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Naujos SLA Konstitucijos priėmi
mas paliktas kitam Seimui

Delegatų protestų audra prieš “Laisvės” 
šmeižtus apie seimą; įnešta išmest jos 
reporterį. — Balutis praneša telegra
ma, kad “Tėvynė” vėl įleidžiama Lie
tuvon.
[Naujienų korespondento 

S. BAKANO telegrama]
BALTIMORE, Md., birž. 21.

— Šiandie rytmetinėje Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje Sei
mo sesijoje Sirvydas perskaitė 
švietimo Komisijos raportą, ku
ris, pasiginčiju^ kiek, buvo pri
imtas.

Konstitucijos komisija pradė
jo skaityti konstitucijos papil
dymų sumanymus. Visi svar
biausieji konstitucijos klausi
mai ir peržiūrėtos konstituci
jos priėmimas palikta kitam 
seimui.

Prieš popietinės sesijos pra
sidėjimą daugumas delegatų 
buvo jau pasiskaitę “Laisvėje” 
šmeižiamų ir užgauliojamų 
straipsnių apie seimą, taip kad 
kai sesija prasidėjo, kilo di
džiausio riksmo ir protestų 
prieš “Laisvę” ir jos reporterį. 
Buvo duotas įnešimas “Laisves” Lietuvą.

Įsteigia $500,000 fon 
dą žmonių pader

mei gerinti
birž.CLEVELAND, Obio.

21. — Charles F. Brusb, žy 
mus mokslininkas, kuris pro- 000 fondą, kurio pajamos 
paguoja gimdymų reguliavimų rėš būt vartojamos 1 
ir kūniškai ir protiškai netin- goms tyrinėti.
karnų asmenų išvaisinimą (ste- — -....

fondą pasaulio gyventojų au
gimui kontroliuoti.

Tasai fondas bus naudoja
mas finansuoti pastangoms 
žmonių veislei gerinti, taip kad 
vaikai butų gimdomi tik to
kiose sąlygos, kur jie galėtų 

kūno svei-paveldėti proto ir 
kūmų.

Mr. Brusb sako, 
tojų skaičius taip sparčiai au
gąs, jogei, gimimų nereguliuo
jant, po kurio laiko žmonėms 
pasidarysią ankšta ant žemės. 
Dar šiandie mokslas tebesirū
pinąs išlaikyti netinkamus. 
Mokslo priedermė dabar tu
rinti būt žiūrėti ir žmonių gi
mines gerinimo, ir gimimų 
skaičiaus apribojimo.

“Mes,” sako Mr. Brusb, 
“sparčiai slenkame į Kinijos ir 
Indijos padėtį, kur žmonės gru
miasi ne dėl rūbų, ne dėl ap- 
švietos, l>et dėl ko nors paval
gyti.”

kad gyven-

Naujas Britų parla
mento pirmininkas

LONDONAS, birž. 21. — 
Vietoj rezignavusio John Hen
ry VVbitley, nauju atstovų bu
to pirmininku tapo išrinktas 
kap. Ed\vard Algernon Fitzroy. 
Jis yra dar pirmas karininkas, 
užėmęs parlamente pirmininko 
vietą.

Aviatoriaus nelaime
MONTREAL, Kanada, birž. 

21. — Mažne žuvo pasižymė
jęs Kanados aviatorius Char
les (Duke) Schiller. Pakilus 
jam skristi iš čia į Quebec’ą, 
jo aeroplanas nukrito žemėn ir 
susikūlė. Aviatorius užsigavo, 
bet neskaudžiai.

reporterį išmesti laukan ir dau
giau į sesijas nebeįsileisti; įne
šimas perduota skundų komisi
jai.

Bolševikai iš savo pusės pa
davė protestą prieš “Vienybę”, 
kuris taipjau nuėjo komisijon.

Po to trukšmo buvo toliau 
skaitomi nauji įnešimai, kurie 
visi buvo ramiai priimami ar
ba atmetami — kaip komisijos 
rekomendavo. Beveik visi jie 
buvo vienbalsiai priimti.

Perskaityta daug laiškų ir 
sveikinamų telegramų.

Clevelando meras [burmist
ras] atsiuntė telegramą, kvies
damas Susivienijimą sekantį 
savo seimą laikyti Clevelande.

Gauta taipjau telegrama iš 
Kauno nuo Balučio, užsienio ■ | 
departamento sekretoriaus, ku- birželio 16 naktį perėjus didelei vėtrai.

• •• _ — X i _ j O T Aria jis praneša, kad SLA orga- 
| nas “Tėvynė” vėl įleidžiamas į '

Davė $1,000,000 Yale 
Universitetui i LONDONAS, birž. 21. — 

Beuterio telegrama iš Šancha
jaus praneša, kad rytoj ten 

21. — New >orko milionin- .įvyksianti konferencija tarp 
kas Abram E. Fitkin paauko- tautinės Kinų valdžios užsienio 
jo Yale Universitetui $1,000,- reikalų ministerio ir Jungtinių 

----- 1 tu- Valstybių generalinio konsulo, 
vaikų Ii-, Telegrama sako, kad konfe-

I rencijoje veikiausiai busiąs pa- 
j keltas klausimas dėl pripažini- 
; mo tautinės Kinų valdžios ir

Conn., birž

■ • /»• • i mo laminus i\inų vaiuzios i
■ lYinŲ linHnSŲ ir CKO" 'ištraukimo Jungtinių Valsty

nomi jos-kuopa
.'HA JUS, Kinai, birž.1
Vakar čia prasidėjo pi r-j Graikų tabako fab

rikų darbininkų 
streikas plinta

ma dar Kinuose krašto finan
sų ir ekonomijos konferencija 
pasitarti dviem svarbiais Kinų 
klausimais, būtent, pinigų mo
dernizavimo ir krašto skolų.

Konferencijai pirmininkauja 
r. V. Sung, tautinės valdžios 
finansų ministeris. Pasitari
muose dalyvauja apie šimtas 
žymiausių Kinų bankininkų ir 
pirklių, suvažiavusių iš įvairių 
krašto dalių.

Didelė katastrofa Per
sų kilimų fabrike

TEHERANAS, Persija, birž.
21. Tabrize viename persų tvar|ęa įr kad streikininkų vie-
kilimų fabrike, kuiiame dirbo. tabako fabrikuose užima 
šimtas audėjų vaikų, įgriuvo bedarbiai.
stogas, visus griuvėsiuose pa
laidodamas. Penki vaikai buvo 
išimti negyvi, o dvidešimt ki
tų pavojingai sužeistų.

Parako Įmonės sprogi
mas Pennsylvanijoj

ALLENTOWN, Pa., birž. 21. 
—« Praeitų naktį įvyko baisus 
sprogimas Trojan parako įmo
nėj, netoli nuo Allentowno. 
Sprogimo, kuris buvo girdėt 
per kelias mylias aplinkui, ke
turi įmonės trobesiai buvo su
ardyti. Po sprogimo kilo gais
ras.

Kadangi sprogimas jvyko 
naktį, tai žmonių, regis, nie
kas nenukentėjo. Keturi sar
gai, daboję įmonę, išliko gy
vi.

[Atlantic and Pacific Photo]

krūvą griuvėsių paverstas Blair miestelis, Oklahomoj. Tūkstančiai ių liko be pastogės,

Konferuos dėl pri 
pažinimo Kinų

bių laivyno jėgų iš Kinijos

A TENAI, Graikija, birž. 21.
— Prie tabako įmonių streiko 

i vakar prisidėjo dar pustrečio 
j_ | tukstanįio Pirejaus tabako fa

brikų darbininkų.
Vyriausybė, bijodama, kad 

komunistai nepasinaudotų pro
ga ir n esu kurstytų Atėnuose 
streikininkų riaušių, tuojau įsa
kė kariuomenei būti kiekvie
ną momentą prisirengusiai.

Geležinkelių stotys ir depots 
stipriai kareivių sergimi.

Pranešimai iš Makedonijos 
sako, kad ten viešpataujanti

MOTERŲ DUELIS DEL VAI
KINO; VIENA PAŠAUTA

MISSOULA, Mont., birž. 21. 
— Dvi mergaitės, viena jų jau 
ištekėjusi, Mrs. William Tluir- 
ston, 19 melų, ir Miss Doris 
Wentworth, 18 metų, automo
biliu išvažiavo su vaikinais pa
sivažinėti, ir susikivirčijo dėl 
vieno vaikino. Vaikinai patarė 
joms lipti laukan iš automo
bilio ir reikalą išspręsti kumš
čių dvikova. Jos taip ir pada
rė, bet netrukus pasigirdo Su
vis. Atbėgę vaikinai rado Miss 
Wentworth gulinčią ant žemės 
agonijoje, o jos priešininkę 
stovinčią ties ją su dar rūk
stančiu pistolium rankoj ir 
raudančią.

Kellogg kviečia La- 
4^' konferencijafinų Ameriką taikos > 

konferencijon
21.VVASHINGTONAS, birž.

— Valstybės sekretorius Kel
logg pasiuntė visoms Latinų 
Amerikos respublikoms pa
kvietimus dalyvauti konsiliaci- 
jos ir arbitražo konferencijo
je, kuri įvyks VVashingtone šių 
metų gruodžio <10 dienų.

'loję konferencijoje Jungti
nėms Valstybėms atstovaus 
patsai Kellogg ir buvęs val
stybės sekretorius Charles Ed- 
ward Hughes.

Mary Pickford pasimo- 
kėjo $3,900 muito

NEW YORKAS, birž. 20. — 
Filmų aktorė Mary Pickford, 
grįžus su savo vyru Douglas 
Fairbanksu ir dideliu pirkinių 
bagažu E Europos, pakliuvo į 
muitinės inspektorių rankas, 
kurie nepatikėjo jos deklaruo
tai pirkinių vertei. Jie pada
rė revizijų. Mary Pickford 
šiandie savo dvyliką skrynių 
prisfpii^ktų Paryžiuje naujau
sios mados rūbų išvadavo, pa
simokė) us tik $3,900 muito.

Naujas ambasadorius Čilei
WASHINGTONAS, birž. 21. 

— Nauju Jungtinių Valstybių 
ambasadorium Čilės respubli
kai paskirtas Wm. S. Culbert- 
son iš Kaušas.
------------ --  : .ur-.-j " ■, .T ,t i

Chicagai ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Dalinai deliesiuota ir mažu
mą vėsiau; vidutinis, daugiau
siai žiemių rytų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 65° ir 83° F.

šiandie saulė teka 5:14, lei
džiasi 8:28. Mėnuo leidžiasi 
12:43 ryto.

BUCHARESTAS, Bumanija, 
birž. 21. — Vakar čia prasi
dėjo vadinamos Mažosios An
tantės valstybių konferencija. 
Rumunijos užsienio reikalų mi- 
nisteriui Titulescu pirminin
kaujant.

Svarstymų programe numa
tyti toki klausimai, kaip gin
čai tarp Italijos ir Jugoslavi
jos, Vengrijos siekimai daryti 
Trianono sutarties revizijų, Ita
lijos briovimasi į Albaniją ir 
Jugoslavų ratifikavimas Nettu- 
no sutarties, kuria leidžiama 
italams įsigyti žemės -nuosavy
bių Dalmatijoje:

Dr. Ed. Beneš, čeeboslovaki- 
jcs užsienio reikalų ministeris, 
pasakė, kad jis raginsiąs Ju
goslaviją Nettuno sutartį ra
tifikuoti, dėl šventos ramy
bės.

Sprogimo du asmens 
užmušti, du sužaloti

* W1LMINGTON, Del., birž. 
21.. — Vakar vakare čia įvy
ko vienuose namuose smarkus 
sprogimas, kurio visas trobe
sys buvo suardytas. Du asmens 
buvo užmušti ir du kiti pavo
jingai sužeisti. Tame trobesy 
buvo krautuvė ir gyvenami bu
tai.

Rumunijos princesė ga
vo “divorsą” nuo 

x Karolio
BUCHARESTAS, Rumanija, 

birž. 21. — Teismas šiandie 
suteikė princesei Helenai išsi
skyrimą su jos vyru, buvusiu 
Rumunijos kronprincu Karoliu. 
Karolis yra jau senai jų pa
metęs ir gyvena užsieny su vie
na gražia žyde, Magda Lupes-

Lakunai pas Hindenburgą
BERLYNAS, birž. 21. — 

Vokiečių respublikos preziden
tas voji Hindenbt^g šiandie pri
ėmė pas save grįžusius Atlan
to skridikus, kap. Koehl, von 
Huencfeldą if maj. Fitzmau- 
rice’a. v

Belgijos dokų darbi
ninkų streikas

ANTVERPENAS, birž. 21. 
— Antverpeno uoste sustrei
kavo dokų darbininkai, • reika
laudami 40 centų algos priedo 
dienai. Darbų metė viso apie 
11,000 darbininkų.

Britų kairiasparniai 
vėl šiaušias prieš 

Darbo partiją
LONDONAS, birž. 21. — 

Kairiasparniai Anglijos darbi
ninkų judėjime išleido manife
stų, kuriuo jie smerkia Darbo 
partijos politiką, ypatingai dar 
bo unijų kongreso pastaruo
sius tarimus industrines ko
operacijos klausimu.

Manifestų pasirašę Jame* 
Maxton, Nepriklausomos dar
bo partijos pirmininkas, ir ži 
nomas A. J. Cook, bolševikuo- 
jąs angliakasių federacijos sek
retorius. Manifestas adresuoja 
mas “Didžiosios Britanijos dar
bininkams.”

Prohibicijos agentai 
yra jau nugalabiję 

175 žmonės
WASHINGT()NAS, birž. 21 

— Prohibicijos biuro rekordai 
rodo, kad nuo prohibicijos įsta
tymo įvedimo Jungtinėse Val
stybėse, prohibicijos agenta 
ligšiol yra jau nugalabiję 127 
žmones.

Kadangi tie agentai veiku 
po federalinės valdžios protek
cija, tai beveik iiė vienas ji 
nebuvo nubaustas žmogžu 
dybes.

Prie prohibicijos agentų nu 
šautų žmonių skaičiaus pridė 
jus dar pakraščių sargyboj 
nušautus aštuonis žmones, gau 
dant svaigalų kontrabandų, ii 
keturiasdešimt žmonių, žuvu 
šių su submarinu S-4, kurį pa 
skandino taipjau pakraščiu 
sargybos laivas, besivydama? 
svaigiųjų gėrimų kontrabandoj 
laivų, tai prohibicijos įstatymi 
vykdymo aukų skaičius sieks 
175.

Sprogimo Meksikos 
Mieste užmuštų 
skaičius siekia 31

MEKSIKOS MIESTAS, birž 
21. — Pirties garinio katilo 
sprogimo vakar suardytų tro
besių griuvėsiuose surado ik 
šiol 31 kūnų. Manoma, kad 
dar daugiau žmonių yra griu
vėsiuose palaidotų.

Indianoj perkūnijų aud
ra užmušė devynis 

žmones
INDIANATOLIS, Ind., birž 

21. —- Per smarkių perkūni
jų audrą, kuri užpraeitą nak
tį siautė Indianos valstijoje 
devyni asmens buvo užmušt: 
ir keletas kitų pavojingai su
žeisti. Padaryta taipjau daug 
materialinės žalos.

PAGIMDĖ TRYNUKUS

VINCENNES, Ind., birž. 21 
— Vietos gyventojo Oscaro 
Trippetto žmona pagimdė try
nukus, visus sveikus. Trippet- 
tai jau turėjo ketvertą vaikų.

VICTORIA, B. C., birž. 21. 
—• šj rytų čia^buvo jaustas 
lengvas žemės drebėjimas.

Skerdynė Jugoslavų 
seime gali kliudyt 
taiką Balkanuose

Nettuno sutartis su Italija vei
kiausiai bus atmesta; gal pa
irs Mažosios Antantės kon
ferencija

BEL( iR ADAS, Jugoslavija, 
birž. 21. — Įvykęs vakar šau
dymas Jugoslavijos skupčinoj 
(parlamente), kur vienas na
cionalistų atstovas du atstovu 
vietoj nušovė, o keturis sužei
dė, gali turėt rimtų pasėkų 
visuose Balkanuose.

Pranašauja, kad Nettuno su
tartis, leidžianti italams įsigy
ti žemės nuosavybių Dalmati
joje, bus visai atmesta. Del 
tps sutarties pastaruoju laiku 
Jugoslavijoj buvo aštrių de
monstracijų prieš italus. Gal 
’iut pairs ir laikoma dabar Bu- 
cbareste Mažosios Antantės 
valstybių konferencija.
Demokratiniai kabineto nariai 

rezignuoja
Demokratiniai ministerių ka- 

oineto nariai rezignavo ir, kaip 
atrodo, atsistatydins ir kiti jų 
kolegos.. Kalba, kad nauja Ju
goslavijos vyriausybė bus pa
lesta dadaryti Stefanui Radi
jui, Kroatų valstiečių partijos 
yderiui, kurs irgi buvo pašau- 
tas.

Visoj Jugoslavijoj, šiandie 
zirte verda. Vyriausybė sten
giasi per spaudų raminti žmo- 
ies. Rimtų neramumų laukia
mi ypač Kroatuose, kur nu
jautieji ir sužeistieji atstovai 
)uvo labai populerųs.

Račič bus pakartas

Atstovas Punica Račič, gal- 
zažudis, kuris nušovė atstovus 
Paulą Radičą, Stefano Radičo 
giminaitį, ir D-rą Razaričekų, 
o atstovus Stefanų Radičų, 
)-rą Bernarų, Grandją ir Je- 
asicų sužeidė, yra montene- 
jrietis. Jis yra suimtas ir bus 
pakartas.

Banditai apiplėšė pašto 
vagona, pabėgo su 

$125,000 grobio
TORONTO, Kanada, birž. 

H. — Praeitą naktį šeši gink
luoti banditai vietos Union vag
ele puolė greitąjį Toronto- 
Cbicago traukinį, išplėšė paš- 
o vagonų ir automobiliu pa
spruko.

Banditai nusigabeno vienų 
naišą pinigų ir tris maišus re
gistruotų laiškų, kuriuose ben- 
Irai buvo $125,000. Gera pi- 
ligų ir registruotų laiškų da- 

’is buvo siunčiama į Cbicagą.

Del karvės rago žuvo 
penki aviatoriai

—c------
BERLYNAS, birž. 20. — 

Skridęs vienas pasaž i erinis ae- 
oplanas buvo priverstas urnai 
eistis žemyn netoli nuo Rem- 
ieido, Reino krašte. Besileid- 
:iant žemėn, aeroplanas užga- 
/o karvę, ir karvės ragas pra- 
lurč gazolino tankų. Įvyko 
sprogimas, ir penki aeroplanu 
ikridę žmonės žuvo liepsnose.

VAIKAS NUŠOVĖ BROLĮ

STA'UNTON, 111., birž. 21. 
— Darwin Airola, 12 metų 
vaikas, paėmęs šautuvą atsta
tė jį į savo vyresnį brolį Fer- 
zerų ir, manydamas, kad šau
tuvas neužtaisytas, padirgino. 
Pasigirdo šūvis, ir Ferreras 
krito negyvas.



Antra Seimo Diena
Sesija 3-čia

Baltimdre, Md., birželio 19 d.
Šiandien sesiją atidarė pre

zidentas S. Gegužis 9 v. valan
dą ryto. Delegatų vardošaur 
kis. Sekretorė p. Jurgeliutė iš
šaukė delegatus.

Delegatai pribuvo kuone visi 
su mažais išėmimais. Po de
legatų vardošaukio seka proto
kolo skaitymas iš vakarykščių 
sesijų ir priėmimas bei ištai
symo su mažomis pastabomis.

Einama ir vėl prie mandatų 
komisijos mandatų raporto, ką 
vakarykščioje sesijoje da ne- 
vo užbaigta. Delegatas Ignas 
Šukys (44 kp iš Rhone, Pa.) 
paaiškina, kad jis buvo 
suspenduotas Centre ir kaip 
tas Centro suspendavi- 
mas įvyko. Po delega
to Šukio paaiškinimo Seimas jį 
priima didžiuma balsų. Antras 
panašus klausimas tai su p. Be- 
keža ir Jablonskiu 155 kp. iŠ 
Chicago Heights, 111. Po trumpa 
apkalbėjimo delegatai priimti.

Prieinama prie 143 kp. dele
gatės iŠ West Scranton, Pa. 
Buvo atsiųsta vietoje susirgu
sio S. Laukinevičiaus. Atsiųsti 
tūla moteris vien tik kuopos 
valdybos įgaliota ir paduoda
mas įnešimas per delegatus, 
kad šioji delegatė butų priim
ta. Tuoj bolševikai sukelia di
džiausią triukšmą. Bet paaiš
kėjus, kad pagal kon
stitucijos patvarkymą ji negal 
būti delegate, prezidentas Ge
gužis tai paskelbia ir tuomi 
triukšmas užsibaigė su džiau
gsmu bolševikams buk jie kel
dami triukšmą “apgynė” kon
stituciją. Bet jeigu tikrai kon
stitucija vaduotis, tai ir 44 kp. 
delegatas Šukys ir 155 kp. de
legatai Bekeža ir Albauskas tu
rėjo būti nepriimti. Tačiaus 
šiuos delegatus priimant bolše
vikai nekėlė triukšmo. Tuo tar
pu pasiremiant tam tikrais tek- 
niškumais juos buvo galima at
mesti.

Užbaigus su delegatais eina
ma toliau, k Paduodamas įneši
mas, kad prezidentas skirtų šei
mines komisijas; duodama pa
taisymas, kad Seimas rinktų 
jas. Iš debatų kilo triukšmas. 
Bolševikai paprastu budu ir 
vėl triukšmuoja ir prie tvarkos 
negalima prieiti. Triukšmui 
kiek sustojus, einama prie bal
savimo diskusijas uždaryti. Bet 
diskusijoms uždaryti reikia 
dviejų trečdalių balsų ir dis
kusijos liko neuždarytos. Dis- 
kusuojama ir toliau. Vieni kal
ba už skyrimą per prezidentą 
šeiminių komisijų, o kiti už rin
kimą. Už rinkimą, kaip jau 
yra žinoma, bolševikai kiek 
drūti “stikina” Visiems išsikal
bėjus prezidentas Gegužis kvie
čia prie balsavimo. Balsavimas 
atliekamas rankų pakėlimu. Su
skaitoma .186 balsai už įneši
mą, kad prezidentas skirtų šei
mines komisijas.
triukšmas. Tąsyk prezid 
Gegužis uždaro sesiją ir 
skelbia pertrauką pietums.

4-ta sesija

y a 4^ savo raporte jų neužvardino
>4 I raffl tikruoju vardu, tečiaus visiems

A A AVZ buvo aišku apie ką eina kalba 
------------ —pertat bolševikai kėlė didelį 
mas atliekamas antru kartu ir skandalą prieš pirmininko ra- 
po antro balsavimo pasekmės, purto priėmimą; bet jų pastan-. 
sekamos: kad prezidentas skir- gos liko bergždžios—55 balsų 
tų šeimines komisijas 173 bal- didžiuma raportas priimtas.
sais prieš 140 balsų. Tuomi šis 
dalykas užsibaigė ir 
tas paskelbė sąrašą 
komisijų.

Įnešimų komisija:
K. Jurgelionis 
Z. šalnienė
V. F. Laukaitis.
Skundų komisija:
N. .Rastenis
A. Olis
J. Uvick.
Finansų ir laiškų
J. Raubtytū
O. Kirienė 
J. Bimbienė. 
Rezoliucijų komisija:
P. Grigaitis 
F. J. Bagočius
E. Ješkevičiutė.
Tautiškų Centų Padalinimo 

komisija:
F. živatas
V. B. Ambroze
A. Marcijonaitė.
Seimo maršalkos:
B. Videikis 
M. Stolilionis 
A. Bonišauskas.
Prieinama prie protokolo 

skaitymo iš praeito Seimo. 
Advokatas Kl. Jurgelionis duo
da įnešimą, kad protokolas iš 
praeito Seiųio butų neskaitytas 
dėliai sutaupymo laiko, nes 
Seimo protokolai yra skaitomi 
ir primami laike Seimo. Įneši
mas priimtas didžiuma balsų 
be jokių diskusijų. Einama 
prie prezidento S. Gegužio ra
porto. Gegužis duoda gerai ap
dirbtą raportą iš savo veikimo 
ir pasako daug karčios teisy
bės apie bolševikišką spaudą, 
kuri kiša savo purviną politiką 
į SLA. Jis priminė ir kitus 
biaurius bolševikų darbus SIjA. 
Žinoma, toks prezidento rapor
tas drūčiai įkaitino bolševikus, 
o pozicija plojo ir ovacijas kė
lė prezidentui Gegužiui. Rei
kia pripažinti kreditą Gegužiui 
ne tik už jo darbuotę SLA., ale 
ir už pasakymą teisybės musų 
bolševikams.

Prezidentui užbaigus skaity
ti raportą, delegatai ilgai plo
jo ir paduodamas įnešimas, kad 
prezidento raportas butų pri
imtas. M.
cagosr ima balsą ir kritikuoja 
prezidento raį>ortą. Bacevičiui 
kalbant kyla triukšmas. Bol
ševikai vienas po kitam rėkia 
prieš prezidento raportą. ’ Ir 
triukšmui tęsiantis apie valan
dą ir 20 minučių prieinama prie 
balsavimo. Balsavimo pasek
mės sekamos: Už prezidento 
Gegužio raportą 191 balsas, o 
prieš tik 136 balsai. Tokiu bu
du prezidento raportas tapo 
priimtas ir delegatai preziden- » 
tui sukėlė ovacijas.

Vice-prezidentas 
rauskas išduoda 
portą. Priimtas,
retorė išduoda gražiai apdirbtą 
raportą ir po kelių paklausimų 
raportas tapo priimtas su 
ei jomis.

4-ta sesija užsidarė 6 
vakaro.—S. Bakanas.

preziden- 
seiminių

komisija:

Bacevičius iš Chi-
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Ir vėl kyla 
enas 

pa

Ketvirtą sesiją atidarė prezi
dentas Gegužis 2:15 po pietų 
ir po delegatų vardašaukio 
pranešė, kad jis turĮs šeiminių 
komisijų sąstatą. Bolševikai 
vėl kelia triukšmą, reikalauda
mi antro balsavimo. Pasirodo 
ir policija svetainėje. Revo
liucionieriai biskį atvėsta ir ne
rėkia taip garsiai, ale vistiek 
stovi, kaip vienas. Visi delega
tai žiuri, kas čia bus. Argi jau 
triukšmadariai bus metami iš 
svetainės. Bet to daryti ne
reikėjo. Prezidentas Gegužis 
leidžia antru kartu balsuoti. 
Paskyrė balsų skaitymo komi
siją iš 4-rių: iš 2 bolševikų ir 
iš 2 bolševikų priešų. Komisija 
susidėjo iš Žuko, Savicko, Gri
niaus ir šalaviejaus. Baisa vi

Adv. F. J. Bagočius mušė Sir
vydą, Bet juokais

Kadangi adv. Bagočius yra 
“Keleivio” reporteris, o Sirvy
das “Vienybės”— reiškia laike 
Seimo darbo sėdi gretimai viens 
antro. Pradėjus Bagočiui sa
kyti “spyčių”, jam buvo reika
las prisiminti apie Sirvydą, ku
ris buvęs jo didžiausias ėdikas. 
Bagočius savo kalboje primi
nė, kad jis atleidžia kaltes vi-

Diktatūros ženklai
Einant diskusijoms apie SL 

A. prezidnto raporto priėmimą 
vienas iš bolševikų mažesniųjų
lyderių, Bovinas, iš netyčių pa- sieim savo neprieteliams ir sy- 
sakė, kad nepaisant jo draugų kiu Sirvydui—tuos žodžius Ba- 
kelianių skandalų vistiek reik- gočius ištaręs drožė tikrai že- 
sią balsuoti už raportą. Toks maitiškai su savo plaštaka šir- 
Bovino pareiškimas J. Bimbai, vydui per

^‘Laisvės” redaktoriui, 
nepatiko. Kadangi 
randasi šiame Seime 
reporteriu ir sykiu 
vadu savo draugams, 
galvos pakreipimu davė ženklą viskas užsibaigė, 
saviškiams, kad Bovinas kalba 
velniop. Taigi Bimba ypa
tingu gestuliavimu ir veido mi
mika drūčiai įspėjo Boviną.;
Nors Bovinas suprato savo pa-'....... - ----------
darytą klaidą, tečiaus nebuvo liant triukšmą,

sa-1 daktorius Vitaitis priminė, kad 
vien tik bolševikams preziden
to raporto nepatinkąs. Tuoj 
bolševikai pradėjo kelti didžiau-

pečius. Sirvydas, 
plaštakąbaisiai Bagočius žemaitišką

p. Bimba paragavęs, buvo užmiršęs, kad 
“Laisvės

dvasiniu mandagiai Sirvydo atsiprašė už
tai piktai per skaudų prisilytėjimą ir tuo

tai juokas. Tačiaus Bagočius

Pildomosios Tarybos rinkimas 
ir gal rezoliucijų klausimai.

Naujoji konstitucija
Naujosios SLA. konstitucijos 

tekstas vargiai bus ir svarsto
mas šiam Seime dėl dviejų prie
žasčių. Viena, neganėtinai dar 
nariai turėjo progos susipažin
ti su tekstu naujosios konstitu
cijos kadangi konstitucija bu
vo spausdinama “Tėvynėje” 
anglų kalba; antra • priežastis, 

reikia Seime turėti du treč
daliu balsų didžiumą, kad butų 
galima pataisytą konsttiuciją 
priimti. Kaip tik to nėra. Bol
ševikams senoji konstitucija 
daugiau tinkama, negu naujoji, 
—jie visi jai yra priešingi.

besnių pamainų nemanoma kad 
butų galima padaryti, nes Sei
me yra mūsiškių nors didelė 
didžiuma, bet nėra dviejų treč
dalių. Dar ir dviem trečda
liams esant ne visuose klausi
muose bolševikų suvaldyme 
mūsiškiai galėtų susitaikinti. 
Mūsiškių eilėse yra skirtingi) 
pažiūrų žmonių: socialistų, san- 
dariečių, bepartyvių ir dar ki
tokių. Jų visų atsinešimai į 
SLA. reikalų tvarkymą šiek 
tiek skiriasi.

tai greičiau Pittsburgh, negu 
kur kitur.

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

IŠdh’binėtojai visokių durių.
Specialio didumo darom pagal orderį 

(dedam sietelius

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai 

M. YUŠKA & CO.
4604 S'o. Paulina St., Chicago, III.

Kur bus sekamas Seimas?

Bošlevikai nekenčia savo vardo

Einant svarstymui reikale 
SLA. prezidento raporto priė
mimo—bolševikams nuolat ke- 

, “Tėvynės” re-

Didesnių permainų nebus

Kai kurie SLA. nariai iš šio 
Seimo laukia, kad 35-tas Sei
mas padarytų galą bolševikiš
kam pavojui, kuris gręsia Su
sivienijimui, tečiaus jokių stam-

šilas klausimas turės būti iš
spręstas pabaigoje Seimo. Di
džiuma chicagiečių delegatų 
turbut stovės už Chicagą arba 
Pittsburgh. Naujosios Anglijos 
delegatai privačiuose pasikal
bėjimuose išsireiškia stosią už 
Bostoną. Mano manymu, šė
kams Seimas gali greičiau į- 
vykti jeigu jau ne Chicago j e,

TEISINGAS 
PATARNA

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

jau galima padarytą klaidų 
vo kalboj tiksliai atitaisyti.

Delegatų “spyčiai”

Prasidėjus antrai sesijai, kol šių liarmą, kad Vitatis atšauk- 
mandatų komisija peržiurėjo ir ‘ ’ * -----” * ’ ’
išsprendė mandatus, ėjo “spy- 
čiai” žymiausiųfSLA. veikėjų. 
Buvo pakviesta 15 asmenų iš
sireikšti SLA. reikalais. Viena 
iš geriausių kalbų pasakė adv. 
F. J. Bagočius. Pradžioje savo 
10 minučių kalboje prisiminė 
tuos laikus, kada jis būdamas 
savo jaunystės dienose daug' porą savaičių čia sėdėti ir peš- 
dirbęs SLA., buvęs prezidentu' tis, tečiaus vėlesnių sesijų dar- 
ir galiau už įvairius jaunystės buotė rodo, kad darbas pradėjo 
“griekus” buvęs išspirtas iš 
šios organizacijos lauk. Per 20 
metų nieko neveikęs šiai orga
nizacijai, nes nebuvęs jos na
rys. Bet grįžęs vėl j darbą 
su šypsena ant veido užmiršęs

tų jų pavadinimą bolševikai. 
P-as Vitaitis atšaukė savo iš
tartus žodžius sekamai: “Ne, 
čia nėra bolševikų, jus nėsąt 
bolševikai!”

Darbas progresuoja

Pradžioje Seimo buvo mano
ma, kad delegatams reiks bent

Vienas iššiek tiek spartėti, 
svarbiausių dalykėlių buvo dar
bo paskubinimui, tai adv. Jur- 
gelionio pravestas sumanymas 
neskaityti pereito Seimo proto- 

__  .__  .. , kolo. Be to, bolševikai pasiju- 
visas jam kai kurių asmenų tę mažumoje nėra tiek agresy- 
padarytas skriaudas. Ragino ir(vųs kaip kad pirmose sesijose, 
kitus pamiršti praeitus nesusi-. Tiesa, dar turėsim karštų peš-

naudingą' tynių kada ateis “Tėvynės” re- 
Adv« Bago- 

padarė nepaprastai 
į visus Seimo de-

pratimus ir dirbti 
darbą SLA. 
čiaus kalba

legatus.

daktoriaus Vitąjčio raportas, 
nes jis yra stambiu kaulu 
bolševikų gerklėje. Nemažai 

j bus peštynių kada seks SLA.

tyįittond fano Stores

C. P. SUROMSKI & CO.
Real Estate

3352 S. Halsted St. 
Phone Yards 6751

50 ĮMOKĖTI

BAR!

/

(Maiiau tubij)

AtdaraBiskį j

kožnąrytus nuo

vakarąWestern
West 5702

hsi Veltui namuose 
išbandymui 

(Tik šią savaitę) 
jus kaip mes įvertinam

Jei nejralčsit at
važiuoti Rubato}, 
niurni ItrauluvS 
bun atdara nuo 
11 ryto iki 4 po pietų nedalioj

Tikrai A. C. cickj 
trinė Kadio, vi- • 
Klema prieina***** • 
kaina.

Kad pilnai įtikinus
Majestic, mes duosime jį jums išbandyti na

muose VELTUI prieš pirkimą.
Speciales kainos už jūsų senas baterijas, ra- 

dio arba kitą muzikali instrumentą.

Štai yra populiaria Majestic modelis. 
Si h Kadio Riimuftč visus iApardavimo 
rekordui. Nieko nčra jam panašaus, 
— kaina STEBĖTINAI piici. Nuai- 
pirkait Majestic dabar — bet tikrai 
pirkit ji čionai. lies kitur jųa ne- 
jausi t taip pigiai.

2332 West Madison Street

Ncatidėlioki t — uŽHiaa- 
kyt Majestic daabr vėl
iai iAbandyniui. Tiktai 
liti Retai pasiūlomi na
udo iAbandymui. Modelis 71 parodoma*) defti- 
nėj pueSj, — kaina tik 

5137.50

7 — Tūbų — A. C. Elektrine

Randasi mažiausiai Utenas kiekvienoje maudynių vietoje... • BRIGAS

V. Kama- 
raštišką ra- 
Centro Sek-

ova-

val.

Šis bei tas iš 35-to 
Seimo SLA.

Rašo Julius Mickevičius

Virš

Iš

$1,000,000 ir 20,625 narių.

SLA. prezidento Gegužio 
raporto paaiškėjo, kad SLA. iŽ-į 
das išaugo iki miliono dolerių, 
o narių skaičius pasiekė arti 
dvidešimts vieno tūkstančio. • 
Laike 2-jų metų SLA. priaugo, 
2207 nariais ir $285,208.60.

Prezidentas Gegužis plačiai 1 • £ X 1 • 1 j norų 
val

kiok-

lietė savo raporte piktų 
bolševikų puolimus SLA. 
dybą, sveikai atremdamas 
vienų svarbesnį bolševikų pra
simanymą, kurie buvo jų spau
doj pučiami. Nors pirmininkas

OIR NUMETA SAVO ClGARETO GALĄ TEN KUR 

TIKRAI JUS UŽLIPSITE ANT JO

MOKYKLOS NURS2, 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURft- 

TU ŽINOTI ŠITA

ir. užima jusy MAUDYNIŲ 
KRĖSLĄ KUOMET PASITRAUKIATE BENT 
VALANDĖLEI

/////✓ •

LIT^

vartoti 
jaučiate.

laukit* kiek- 
Joa nepadaryt

nei ii». 
Kiek, 
turėti

JIS YRA BLOGIAUSIAS ERŠTAS 
KOKI ESU MATĘS/ TOKIE 

.PASIELGIMAI, IR TOKIS KOSĖJIMAS/

i

•feiiiSv ■ • -

- J.S TdRBTU <WKVT* OlO OOLO.NMVKO- 

SFTy I5RUK|S IR VISĄ •

, KALBĖDAMA aukitesnCs mo- • 
kykloe merginoms apie asme
ninę higieną, patyrusi distrlk-

1 to nursč nssakč:
| “Viena pagrindinių taisyk* 

lių dėl merginų sveikatos, rei
kia uilaikyti sistemą norma* 
liame stovyje. Normalia mank- 

Į Minimas ir dieta turi būt var* 
tojams. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, nes jis 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo* 
met nujol turėtų būti varto* 
jamas. Paimk 
vieną vakarą, 
nesmagumo.“

Nujol galit 
rint kaip jus 
viena moteris privalo 
puteli namie.

Old Gold
TTie Smoother and Better Cigarette
not ą cough in a carload

© 1921. P.

Šame 
Price 

for over 35 years 
25 ounces for 25® 

ŪSE LESS 
than of high 
priccd Brands

MILLIONS of POVNDs 
*'bl .!> HY <'Į'K r,ovUN M E N1
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Negyvųjų Revoliucija

PIRMAS AKTAS

Musų pačių reikalu

Vieta: Dėdes Šamo žemė. 
Oras: gražus, saulėta. tvaikas: 
pavasaris, iš ryto, po piet ir 
vakare. Dalyviai: spykeriai, 
raudonlapio pardavėjai, kapai, 
nabašninkai, sielos, chorai, var
nos. Praeitis ateities šviesoj.

Spykeris tavorščius Drulis 
sako: Draugai ir draugės, aš 
pereitais metais ant šito drau
go kapo stovėdamas sakiau, 
kad Rusijos darbininkai gerai 
gyveno, o ju kapinės daug gra
žesnės. Sovietai moka nabaš- 
ninkų reikalus aprūpinti. Ka
pitalistai negyvųjų reikalais vi
sai nesirūpina, bet ateis diena 
ir šitie nabašninkai sukels re
voliuciją ir visus kapitalistus 
į savo vietas suguldys...

Spykeris Girdas drožia: Aš, 
broliai sakau, kad mes visi bro
liais esame ir turime zgadoj 
gyventi visi, kaip vieno tėvo 
vaikai. Aš čia kalbu žmonėms 
gyviems ir negyviems ir visų 
prašau įsidėti į galvą vieną 
daiktą: bolševikas tegul bu
čiuoja menševiką, katalikas 
bedievį, nabašninkas gyvąjį, o 
tad? bus visiems geras gyveni
mas.

Chorai dainuoja:
Kelkitės, kelkitės, 
Ko jus čia gulit? 
Reikia kovot už sovietus... 
Kelkitės, kelkitės 
Visi mes kartu 
žudysime ponus buržujus...
Girioj. Aštuoni chorai dai

nuoja tautiškas daineles, o ar
monikos pripildo orą pelkelė
mis, suktiniais ir šiaip visokiais 
šokiais.

Raudonlapio agentai kiek ga
lėdami rėkauja ir kiša savo ta- 
vorą. Kas blaivas, tas neima, 
o kas jau strapalioja, tas dar 
ir nikelį išmeta.

ANTRAS AKTAS
Giria prie negyvųjų stoties. 

Šimtai automobilių, šimtai ga
lionų munšaino, šimtai kumpių, 
dešrų ir keptų vištų. Jau sau
lė leidžiasi ir vakaras skubiai 
ją vejasi paskui. Gyvieji jau 
pradeda broliškai gyventi. Be
dieviai sugyvena su katalikais, 
o bolševikai meilus menševi
kams. Juo toliaus, tuo links- 
miaus. O galionėliai vis džiūs
ta ir džiūsta.

Nabašninkai dar didelio vei
kimo nerodo, bet jau vienas ki
tas lenda slaptai iš kapo ir ta
riasi apie savo pačių reikalus 
ir revoliuciją.

(Uždanga leidžiasi)
(Trečias aktas dar nepabaig

tas rašyti, bet jau įvykęs. Gal
būt, dar bus atspausdintas).

ristynių, kumštynių, bučkių, 
n. .ninio alaus ir kitokių skys
timėlių o kur vaikų bliovimas, 
kūmučių storos kojos, burdin- 
gierių kozyros, merginų šokdi- 
nimas ir čiapsujinimas? Ap
lamai, naktimis musų tauta 
gali gerinus pasirodyti.

Jei musų moterys pasaulinėj 
parodoj kviečiamos gerai pasi
rodyti, ir jos, vadinasi, pasiro
dys ,tai jau Lietuvių Naktis 
joms turėtų būti itin patrau
kiantis dalykas bei reikalas. 
Tai-gi, moterėlės, rengkitės 
prie Lietuvių Nakties. Agituo
kite už lietuvišką naktį savo 
namuose, draugijose, atrytuose 
ir visur. Prikalbinkite vyrus, 
kad ir jie nesnaustų. Burdin- 
gieriams yra pavesta didelė da
lis programo išpildyti.

Vyrai, nesnauskite. Artinasi 
Lietuvių Naktis. Dalyvauki
te visi dideliais būriais, o mes 
užtikirname pasisekimą vi
siems. Informacijų kreipkitės 
į Lietuvių Nakties rengimo ko
mitetą.

Jurgis Naktibalda, prez.
Mėgi Storkojauskienė, sekr.

Debatų reikalu
Padaužos paieško debatorių, 

kurie sutiktų debatuoti šiais 
klausimais:

L “Ar komunistai SLA. pa
sigriebę imtų algas, ar ne”.

2. ‘‘Ar komunistai mainierius 
išganys”

3. “Kas yra Maskva ir jos 
sendvičiai”

4. “Kokia nauja viera mums 
prieinamiausią’

5. “Kodėl bolševikai valgo 
tuos pačius pietus, kaip ir bur
žujai’

Tai visi rimti klausimai tin
kamiems debatantams. Prašo
me atsišaukti visų, kas galite 
šnekėti. Tvarką mes paturėsi
me ir publiką užlaikysime ra
mybėje. Atsišaukite greitai.

—Padaužų sekretorius.

Išvažiavo ganyt 
kiaulių?

Iš patikimų šaltinių mums 
praneša, kad jau suspėjęs ge
rokai pagarsėti naujos vieros, 
būtent, Visuomybės apaštalas, 
Visuomis, išvažiavo į p. J. far- 
mą. Kadangi toje farmoje yra 
auginamos kiaulės, tai kai ku
rie piliečiai daro išvadą, kad 
naujasis apaštalas užsiimąs 
kiaulių kultūra. Bet kiek pa
daužoms žinoma, kiaulės yra 
pagonės, jos jokios religijos 
nepripažįsta ir nenori pripa
žinti. Taigi sukulturinti ar su- 
relinginti kiaules, aš saky
čiau, yra tuščios pastangos.

—P. Pil.

Lietuvių Naktis
Musų broliai lietuviai, kaip 

girdėtis, rengia Lietuvių Die
ną, o Padaužos rengia Lietuvių 
Naktį. Matote, gerbiamieji, 
dalykas tame, kad naktis visais 
atžvilgiais žingeidesnis dalykas 
ir surengimas pigesnis. Jau ir 
patys numanote ką. musu bro
liai naktimis veikia, kokios jų 

naktys, Dienomis mes dirba
me, valgome, keikiame, vaikš
čiojame ir t.t. Dienos metu tu
rime savo kunus apdengti dra
panomis, o kojas šiušuose pa
slėpti. Visi žinote kodėl. Die
nomis mes dažnai nė j lietu
vius nepanašus.

Kas kita naktis. Ot musų 
broliai jau Čia gali tinkamai 
pasižymėti ir pasirodyti. Naktį 
jau musų tautietis daug lietu
viškesnis, jisai, vadinasi, gali 
lietuviškiau pasielgti ir tikrai 
paselgia. Ot naktimis turime 
įvairių debatų, pasikoliojimų,

Dykai Patarimas
Teikiamas Sergantiems žmonėms 

Pasitarkite su Dr. B. M. Ross, at
sakančiu specialistu. Jis turi tris
dešimt) metų pasekmingos prakti
kos gydyme chroniškų ir užslsenė- 
jusių ligų. Kraujo ir privatiškas li
gas, reumatizmą, skilvio triubelius, 
širdies ligas, inkstų, pūslės, šlapi- 
nimo ligas išgydo tuojau. Slaptos 
ligos, sifilis ir užkrėčiamos ligos iš
gydomos. Dr. Ross sistema, moks
liniu gydymu. Yra vartojama geriau
si Amerikos ir Europos metodai.
Silpni, nervuoti 1b- ’ 

Jums gali būt grą
žinta sveikata ir 
vyriškumas specia
liu gydymu kuris 
sustiprina nervus ir 
teikia stiprumo silp
niems organams. 
Atsilankykit dėl pa
sitarimo dėl bile ko
kios ligos arba silp
numo.

Dr. B. M. Ross*
35 So. Dearborn Street

Kampas Monroe Street, Chicago, 
Crilly Building

Imkite elevatorią iki penkto aukšto. Vyrų 
priėmimo kambary* 500,—Motorų 608. Ofl- 
so valandos kasdien nuo 10 ryto iki ft va
kare. Nedėliomiu nuo 10 ryto iki 1 no 
plot. Panedėlyj, Seredoj ir Subatoj nuo 10 
ryto iki 8 valandai vakare.
Dvidešimtis penki metai tame name

Kas nesirūpina savo pačių 
reikalais, tas rūpinasi, gana 
dažnai, kitų pačių reikalais. O 
tas neneša gero nei jam pa
čiam nei Padaužų Respublikai. 
Tad musų pačių reikalai turi 
visuomet stovėti pirmoj vietoj. 
Šitą faktą turėtų įsidėti į galvą 
kiekvienas geras Padauža.

Pirmiausia, kaip jau plačia
jai Padaužų Respublikos visuo
menei yra žinoma, Padaužų Mi- 
nisterių Kabinetas ir visi kiti 
aukšti svečiai su pačiu Prezi
dentu priešakyj apvaikščios 
daug metines savo Respublikos 
gyvavimo, ir gana laimingo gy
venimo, sukaktuves. Tos su
kaktuvės įvyks nedėlioj, džiu- 
niaus 24 dieną šiais Kristaus 
metais. Kad davus progos pri
sidėti ir kitiems piliečiams, ku
rie trokšta pagerbti Padaužų 
Respublikos darbus ir didelius 
aukštus svečius, Padaužų dip
lomatai pasirinko savo apvai
kščiojimui vietą — černausko 
daržą, kur ir “Naujienos“ tu
rės savo metinius “atpuskus“. 
Pabraukiau černausko daržą 
todėl, kad nepamirštumėt, nes 
jeigu pamirštumėt vietą, tai 
visi jūsų geriausi norai nueitų 
niekais—vienu žodžiu, nesuras
tu mėt daržo.

Tad visi Padaužos ir padau
žiškai nusistatę piliečiai, pilie
tės, vyrai, moterys, panelės vai
kinai, mergaitės ir berniukai, 
ponios ir ponai, «be skirtumo 
lyties ir tikėjimo, dideli ir ma
ži, seni ir jauni, tiesus ir krei
vi—visi šiuomi esate užprašo
mi ateiti ar atvažiuoti nedėlioj 
į černausko daržą. Ten visi ga
lėsime apsvarstyti savo pačių 
reikalus, nes kaip jau minėjau, 
jūsų ir musų pačių reikalai yra 
musų gyvenime svarbiausi rei
kalai. Del to, manau, mums į 
teismą nereikės eiti ir jus pri- 
pažįsite man tiesą, jei tik kiek 
giliau įsikibsite į šį klausimą.

Kai dėl gražaus oro, tai Pa
daužų dvasios vadas tariasi su 
Pikeliu ir Neptūnu. Derybos 
eina gana sėkmingai. Jeigu 
neiškils kokių nors nesusipra
timų, tai oras bus nepaprastai 
gražus. Gi visus kitus reikalus

bus galima aprūpinti ant vie
tos.

Taigi iki susidūrimo arba su
sitikimo.

—Padaužų Pačių Reikalų 
Koncelerija.

Padaužų Respublika, šiais 
metais, šią dieną ir šį mėnesį.

Berudyjančių Talen
tų Šveitimo Fondas

Turbut jau visiems .maždaug 
yra žinoma, kad Padaužų tau
ta yra didžiausių-didžiausi tau
ta, kulturingiausi tauta, aukš- 
čių-aukščiausi tauta, o ypatin
gai toli į priešakį nubėgusi me
no šakoj. Dabar, duokim sau, 
klausimas kyla: kodėl, delko, 
kada, kaip ir kuomet Padaužų 
tauta bėgo į priešakį, o visos 
kitos tautos, tarpe jų ir lietu
vių tauta, pasiliko užpakaly? 
Dalykas yra šit kokis: labai, 
labai senai, tolimoj praeityje 
padaužų mėkslininkai, bedary
dami eksperimentus, betyrinė
dami visokius “tinksus”, sura
do, kad talentai daug greičiau 
rudyja . už visus kitus “tink
sus”. Taipgi, tuo pačiu lai
ku, visai netyčia tapo “disko- 
verita”, kad talentai yra la
biausia reikalingi tautos gyva
vimui. Kitaip sakant, be ta
lentų joki tauta negalėtų gy
vuoti nei vienos dienos. Padau
žų mokslininkams paskelbus ši
tokius rūsčius davinius iš savo 
tyrinėjimų, Ministerių Kabine
tas labai susikrimto talentų li
kimu ir įsteigė talentų šveiti
mo fondą. Užpakalinioms mi
nioms karštai spiriant ir gau
siai aukojant į trumpą laiką 
mes sukėlėme milionus litų ir 
pastatėme milžinišką fabriką 
talentų polišavimui. Fabrikas 
įrengtas moderniškai, taip kad 
į dieną be didelio vargo galima 
nušveisti apie tūkstantį talen
tų. Turint šitokį fabriką pa
daužoms jau buvo nesunku pra
sistumti į priešakį, paliekant 
kitas tautas užpakaly.

Kadangi, taip sakant, padau
žų talentai jau nupolišuoti, pa
vyzdžiui, meno šakoj, mes visi 
kartu ir atskyrai po vieną esa
me poetai, dainiai, muzikantai 
ir kompozitoriai pilnoj to žo
džio prasmėj. Kitaip sakant,

musų talentai apšveisti iš visų 
pusių.

Baigdamas prašau visų tau
tų, ypatingai lietuvių berudy- 
jančius talentus kreiptis į mu
sų fabriką, o mes nušveisime. 
Taigi, broliai lietuviai, kurie 
turite kokius nors talentus, ne
svarbu kokioj šakoj: muzikoj, 
-dainoj, šachmatuose, golfe, pa
mokslų sakyme, barberystėj, ( 
merginų pančekaičių draskyme ( 
ir šimtai tukstančTų kitokių 
talentų esate pakarniai prašo-, 
mi, be atidėliojimo, į musų fa
briką, o mes jums visiems ly
giai patarnausime, tai yra vi
sus vienodai nušviesime. Nu, 
tai nelaukite, nes juo anksčiau, 
tuo geriau bus jums patiems.

Be je, mes turime talentų 
šveitimo fabriko skyrius Itali
joj, Vokietijoj ir Austrijoj, tad 
jeigu atsirastų per daug ap- 
rudyjusių, įrudyjusių talentų, 
tai mes juos galėsime pasiųs
ti į kurį skyrių jie norės, tai 
yra pagal jų pačių norą.

Šalin rūdys nuo lietuvių tau
tos talentų!

Lai gyvuoja talentų polišavi- 
mo-šveitimo fabrikas!

—T. š. F. Vyriausias 
Vedėjas.

Karštos, Degančios 
Niežinčios Kojos!

]^AGIŠKAS išradimas prašalina 
skausmą, prakaitavimą, degimą 

kojų iš syk. Prašalina minkštus kor- 
nus ir sumušimus stebėtinai greit. 
Prašalina atsidavimą ir padaro ko
jas taip vėsias ir patogias, kad jums 
sunku ir tikėti! Nėra bėdos varto
jimui. Tik stebėtinai geras paude- 
ris kuri užbarstysit ant kojų. Su
teiks greit pagelbą. Parkers Foot 
Care šiandie visose vaisti- OEa 
nėse ...................................... vUv

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902
3514-16 Roosevelt Rd.

arti St. Louis Avė.
CHICAGO, ILL.

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 80 metu. 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 j vakarus nuo Halsted St. 
Phone Canal 2544—2545

Geresniam, bet ne prastesniam

.I
IUĮr. V

m"*' \

Nebus jokių perskyrų kuo
met jus apvesdinsite save su

malI noi

WENNERSTENS W
Tikras Apynių Malt Extract
HENNING WENNERSTEN, INC.

2960 Lawrence Avė. . Juniper 4886—4887

Išsibaigė Musu Lysas!
Turim Išsikraustyti Tuojau

Musų Garantija Yra Tikra Ir Neperdėta 
Jūsų Pinigai Grąžinami, Jei Nebūsit Užganėdinti

VALIO!! VALIO!!

LIETUVON
Tiesiog į Lietuvos Uostą

KLAIPĖDĄ
Be Jokių. Persėdimų

BALTIKO-AMERIKOS 
LINIJOS LAIVAIS

KITI IŠPLAUKIMAI:
“Lituania” .... June 20, “Estonia’* .... July 21
“Dituania” ....... Aug. 7, “Estonia” ....... Sept. 1.

10-ties Metų Lietuvos Nepri
klausomybės Jubiliejaus 

Apvaikščiojimui

5-ta EKSKURSIJA
RENGIA BALTIJOS AMERIKOS LINIJA 

BENDROVĖ
Laivu “LITUANIA” Liepos-July 21 dieną

PRALEISK SAVO ATOSTOGAS LIETUVOJE
KIEKVIENAS LIETUVIS privalo aplankyti savo gimtąjį 

kraštą. Kas metai vis daugiau ir daugiau amerikiečių važiuoja 
aplankyti saviškius Lietuvoje arba taip sau Lietuvoje pasisve
čiuoti. Lietuviai deda visas pastangas, kad tie svečiai butų gerai 
priimti ir išsivežtų malonius įspūdžius iš Lietuvos.

Tas važiavimas tiesiog į Klaipėdą ant Baltiko-Amerikos Li
nijos be šiokių persėdimų prie dabartinių aplinkybių yra malonus 
ir visiškai keleivių nevargina.

Patartina visiems, kurie trokšta pamatyti gimtąjj kraštą ne
atidėti, bet važiuoti pas savuosius šią vasarą su viena iš viršmi- 
nėtų ekskursijų iš Amerikos tiesiog į Klaipėdą.

Žinioms Kreipkitės j Vietos Agentą.

BALTIC AMERICA LINE
315 So. Dearborn St., Chicago, III.

THE BRJDGEPŪRT CLOTHING CO
3246 S. Halsted St

I. PETROWSKI, Savininkas
Po išbuvimo toje vietoje 27 metus, mes priversti esame tuojau išisikrausty- 
ti. Musų visas stakas vyrų rūbų, kepurių ir kitokių aprėdalų turi būt iš
parduota nežiūrint kokiomis miknomis. Dabar jūsų proga nusipirkti. Pui
kiausi visame pasaulyje vyrų ir vaikų siutai ir aprėdalai pigiau negu išdir- 
binėtojams kainavo. Atsiminkite! Tai nėra išpardavimas kokių nors atlie- 
kanų. Musų stakas yra pilnas ir naujausių modelių. Mes turim išparduoti 
savo staką ir fikčerius ir tai greitai. Nelaukite! Atsilankykit tuojau kol 
stakas yra pilnas.

VYRŲ APRĖDALAI
ŽIŪRĖKIT ČIONAI

Vyrų ir vaikinų vilnoniai siutai, viena ir 
dviem eilėm guzikų, naujausių sezoniniu 
spalvų, $30 vertės Q 7 C
dabar .......................................... JI O. I Q

Jus sutaupysit nuo $12 iki $15
Kuomet pirksite vieną šių rinktinių siutu, 
jie yra pardavinėjami po $40, COA 71* 
dabar jūsų pasirinkimui ........... I v
šilkiniai nosiniukai, 75c vertės, G Ar*
dabar ............... . ................................................... .* OwG
Vyrų dideli nosinukai, 10c. vertės, IHa 
dabar 3 už.............................................. ■ Uv
Vyrų 15c nosinukai, su spalvuotais t* p 
išmarginimais .......................................... v v

VYRU SIUTAI
Štai jūsų proga nusipirkti aukštos rųšies siu
tą beveik už pusę jų kainos, C O G 7fZ 
$50 vert,6s, dabar už ....................................f w

PUIKIAUSI SIUTAI
Kokius galite gauti už tuos pinigus. Aukš
čiausios rųšies vilnoniai siutai labai gerai 
pasiūti, $60 vertės siutai, 7 S
dabar ...............................................^V*ta I v

Nusipirkit sau overkautą 
sekamam sezonui

Jus dabar pirkdami galite sutaupyti daug 
pfnigų. Jų kainos dabar $18.75 

ir daugiau

Vaikų vilnoniai 4 
šmotų siutai

$12 vertės siutas, šiame 
išpardavime C 7 71* 
kaina tik ...... f ■ I U

iVaikų vilnoniai 
Siutai

Su 2 ilgomis kelnėmis 
ir veste, verti iki $20, 

r.r....... $12.75
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LABOR ET INTELLECTUS

Pereitų metų pradžioj, kaip rašo N. Rubakinas, 
Šveicarijos mieste Lozanoj susikūrė įdomi organizaci
ja, kuriai duota lotyniškas vardas “Labor et Intellec
tus”. Žodis “Labor” reiškia darbą, — fizinę jėgą, o žo
dis “Intellectus” — “protą*’, — proto jėgą. Tuo budu 
“Labor et Intellectus” sudaro tų dviejų jėgų federaciją
arba sąjungą. , _ „

Lozanoj tų dviejų jėgų suvienijimą vykdoma gyve
nimai!. Naujoji organizacija rūpinasi patraukti visus 
darbininkus ir subendrinti jų reikalus. Prie jos jau pri
sidėjo įvairus darbininkų rateliai, liaudies namai, ko- 
peratyvai, švietimo institutai, žurnalų redakcijos, dar
bininkiški sindikatai ir tt.

Šiandien mes matome, kad dvi galingos jėgos — 
darbininkų klasė ir inteligentija — nėra suvienytos. 
Tankiai tarp jų pasireiškia net antagonizmas. “Labor 
et Intellectus” pasiryžo suartinti fiziško darbo darbi
ninkus su proto darbininkais, kad jie bendromis jėgo
mis galėtų kovoti už šviesesnę ateitį.

Istorija rodo, kad, nežiūrint į visuomeninių klasių 
kovą ir antagonizmus, visuomet buvo žmonių, kurie su 
didžiausiu pasišventimu gynė liaudies reikalus. Tie 
žmonės ne būtinai priklausė kokiai nors vienai klasei — 
jų buvo ir vienoj ir kitoj klasėj.

Minties ir žinojimo jėgos, o taip pat jausmas gera- 
širdingumo, teisybės, humaniškumo ir grožės žmonijoj 
yra paskirstytas nęyienodai, ir todėl neteisingai. Lygi
nai neteisingai yra paskirstytas ir materialis turtas, 
kurį sukuria žmogaus darbas. Iš vienos pusės mes ma
tome pagarsėjusius mokslininkus, stovinčius toli nuo 
minios, kuri yra paskendusi prietaruose ir tamsume. Iš 
kitos pusės mes matome darbininkų klasę, kuriai yra 
reikalingi inteligentai, — tokie inteligentai, kurie su
prastų jos reikalus ir kovotų už jos šviesesnę ateitį.

Idėja suartinti darbininkus su inteligencija nėra nau
ja. Tik visa bėda tame, kad ji iki šiol nebuvo^ vykdoma. 
Kas nežino, kaip toli savo kasdieniniame gyvenime 
(ypač Europoj) stovi proto darbininkas nuo to darbi
ninko, kuris dirba fizišką darbą? Nors savo darbuotėj 
(pavyzdžiui, fabrikuose) jie ir susiduria vieni su ki
tais, bet jų tas susidūrimas yra oficiališkas ir vienpu
siškas. Užmirštama, kad kiekvienas darbininkas yra 
pirm visko darbininkas, kuris parduoda savo jėgas. 
Taip yra su fiziško darbo darbininkais, taip yra ir su 
proto darbininkais. Darbdaviai juos samdo tik tada, 
kuomet tikisi iš jų gauti pelno.

Kaip pasidaro tas pelnas? Jis pasidaro iš pasisavi
nimo dalies to, ką sukuria darbininkai. Darbininkai 
gauna atlyginimą ne už visą savo darbą, o tik už dalį 
jo. Kitą darbo dalį pasisavina darbdaviai. Tokiu tai bu
du pasinaudojama svetimo darbo vaisiais. Tiesa, kar
tais dirba ir patys darbdaviai. Už tą savo darbą jie tu
ri teisės gauti atlyginimą. Bet jie tą savo darbą įverti
na nepaprastai aukštai, ir todėl neteisingai. Juk yra 
žinoma atsitikimų, kuomet geniališki proto darbininkai 
(pav. mokslininkai, išradėjai, rašytojai, etc.) pusbadžiu 
gyveno. Ar jų darbas yra menkesnės vertės, negu dar
bas kokių nors apsukrių pramonininkų? Kiekvienas 
sveikai mąstantis žmogus pasakys, kad taip nėra. Ta
čiau kapitalistinėj santvarkoj kitaip ir negali būti.

Ta santvarka ne tik leidžia išnaudoti visokios rų- 
šies darbininkus, bet ir palaiko tarp jų nesusipratimą: 
proto darbininkus atitolina nuo fiziško darbo darbinin
kų. Pirmieji ne retai įsitraukia į darbdavių tarpą, su
lieja savo interesus su jų interesais ir prie pirmos pro
gos taikosi patapti darbdaviais ir eksploatatoriais. Taip 
atsitinka su milionais proto darbininkų įvairiose šaly
se. Jie savo žinojimu padeda mažumai valdyti daugu
mą. Juk mokslas, menas, literatūra, filosofija, techni
ka kaip tik ir tarnauja tai mažumai.

Ačiū tam, tarp darbininkų nėra solidarumo. Viena 
grupė darbininkų tampa izoliuota (atskirta) nuo kitos. 
Be to, reikia neužmiršti ir to fakto, kad proto darbinin
kai tankiausia išeina iš valdančių klasių: dvarininkų, 
pirklių, pramonininkų, bankininkų ir tt. Net ir šian
dien, kuomet kelias į mokslą, rodosi, yra atidarytas

ninku vaikams baigti universitetus yra sunku, nes jie 
neturi pinigų. Štai kodėl tarp proto darbininkų randasi 
daug tokių, kurie priklauso valdančioms klasėms, o 
tarp fiziško darbo darbininkų vyraujančiu elementu 
yra proletariatas ir kaimiečiai.

Bet juo tolyn, tuo proto darbininkų tarpe atsiran
da daugiau žmonių, kurie nebepasitenkina tokia padė
tim. Jie supranta, kad, bendrai imant, visų darbininkų 
reikalai yra vienodi. “Labor et Intellectus” yra tokios 
minties vaisius. Nors ta federacija palyginamai dar 
nesenai įsikūrė, bet Šveicarijos visuomenėj ji rado dide- 
Ij pritarimų. Jau tapo surengta visa eilė paskaitų įvai
riais moksliškais klausimais, įkurtas pedagogiškas mu
ziejus, fondas talentingiems darbininkų vaikams rem
ti ir tt. Be to, tankiai yra rengiami pasikalbėjimai, ku
riuose dalyvauja tiek proto, tiek fiziško darbo darbi
ninkai. Tuo budu jie vieni su antrais geriau susipažįs
ta ir įsitraukia į bendrą darbą, kurio tikslas yra page
rinti žmonijos būvį. ...*

Kaip rinko Lietuvos 
karalių.

Buvo 1918 metai, ketvirti 
karo metai. Nors ir prieš žlug
danti vokiečiai 'Vis dar jautėsi 
galingi. Lietuva, nors jau bu

tu vos karalystės konstitucijų.
Sulig išdirbtąja konstitucija, 

Lietuva yra konstitucinė mo
narchija su karalium Urachu 
priešaky priimančiu Mindaugo 
II vardą; po jo mirties sostas 
tenka vyriausiam sunui; įsta
tymus leidžia parlamentas su
sitaręs su karalium; parlamen-

N. Rubakinas

Pasaulio Kūrimosi
Paslaptys

(Tęsinys)

vo Vokietijos pripažinta sava
ranke valstybe, dar kentė sun
kiausią vokiečių okupacijos na
štą. Lietuvos Taryba, pati bū
dama visiškai bejėgė, jokios 
realios atramos už savęs netu
rėdama, galėjo tik atsargios 
diplomatijos budu bandyti pa
lengvinti krašto likimą. Jai 
rūpėjo, kad iš vokiečių žadėto 
savarankiškumo, kurį vokiečiai 
apstatė eilę varžančių sąlygų, 
neliktų vien tos sąlygos. Vo
kiečių sąlygų — eilės Lietuvą 
su Vokietija rišančių sutarčių 
sudarymas — vyriausias tiks
las buvo galutinai sujungti Lie
tuvą su Vokietija. Vokiečių no
ras buvo iš Lietuvos sudaryti 
provinciją Neu Ostpreussen 
(Naujus Rytprūsius), arba tpa- 

; likti Lietuvai tiktai savarankiš
kumo miražą — sudaryti di
džiąją Lietuvos kunigaikštiją, 
kurios didžiuoju kunigaikščiu 
butų Vokietijos ciesorius ir 
Prūsų karalius Vilhelmas II.

Bet pačių vokiečių vidujinis 
nesutarimas kol kas gelbėjo 
Lietuvą nuo to likimo. Pietų 
Vokietijos kraštas — Bavarija, 
ypač Saksonija, bijojo per di
delio Prūsų įsigalėjimo. Sak- 
sai patys atsiminė, kad Sakso
nijos karaliai kadaise buvo su
jungtos Lietuvių Lenkų valsty
bės karaliais, taigi ir Lietuvos 
kunigaikščiais. Ir dabar Sak- 
sijos karalius Fridrikas-Kristi- 
jonas II panorėjo tapti atstato
mos Lietuvos valdovu. Ypač, 
kad Saksija ir Lietuva katali
kų kraštai. Lietuvos Tarybos 
politikai bijojo, kad Lietuvos 
karaliaus ar didžiojo kunigaik
ščio išrinkimas, kur tada ro
dėsi neišvengiamas, neįvyktų 
galutinai Lietuvos nenaudai.

Priimtiniausia valdymo for
ma Lietuvai buvo respublika, 
bet tuo metu Tarybos politikai 
nedrįso šio reikalavimo statyti, 
bijodami erzinti vokiečius. Ber
ne įvykusi lietuvių konferenci
ja pa ilgų ginčų nutarė, kad 
Lietuva turi būti konstitucinė 
monarchija. Su tuo sutiko ir 
Lietuvos Taryba. Reikėjo ieš
koti karaliaus. Po ilgų galvo
jimų sustota prie Virtembergo 
karaliaus giminaičio hercogo 
Vilhelmo von Uracho. Taryba 
pradėjo rinkti žinias apie busi
mojo Lietuvos karaliaus asme
nį. Tą uždavinį Taryba pave
dė kun. dr. Purickiui. Jis nu
vyko į Uracho rezidenciją Frei- 
burgą ir informavosi pasikal
bėjimuose su vietos žmonėmis, 
Uracho dvasiškiais ir pačiu 
Urachu. Busimas karalius 
Urachas buvo gero, sugyve

namo budo žmogus, uolus ka
talikas, Freiburgo gyventojų 
mylimas ir kelių labdaringų ir 
patriotinių organizacijų pirmi
ninkas. Uracho šeimyna bu
vo nemaža — vienuolika sūnų 
ir dukterų. Karalium būti Ura
chas sutiko. Su tomis žiniomis 
Dr. Purickiui Vilniun sugrįžus, 
pas A. Smetoną įvyko posėdis, 
kuriame galutinai nutarė Ura
chą kviesti. Dr. Purickiui ir

kiekvienam, daugelis negali mokytis. Sakysime, darbi- M. Yčui pavesta parašyti Lie

ptas susideda iš dviejų rūmų— 
aukštųjų ir žemųjų: vykdomo
ji valdžia susidaro iš karaliaus 
paskirtų, bet prieš parlamentą 
atsakomingų ministerių; kara
liaus arba parlamento daugu
mos inciatyva konstitucija ga
li būti pakeista; dešimčiai me
tų praėjus konstitucija revi
duojama; karaliaus rūmų, mi- 
misterių ir aukštųjų valdinin
kų kalba lietuviška; karalius 
su visa šeimyna turi gyventi 
Lietuvoj ir be parlamento su
tikimo gali praleisti užsieny tik 
du mėnesiu per metus; be par
lamento sutikimo karalius ne
gali būti renkamas kitos vals
tybės karaliumi (mat bijota, 
kad Uracho ir lenkai neišrink
tų) ; karaliaus dvisiškiai turi 
būti lietuviai, tik pirmaisiais 
metais, ne daugiau trečdalio 
gali būti svetimšalių; karaliaus 
vaikai turi ęlti mokslus Lietu
voj ir čia baigę gali tęsti užsie
ny.

Tą konstituciją reikėjo nu
siųsti Urachui priimti ir pasi
rašyti. Konstituciją nuvežti 
buvo pavesta p-lei Chodakaus- 
kaitei (dabar p. Tubelienė). 
Mat, kad nesukeltų įtarimų vy
riškiui važinėjant. Kaipo di
džiausią turtą Tarybos pasiun
tinė paslėpė Uracho pasirašytą 
konstituciją į bačiuką ir lai
mingai atvežė Vilniun.

Liepos 4 d. įvyko galutini ka
raliaus rinkimai. Tarybos na
rių tarpe kilo karštų ginčų. Y- 
patingai priešinosi karaliaus 
rinkimui socialdemokratai, ku
rie laikė tiktai Steigiamąjį Sei
mą galinčiu nustatyti Lietuvos 
valdymo formą. Nepasirašė po 
išrinkimo rezoliucija ir A. Stul
ginskis. Tačiau ’ Urachas dau
gumos buvo išrinktas. Keturi 
socialdemokratai dėl to iš Ta
rybos išėjo. Tarybos delegaci
ja, kurion įėjo A. Smetona, 
prof. A. Voldemaras, pralotas 
Olšauskas, kun. Petrulis ir M. 
Yčas nuvyko į Freiburgą pra
nešti Urachui apie Uracho iš
rinkimą. Karalius ir jo skait
lingoji šeimyna su džiaugsmu 
priėmė delegaciją ir atvežtą ži
nią apie išrinkimą. Karalius 
pasižadėjo sąžiningai eiti savo 
pareigas. Džiaugsmas pagrin
do turėjo, nes Uracho mate
riale padėtis dėl karo buvo su
silpnėjusi, o Viutemburgo gi
minės kunigaikščiai pas Vilhel
mą jokios malonės neturėjo, 
nes skaitėsi Prūsų Hohenco- 
Jernų priešais. Urachas pradėjo 
mokytis lietuvių kalbos ir ne
trukus jau kalbėjo “Tėve mu
sų” lietuviškai.

Uracho išrinkimas sukėlė di
delę sensaciją, bet vokiečiai tuo 
buvo begalo suerzinti. Jie rei
kalavo, kad Taryba atšauktų 
savo nutarimą, grąsino repre
sijomis. Okupacijos karo va
dovybė liepė visiems laikraš
čiams patalpinti pranešimą, 
kad Uracho išrinkimas, kaipo 
be Vokietijos valdžios žinios 
įvykęs, yra neteisėtas. Netie
sa esanti, kad Urachas kara

O jeigu pasidarytumem dar 
ir už atomą mažesni? Ir }xmt 
kelis milijonus kartų, kas tuo
met? Tuomet ir atomas mums 
pasirodytų, kaip saulė! Ir, be 
to, pamatytumem, kad aplink 
atomą kaž kas sukasi, lekia, 
lygiai taip, kaip dangaus žibu
riai — planetos. Ir visi šitie 
žiburiai kur kas mažesni už 
atomą. O tarp jų ir atomo, pa
sirodys taip pat dideli tarpai. 
Ir visa tai sudaryta visai pa
našiai, kaip sudaryta musų 
saule su visomis savo planeto
mis. Pamatysime, kad aplink 
kiekvieną atomą lekia lyg at
skiros planetos. Po vieną ir po 
kelias. O kas gi šie? štai tie 
ir yra elektronai, iš kurių su
darytas pats atomas. Kiekvie
nas elektronas apibėga aplink 
savo atomą 2200 bilijonų kar
tų per vieną sekundę. Žinoma, 
sekusdę musų žemės laikrod
žiu. i i

Na, o jeigu mes pasidarytu
me tokie maži ir apsigyventu
me ant to paties elektrono? 
Pasidarytume, pavyzdžiui, ke
lis milijonus kartų mažesni už 
jį? Tokiu budu ir elektronas 
pasirodytų mums toks didelis, 
kaip dabar kad rodosi musų 
žemės rutulys. O kaip atrody
tų atomas, aplink kurį lekia 
šitas elektronas? Jis atrody
tų, kaip saulė, kuri toli, toli 
nuo elektrono. O greitutiniai 
atomai kaip atrodytų? Greitu
tiniai — žvaigždėmis.

Juk iš atomų susidaro ir mo
lekulė. O tarp atomų mes tuo
met ir būtumėm, jeigu pasi- 
darytumėm tokio mažo ūgio.

Taip, šita molekulė tuomet 
mums atrodytų dideliu žvaigž
džių susikaupimu. Nes iš tikro 
molekulės kai kurių medžiagų 
sudarytos iš daugelio atomų.

O kaip atrodytų kaimynės 
molekulės? Jos tai ir atrodytų 
mums Pasauliais. Bet iš tikrų
jų jos visai ne pasauliai, o tik 
mažos mažutytės daleles kitų 
dalelių, įeinančių sudėtin vėl 
kitų dalelių. Tokių dalelių be 
galo daug kiekviename gaba
lėly bet kokios medžiagos, iš 
kurios sudarytas mažiausias 
daiktelis šitame kambary. O 
kiek telpa tokių pasaulių vie
name šitame kambary? Ar 
skaityti juos milijonais? Ar 
skaityti bilijonais? trilijonų tri
lijonais? Vis tiek mažas’ skai
čius jiems išreikšti. O gal jų 
lx> galo daug, šitų mažučių pa
saulių, nors mums nematomų, 
bet visgi esančių? Esančių štai 
čia, šitoje pat vietoje, kur mes 
dabar esame. Ir įeinančių į su
dėtį musų pačių kūno, nes kū
nas taip pat sudarytas iš me
džiagos, iš molekulių, atomų, 
elektronų.

Ne, pasaulių šitame kamba
ry ne be galo daug. Tai yra,

liaus vainiką priėmęs.
Tarybos delegacija antrą kar

tą lankėsi pas Urachą vasaros 
rezidencijoj Lichtenšteine, bet 
jo paties nerado namie, nes bu
vo išvykęs į frontą.

Tuo tarpu Vokietijai pradė
jo nebesisekti. Atpuolė nuo 
jos sąjungininkai — Bulgari
ja, Turkija, Austrija. Frontas 
pakriko, kilo revoliucija. Visi 
skaitlingieji Vokietijos karalių 
ir kunigaikščių sostai sugriuvo. 
Kartu griuvo ir nespėjęs galu
tinai įsikurti Mindaugo II sos
tas Lietuvoje. Lapkričio 2 d. 
Taryba nutarė Uracho klausi
mą atidėti Steigiamąjam Sei
mui išspręsti. Tačiau St. Sei
me nieks jo ir nebekėlė. St. 
Seimas vienu balsu paskelbė 
Lįetųvą demokratine respubli
ka.

Tokia yra Mindaugo II “ka
raliavimo” istorija. (“N. ž.”).

šitam kambary yra riba to di
delio skaičiaus pasaulių. Bet 
juk iš tokių pat pasaulių susi
daręs ir tas, kas randasi už 
kietų kambario sienų.

Visas žemes rutulys, visos 
planetos, visos žvaigždės ir vi
sa, kas ant jų, sudaryta iš to
kių pat mažų pasaulių. Nenuo
stabu, kad jų skaičius, rodo
si, be galo didelis. Panašiai juk 
mums rodosi, kad ir žvaigždžių 
daugybei nėra ribų. Bet mes, 
žmonės, nematome nei be ga
lo didelių, nei be galo mažų 
pasaulių! Taip jau ’mes esam 
sudaryti, tai yra, musų kūnas 
taip sudėtas. Vienas tik musų 
protas neaklas, bet ir jis ne. 
visuomet. Palyginus su pasau
liais be galo dideliais, mes esam 
labai maži. O palyginus su ma
žais — mes esame labai ir be 
galo dideli. Taip ir kiekvienas 
iš musų yra sudarytas: iš la
bai mažų, bet įeina ir sudėtin 
pasaulių labai didelių.

Štai ką reiškia Pasaulis, su
darytas iš Pasaulių, kurie, vėl 
taip pat sudaryti iš Pasaulių! 
O paskutinieji gal būt dar ir 
dar iš Pasaulių ir taip toliau. 
Ligi kokių ribų ir kokio lai
ko — nežinia.

Bet visuomet taip yra: kiek
vienas pasaulis visuomet dides
nis už savo sudėtinius pasau
lius, pavyzdžiui, 1023 karto, tai 
yra, šimtus sekstilijonų kartų 
didesnis.

Mes esame milijoną milijo
nų kartų mažesni už saulę, vis 
tiek kad mašalą lygintume su 
kalnu. Molekulė taip pat atro
dys kalnu, palyginus su ato
mais, iš kurių ji pati sudary
ta. Ir atomas pasirodys kalnu, 
palyginus su elektronais. Ir taip 
be galo. Nes be galo mažam, 
gal būt, ir ribų nėra.

Bet taip pat nėra noų ir be 
galo dideliems. Žemės rutulys, 
tai tik mašola, palyginus su 
saule. O saulė taip pat tik dul
kelė, palyginus su žvaigždžių 
migi ynais. Vienas miglynas taip 
pat tik dulkelė, palyginus su 
daugybe kitų tokių pat migly- 
nų. Ir taip ligi begalyJjės. Į vi
sas šalis vis didesni ir dides
ni pasauliai. Todėl, reikia spė
ti, kad be galo dideliam, taip 
ir be galo mažam, visai nėra 
ribų.

Bet pastebėtina štai kas: be 
išimties visi Pasauliai gyvena 
vienas kitame, mažieji viduj 
didžiųjų, o šie dar didesniuo
se; o jų visų būviai ir gyveni
mas sutaisytas tais pačiais dės-

niais ir vienodomis taisyklė
mis. Nuolat juda ir juda; ir 
elektronai, ir atomai, ir mo
lekulės, ir planetos, ir žvaigž
dės, ir miglynai, ir Pasauliai, 
ir Pasauliai, sudaryti iš dau
gybės kitų Pasaulių, ir susikau
pimai akmenų ir dulkių, vadi
namų kometomis ir miglynais.

O šita visa valdo dvi jėgos: 
jėga jų įsibėgimo ir jėga tar
pusavio pritraukimo. Įsibėgi- 
mas — nutolina, o pritrauki
mas į save veikia. Įsibūgimas 
išskiria, pritraukimas — vie
nija, jungia. Įsibėgimas prie
šingai veikia pritraukimui, o 
pritraukimas — jsibėgimui.

(Bus daugiau)

OLD GOLD
JUOKAI

Labai nedrąsus jaunikis vos tik 
išstenėjo sekamus žodžius:

Gaal... tammstoos maama gaalėtųų 
buuti manno mooteries mootina...

Vieną sykį juokdarys pasakė: — 
“Kuomet aš esu nusiminęs, aš dai
nuoju ir tuomet kiti sykiu su manim 
nusimena.” , .

...Bet — rūkykit Old Gold cigare- 
tus — Išrūkysi vežimą ir kosulio ne
turėsi. Šiame laikraštyje telpa Old 
Gold cigaretų komiški skelbimai, 
piešti žinomo piešėjo Briggs. pasi
žiūrėkit, perskaitykit ir dasi žinok it, 
kad “Išrūkysi vežimą ir. kosulio ne
turėsi v

I I I I ų

IEŠKOKITE ŠIO 
VARDO

grynas ar Apynių Skonio

Blatz turi įrengimą ir patyri
mą pagaminti geriausį. Nusi
pirkite blešinę ir įsitikinkite!

Klauskite Kepimo Knygos 
DYKAI kad pasidarius skanių 
valgių su Blatz Malt syrupu.

Vai Blatz Brewing Co.
Chicago Branch

1500 Holt St„
Phone — Brunswick 3600-1-2

Tikru! Unijos Guminiu

V AL BLATZ 
BREWING CO.
E*. 1851 Milwauk.ee, Wk.

TIK ką atėjo “Kultūros” 
nr. 5. Galima gauti “Nau
jienose”. Kaina 45c.

Nedarykit Žaislo 
Iš Savo Kūdikio

— Kudikai Turi Nervus
Rašo RUTH BRITTAIN

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

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

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

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

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.

Milwauk.ee
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Fantasto-pranašo 
sukaktuvės

Vakar pasaka — šiandien nu
sibodusi kasdienybė. — žmo
gus lieka žmogumi. — žiul 
Vernas ir mokslo vyrai. — 
I*a jaunintas nuotikių roma
nas.

Vasario 8 d. įvyko 100 metų 
sukaktuvės nuo garsiojo pran
cūzų rašytojaus žiulo Verho 
(Julės Verne) gimimo dienos. 
Musų laikų,/ kinematografo ga
dynės jaunimui tas vardas gal 
jau bus kiek svetimas, bet 
sunku tikėti, kad butų nepažįs
tamas. O kiek ankstyvesnei 
jaunimo kartai žiulo Verno 
vardas buvo artimiausias ir 
mylimiausias. To rašytojaus 
romanų skaitymas teikė jam 
puikiausių, neužmirštamų va
landų pernešdamas į drąsiausių 
fantazijų pasaulį. Musų dienų 
jaunimui žiul Vernas žymiai ne
tekęs burtiškos reikšmės, nes 
dauguma jo romanuose iškeltų 
fantazijų šiandieną yra papras
ta realybė, kasdieninis reiški
nys, kuriuo marguoja laikraš
čių skiltys. Ar nustebins ką 
nors šiandieną kelionė povande
niniam laive, skraidymas oru ar
ba kelionė aplink pasaulį per 80 
dienų. Net ir kelionė į mėnelį, 
rodos aukščiausias fantazijos 
laipsnis, dabar virto rimtai 

^svarstomu klausimu, tiesa ne 
taip paprastu kaip žiul Verno 
“garinio namo” idėjos įgyven
dinimas. Kelionė į ašigalius ir 
neteko dabar savo didžiojo ro
mantiškumo, net virto jau biz- 
nišku reikalu. Ir i nežinomą 
salą dabar sunkiau patekti. O 
prieš 20 —30 metų kai techni
kos pasiekimai nebuvo dar at
bukinę žmogaus nervų, ir fan
tazijos sritis dar nebuvo tikre
nybės reiškinių nukonkuruota, 
Žiulo Verno romanai turėjo 
daug didesnes reikšmės.

Bet Ž. Verno romanuose ran
dame ir jokiais technikos pa
siekimais neįkeičiamos vertės. 
Fantastiškieji artubMet reiški
niai sudaro tik aplinkumą, foną 
svarbiausiam tų romanų cent
rui — žmogui. O žmogus su 
savo ypatybėmis nesikeičia nė 
po vandeniu būdamas, nė į mė
nulį skrisdamas — jo silpny
bės ir gerieji privalumai yra 
neatskiriami jo palydovai. O 
yra visa galerija tipų iš įvai
riausių tautų ir luomų, kurį ei
na pro musų akis skaitant ž. 
Verno romanus, negali amžiais 
pasenti ir netekti savo įdomu
mo. Svarbiausieji Ž. Verno 
romanų herojai vis .dorovingi 
žmonės, drąsus, tvirtabudžiai, 
bet geraširdžiai, mylintys arti
mą. Autorius aiškiai pritaria 
prislėgtųjų kovai dėl laisvės ir 
jų kilniesiems žygdarbiams. Del 
tų ypatybių ž. Verno romanai 
turi didelės auklėjamosios reik
šmės jaunimui. O įdomi fabu
la ir nuotykių vykęs vystymosi 
traukte traukia skaitytoją. 
Jaunas skaitytojas nepastebi
mai, be jokio vargo ir prievar
tos įgyja ir nemažą mokslo ži
nių, ypač susipažįsta su geogra
fija ir kaikuriais istorijos įvy
kiais.

Dabar, kritiškai įvertinę ž. 
Verno romanus, mokslo vyrai 
neigia autoriaus mokslingumą, 
randa didelių prieštaravimų 
tarp mokslo davinių ir jo ro
manuose paliestų mokslo klau
simų rišimo. Jo matematiškų
jų apskaičiavimų vertė dažniau
sia neviršija mokyklos rankve- 
džių ribų. Ir jo botanikoj bei 
zoologijoj pasitaiko netikslumų.

- Bet viską viršija fantazija, ku
rios lakumas ir sudarė jam ne
mirtingą vardą. Ž. Verno di
džiausias nuopelnas yra tas, kad

jis sudarė ypatingą nuotikių ro
maną. Tokie nuotikių romanai 
turėjo didelio pasisekimo 18 am
žiuj. Juose svarbiausia buvo fa
bula, o Sviftas ir Volteris įnešė 
dar satyros. Bet vėliau užvieš
patavo anglų “realusis” roma
nas. ž. Vernas atgimdė nuoti
kių romaną, bet pagerino jį pieš
damas meniško vaizdingumo ir 
tuomi padarė jį įdomesnį, žy
mesnieji š. Verno romanai y- 
ra “Kapitono Granto Vaikai”, 
“Kelionė aplink pasaulį per 80 
dienų,” “20 tūkstančių jie po 
vandeniu”, “Paslaptingoji sala”, 
Kelionė į mėnulį”, “5 savaitės 
orlaivy”, “Kapitonas Gaterasas”, 
“Kelionė į žemės centrą”, “My
kolas Strovogas.” Pirmieji trys 
verčiami arba išversti į lietuvių 
kalbą. Kai kurie ž. Verno ro
manai inscenizuoti f imoj.

įdomu, kad ž. Vernas keliavo 
nedaug. Tiktai vieną kartą bu
vęs Amerikoj ir savo jachta 
plaukiodavęs po Viduržemio ju
rą, ties Prancuzijos krantais.

Mirė žiul Vernas 1905 m. ko
vo 24 d. (“N. ž.” .

Raudonojo Kryžiaus — 1 su 
120 lovų, žydų — 6 su 272 
vomis ir privatinių 11 su 87 
vomis.

Klaipėdos krašte yra 8 ligo
ninės su 393 lovomis.

10-
lo-

Kloacto outfiUH Ironir- 
tHH, $13.50. Pirkit nuo 
iuuhu oImIIo kainoiniH. 
Naum apiltdymo iren-_x 
irimai panluoaamt iciur- (J 
valu iAmokflJimuia.
Peoples Plumbing & fe 
Heating Suuply Co. V 

•11>O MohvaiiKOc Ąvc., i
t UI N. nalHted Ht. ,

Hayinarket 0075—0076 Zj

n
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Kiek tikybų, kunigų 
ir bažnyčių Lietuvoj

Statistikos žiniomis, balan
džio 1 d. Lietuvoj buvo 1,789,- 
423 katalikai su 950 dvasinin
kų ir 189 bažnyčiomis; 155,- 
025 izraelitų (žydų) su 159 
rabinais ir 300 sinagogų; 66,- 
578 ev. liuteronų su 15 dva
sininkų ir 48 bažnyčiomis ir 
maldos namais; 32,191 senti
kių graikų ortodoksų su 51 
baž. ir 51 dvasininku; 22,925 
graikų stačiatikių ortodoksų 
su 24 dvasininkus ir 27 baž.; 
10,778 ev. reformatų (kalvini
stų) 
baž.; 
dvas. 
tistai 
ir 2
todistai su 2 kunigais ir 9 mal
dos namais 
6 pamoksi 
mų; 155 
rabinu ir 
mariavitai 
nyčia.

MŪRINIS arba MEDINIS
A lmokėti — kiti lengvais ii- 

v I " mokėjimais į 24 mėnesius 
Musų speciališkumas yra budavoji- 
mas mūrinių ir medinių garadžių vi
sokiu stylių ir ryžių.

PaKeliame namus, padedame konk- 
r.ft 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 į priemiesčius. Prisiųskite 
savo vardą, adresą jeigu norite in
formacijų.
V ardas
Adresas

Quality Construction Co.
Nortb Shore ofisas ir Vardai 

119 Chicago Avė.
Evanston

Rogers Park 8270 
Tel. Universitv 8950 arba

Įvyks Nedėlioj,

su 10 dvasininkų ir 10 
1000 mahometonų su 3 
ir 3 mečetėmis; 379 bap- 
su vienu pamokslininku 

maldos namais; 215 me-

200 adventistų su 
ir 10 maldos na- 

karaimai įsu vienu 
viena sinagoga; 55 
su 1 dvas. ir 1 baž-

Kiek Lietuvoje yra 
ligoninių

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

METUS 
DIDYSIS AFISAS 

Ajax Construction Co.
2206 Milwaukee Avė.

Brunswick 4707 
South Side Skyrius 
Mr. August Saldukas 

4034 Archer Avė.
Laf. 6719

Birželio 24 d
/

CHERNAUSKO DARŽE
Hj ■ ■ - . ’

79 ir Archer Avė,, Justice Park
)

(

a

Šių metų pradžioje Lietuvoje 
buvo 54 ligonines, su 2,366 lo-. 
vomis, būtent, valstybinių ligo-| 
ninių — 9 su 1075 lovomis, sa
vivaldybių —27 su 822 lovomis,

Union 
Mado

Vardas ..
Adresas
Telefonas

T

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

Jus norit rųšies. Į 
Kad apsisaugojus ap
sirikimo vartokit Pu
ritan Malt Extraet. 
Rinktiniai miežiai ir 
nieks daugiau užtikri
na, kad Puritan yra 
turtingesnis, stipres
nis, geresnis.
Vartokit ten kur reik 
virtuvėj pasaldinimų.

PuriTan Malt
Paskanintas su Bohemian apyniais.
Rekomenduojamas ir dastatomas per

[
ncKoineniiuojaniuN ir uhsmivium rvt w_

Puritan Malt Extract Co. I 
29—31 N. Wacker Drive, Chicago, III. Į

METINIS PIKNIKAS
Surengtas

Lietuvių Piliečių D. P. Kliubo
Nedėlioj, Birželio 24, 1928
STICKNEY PARK DARŽE,

STICKNEY, ILL.
Pradžia 10 valandą ryto. 
Muzika J. PRILUPI 
- i-TF-TTnT.ĮiM r ■ »! n.TiW>-K

Įžanga BOc.

P. S. Nuvažiuoti galima gatvekariais: Archer avė. iki city
limit; nuo ten Joliet karais iki Justice Park arba Chernauskas
Grove. Iš South Sidės 63-čia karais iki Summit, iš ten Joliet
karais iki daržui

yra

.v

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

Visus kviečia NAUJIENOS

iiiiiiiiiiiraiiiiiiiiiwiiiiiiiiiiiraiiiiiHim



NAUJIENOS, Chicago, ui. Tenktadienis, birž. 22, 1928

CHICAGOS 
ŽINIOS

tonų trokus, mokėdavo $37 
dienai už troką, kuomet tokius 
pat trukus jų savininkai ren- 
davodavo privačiams asme
nims už sumą nuo 25 iki 35 
dolerių dienai.

Jūsų saugumui
Gelbėkite kūdikius — sako 

policijos komisionierius, Micha- 
el Hughes, šios savaitės polici
jos departamento biuletine.

Nuo birželio 10 dienos iki 
16-tos 18 žmonių buvo užmuš
ta ir 331 sužeista autų nelai
mėse. Nuo 1-mos dienos iki 
birželio 16-tos 374 užmušti 
kuomet pereitais metais j tų 
patį laikotarpį buvo užmušta 
tik 346 asmenys.

Atsargus peržiūrėjimas pa
duotų aukščiau skaitlinių rodo 
visišką nebojimą įstatymų, re
guliuojančių važiavimo greitu
mą. Daugelis kuditikių neteko 
gyvasties dėl šių autų nelai
mių.

Kūdikio saugumas yra rim
ta problema, ypač karštų orų 
laiku, kuomet daugelis jaunuo
lių neturi tam tikros vietos 
žaismėms ir kuomet gatvės y- 
ra pilnos bėgiojančių kūdikių.

Tėvai turėtų perspėti kudi- 
kius, idant jie nežaistų gatvė
se, nesikabinėtų į autus, tro- 
kus ir kitokius vežimus, nežiu- 
žinėtų ir nevažinėtų dviračiais 
tose gatvėse, kuriose judėji
mas yra didelis.

Kūdikis gatvėje yra pavojaus 
ženklas, kuris sako — važiuok 
povai!

Buvusi teisėją traukia 
teisman

jP-lė Fem Thomas, 14727 
Kilis avė., padavė teismui 
skundą prieš buvusį Stiprume 
Court teisėją, o dabar banki
ninką, Charles (L Craig. Ji se
niau buvo privatė jo sekreto
rių; dabar reikalauja atlygini
mo $150,000. Sako byla lie
čianti asmeniškus reikalus bu
vusio teisėjo ir jo sekretorės. 
P-nas Craig — 60 metų am
žiaus; p-lė Thomas — 30 m.

Dar 500 policininkų
Miesto taryba paskyrė $300,- 

000 ekstra pinigų policijos de
partamentui, kad jis galėtų nu
samdyti dar 500 policininkų 
prie dabartinio skaičiaus.

Pakvietė atlankyti
Chicagą

Chicagos miesto taryba pa
siuntė pakvietimą p-lei Amelia 
Earhart, kurį paskutinėmis 
dienomis perlėkė aeroplanu 
Atlantiką, atlankyti Chicagą, 
kai ji sugrįš Amerikon.

Tarp Chicagos 
Lietuvių
Padėka

Negalėdami sueiti ypatiškai 
ir tarti širdingą ačiū visiems, 
kurie reiškė mums užuojautos, 
kada musų mylimą sūnų Alber
tą patiko baisi nelaimė, mes no
rime viešai atidėkoti visiems.

Gyvenime ištinka žmogų sun
kiausios valandos, kada jauti, 
jog tų sunkumų nepakelsi, ka
da, rodosi ,netenki paskutinės 
vilties. Tokias valandas per
gyvenome ir mes, kuomet mu
sų mylimą sūnų patiko netikė
ta mirtis. Manėme, kad nepa
kelsime tos skriaudos, kuri at
ėmė musų gyvenimo laimę, 
musų viltį, iš kurios mes se
natvėje daug ko tikėjomės.

Bet matydami draugų didelį 
atjautimą tikimės, kad ir atei
tyje giminės ir draugai neap
leis mus. Taigi priimkite musų 
nuoširdų ačiū. Ačiū visiems 
už prisiųstus vainikus, ačiū p. 
Sarpaliui už parupinimą muzi
kos ir dainų, ačiū J. Grybui ir 
M. Bacevičiui už pasakytas at
sisveikinimo kalbas, ačiū vi
siems dalyvavusiems laidotu
vėse; ačiū graboriui Masalskiui 
už gražų laidotuvių sutvarky
mą.

Anastazija ir Tamošius 
Kuliešiai.

Tai užbaigta. Naujas daly
kas: seimo delegatė reikalau
ja, kad jai butų išmokėti vi
si pinigai pirm seimo. Bet na
riai nurodo, kad niekas iš ank
sto delegatams pinigų nemoka. 
Pirmininkas pataria palikti, 
bet tavorška pašoka ir surin
ka: “Aš reikalauju!” Visi 
“draugai,” matyti, to tik lau
kė ir visokiais balsais ima šau
kti, kad išmokėtų; tatai, maty
ti, buvo iš anksto nutarta.

Pirmininkas leidžia klausimą 
balsavimui nelaukęs nė įneši
mo, nė parėmimo. Na, ir nu
balsuoja, kad išmokėti. Tuo- 
jaus visi tavorščiai palinksmė
jo. Sako, musų pusėj didžiu
ma.

Reikia pasakyti, kad blogas 
yra narių paprotis nesilankyti 
į susirinkimus. Ot, dėl to ke
lios ypatos ir diktuoja kuopai 
taip, kaip jos nori. Nariai pri
valo atminti, kad tokie daly
kai neneša kuopai naudos.

—Narys.

mas taipgi Petro Vaičiūno.
Kokioj tvarkoj tie veikalai 

pastatyti, pranešime vė- 
• Teatro Direkcija.

bus 
liau.

Town of Lake

Autas nunešė p. Ežerskio 
porčius

Prarastos atostogos
P-nas Joe Kaplan, vedėjas ir 

savininkas Sąuare Deal Plumb- 
ing Supply House, 1703 South 
State St., sėdėjo savo ofise po 
gaivios biznio dienos.

Jis jautėsi nuvargęs ir nepa
tenkintas, kad biznio reikalai 
neleido jam paimti atostogų. 
Jis jautė, kad dėl to buvo ir jo 
paties kaltės. Kadangi jis suge
bėjo parūpinti vienus geriau
sių visoje Chicaigoje boilerių 
už prieinamiausią kainą ir par
davinėti juos už tokius pini
gus, kuriuos kiekvienas pajė
gia mokėti, tai dabar biznio 
gaivumas neleido jam pasitrau- 
traukti nė atostogoms.

Svajojo p. Kaplan apie pra
rastas atostogas... Tik staiga 
pajuto, kad jis ne vienas ofi
se. Pažvelgė, pamatė pagyve
nusį vyrą, kuris prabilo:

—Paskutinį kartą buvau jū
sų krautuvėje 1916 metais.

—Ilgai, neatlankėt mus — 
pastebėjo savininkas.

Man nereikėjo — paaiški
no senas vyras —- kadangi ma
no namams apšildyti boileriai, 
kuriuos anais metas jūsų fir
ma įtaisė, yra dar šiandien taip 
geri, kaip visai nauji. Atėjau 
aš šiandien čia todėl, kad ne
senai nusipirkau naują namą 
ir rengiuos jame įtaisyti apšil
dymo sistemą. Bet. aš nenoriu 
imti savo namui nieko kito, 
kaip tik Sųuare Deal ir noriu, 
kad tamstos firma atliktų tą 
darbą.

Užmiršo Sąuare Deal Piumb- 
ing Supply House firmos vedė
jas nuovargį, užmiršo vakaci- 
jas, jam pasidarė smagu, kad 
jo patarnavimą publika įverti
na. ' *

Autas užmušė Burnside
Paul Wysackį, 25 m., 1626 

So. Ashland avė., užgavo au
tas, kurį operavo Edward Se- 
daer, 1846 Canalport avė. Wy- 
sacki mirė pakeliu į ligoninę. 
Sedaer sulaikytas koronerio ty
rinėjimui.

Apkaltintas bombarda
vimo savo teatro

VVilliam Kleihege, Ham- 
mond, Ind., teatro savininkas 
rasta kaltas tuo, kad jis pla
navęs skymą, pasekmėje kurio 
tapo bomba apgriautas po te
atras vertas $1,750,000. Te
atras išsprogdintas pereitą žie
mą. Teismas buvo Crown 
Point. Nuteistajam grūmoja 
kalėjimas nuo 10 iki 20 me-

SLA. 63-čios kuopos susirin
kimas įvyko 7 dieną birželio. 
Apsvarsčius kitus reikalus, iš
duota komisijų raportai. Ant
ro apskričio delegatų raportas 
pats pirmas. Raportuoja iš 
suvažiavimo,—kad nieko svar
baus nenutarta, tiktai liepė 
kuopoms apsvarstyti sumany
mą, idant suvažiavimų butų 
metuose du vietoj trijų; prane
šta, kad busiąs apskričio iš
važiavimas į Jefferson miš

kus su kokiomis ten iš “Vil
nies” draugijomis.

Musų kuopos išvažiavimo ko- 
misijon buvo išrinktos trys y- 
patos. Ale raportuoja tik vie
na. Praneša, kad vieta esan
ti, bet kada busiąs išvažiavi
mas, tai nežinia, nes bijo, kad 
kam nepakenkus.

Vaičkaus teatro pra
nešimas

Kadangi praeitų metų teat
ro sezonas buvo nepaprastai 
pasekmingas, galima sakyti 
pirmas apsireiškimas Chicagos 
lietuvių gypvenime, nes penki 
pastatymai “Genovaitės” ir 
septyni “Keistučio” ir dar ke
letas smulkesnių veikalų su
traukė virš 7000 publikos, to
dėl teatras sekančiam sezonui 
išnuomavo Goodman teatrą. Iki 
Naujų Metų Goodman teatre 
bus pastatyti keturi veikalai, 
būtent: sezono atidarymas į- 
vyks rugsėjo 30 d.; antras vai
dinimas spalio 28 d.; trečias, 
lapkričio 25 ir ketvirtas gruo
džio 30 dieną.

Teatras pareiškia tai įvairių 
draugijų ir organizacijų domei 
ir prašo tomis dienomis neda
ryti didelių parengimų, kad iš
vengus bereikalingos konkuren
cijos.

Kiti vaidinimai įvyks School 
Hali svetainėje, Town of Lake, 
ir nekuriose parapijinėse sve
tainėse.

Repertuare sekantieji veika
lai: “Taip mirdavo lietuviai” 
Kun. H. Druckio-Liubeckio, 
vertimas Petro Vaičiūno; “Mu
sų gyvenimo dienos”, komedi
ja Andrejevo; “GJušas” kome
dija; “Mindaugis” Slovackio; 
“Klasta ir meilė” Šilerio, verti-

Ant kampo 46-tos ir Paulina 
st. randasi p. Ežerskio užeiga. 
Prie durų, vedančių į 46-tą 
gatvę, buvo pribudavota prie
menė. Pereitą penktadienį ge
ras pilietis lietuvis, Tony Lu- 
cas, tur būt pamislijęs, kad va
saros laiku priemenė yra visai 
nereikalinga, o reikalinga dau
giau “fresh air”, paleido autą 
tiesiai į priemenę ir ją nuver
tė. To negana. Kad parodžius, 
jogei jo autas nesudužo, jis, 
pasisukęs, dar šveitė į autų, 
stovėjusį kitoje gatvės pusėje. 
Bet juokai juokais, o nelaimė 
— nelaimė. Matyti, vyras dėl 
kokios nors priežasties neteko 
kontrolės ant auto, o tas ir 
trenkė pribudavonėn; gi po šio 
įvykio, dar labiau susiklaidinęs, 
p. Lucas pataikė kitan autan. 
Viena beda ne beda, jos kelios 
seka paeiliui. —Rep.

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR!

Laike gegužio mėnesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai!

Višnu darbas užsakytas gegužio mCnc- 
syj bus atliktas pigiomis kainomis. Tai 
yra perstatoma VIENODŲ KAINŲ Siste
ma musų apiellnkių Dental Ofisų.

SKYRIAUS OFISAS
1800 S'. Halsted St.

Dantų Setas už ya
setas ...................     912.50
setas   97.50
setas    95

VEIDAS
PRIPIL

DOMAS—
JIE TURI

TIKTI
Geriausia auksinis darbas nž %

i Geriausios Auksinas Crowns __ 92.50
> Geriausi Auksiniai Fillings ___ $2.50

Geriausi Auksiniai Tilteliai ___ 92.60
Alioy Fillings _ 91
Sidabrinei Flllngs _____ 50c

_ .............................. — 50c
Šių kainų negausite musų didžiamjam 
Ise. DIDYSIS OFISAS Įsteigtas 23 me-

926 
Ylfi 
910

95
95
95
92
91 _____ ____
Išvalymas dantų ...
f ‘ 1 

ofise. — 
lai atgal.
THE HAYES DENTAL OFFICES

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

820 South State St.
Pilone llarrlson 0751

LISTERINE 
. THRDAT 
įTABLETS

ANTISEP
TIKAS 

Apsaugoja 
ir Praiali- 
na Gerkles Paryi- 
mą. Skaa- 
dijimą ir 
Kosėjimą.

J

tų.

Naujas prezidentas 
Chicagos univer

sitetui
■Fi<ederick C. Woodward, 

vice-prezidentas Chicagos uni
versiteto, tapo paskirtas pre
zidentu; senasis prezidentas re
zignavo kuris laikas atgal.

Užmuštas lietuvis
Klgin, Joliet & I-Lastem gelž- 

kelio tavorinis traukinys už
važiavo ant troko Atlantic & 
Pacific kompanijos. Užmušti 
draiveriai John Rustman ir 
Tony Saltoris — pastarasis, ro-' 
dosi, lietuvis. Nelaimė atsitiko* 
ties vadinama. Milyaukee kryž-| 
kele.

'įonik
A paisai goki t ižsikritimo! 
Gydykit kožną žaizdą ar
ba įsi brėžimą s« iiuo ne
nuodijančia antiseptiku 
Zonite užmuka bakterijas, 
Ir išgydo.

UĮĮĮne^

buTEVES
Night and Moming to keep 
them CIean, Clear and Healthy 

Write for Free **Eye Care” 
or “Eye Beauty” Book

Mertus Ck, Dept. B. £,9 B. Olris St, Chiarf

You, too, 
can have 
cleaner, 

i brighter 
i and 
į\ prettier 
kl Fumiture 
ll Ūse

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

O@dar
V^PoIish

at all

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

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

1618 West 18-ta Gatvė

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

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

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

Kambariai 1012, 1015, 1016. Imkit elevatorių 
CHICAGO, ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

F. W. Woolworth Co.
Skelbia Atidarymą Naujos

5 ir 10 Gentinės Krautuvės
2104-2106 West 22 Street

9 vai. ryto, subatoj, birželio 23
ATDARA DEL APŽIŪRĖJIMO, PĖTNYČIOJ, BIRŽELIO 22, NUO 7 IKI 9 VAKARO 

ORKESTROS MUZIKA. PĖTNYČ1OS VAKARE TAVORAI NEBUS PARDUODAMI 
Ši krautuvė atsidarys su pilnu pasirinkimu tavo rų vertės 5 ir 10 centų. Visas tavoras naujas ir 

šviežias ir geriausios rųšies kokią Woolwortho Suiprkinėjimo Jėga gali suteikti._______________

ATIDARYMO DIENOJE SPECIALAI
Didelės vertės groserio, 
kiekvienas .....................
Vaikams Rayon Puspan- 
čiakės, kiekviena..........
Vyrams gražios Rayon 
pančiakos, kiekviena ....
Dideli Turkiški rank
šluosčiai ........................
Garantuoti Silverware

Stalams klijonkės, y2 
masto...........................
Balti puodukai ir toriel- 
kaitės..............................
Balti puodukai, kiekvie
nas ..................................
Palmolive muilas, šmotu
kui ...................................
Wrigley’s Gum, 3 pake- 10c

10c
10c
10c
10c
10c
10c
10c
5c
5c

1000 areštų mėnesy už 
naudojimą narkotikų
Pasak Joseph Manning, pe

reitais metais Chicagoj pada
ryta apie 1000 areštų mėne
syje už naudojimą narkotikų; 
gi valdžios agentai užgriebda
vo narkotikų į mėnesį laiko 
vertės 200,000 dolerių.

TUBBYr

Nauji daviniai tyri
nėjimui

Skaitlinės, rodančios kiek ir 
kokiems reikalams išmokama 

miesto pinigų, iššaukė dar vie
ną susidomėjimą. Pasirodo, 
kad miestas, rendavodamas 5

Congoleum mats, kiek
vienas ........................ .
Canisters — rinktų spal
vų ir didumo .............
Balti enamelware, kiek
vienas ...........................
Vyrams nertiniai kakla- 
raišiai, kiekvienas ......
Saldainiai Kisses, sva
rui ...................................
Importuoti audekliniai 
patiesalai ......... ...........
Priegalvių ančvalkiai, 
kiekvienas ....................
Dideli geltoni tešlos mai
šymui bliudai.................
Dideli mėlini enamelioti 1 ftft 
puodai..................... ■
Sunbrite Cleanser, 3
uz ..................................

10c 
10c 
10c
10c 
10c 
10c
10c 
10c

10c
10cPilnas pasirinkftnas baltų ir dekoruotų crockery, nieko vir

šaus......................................... -...................................... ....................
Tikrai atsilankykit į musų formali atidarymą pėtnyčios vakare, 
Birželio 22, nuo 7 iki 9 vakaro, ir taipgi atsilankykit subatoj, Bir
želio 23, nuo 9 ryto pasirinkimui daugelio specialių tavorų.

The Wages of Sin.
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Radiogramos
Černauskas praneša Naujie

noms ir prašo paskelbti, kad 
sekmadienyje, ^birželio 24 d., 
saulė kaitins visą dieną. Per
kūnas pradės trankytis tik a- 
pie 10 vai. vak., kada jau Nau
ji e n ij svetini bus išvažinėje na
mo. Užsakyta 1O tonų ledo, kad 
butų galima rutbiris palaikyti 
tinkamoje temperatūroje.

Northsaidės Morning Star 
Kliubas prisirengęs atvykti 
Naujienų piknikan in corpore, 
nusisamdęs 5 busus po 25 sė
dynes kiekvieną.

Humboldt Parko klubo na
riai uusišveitė autus, moterys 
išsiprosino suknes, susirinks 5 
vai. ryto Kairo Auditorijoj ir 
pribuna černausko daržan 11 
vai. ryto.

Garfield Parko Janitoriai pe
čių tą dieną nešildys, nes visi 
važiuoja į Naujienų pikniką.

Southsaidės Real Eastate 
Board negalės pribūti ankščiau 
kaip l-mą valandą, nes beveik 
kiekvienas narys turi užklozy- 
ti po dyla.

“Draugas” savo pikniko ne
garsina ba negalėjo gauti dar
žo tai dienai.

Bridgeporte eina ginčas dėl 
lietaus, net Leninas prižadėjęs 
p<;fiksyti buržujus.

Padaužų revoliucija neišsi- 
vysčius, nes iki kraujo pralie

jimo liko sustabdyta, išpil
džius jų nekuriuos labai svar
bius reikalavimus. Pribuna į 
Naujienų pikniką įkorporuoti 
su savo sausagais ir extra vei- 
teriu.

Gary, Hammondas ir visos 
kitos kolonijos apsirūpinę visu 
kuo ir žada nesivėluoti.

A. Zymontas jau susipirkęs 
visus reikalingus tinksus žais
mėms.

Lekavičius įsidėjo springsus j 
savo naujus batus ir sako, kad 
prie baro tvarka bus gera.

Atrodo, kad viskas sutvar
kyta atsakančiai ir Naujienų 
pikniko komitetas bus darže 6 
valandą ryto.

Roseland
Golden 'Star besbolo jauktas 

važiuoja j Rockfordą

Nedėlioj, 24 d. birželio, Gold
en Star besbolo jauktas susi
kibs su Rockford L. A. C. 
jauktu, Rockford, 111. Na, bro
liai rockfordiečiai, musų Rose- 
lando piliečiai nuvažiuoja pas 
jumis, kad persitikrinti jūsų 
prigimtoj žemelėj. Kada jus 
pralaimėjote Roselande, tai nie
ko tokio, nes tai buvo nežino
ma apielinkė. Galutinas spren- 
dinias ptuiiškės nedfilioje. Mes, 
Roselando piliečiai, kurie netu
rėsim progos matyti, kas atsi
tiks Rockforde, jau iš anksto 
spėliojame, ar tik nepriseis bro
liui L. Sriogiui, Petroniui ir ki
tiems labai smarkiai ploti rock- 
fordiečių jauktui, idant išlai
kius jų garbę. —Pilietis.

Baltimorės žinios 
“Naujienose” ner- 

vuoja “progre
syvius”

šen ir ten girdisi nepasiten
kinimo vadais. Gailisi pra
rasto turto

čia ne aš kalbu
čia kalba oratorius, kuris 

važiuoja į Rusiją. Ir štai ką jis 
kalba:

Draugai ir draugės! Kaip ži- 
• note, sugrįžo Kupreišis iš Ru
sijos ir pradėjo kalbėti apie 
viską, ką jis matė Rusijoj. Tai 
musų lietuviškos komunistiškos 
partijos taip visas gišeftas nu
puolė, kaip Vokietijos markės 
po karo. Tik pagalvokite! Bū
davo, kuomet aš spyčių dro
žiu, tai aukų surinkdavom po 
10—15 dolerių, o dabar labai 
gerai, jeigu surenkam pusantro 
dolerio, ir prie to da visokių 
klausimų duoda tiek, kad kar
tais neįstengiu nė atsakyt. Jau 
nekalbant, kad socialburžujai 
duoda klausimus, ale ir musų 
ištikimi draugai pradėjo neri
mauti. O tai vis dėl to Kuprei- 
šio.

Taigi, draugai ir draugės, aš 
dabar važiuoju Rusijon, ir ten 
kiek pabuvęs sugrįšiu atgal ir 
.pataisysiu musų partijos biznį, 
ba dabar, kai aš kalbu, tai visi 
sako: ‘‘Ką tu žinai apie Rusi
ją? Tu ten nebuvai.” O jau kai 
sugrįšiu, tai man to nesakys. 
Tuomet pradėsiu spyčius po vi
są Ameriką, o pasekmės bus 
geros. Žinoma, dėl savo biznio 
ir dėl musų partijos labo aš 
kaip melavau lig šiol, taip ir 
vėl meluosiu net susiriesdamas. 
Ir tuomet Kupreišio visos pa
sakos nueis niekais.

Draugai ir draugės, aš Kup- 
raišio pavardės nekenčiu nė 
paminėti, bet neduok Dieve, 
jeigu man kas Rusijoj išsuktų 
koją, tai sugrįščiau tikru kup- 
raišiu, nes bučiau raišas ir su
silenkęs. —Pustapėdis.

Po to, kai prasidėjo SLA. 
Seimas Baltimorėj, musų ta- 
vorščiai taip vadinamų ‘‘pro
gresyvių” lageryje pergyvena 
sunkius laikus. Kasdien telpan
čios “Naujienose” žinios apie 
Seimo eigą įtikino “draugu- 
čius”, kad Susivienijimas yra 
neužkariaujamas. Kiek tai dar
bo įdėta, kiek turto išeikvo
ti , ir viskas nuėjo ant šuns 
uodegos!

Nusiminimas labai rimtas ir 
ne bereikalo. Kai kurie '“pro
gresyviai” pasakoja, kad prie 
dabartinio Seimo buvo pra

dėta rengtis jau du metai lai
ko atgal. Buvo paskirta kolek
toriai iš ištikimų žmonių, ku
rie aplanke kiekvieną sau 
prielankių žmonių ir perkalbinė
jo, kad esą būtino reikalo “ge
rinti” Susivienijimą. Reikalin
ga esą mokėti didesnę pašal
pą; senus — bėdnus narius pa- 
liuosuoti tuuo mokesčių; pa
daryti Susivienijimo iždų/, iž
du darbininkams šelpti — tik, 
sako, balsuokit už musų žmo
nes į valdybą ir Seimo dele
gatus! Sužadinę pas žmogų vil
tį, kad ir jis reikalui esant ga
lės pasiimti šimtinę —> kitą iš 
to didelio iždo, tavorščiai jau 
pradeda nurodinėti, kad vien 
balsavimo nepakanka: reikia 
pinigo — daug pinigo! Ir pra
šo žmogaus dešimkės, penki
nės ar kiek kas išgali. Duo
da žmogus ir tikisi, kad jau 
viskas bus atlikta gerai ir kad 
su laiku jis atsiims kelerio
pai.

Draugučiai nuvyksta j Sei
mą, o vietiniai laukia žinių. 
Blogai, daugučiai mažumoj! O 
mažumoj būdami ką jie pada
rys? Vienok fondai ' išaikvoti, 
kuopų iždai išsemti; viltis už
kariauti Susivienijimą žlugo!

Ne piragai ir čia pat ant vie
tos: jažednevnva vos kojas pa
velka; aukų sunku gauti — tad 
nervuojasi ir rūstauja tavorš
čiai dangų su žeme maišyda
mi.

Vieną — kitą dieną pasise
kė tavorščiams Baltimorėj su
kelti trukumą, tai muša “II- 
niai” telegramą — džiaugia
si, l>et Seimui einant tolyn nė 
t^kšmas nevyksta, nė tele

gramų nebėra!
Prasta padėtis musų tavorš

čiams! Susirenka nabagai bu- 
r.liais ir dejuoja: “Dėjome pi
nigus, gaišinome laiką ir vis
kas nuėjo niekais... Apgavo 
mus vadai, apgavo....” Tbkios 
letnentacijos girdėtis visose ko- 
lionijose Chicagos mieste, to
kios, be abejo, bus girdėtis ir 
kitur.

Ježednevna dar ramina sa
vo d ra uguči u s, kad girdi “Nau
jienos” rašo netiesą: plusta 
“Naujienų” korespondentą Ba- 
kaną, plusta Mickevičių, Gri

gaitį ir patys dūsauja iš gilu 
mos... pilvo.

Reporteris Pupa.

Marųuette Park
Keisti kostumeriai

Pereitą šeštadienį, taip apie 
2 valandą po piety, pp. Rako ir 
Grego aptiekon (69-ta gatvė, 
prie So. Western avė.) įėjo 
trys jauni vyrai, kurie atvažia
vo autu ir sustojo kitoje gat
vės pusėje ties aptieka.

Įėjo Jie vidun. Tuo laiku ap- 
tiekorius priėmė money orderį 
iš košt vi merio. Vienas jauny 
yyrų pasiliko aptiekoje, prie 

durų; du kitu, nieko nesakyda
mi, nesiklausę leidimo — nuė
jo už užtvaro, į stako kambarį.

Visi trys vyrai, matyti, tu
rėjo kišeniuose ginklus. Pasto
vėję stako kambaryje, jie su
grįžo į aptieką. Atsistojo prie 
aptiekoriaus, pažiurėjo už baro. 
Tuo laiku kostumeris, buvęs ap
tiekoje, nėrė pro duris. Nepa
žįstami vyrai neskubėdami ap
leido aptieką, perėjo gatvę ir 
davę gaso autui nusiskubino 
savais keliais.

P-as Greg, kuris jau turėjo 
“experience” su holdaperiais, 
mano, kad vyrai buvę plėšikai. 
Jis tik nesupranta, kodėl jie 
neapiplėšę aptiekos. —Rep.

Burnside
Užsimušė Byron Kingsmill, 

21 metų, gyv. 450 E. 90th St. 
Nelaimė patiko jį ant Dunes 
Higway, netoli Gary, Ind. Vy
ras, vardu E. Krause, ir dvi 
merginos tapo sužeistos ir bu
vo nugabenti ligoninėn. Jie 
važiavo visu smarkumu ir ne
pamatė, kad trokas, prikrau
tas paipų buvo pirm jų; į tą 
troką jie ir įvažiavo. Šoferis 
užmuštas ant vietos.

Alcx Gains, 22 metų, darbi
ninkas turėjęs darbą Fordham 
Yards, 91-ma gt. ir Drexel Av., 
tapo smarkiai sumuštas. Jis, 
bekaziriuodamas, susipyko su 
W. Robertson, juodveidžiu. 
Gains buvo taip sumuštas, kad 
reikėjo jį gabenti ligoninėn. 
Daktarai sako, kad sužeistojo 
gyvastis esanti pavojuje. Juod- 
veidis pabėgo, jis nesugautas 
iki šiai dienai.

Perskėlė galvą R. Werntz m., 
1509 East 85 PI. Jis važiavo su 
J. Dunay. Jų karas apvirto 
ties 80-ta gatve ir Wabash 
Avė. Gyvastis pavojuj.

Apiplėšė p-nią R. McKee, ku
ri laiko mažą krautuvėlę adre
su 8002 Stoney Island Avė. 
Anksti rytą atėjo vyras gra
žiai pasirėdęs, kokių 21 metų 
amžiaus. Savininkė ką tik bu
vo atidariusi krautuvę. Vyras 
atkišo revolverį, paliepė savi
ninkei iškelti aukštyn rankas, 
pasišlavė $33 pinigais ir išėjo. 
Savininkė paskui jį. Jis smogė 
jai revolveriu galvon. Tuo tar
pu policininkas pamatė įvykį. 
Jis pasiskubino moteriškei pa
galbon, bet banditas pabėgo, o 
moteriškę Teikėjo nugabenti li
goninėn.

Keistas gaisras kilo trobe
sy j adresu 8203 Vernon Avė. 
šešių Ratų apartmentas kaip 
5:30 vai. ryto užsidegė. Ug- 
negesių buvo privažiavusių iš 
artimųjų stočių; jie tečiau ne
galėjo gaisro sulaikyti iki vis
kas sudegė ir paliko tik murinės 
sienos. Namas buvo statomas 
ir niekas jame negyveno.

Teko girdėti, kad visi Rose
lando raudonieji komisarai ir 
pieškos buvo pradėję krausty
ti savo raudonas rubaškas į 
Burnsidę pas vieną “milionie- 
rių”, kaip žmonės jį vadina. 
Bet tur būt biznis ne kaip ėjo, 
kad raudonas rubaškas jie pa
džiovė ant tvoros, idant saulė 
nublukintų. Mat, tikimasi, kad 
žmonės ne taip jų bijos ir au
kų daugiau sukraus. Ak tie 
nelaimingi komisarai — jie sau 
vietos neranda ant šios žeme
lės. —Rep.

Gražus pavyzdis
Josefinai A. Bittin balius

Musų panelė, kuriai tėvai 
rengia balių penktadienyje, bir
želio 22 dieną, yra dar jaunutė, 
vos 12 metų mergina. Bet ji 
to baliaus pilnai užsitarnavo.

Dalykas toks, kad šiemet ji 
pabaigė viešąją mokyklą — 
Greenvvood Public School. Ale 
tai ne viskas. Daug tūkstan
čių viešųjų mokyklų mokinių 
šiemet pabaigė mokyklas. Bet 
labai mažai buvo tokių moki
niu, kurie mokyklą lytriu
p-lei Josefinai rekordu.

Per visą tos mokyklos lanky
mą ji nei vieno karto nepavė
lavo mokyklon; nepraleido nei 
vienos mokymosi dienos; moky
mosi rekorduose visuomet ėjo 
su geriausiais mokyklos moki
niais ir mokinėmis.

Vos spėjusi baigti viešąją 
mokyklą musų darbščioji pane
lė užsirašė į aukštesniąją mo
kyklą — Morgan Park High 
School; ims čia keturių metų 
kursą, kad vėliau galėtų stoti 
kolegijon.

P-lė Bittin (Bitinas) moki
nasi skambinti pianą. Ir tai 
vyksta jai gerai. Kalba gra
žiai lietuviškai. i

P-nai Bitinai gyvena adresu 
3958 West 111-th St.—Rep.

Bridgeportas
Susirgo Alex Cibulskis, vie

nas seniausių Bridgcporto biz
nierių. Jis randasi Frances 
Willard ligoninėje. Pa
daryta sunki operacija. Ope
racija pavyko gerai. Tikimasi, 
kad p. Cibulskis greitai su
grįš namo.

Graboriai

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Oratorius Ir 

Balzamuotojas
2314 23rd PI.

Chicago, III.

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

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Akių Gydyto jai 
Pastaba: Mano ofisas dabar randa

si naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O. D.

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
creivas akis, nuima kataraktą, ati- 
;aiso trumparegyste ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Va- 
landos nuo 1.0 iki 8 vai. £4e<l£lioJ 
10 iki 12 va), po pietij.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Įvairus Gydytojai
Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. R0TH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,

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

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

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas liftas vyrų ir motoru 
senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
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 Cventadienio ir ketvirtadienio

VIRIUI ASHLAND STATE BANKO 
1800 So. Ashland Avė.

Valandos:
. Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10

Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:80 v. po pietų
TELEFONAS CANAL 0464

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street
Tel. Boulevard 2166 

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

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai egzaminacija. Be skausmo 
ištraukimas

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

Tel/ Cicero 49

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. s 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. Indrelė
A. Naikelis
B. Nemajuška 
Antanina Vilionė 
Mrs. Skurkienė
C. Rypkevičienė 
V. Dargis
V. šmoteliAne 
Ona Jurgiene 
Ona Dargienė 

x V. Mankus
V. Galskis 
Kriščiūnas 
Degutis 
Pačkauskas 
Skurkis 
Juršis
J. Bachunas
X. Shaikus

TAUTIŠKA DRAUGYSTE LIETU
VOS DUKTERŲ 

rekgia
IŠVAŽIAVIMĄ

BIRŽELIO (JUNE) 24, 1928 
ANT SVILAINIO FARMOS 

netdli Tautiškų kapinių.
Norintiems važiuoti kartu, drau

gijos trokas stovės ant . 32nd ir 
Emerald Avė. Grieš puiki muzika, 
bus skanių valgių ir gėrimų. Pub
lika malonėkite skaitlingai atsilanky
ti, kiekvienas busite užganėdintas.

Kviečia
DRAUGIJA.

4: —-

JUOZAPAS SALDUKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 20 dieną, 1927 metuose, 
netikėta mirčia tapo šapoje ele- 
veiterio užmuštas, sulaukęs 
apie 50 metų amžiaus, gimęs 
Lietuvoje, Suvalkų rėdytos, 
Mariampolės apskričio, šeštokų 
kaimo. Priklausė prie draugi
jos Atgimties Lietuvių tautos 
vyrų ir moterų. Paliko didelia
me nuliudime broli Antaną ir 
brolienę Amerikoje. Lietuvoje 
Saliko seną motinėlę, 1, brolį 

oną ir 2 seseris Anelę Rodin- 
skienę ir Antaniną. Kūnas pa
šarvotas. randasi Masalskio 
koplyčioje, 3307 Auburn Avė.

Laidotuvės jvyks sųbatoje, 
birželio 23 dieną, 2 vai. po 
pietų iš koplyčios i Lietuvių 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Juozapo Salduko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiAi kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jani ! paskutmj patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

■

Nubudę liekame,
Brolis Antanas Saldokas 
ir Visi Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Masalskis, Tel, 
Boulevard 4139.

> * . L V J

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
DRABORIUS CHICAGOJ

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

el, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
St4s.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St 
Tai, Victory 4088

Lietuvės Akušerės

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės

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

vai. vakare.

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Viršui Universal 
State Bank

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

BU
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BU

Akių Gydytojai
Jei abejoji apie savo skis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487 
4649 South Ashland Avenue 

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

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

Lietuvis Akių Specialistas

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

Nedėjioj nuo 10 iki 1

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 26 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

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

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

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

Naktį So. Shore 2238, Blvd. 6488

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avė., 2 Įstos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

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

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

— - . . — ■ - - ---------

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedfilioj pagal Butartj

Advokatai

A. A. OLIS 
ADVOKATAS 

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

Vakarais
8241 South Halsted St 

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

Pėtnyčios

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6G59 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicavo. IU.

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

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

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

Namų telefonas Brdnswick 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 8:80 P.M.

CHICAGO

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:30 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, 111.

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 Western Avenue 

Tel. Lafuyette 4146 
Valandos

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

Įvairus Gydytojai
Res. Telephone Plaza 3200

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Looinis Street 
Kampas 18th St.

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

ReMdence Tel, Fairfax 6353

JOHN B. BORDEN
(Jobo Bagdžiunas 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 9610

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto Iki 8 vakare 
Seredoj ir Pėtnyčioj Yuo 9 iki 6 

Nedėlioj nuo 11 rvtn iki 1 v. p. p.

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St 
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Paik 8395

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn St^ Room 1111 
Telefonas Central 4411 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

8323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Tel. Central 8466-7-8. State 6600
Peter G. Gaudas
LIETUVYS ADVOKATAS 

140 N. Dearborn St. 
Room 310 

Narys advokatų firmos 
Elljott, Gandas A Tepper



Miscellaneous

GEROS, riebios juodžeinė* 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 VVITTBOLD NURSERY 
6755 Lolita Avė. Palisade 5220-2172

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

GEORGE BROTTS
3500 So. Union Avė.

Phone Boulevard 3787
BALTA maleva $1.50 galionui. 

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

2553 W. Madison St.
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 bisk 
įmokėti, kitus į du metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
MR. PARIS

Business Service 
BĮinioi Patarnavima* 

$10 įmokėti 
24 mėnesiai išmo

kėjimui
2 karų mūrinis garažas, pilnai 

įrengtas, $650. Cementiniu pamatu, 
sienos plytų su cementu, vanduo, 
šviesos ir vandens nubėgimns. Vi
sas materiolas naujas. Mes taip
gi budavojam medinius garadžius, 
porčius, viškus, ir cementinius skie
pus.

Acorn Construction Co. 
2230 N. Sawyer Avė.

Albany 6209 
Dept. 8 

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

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

J. J. SHAKENMAER,
949 MILWAUKEE AVĖ., 

BRUNSWICK 7397.____

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

Malevojam ir popieruojam. U Mal
kom maleva, popierą, stiklu* ir L t 

3149 So. Halsted St
Phone Victory 7261 

J S. RAMANČIONIS. Sav

Cementinis Darbas
Visokios rųšies. Pamatai, cemen

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

MR. A. CLOVE 
920 N. Mozart St. 

Brunswick 7354 
10% PIGIAU ŪZ 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 
“gamishment” teismą. įsteig
ta 1912 — 16 metų patyrimo. 
Kolektavimas, be mokesčio. 
Patarimas dykai.

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO. 

3408 S. Michigan Avė.
Victory 4126

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

ACORN BOILED REPAIR CO.

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

4435 S. Union Avė. 
Yards 3883.

NIEKO NEREIK ĮMOKĖTI — 24 
MNESIAI IŠMOKĖJIMUI

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

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

Business Service
______ BiznioPataraayima*

BUDAVOK1T SAU 
PORCIU AR GARAŽA 

Budavokit dabar, sutaupyki! 
daug pinigų.
Galit užmokėti visus pinigus

* arba mokėti po biskį kas 
mėnesi mažais išmokėji
mais.
Mes taipgi budavojame va
sarnamius ir darome viso
kius pertaisymus.
STAR CONSTUCTION 

CO.
Atsilankykit, telefonuokit 
arba rašykit mums

2845 N. Crawford Avė.
PALISADE 8536 

Mes esam abelni kontrak- 
toriai.

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

Pabudavosim 2 flatų 
arba bungalow ant 

jūsų loto
Mes pastatysime jums Chicagoj 

arba priemiestyj ant jūsų loto bile 
kokios rųšies bungalow arba flati- 
ni namą. NEREIKIA NIEKO 
ĮMOKĖTI. 5 arba 6 kambarių 
bungalow arba gražų 2 flatų, 5-6 
kambarių. Rendą kurią labai* mo
kate bus užtektina dėl išmokėjimų 
kiekvieną mėnesį. “Multi-celled 
insullation.” Atsišaukite bile kada 
dėl dykai apskaitliavimų ir planų.

Ofisai Chicagoj ir priemiesčiuose, 
atdari vakarais ir nedėliomis.

TRIANGLE 3299

Financial
Finansai-Paskolos

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

Telephone Victory 0562 
Daro paskola* ant 

1-mo ir 2-ro Morgečio 
Valandoi nuo 4 iki 8 ka* 

vakaras

Paskolos suteikiama 
„ ' į vienų dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus J

INTERNATIONAL 
ONVESTMENT 
CORPORATION 

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

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

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

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas.
Musu išlygos bus jums naudingos. 

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

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES darome 2 morgičius ant 

South Improved Real Estate. 1500 
iki $5000. Lengvais išmokėjimais.

WINTON AND NARTEN 
6829 S. Halsted St.

PASKOLINSIM nuo $58 iki $300 
ui 2 H nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Paskolas suteikiam j 24 vai. 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2281 West Division St “upstairs” 

Tel. Armitage 1199

Ar Jum Reikalingi
Pinigai?

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

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St

Financial
F i n ansai -1 taško los_______

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi
čius.

JUST1N MACK1EWICH
2342 So. I^avitt St.

Phone Canal 1678

Be Komiso ir Išlaidu 
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imame legali nuošim
ti. Pinigus gausite | |2 valandą. 
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Avė.

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

CENTRAL FINANCE CO.
Room 514, 

City State Bank Building 
128-180 N. Welta St

BE KOMISO
Mažos Paskolos 

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

1647 W. 47 St.

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

F. J. STEWART
Vincennes 0816 

arba šaukite
8234 Rhodes Avė.

Personai
Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizboženkllal, Copy- 

vrrighta. Rašyk šiandie. Patentų 
reikalais kreipkitės prie manąs su 
pilnu užsitikėjimu. Teisingas ir 
Greitas patarnavimas

B. Pelechowicz
Ragistered Patent Attorney, 

2880 W. Chicago Avė. 
Dept. 7 

Chicago, HL

PAIEŠKAU Vincento Vasiliauskio 
sūnų Vincento, Antano ir Juozapo 
ir dukters Onos. Paeina iš Ruibiš- 
kės kaimo, Skaudvilės valse., Tau- 

ANTANAS MACAS, 
5609 S. VVhipple St., 

Republic 8119 
Chicago, III.

PAJIEŠKAU Juozapo Macio, paei
na iš Miegonių kaimo, Čiupeinų vals
čiaus. Girdėjau, kad gyvena Chi
cagoj. Yra svarbus reikalas, pra
šau jo paties, arba kas apie jį žino, 
atsiliepkite, busiu dėkingas.

ADOMAS JANILIONIS, 
4930 N. Spaulding Avė., 

( Chicago, III.

Help Wanted—Malė
________ Darbininkų Reikia________

MOKINKIS ANT PARDAVĖJO
Mums reikia lietuviškai kalbančių 

Selesmanų, kurie turi noro išsimo
kinti pardavinėjimo sulyg moderniš
komis metodomis. Nėra reikalo tu
rėti Jam 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 
Jrra 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.

REIKALINGAS nevedęs janito- 
rius, turi būt unijistas. Mokestis, 
valgis ir guolis. 1257 S. Savvyer Avė. 
22 augštas.

REIKALINGAS kukorius, nėra 
skirtumo vyras arba moteris, dirpti 
nakiimis. Turi būti patyręs. Geras 
darbas geram žmogui. De Luxe Res- 
taurant. 3517 So. Halsted St.

1000 DOLERIŲ DYKAI 
už užvardijimą musų properties ker
tės 79 St., nedėlioj 24 June, pirmą 
dieną atidarymo, pasiskubinkite.

Reikalingi salesmenai, gali būti ir 
moteris, laikinai ir ant visados. 
Gera mokestis, angliškai nereikia 
kalbėti. Frank A. Mulholland Co. 6 
N. Michigan Av. Room 903, klauski
te lietuvio mgr. F< Beatty. Atsišau
kite kasdieną prieš pietus.

REIKALAUJAME patyrusių ra
kandų dirbėjų (exp. upholsterers). 
Nepatyrusieji neatsišaukite. Kreipki
tės tuojaus. Peoples Furniture Co., 
Archer Avė. and Richmond St.

Help Wanted—Female
________ Darbininkių Reikia________

REIKALINGA mergina dirbti j 
valgyklą, turi būti švari, inteligentė 
ir patyrusi patarnautoja. Darbas 
ant visados, 1812 So. Cicero Avė.

REIKIA 8 patyrusių moterų sor- 
tavimui skudurų. Didžiausia alga. 
H. Dray, 1447 Blue Island Avė.

REIKIA patyrusių merginų, virš 
30 metų amžiaus, skirstymui kiauli
nių ir avinių grobų. Gera mokestis. 
F. Oppenheimer & Co. 2700 Wabash 
Avė.

NAUJIENOS, Chicago, UI.

JFor Rent
RENDAI Storas tinkamas dėl vi

sokio biznio, geroj apielinkėj, sty
roti apšildomas. Išrenduosiu pigiai. 
5097 Archer Avė. Phone loifa.vette 
0038. .

TURIU 4 kambarių puikų moder
nišką flatą, noriu priimti gyventi 
vedusią porą arba 2 vaikinus. 4427 
S. Mozart St. Tel. Virginia 1220.

REIKALINGAS kambarys dėl ži
notų žmonių Bridgeporto apielinkėj, 
kambarys turi būti švariai užlaiko
mas ir prie mažos šeimynos. Box 
1088, Naujienos.

KAMBARYS vienam arba dviem 
vaikinam ir vieta merginai. Yra 
telefonas, maudynė. Maža šeimyna, 
vaikų nėra.

939 W. 51 St.
Kreipkitės nuo 3 iki 5 po pietų arba 

nedėlioj iki pietų.

RENDAI kambarys vaikinui. Be 
valgio, 1 lubos fronte. 3429 South 
Union avė.

Musical Instrumento
Muziko* In*trąment*l_______

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.

PARDAVIMUI Kimball pianas, 
benČius ir roles. Du skųros setai 
po 3 šmotus (parlor suites). Viskas 
tik už $85.00. 2950 S. Union Avė.

Furniture & Fixtures
__________ Rakandai-Įtaisai _

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

SCHWARTZ BROS. STORAGE 
640 E. 61 s t Street

BISKI VARTOTI
$350 puikus mohair seklyčios setas $113.60 
$4OO Frieze seklyčios setas ..............  $87.60
$250 Gražus walnut miegruimio setas $56.60 
$600 4 Arnotų walnut miegruimio

setas ------------------------------- -------- $88.60
$560 Pulkus walnut valgomo kambario

setas ___________  $44.60
$160 Gražus valinis valgomo kamba-

borlo setas ------    $68.50
$75. 9x12 VVilton kaurai -............. $22.50
$126, 9x12 stori Willon kaurai-------- $34.60
$26, 6 žinotų pusryčiams setas ------ $8.60

Available Fireproof Storage 
7728-32 Stony Island Avė 

Atdara kasdie iki 10 vai. vakaro. 
Nedčlioj iki 6.

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, Įtampos, stalas, 
walnut valgomo kambario setas, 
veidrodis, 3 šmotų vvalnut poiegrui- 
mio setas, coil springsai ir matra
cas, du priegalviai, 5 šmotų pusry
čiams setas. Atdara dieną ir vaka
rais. Dunn’s, 6714 Cottage Grove.

19 SANDELIO 18PARDAVIMA3 NAUJŲ 
IR SENŲ RAKANDŲ

$30,000 vertČH naujų rakandų Ir kaurų 
turi būt iAparduota labai pigiai

4 kambarių, verti $1000 __________  $296
4 kambarių, verti $2000 .................  $475
$2000 Mohair Frieze seklyčios setas __  $88
$460 Frieze seklyčios setus ......______  $145
$150 rieAutinis valgomo kamb. setas $55 
$185 5 Arnotų walnut nitegruimio setas $88 
Coxwell krčslai, kaurai visokios rųšies.

6 Arnotų pusryčiams setas .....   $10
Klauskit Mr. Varmei 
COLLINS STORAGE

5114 Madison St. '
Atdara vakarais iki 0, nedalioj iki 5

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, coxwel] 
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 Broadvvay
Indiana Harbor, Ind.

PARDAVIMUI 5 kamb. rakandai 
pigiai, seklyčios, valgomo ir miegrui
mio setai, 9x12 kauras, liampos ir tt. 
6553 Maryland. Plaza 6779.

PARDUOSIU puikius rakandus 4 
kambarių, vartoti tik 4 mėnesius, 3 
šmotų gražus seklyčios setas, 3 šmo
tų walnut miegruimio setas, 5 šmotų 
pusryčių setas, 6 tūbų Erla radio, 
9x12 karpetas, liampos, šlaviklis, 
vaikuko vežimukas.

5530 Drexel Avė., Ist 
Plaza 6918

PARDAVIMUI 5 kamb. rakandai, 
baby grand pianas, radio, kaurai. Tu
riu parduoti šią savaitę, išvažiuoju j 
vasarnamį, bargenas. 4639 Jackson 
Blvd. Mansfield 4106.

. . cs
TIKRAS rakandų bargenas. Turiu 

parduoti 6 kambarių parloro setą, 
valgomo kamb. ir miegruimio setą, 
krėslus, liajnpas, Wilton Chineese ir 
Orifental kaurus. Viskas geram sto
vyje. 4143 W. VVashington Baul. Ist 
apt. Van Buren 9461.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai 

PAAUKAUSIU 7 kambarių narna, 
moderniškas, geroms sąlygoms. Gali
ma matyti 6 vai. vakare ir ne
dėlioj visą dieną. 7352 S. Morgan St. 
Tet. Stevvart 1055.

PARSIDUODA 2 kambarių ra
kandai. Galima gyventi ant vietos. 
Kaina $50.00. 2923 Emerald Avė. 2 
lubos užp.

Sewing Machines
Siuvamos Mašinos

1000 SIUVAMŲ MAŠINŲ ATIDUO
DAMA JUSU PASIŪLYTA KAINA 

Singer. White ir visokių išdirbis- 
čių elektrinių ir kojomis sukamų 
siuvimui mašinų, praktiškai jūsų 
kaina, šios yra išmainytos į 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. 
A vers Avė., Pensacola 1670.

Automobiles
BIRŽELIO BARGENAI

60 karų pasirinkimui, visi garantuoU. 
Uadlllac'al, Buick’ni, Nash’al, Hudaon’al, 
Eftsex'ai, Chevrolet’al ir daugolta kitų, la
bai pigiomia kainomis. Matykit p. Lapai
ti. Mgr. MčDERMOTT MOTOR SALES, 
7130 So. Halsted St., Triangle 9830

NAUJI STUDEBAKER
Naujas Studebaker Dictator Six, 

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

MILDA AUTO SALES 
806 W. 31st St., Tel. Victory 16P? 
D. KURAITIS Ir A. KA-SIULaS 

Savininkai

CADILLAC sedan, 1927, 5 pasažie- 
rių modelis. No. 314, $1375, kainavo 
$5,000. Taip kaip naujas, puikus ta- 
jerai ir skrynutė, išvažiuoju Califor- 
nijon. Savininkas, 218 Madison St., 
Oak Park, Euclid 10314.

CADILLAC SEDAN,
1926, modelis V-63, 7 pasažierių, 

$675 dabar. Kaip naujas. Turiu 
parduoti. Savininkas,

5667 W. Lake St.

Business Chances
ruO.--

PARDAVIMUI mūrinis namas, 8 
aukštų, yra 5 flatai ir Storas. Galit 
pirkti namą su saliutu arba vieną 
saliuną, 2335 S. Leavitt St.

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

PARDAVIMUI grosernė, delicates- 
sen, ice cream, gera vieta ir biznis. 
6635 So. Seeley Avė.

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
šapu su 3 pagyvenimo kambariais, 
geros maSinos, pakankamai darbo. 
1415 E. 61 St.

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

PARDAVIMUI saliunas 3152 
Wallace St. ir Malt & Hap Storas. 
1009 W. 59 St. Priežastis, turiu 2 
bizniu.

PARDAVIMUI saliunas arba pri
imsiu pusininką. Priežastis turiu 2 
bizniu, sunku vienam apsidirbti. 
Parduosiu už labai pigią kainą. Savi
ninkas. 8729 So. Morgan St.

PARDAVIMUI BEKERNfi.
5201 S. Richmond St.

PARDAVIMUI mažas groseriukas 
kendžių ir ice cream krautuvė, 3 
pagyv. kambariai. 4755 Princeton 
Avė.

Exchange—Mainai
KĄ TURITE MAINYMUI I

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

A. GRIGAS
8114 So. Halsted Street 

Tęl, Victory 4898

Farms For Sale
_________Ūkiai Pardavimui

FARMOS, virš 100 akrų, skėrsai 
kelio nuo $3,000,000 lenktynių ke
lio. Specialė kaina, $1,050 už akrą.

ARLINGTON HEIGHTS 
REALTY CO.

Artlington Heights, III. 
Tel. 316

MICHIGAN VALSTIJOJ 
TIKRAS BARGENAS

100 akrų farma, javų auginimo, 
pienininkystės, 6 kambarių stuba, 
akmeniniu pamatu, “carbide” švie
sos, yra paukStininkas, kornams 
sandelis, kiaulininkas, barnė, 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 į vakarus nuo 
Diamond ežero, 6 mylios į rytus nuo 
Niles, Mich., 18 mylių iki South 
Bend, Ind. Kaina su staku ir pa
dargais, $12,500.

STEPHEN SIROVICA, 
2911 E. 97th St. Regent 2826

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

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 j pietus nuo 

Michigan City, gera žemė, 6 kam
barių stuba, kiti budinkai gerame 
stovyje, gražus sodnas, kaina $3,000.
F. H. MAYNE FARM AGENCY 

749 Broadvvay, 
GABY, INDIANA

EXTRA FARMOS. Lietuvių kolio- 
nijoj turiu daugelį farmų pardavi
mui. Štai Bargenas, vienos 40 ake- 
rių geros žemės prie Puikaus ežero, 
nauji budinkai, kaina $1300, įmokėti 
$500. J. A. Žemaitis, Fountain, Mich.

PARDAVIMUI arba mainimui 126 
akeriu farma, su gasolino stočia ant 
gero kelio. 70 akerių dirbamos. Far
ma randasi 70 mylių už Joliet, Illi
nois valstijoj.

Naujienų Skyrius, 
3210 So. Halsted St. 

A. S.

Real Estate For Sale
Namai-žemi Pardavimui

ŽIŪRĖK. — 2 flatų mūrinį namą 
mainysiu į medinį namą su suliunu. 
5626 S. Western Avė. Telefonas 
Republic 0120. 1 

REIKIA senų namų, Jotų arba
farmų, jnainyti į Chicagos praper- 
tes. Dabar gera proga gauti gerą
namą ir geroj vietoj.

Kreipkitės prie 
WALTER J.

6601 S. Western
3236 W. 55th St.

PAUL
Republic 4170
Hemlock 238?

$250 CASH
PO $35 J MĖNESĮ IR 

daugiau, nauji 4-5-6 kambarių bun- 
galow, mediniai ir mūriniai, porčiai, 
tile vanos, skiepai, furnas šildomi, 
netoli mokyklos ir transportacijos, 
kaina $3600 iki $6500, matykit vaka
rais ir dienomis. Pirkit tiesiai nuo 
budavotojo. CONRAD P. SAWIAK, 
7181 W. Grand Avė. Merrimac 9552.

2 FLATŲ mūrinis namas, randa
si Bridgeporte, mainysiu i namą 
Brighton parke. 4439 So. Fairfield 
Avė., 2nd floor.

PENKIŲ pagyvenimų su ekstra 
lotu mūrinis namas iSsimaino ant 
bizniavų lotų, arba ūkės. J. J. P., 
1630 So. 49th Avė., 1 augštas.

$500 CASH, $25 I MĖNESĮ
5 ir 6 kambarių mūriniai bunga- 

low, musų restrieted subdivizijoj. 
Seeley Avė., tarpe 77 ir 78 St. Gra
žiai dekoruoli, grįsti viškai, dideli už
pakaliniai porčiai, plieninis Quaker 
furnas. Elė cementuota ir apmokėta, 
gatvė irgi. Kaina $8700. 1 blokas nuo 
karų, netoli mokyklų ir bažnyčių.

AR JUS TURIT LOTĄ?
Mes pabudavosim namą ant jūsų 

loto be įmokėjimo pinigų, bungalovv 
arba 2-3 flatų namą. Visi musų 
namai yra insulated ir sienos pleis- 
teriotos, ant metalinių lath, vėliau
sia plumbingas ir apSildymas. Ma
tykit musų planus ir kainas prieš 
pirkimą. Pašaukit a telefonu arba 
atlankykit musų ofisą. STOLTZNER, 
Construction Co., 7403 S. Halsted St. 
Tri. 8704-10301. 184 N. La Šalie St. 
Central 5901-2-3.

C. P. SUROMSKIO BARGE
NAI PARDAVIMUI ARBA 

MAINYMUI
3 pagyvenimų mūrinis namas su 

visais jtaisyipais, kaina $7,000. Sa
vininkas mainys ant bile kokio biz
nio arba lotų.

4 pagyvenimų mūrinis bizniavas 
namas ant kampinio loto, tinka bi
le, kokiam bizniui, įmokėti $1,500, sa
vininkas mainys ant farmos arba 
loto.

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

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

Gasolino stotis parsiduoda arba 
išsimaino, geras pelningas biznis.

C. P. SUiRGMSKIS CO.
REAL ESTATE

3352 South Halsted St.
Chicago, UI.

Tel. Yards 6751

PARDAVIMUI namas arba mai
nysiu ant loto, 5-6 kambariai, garu 
apšildomas. 53 East 1000 St. Savi
ninkas randasi 5959 S. Racine Avė.

PARDAVIMUI arba mainymui j 
namą 2 bizniavi lotai, randasi ant 
95 St. antras blokas nuo Crawford. 
Bargenas. A. Pečkaitis, 1905 Cunal- 
port Avė.

GERAS ŪKIS Michigan valstijoj, 
80 akrų žemčs, su bpdinkais par
duosiu pigiai arba mainysiu ant 
namo Chicagoj. K. Urba, 3354 So. 
Halsted St. 2 lubos.

Didelis Bargenas
Pardavimui medinis namas su 

groserne. Namas naujai ištaisytas, 
2 flatai po 4 kambarius. Yra 2 
mašinom garažas. Pigiai.

717 W. 21 PI.

Penktadienis, birž. 22, 1928

ičeal Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui
DIDELIS BARGENAS

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

SULLIVAN AND CASEY 
7221 S. Halsted St.

Triangle 1606

$5 ĮMOKĖJUS, KITUS Į 
5 METUS

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

AJAX CONSTR. CO.
Didysis ofisas 

2206 Milwaukee Avė. 
Phone Brunswick 4707 
South Side Skyrius 

4034 Archer Avė. 
lafayette 6719

Už $795 nusipirksite mano 8 kam
barių cottage, su vana. Vanoį yra 
enameliota vana. lavatory, fcėdykla, 
suros ir vandens sistema, virtuvėj 
sinka, su sieteliai* porčiai, dury* 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 Avė., 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- 
§00. Ne į mainus. Veikit greit, 
tikras bargenas.

Šaukit savininką.
Fairfax 9100

.1 .1—. .......................- ——

KLAUSYKIT!
Kam jus be reikalo mokat 

rendą ?
Jus tik už mažą jmokėjimą, 

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

Arba rašykit.
Kuponas

CARLSON CONSTRUCTION 
COMPANY

10826 S. Talman Avė.
Beverly 9407

Vardas .......................................
f * •

Adresas ...........*. ........................
Telefonas ...................................

$500 ĮMOKĖTI
Mes pastatysim ant jūsų loto

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

Modemiški naujos mados. 
Budavotojas FRANK LYNN, 

5944 N. Rockwell St. Edgewater 1930

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

Savininkas
6343 So. Mozart St.

BUNGALOWS
Mes dar turime labai gerai pasta

tytų presuotų plytų mūrinius bunga- 
low, gražioje Glenview, po 6 pui
kius kambanus, karštu vandeniu šil
domi, 2 naturalės ugnavietės, viena 
seklyčioj ir viena kliubo kambaryj, 
geležies konstrukcijos, tile stogas, su 
sieteliais porčiai, presuotų plytų 
garažas, tanai 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 j mėnesj, 
Geriausia bargenas Chicagoj. Jie 
parsiduoda greit, nelaukite, klauski
te Pono Traub. 5 kambarių moder
niški bungalow, prie cementuotų 
gatvių.
B. CIMAGLIO & CO. Home Builders 

7168 and 7039 W. Grand AVe.
.... .................... I ■ II J - — - - 1

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

Štai kaip lengva nupirkti.
1. Gali įmokėti taip mažai kaip 

$250.00.
2. Gali įmokėti Lietuviškais Bonais 

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

po $65.00 { mėnesį ir nieko dau
ginus.

Pasimatyk greitai
ED. W. BAKS
BAKŠEVIČIUS

4392 Archer Avė.
Tel. Virginia 0055

i


