telefonas

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

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

Modemiški naujos mados. 
Budavotojas FRANK LYNN, 

5944 N. Rockwell St. Edgewater 1930

Mes 
Mūrinis 
Mūrinis 
Mūrinis 
Mūrinis

PARDAVIMUI 
bungalow, karštu vandeniu šildoma, 
2 karų garadžius. 7 
tas, reikia $5000 cash. 
tai $10,000.

Savininkas
6343 So. Mozart St

6 ruimų muro

Puikus beizman- 
Kaina tik-

BUNGALOWS
Mes dar turime labai gerai pasta

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

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

Kampas Halsted — 2nd floor 
arba telefonuokit Mohawk 8395

$250 įmokėti — $50 į mėnesį, 
Geriausis bargenas Chicagoj. Jie 
parsiduoda greit, nelaukite, klauski
te Pono Traub. 5 kambarių moder
niški bungalovv, prie cementuotų 
gatvių.

i. CIMAGLIO CO. Home Builders 
7168 and 7039 W. Grand Avė.

_L_ -----  _ ,— i
REIKIA senų namų, lotų arba 

farmų, mainyti j Chicagos praper- 
tes. Dabar gera proga gauti 
namą ir geroj vietoj.

Kreipkitės prie
WALTER J. PAUL 

6601 S. Western 
8236 W. 55th St

Republlc 
Hemlock

gerą

4170
238F

$250 CASH
PO $35 I MENESI 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. SAVVIAK, 

7181 W. Grand Avė. Merrimac 9552.

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

■■■


