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SLA Seimas jau užsibaigė
SEKAMAS SEIMAS BUS CHICAGOJ

SLA. Pildomoji Taryba prisaikinta. Sei
mas pasmerkė bolševikų šmeižtus. Do- 
vanos Vitaičiui ir Jurgeliutei. Dr. Grai- 
čunas, dėl senatvės, paliktas SLA. 
nariu.

(Naujienų korespondento S. BAKANO 
telegrama)

BALTIMORE, Md., birželio 
22. — šiandie rytmetinę sesi
ją pašvęsta rinkimui Pildamo- 
sios Tarybos. Buvo balsuojama 
už visus kandidatus, kaip kad 
buvo daroma kada adv. Brad- 
cbulis buvo jstatų komisijoje.

Gegužis gavo 173 balsus, 
prieš Salaveičiko 136.

Jurgeli u te — 184, prieš Ješ- 
kevičiutės 140.

Paukštis — 183, prieš Ger- 
dausko 136 Iialsus. i

Vice prezidentas Kamaraus
kas, Daktaras-kvotėjas Dr. Kli
mas ir iždo globėjai Danielius 
ir Ragauskas gavo mažesnes 
didžiumas balsų.

Visi išrinktieji tuojaus liko 
į.risaikinti.

Redaktorius S. Vitaitis liko 
išrinktas be opozicijos.

Po pietinėje sesijoje adv. Ba- 
gočius, rezoliucijų komisijos 
narys, pasiūlė rezoliuciją, ku
ri griežtai pasmerkia radika
lus (bolševikus) už jų puoli
mus SLA. Pildamosios Tary
bos ir išreiškia užuojautą ir 
paskatinimą prezidentui ir ki
tiems Tarybos nariams. Bolše
vikai tai rezoliucijai triukš
mingai pasipriešino. Triukš
mas tęsėsi beveik visą valan
dą laiko. Išrodė, kad priseis 
uždaryti seimų. Bet labai tak
tiškas Gegužio vedimas tvar
kos seimą išgelbėjo ir rezo
liucija liko priimta didžiuma 
balsų.

Tautiškų centų fondas liko 
padalintas sekamai:

Moksleiviams $1,500,
Našlaičiams $500, 
Jaunuoliams $500, 
Streikieriams. $300, 
š<rno paminklui $100, 
Vilniaus našlaičiams $281, 
Dr. šliupo knygos išleidimui 

$25,
Žiburėliui $300,
Lietuvos Našlaičiams $150.
Adv. Bagočius varde dalies 

delegatų įteikė S. Vitaičiui 
gražų laikrodėlį, Jurgeliutei 
gi įteikė portfelį.

Sekamas SLA. Seimas bus 
laikomas Chieagoje. Šis nuta
rimas liko priimtas veik vien
balsiai.

RYTOJ
Naujienų ofisas bus atda
ras tik nuo 9 vai. ryto iki 
12 vai. dieną. Atlikite vi
sus savo reikalus iki 12 
vai. diena.

Kaina 3c.

Dr. Graičunas netapo paša
lintas iš SLA. vien delei jo 
senatvės. Dešimties buvusių 
SLA. 36 kp. narių byla liko 
sugrąžinta Pildomą jai Tary
bai.

Pastoviosios komisijos liko 
paskirtos be bolševikų, išėmus 
dvi. Jstatų komisijon paskirti 
advokatai Jurgelionis, Dainie
nė ir Olis. Skundų komisija 
taipjau susideda vien iš advo
katų: Bagočiaus, Rastenio ir 
Uvick.

Priėmus skundų komisijos 
raportą ir apsvarščius keletą 
mažesnių Įnešimų, SLA. sei
mas užsidarė 7:15 vai. vakare.

Prašo kariuomenės 
prieš Kenoshos 

streikininkus
KENOSHĄ, Wis„ birž. 22.

— Kenoshos miesto viršinin
kai miesto manadžeris Os- 
born, policijos viršininkas Lo- 
gan, distrikto prokuroras Po
neli, šerifas VVattles ir mie
sto tarybos pirmininkas Bor- 
den kraipėsi j Wisconsino 
gubernatorių Zimmermaną su 
prašymu, kad jis atsiųstų j 
Kenoshą valstijos milicijos da
lį padaryti galą “teroro vieš
patavimui” ir išlaikyti mieste 
“tvarką ir ramumą.“ Savo pra
šyme jie sako, kad tą tvarką 
ardą, riaušes kelią, šaudą ir 
žalos darą streikuojantieji Al- 
len A kompanijos megs tuvių 
darbininkai.

Louis F. Budenz, laikraščio 
.Labor Age redaktorius ik vie
nas streikuojančių Allen A 
kompanijos darbininkų unijos 
vadų, pareiškia, kad streikinin
kų “teroro viešpatavimas“ esąs 
tik Kenoshos fabrikininkų 
smegeninėj, ir kad miesto vir
šininkų prašymas atsiųsti j 
Kenoshą kareivių esąs niekas 
kita, kaip jų noras padėti kom
panijai smurtu sulaužyti strei
ką.

Keturi kiniečiai pakarti 
už žmogžudybę

FLOHENCE, Ariz., birž. 22.
— Keturi kiniečiai, pasmerk
ti dėl nužudymo Kingman mie
stely, AriĄ, vieno itestorarto 
savininko, šiandie buvo valsti
jos kalėjime pakarti. Penktam 
kiniečiui, taipjau pasmerktam 
už žmogžudybę, mięties baus
me buvo pakeista amžinu ka
lėjimu.

Chicago, III., šeštadienis, Birželio-June 23 d., 1928
jV LL'UNO'^--------------
’alestinos arabai 
nori parlamento

JERUZOLIMAS, Palestina, 
biri. 22. Laikomas čia ara
bų kongresas, kuriame daly
vauja 110 delegatų, jų tarpe 
42 arabų krikščionių, nutarė 
kreiptis j Tautų Sąjungą, o 
taip pat i svarbiausius Ang
lijos laikraščius, su reikalavi
mu, kad Palestinai butų pri
pažinta teise turėti $avą par
lamenta. A

Kiniečių vyriausybė 
darė krata sovietų 
konsulate Tientsine

TIENTSINAS, Kinai, birž. 
22. — Nacionalistų garnizono 
vado, gen. Fu Tsoji, Įsakymu, 
ginkluotos policijos būrys va
kar įėjo j sovietų Rusijos kon
sulatą ir per kelias valandas 
darė krata. Nacionalistai aiš
kina, kad buvę gauta žinių, 
jogei Kinų komunistai turį 
daug ginklų paslėpę konsu
late.
Tautinė Kinų valdžia keičia 

Pekino vardą
ŠANCHAJUS, Kinai, birž. 

22. — Tautinės Kinų valdžios 
taryba vakar nutarė pakeisti 
vardus Čihli provincijos ir 
svarbiausio jos miesto — Pe
kino. Čihli provincija dabar 
bus vadinama “Ho-Peh,“ reiš
kia “kraštas į žiemius nuo Gel
tonosios upės,“ o Pekinas — 
“Peipin,” reiškia “žiemių tai
ka.”

Senasis vardas Pekin reiškė 
“žiemių sostinė,“ ir tai galbūt 
buvo svarbiausia vardo keiti
mo priežastis, kadangi tautinė 
valdžia nori Kinijos sostinę 
įsteigti Nankine.

Nutarimas Nankiną padary
ti sostine sukėlė ginčų, visuo
se Kinuose, tačiau Kantono 
politinė taryba vakar irgi pa
sisakė už Nankiną, pareikšda
ma, kad su praeitim revųliu- 
cija turinti visus tiltus sude
ginti.

Vengrų premjeras pa
būgo dviejų duelių, 

ir atsiprašė

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
birž. 22. — Opozicinės demo
kratų i>artijos atstovai parla
mente, Gaston Gali ir Julius 
Birki, buvo iššaukę ministerj 
pirmininką Betbleną dvikovon 
už tai, kad per aštrius deba
tus parlamente ministeris pir
mininkas piktais žodžiais už
gavo opoziciją. Ginčai ėjo de] 
vyriausybės projekto už kelis 
milionus dolerių paskolos pa
vesti švedijos-Amerikos degtu
kų trustui degtukų monopolį 
Vengrijoj.

IHremjeras Bettyen stoti į 
du duelius nepanorėjo ir savo 
oponentų atsiprašė.

ll’aetfio and Atlantic l’botoj

Jungtinių Valstijų ambasa
dorius Anglijai Alason B. 
Houghton.

Kellogg kvies diplo
matus į Paryžių pak

tui pasirašyti
LONDONAS, birž. 22. — 

Diplomatiniai rateliai Londone 
gavo žinių, kad Jungtinių Val
stybių sekretorius Kellogg ne
trukus pakviesiąs visas valsty
bes, sutinkančias pasirašyti ka
rų atsižadėjimo paktą, atsių
sti savo atstovus j Paryžių, 
kur atvyks ir .patsai Kellogg, 
pakto pasirašymo ceremonijai 
atlikti. m

Sekretorius Kellogg pats* at
vyksiąs į Paryžių Europos dip
lomatų susitikti dėl to, kad jis 
jaučiąs, jogei daug lengviau 
esą jam vienam nukeliauti per 
Atlanto vandenyną, nekad dau
gybę Europos ministerių ir 
diplomatų sukviesti j Wash- 
ingtoną.

NetMi nuo Akron, Ohio, far- 
merys Ed. Gartenscblager, 45! 
m., nusižudė išsisprogdinda-! 
mas dinamitu.

Chicagai ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Didumoj apsiniaukę, Jcartais 
gali būt lietaus ir perkūnijų; 
r(edidelč temperatūros atma.iy-, 
na; vidutiniai (vairus vėjai.

Vakar temperatūros buvo Į 
tarp 61° ir 77° F.

šiandie saule teka 5:15, lei
džiasi 8:29. Mėnuo leidžiasi 
12:57 ryto.

Neramumai Kroa
tuose dėl atstovų nu
šovimo parlamente

VIENA, Austrija, birž. 22.
Iš Belgrado praneša, kad 

dėl nušovimo Jugoslavijos par
lamento kroatų atstovo Paulo 
Kadičo ir kitų, Kroatuose ki
lę neramumų. Minios valstie
čių, suplaukusių j Zagrebą, ta- 
darę demonstraciją ir bandę 
pro policijos kordonus prasi
mušti į Italijos konsulatą. Po
licija ėmus šaudyti. Keturi de
monstrantai buvę užmušti, pen- 

| kiasdešimt sužeisti. Daugiau 
kaip šimtas areštuota.

Keli kroatų laikraščiai tapę 
konfiskuoti, kiti vėl išėję su 
dideliais baltais tarpais, cen
zūros iškandžiotais.

Į Zagrebą šiandie buvo par
gabenti nušautų parlamento na
rių kūnai. Kroatų visuomene 
aukoja pinigų sumas jiems pa
laidoti, o taipjau jų likusioms 

i šeimoms sušelpti.
Stefa nas Radič mirštąs

BELGRADAS, Jugoslavija, 
birž. 22. — Stefano Radičo, 
Kroatų valstiečių lyderio, ku
ris trečiadienį buvo parlamen
te montenegriečių atstovo Ra- 
čičo pašautas, padėtis eina blo
gyn.

VIENA, Austrija, birž. 22. 
— ProL Gustavas Singer, žy
miausias Vienos gydytojas, 
šiandie buvo aeroplanu išga
bentas į Belgradą pas pavo
jingai sužeistą kroatų vadą 
Stefaną Radičą.

Jugoslavijoj bijoma kroatų 
valstiečių sukilimo, jeigu jų 

vadas mirtų.

Kova su maištinin
kais Meksikoje

10 federalų ir 22 maištininkai 
krito kautynėse

MEKSIKOS .MIESTAS, birž. 
22. — Iš Guadalajaros prane
ša, kad susikirtime tarp fede
ralinės kariuomenės skyriaus 

ir maištininkų bandos, įvyku
siame netoli nuo Las Huer- 
ta.s, Jalisco valstijoj, krito ne
gyvų dešimt federalų ir dvi
dešimt du maištininkai. Tris
dešimt federalų buvo sužeista. 
Kiek buvo sužeistų maištinin
kų, nenustatyta.

BIJODAMAS AREŠTO Už 
DEGTINĘ, NUSIŽUDĖ

VINCENNES, Ind., birž. 22. 
— Vietos gyventojas Fred Bur- 
trum, kurio namuose prohibi- 
cijos šnipai rado degtines, no
rėdamas išvengti arešto ir gė
dos, nusišovė.

Noblesvillėj, Ind., nusinuodi
jo vyriausias Citizens State 
banko buhalteris Omer Patter- 
son, paėmęs iš banko $147,- 
100. Bankas užsidarė.”

Brazilija atsisako am
nestuoti maištininkus
RIO DE JANEIRO, Brazili

ja, birž. 22. • Deputatas Vil-
laboim, valdžios partijos va
das parlamente, pareiškė, kad 
vyriausybė esanti priešinga su
teikti dabar amnestiją vald
žios priešams, dalyvavusiems 
revoliuciniame judėjime nuo 
1921 metų.

Maskva nori mėgsti 
ryšius su Vokiečių 

socialdemokratija
Berlyno Vonvaerts pataria bol

ševikams pirma paliauti per
sekiojimą socialdemokratų

Rusijoje

BERLYNAS, birž. 22. — Del 
sovietų Rusijos valdžios bandy
mų tartis su Vokietijos social
demokratų partija ir užmegsti 
su ja santykių, Berlyno Vor- 
\vaerts, socialdemokratų orga
nas, taip atsako:

“Mes negalime paaukoti sa 
vo santykių su kitomis valsty
bėmis, 1m‘ kurių mes negalėtu
me gyventi. Iš antros betgi 
pusės atrodo, kad geografiškai 
Vokietija yra tokioj padėty, 
jogei jai teks vaidinti amba
sadoriaus tarp Rusijos ir va
karų Europos vaidmenį. Social
demokratai yra didžiausi bet 
kurios intervencijos priešai, 
bet jus ten Maskvoje turite 
suprasti, kad kiekvienoje val
stybėje darbininkų judėjijmas 
turi teisę rūpintis savo reika
lais taip, kaip jis mato geriau. 
Maskva turi taip pat supras
ti, kad Vokietijos socialdemo
kratija negali šaltai žiūrėti i 
tai, kaip bolševikai elgiasi su 
socialdemokratais Rusijoje.”

Trys mirė elektros kė
dėj už pilicininko 

nušovimą
\VASHINGTONAS, birž. 22 

— Kolumbijos distrikto kalė
jime šiandie buvo elektros kė
dėj nužudyti trys jauni nusi
kaltėliai, Nicholas Eagles, 
Samuel 'Moreno ir John Proc- 
tor, mirties bausmei pasmerk
ti dtl nušovimo vieno polici
ninko.

Pasmerktieji buvo padavę 
prezidentui Coolidgeui prašy
mą dėl susimilimo, bet jų pra
šymas buvo atmestas.

PARDAVINĖJO “PINIGUS 
DIRBANČIĄ“ MAŠINĄ; 

PAKLIUVO

DETR01T, Mieli., birž. 22. 
— Policija stiėmS čia vienų 
prigaviką, kažkokį Assaidą 
Shibley, 44 metų amžiaus vy
rą. Shibley pardavinėjo leng- 
vatikiems žmonėms mašina, 
kuri “dirba pinigus,“ įkalbė
damas jiems, kad per šešias 
valandas mašina iš $2,000 pa
daranti $3,000. Prigavikas ati
duotas į teismo rankas.

No. 149

Įsikūrė 18 kolegijų 
klubų vesti socialis

tų kampanijai
Laukiama, kad “Norman Tho- 

mas for President“ klubų 
įsikurs dar 200 kolegijų

Socialistų partijos kampani
jos centro įstaiga praneša, kad 
daugely Amerikos universitetų 
ir kolegijų kuriasi studentų 
vadinami “Norman Thomas for 
President” klubai, kurie žada 
vesti energingą kampaniją už 
socialistų partijos kandidatą j 
prezidentus, Norman Thomasą. 
Ligšiol jau aštuoniolika tokių 
klubų susikūrė, ir kampanijos 
centro įstaiga yra tikra, kad 
jų įsikurs dar bent dviejuose 
šimtuose aukštųjų mokyklų.

Studentų “Norman Thomas 
for President“ klubai ėmė kur
tis iniciativa Darmoutho kole
gijos studentų grupės. Suor
ganizavę pirmą klubą, jie iš
siuntinėjo laiškus visiems ki
tiems universitetams ir kole
gijoms, ragindami panašius 
klubus kurti.

Studentų klubai kampanijai 
už socialistų kandidatą Nor
man Thomasą jau yra įsikūrę 
šiose aukštose mokyklose: l>ar- 
moutb kolegijoje, New York 
City kolegijoje, Chicagos uni
versitete, Detroit City kolegi
joje, Cornell universitete, Em- 
poria kolegijoje, Harvardo uni- 
v rsitete, Jamestono kolegijo
je, Hansas universitete, Mary- 
ville kolegijoje, Oregono uni
versitete, \Vasbingtono univer
sitete, Williams kolegijoje, 

Yale universitete, Elmhurst 
kolegijoje, Smith kolegijoje, 
Battle Creek kolegijoje.

Vokiečiams nesiseka 
sudaryti kabinetas

BERLYNAS, birž. 22. — 
Preziden,to Hindenhurgo pa
kviestam socialdemokratų va
lui, Hermannui Muelleriui, su
daryti koalicijos kabinetas ne
pavyko. Derybos su liaudies 
[industrialistų] partija ir ki
tomis kairesnėmis grupėmis 
nuėjo niekais. Kancleris Mue- 
ller todėl dabar pradėjo per- 
traktacijas su socialdemokra
tais, demokratais, katalikų 

centru ir Bavarijos liaudies 
partija.

Toronto $120,000 plėši
kų grobio atgauta

TORONTO, Kanada, birž. 
22. — Iš $125,000 pinigais ir 
perkamais vertybių popieriais, 
kuriuos šeši ginkluoti bandi
tai užvakar buvo išplėšę iš pa
što vagono, $120,000 tapo at
gauta. šiaurinėj miesto daly 
rado banditų pamestą automo
bilį su paliktu jame grobiu. 
Banditai nfusinešč tik $5,000 
gyvais pinigais.

EI™ NAUJIENŲ PIKNIKAS
CHERNAUSKO DARŽE, ARCHER 79th ST.
Pradžia lOtą vai. ryte, pabaiga 10 vai. vakare. . Kvičia visus NAUJIENOS
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N. Rubakinas

Pasaulio
Paslaptys

(Tęsinys)

Bet įsibėgamas su pritrauki
mu gali ir santykuoti, pusiau
svyrų sudaryti. Juk šitos jėgos 
tarp savęs ir sudaro pusiuu- 
svyrumę. Kame šitų jėgų pu- 
siausvyrumos nėra — ten ir 
nepastovu. O kuomet jos pu- 
siausvyrumoj išsilygina, ten 
prasideda pastovus gyvenimas. 
Skriejimas aplink — tai yra ne 
kas kita, kaip tik šitų dviejų 
jėgų išsilyginimas pusiausvy- 
ruma. Ir štai kas pasirodo: 
ekktronai skrieja aplink ato
mus, atomai sukinėjasi viduj 
molekulės, o molekulė viduj 
medžiagos bendrai. Ir taip že
mė ir kitos planetos — aplink 
saulę, saulė — aplink saulę, 
saulė — aplink kažin kokių 
žvaigždę, o debesys, žvaigždžių 
miglynai aplink kitus mig
lomis ir taip toliau. Visur skrie
jimas arba kitas panašss judė
jimas. Ir visur pusiausvyruma. 
O nuo pusiausvyrumos pareina 
ir patvarumas. Patvarumas, su
darymas visų Pasaulių, prade
dant be galo mažais ir baigiant 
l>e galo dideliais.

O tikrasis Pasaulis, kuris su
darytas iš vienų ir kitų, taip 
pat yra pakankamai pastovus.

Bet štai dalykas kame: ką 
jau bekalbėti apie Pasaulius be 
galo didelius ir be galo mažus! 
Iš to, kas čia buvo pasakyta, 
savaime seka: viskas pasauly
je santykiauja ir priklauso vie
nas nuo kito. Mažas —, atrodo 
mažu, tik kai palygini jį su di
deliu. Didelis — atrodo dide
liu, kai palygini su mažu. Rei
škia, nepalyginęs — lygiai nie
ko nežinosi.

Apie šitą tai jus daugiausia 
ir pagalvokite. Kai šitą susi
voksite, tai lengvai suprasite ir 
tikrąjį Pasaulio surėdymą. Pa
saulį visą — iš kiekos Pasau
lių jis nesusidarytų.

Ir iš tikrųjų viskas santy
kiauja. Dargi ir erdvė, ir lai
kas. Kokia erdvė? Koks jos dy
dis? Ar drįsime ją pavadinti 
didžiausia? Juk, gal būt, ji 
mums tik rodosi tokia? Gal 
būt, kad ji savimi užima tik 
mažą dalelę to neišmatuojamo 
didelio? O gal jau tas dydis 
yra be ^alo didelis? Bet jeigu 
ir už tą dydį yra dar kažkas 

didesnis? Štai ir pasirodo, kad 
mes dargi ir žinoti negalime, 
ką lyginti su erdve ir vadinti 
dideliu, ir ką vadinti mažu.

Na, o su laiku kaip? Tikrai, 
panašiai šitiems santykiauja ir 
laiko matas.

Ką turime skaityti akimir
ka, ir ką skaityti amžiais — 
nežinia. Tas matyti štai iš ko: 
sulig musų žemės laikrodžiu, 
praėjo sekundė. O gyvenkime 
mes ant elektrono, tai šitoji 
sekundė pasirodys mums ne ma
žiau, kaip tūkstantis bilijonų 
metų, štai kiek kartų ilgiau 
užsitęstų ten mums laikas! Ko-

MURlNiS arba MEDINIS
C1 A įmokėti — kiti lengvais ii 
V Iv mokėjimais į 24 mėnesius 
Musų spcciališkurnąs yra budavoji- 
mas mūrinių ir medinių garadžių vi
sokių stylių ir rųšių.

Pakeliame namus, padedame konk- 
ryt pamatus. Visoks cementinis dar
bas, perdirbame porčius ir sunpar- 
loriur. 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.
Vardas ..... ....... ~......-.................—-
Adresas •—..... :....................-............

Quaiity Constructioii Co. 
North Shore ofisas ir Vardai 

Ils Chicago Avė. 
Evanston 

Rogers Park 8270 
Tel. University 3950 arba

Kūrimosi

dvi taip? Todėl, kad mes skai
tome laiką sulig skriejimu mu
sų žemės, ir kiekvieną parinį 
apsisukimą skaitome 21 valan
domis, o 365 dienas vadiname 
metais. Nes per 365 dienos že
mės rutulys apibėga aplink sau
lę. O gyvenkime mes ant elek
trono ir bukime kur kas ma
žesniais už elektroną — mums 
tuomet teks ir laikas matuoti 
visai kitu matu, būtent: imti 
už malą skriejimas elektrono 
apie savo ašį ir aplink atomą 
— jo saulę. Kiekvienas toks 
elektrono apskriejinias tai 
metai jo gyventojams, jeigu 
jie ten yra. Reiškia, kiekviena 
musų sekundė tūkstantis bi
lijonų metų elektrono gyven
tojams. štai kaip musų sekun
dė prasitęstų ir kokia ji atro
dytų.

Mums, žmonėms, rodosi, kad 
musų sekundė tik akimirka, 
dargi nė nepastebėsi, kaip ji 
praeina. Greitai, greitai! Bet 
elektrono gyventojams šitoji 
akimirka negali atrodyti nė kad 
ji tęsiasi lėtai. Nes tūkstantį 
bilijonų kartų lėčiau. O tas 
tik lodei, kad pats elektronas 
10 tūkstančių trilijonų kartų 
mažesnis už žemę. Juo mažes
nis koks nors pasaulis, juo ma
žesnis tenka imti ir laiko ma
tas tarnu pasaulyje. Ir juo di
desnis pasaulis, juo didesnis ir 
jo laiko matas.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greičiausi plaukimai per okeaną pasauly. Išplaukimai iš New Yorko 

j Southampton kas Sereda vienu ir milžinų ekspresinių laivų 
Uerengaria Aq u i tani a Mauretania

o paskui saužemiu į Kau
ną. Pamatykite Londoną 
pakely. Taipgi tiesiai i 
Londoną kas Pėtnyčią 
nauji, aliejų varomi lai
vai. Trečios klesos laiva
kortės į abu galų iš

CUNARD LINE

Ncvv Yorko i Kauną $203 ir 
brangiau. Atskiri kambariai, 
erdvi vieta, geras naminis val
gis, mandagus patarnavimas. 
Del kitų infirmacijų klauskite 
bile Cunard agento, arba ra
šykite tiesiai pas:
346 N”. IVI i.chi Chicago

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

Tel. Lafayette 2584

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

Nes ir musų milijonai me
tų, tai tik sekunde arba aki
mirka, jeigu matuoti matu ko
kio nors didelio pasaulio.

Tokiu budu, kokie gi matai 
yra tikrieji? ir kurie pusiro
dom ir ji? štai tas ir palieka ne
išrišta, nežinoma. Dargi ir vi
suomet pasiliks nežinoma. Nes 
šis ir reiškia: laikas — taip 
pat santykis. Įvairus, pilnoj žo
džio prasmėj, įvairus laiko ma
las. Ar čia akimirka! ar čia 
amžinastis! Amžinastis, visai ne 
amžinastis, o tik mums rodo
si. O akimirka — irgi taip 
pat.

Reiškia, štai kas toks Pa
saulis, kuriame mes dabar gy
vename. Ir štai, kaip jis suda
rytas. Ir štai, kodėl jis patva
riai sutaisytas. Ir štai, kodėl 
jame viskas santykiauja. Ir di
delis ir mažas. Ir tas, kas yra, 
ir tas, kas rodosi. Todėl ir sa
koma: suprasti — tas pat, kas 
ir palyginti.

(Pabaiga)

Insurance kompanijos 
bijosi piktadarių

Teisėjas John P. McGoorty 
buvo apdraudęs savo namus 
ant $200,000 Glenn Falls Insu
rance kompanijoj. Bet nese
nai teisėjas McGoorty nuteisė 
keletą piktadarių sunkiomis 
bausmėmis, tarpe kitų ir Eu- 
gen MeLaughlin, brolis kurio 
Robert MeLaughlin yra Check- 
er Taxi Cab kompanijos pre
zidentas. Nužiūrima, ’ kad ap- 
draudos kompanija panaikinusi 
apdraudą todėl, kad prisibijo 
piktadarių keršto teisėjui ir ža
los jo turtui.

Kviečiai, kdrie išgulėjo 
tris tūkstančius me

tų Krabe
Aigipte, kur žmones laidojo 

su įvairiais daiktais, dažnai pa
sitaikydavo rasti sėtuose sau
suose grabuose kviečių, rugių 
ir kitų javų, gerai išsilaikiusių 
per tūkstančius metų. Tačiau 
visi bandymai tuos grūdus iš- 
daiginti nepavykdavo. Bet da
bar nesenai pavyko išdaiginti 
kviečius, kurie išgulėjo apie 
tris tūkstančius metų Aigipto 
karaliaus Tutanchamono grabe. 
Kviečiai buvo nuvežti Kanadon, 
ir čia pasėti. Jie išdygo, ir da
vė gražų derlių.

šitie, trijų tūkstančių metų 
kviečiai labai nepanašus į mū
siškius. Jie davė dideles ilgas 
varpas, kuriose buvo iki 150 
grudų. Padaryti iš jų miltai la
bai balti ir skanus.

Norima dabar išplėsti šitų 
Aigipto kviečių auginimą.

—Kas gi tau snukį taip su
grudo ?

—Nieks ne sugrudo, aš tik 
bučiavausi su moderniška po
nia.

rasė, kad Lucky

1928. The American Tobacco Co., Manufacturers

Nei Jokio Gerkles Erzinimo — Nei Jokio Kosulio

“Toasting” tikrai padaro tabakui du dalyku—pirma, 
tatai pagerina kvapsnį, o antra, prašalina nešvarumus.

10,264 daktarai birželyje F927
Strikes mažiau erzina jautrias gerkles, negu kokie kiti 
cigaretai.

ščyi’as noras
—fech, kad kiekvienas turė

tų radi o siųstuvą! *
—Na ir kas butų?
—Pamatytum! Dabar mes 

turime tik radio-priimtuvus ir 
tik klausome, o kad galėtume 
ir atsiliepti?!

SUMANUS ŽMONĖS
Vartoja kalendorių — ne termometrą — kaipo 
rodiklį pirkimui anglių ir coke. Patyrimas išmo
kino, kad tokie žmonės, gali netik sutaupyti pi
nigų pirkdami anglis vasarą, bet kad jie gauna 
greitą patarnavimą ir gerą rųšį.
Daleiskit jums pasakyti apie speciales vasarines 
kainas.

PIRKIT SAU ANGLIŲ PERSITIKRINIMUI

COAL- COKE- ICE 
BUILDINC MATERIAL

Pavasario požymis
—Pavasaris^ Petreli, — vi

sai pavasari#.
—Kodėl, kad paukščiai par

ite?
—Ne, šalygatviu praeiti ne

begalima, reiškia statybos se
zonas prasidėjo. SAVO DANTIS

Sutaupykit Pusę
Krown taip pigiai kaip $4.50 už 

dantį
Tiltelių darbas taip, pigiai kaip 

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

Garantuotas be skausmo
Ištraukimas dantų $1

Duosime jums rąžytą garantiją 
už kožną atliktą darbą 

Gas X-Ray

Kogen - System - 
Dentists

1105 West Chicago Avė.
Kampas Milwaukee Avenue 

Antras aukštas
Tel. Monroe 4484

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

po pietų

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

Del jusų smagumo
Jusų reporteris Pupa nori 

priminti “Naujienų” publikai 
sekamus dalykus:

1. Visiems pribūti j Černaus- 
ko daržą nesivėlinant.

2. Gražiai pasipuošti išeigi
niais rūbais, kad kuo puikiau
sia atrodžius skaitlingoj mi
nioj.

3. Tinkamai susitaisyti auto
mobilius, kad kelionėj neatsi
tiktų nė mažiausios nelaimės.

4. Laikytis gerame upe ir 
draugingume su visais, kad pa
siliktų skaistus atminimai kuo- 
ilgiausia po pikniko.

Be to, dar turiu priminti:
Kad piknike bus ištaisyti 

gardus pietus ir užkandžiai.
Kiekvienas galės žaisti, šokti 

ir linksmintis.
Važiuojantiems automobiliais 

patartina važiuoti Archer Avė. 
arba 79 St. Abu šie keliai yra 
geri, bet jei kam patogus kiti 
keliai, galima važiuoti ir kitais. 
Važiuojantiems gartvekariais 
galima važiuoti Archer Avė. 
iki Cicero Avė. (City Limits) 
arba 63rd St. iki Summit, o 
paskui Joliet karais iki daržo.

Tikiuosi pasimatyti su visais 
ir visomis rytoj.

—Reporteris Pupa.

džiaginė parama teatrui yra 
didžiausi paguoda menininkui.

Su aukšta pagarba,
J. Vaičkus.

Lietuvaitės ir Lietu
viai baigusieji aukš
tesniąsias mokykląs^

Žemiau poduotos baigusių šią 
vasarą aukštesnesias mokyklas 
(hig schools) vaikinų ir mer
ginų pavardės, sulyg kuriomis 
galima manyti, jogei jie yra 
lietuvių tėvų vaikai.

Crane Junior College
Albert Lidikevicz, Irvin Ma- 

kovsky, George Menkus, Ona 
Mikužis, Natalie Spragi*.

A lįsti n High School
Isobelle Perlis, Suzanne Kol- 

nicky, George Šimonis, Cathe- 
rine I)ombrowski.

Bowen High School
Harriet Jakaitis, Anna Ko- 

sanovich, Victoria Vilkus—jos 
į>abaigė 4 metų kursą.

Bernice Adamovich, Kdvvard 
Jablonskį, Arttoinette K Oma
nas. Lconard Salamowicz, Kath- 
ryn Šimkus, Joseph Svviderski 
— šie pabaigė dvejų metų kur
są.

Caluniet High School
James Jurka — pabaigė ketu

rių metų kursą. Alice Lazaus
kas pabaigė dvejų metų kursą.

Crane Technical High School
B. Barelius — keturių metų 

kursą.

nis — Keturių metų kursą.
Roman Kolasinski, Boleslaw 

Lipski, Walter Dūda, Ludvig A. 
Matula—baigė dviejų metų kur
są.'

Fenger High Scjiool
Justin Cesunus, Walter Czu- 

ba, Anselmos Kudulis, Mary Sta- 
sewicz baigė 4 metų kursą.

Mary Barkovvski, Albert Dar
gia, John Dūda, Emily A. Gu- 
zaucki. Nellie M. Markus, Ber
nice A. Normant, Joseph i ne 
\Vallis, Amelia H. Yuknis, Ile- 
len L. Žukauskas — šie baigė 
dviejų metų kursą.

Hyde Park High School
Helen Davidovich — dviejų 

metu kursą, v •

Harrison High School
Mary Aleksievvitcz, Marie A. 

Jasinski, E. E. Kasper,' Irene 
E. Kuchinskas, Alfred E. Bal
nis, Anna V. Miklusas, Hele- 
ne Mikutcki, Bernice E. Kish- 
kunas, Bessie J. Lukas, Joseph 
B. Pankus, Rosalia Peksa, Til- 
lie F. Svvirsky, Vincent C. Tve- 
rijonas, Ella M. Žolinas — bai
gė 4 metų kursą.

Natalie Adamovich, Irene 
Bartoszewicz, Ursula M. Ge
gužis, Alice Juskevich, Martha 
Kaspar, Aleksandra Krisinski, 
Elcanore Malinowski, William 
Manstavich, George L. Dam
brauskas, Helen M. Mitas, Es- 
telle Pluta, Adeline Vaitkus, 
Angelą E. Vysniauskas, Char
les J. Žilvitis — šie baigė dvie
jų metų kursą.

Lindblom High School

Vaičkaus teatro pa
dėkos žodis

Vaičkaus teatras, pilnas gi
lios pagarbos ir dėkingumo 
Chicagos ir jos apylinkės lietu
vių visuomenei, reiškia širdin- 
giausį lietuvišką ačiū visiems 
tiems, kurie parėmė ar mora
liai ar medžiaginiai musų te
atrą šių metų sezone, būtent: 
“Naujienų” redakcijai ir ad
ministracijai, teatro lankyto
jams, visam trupės sąsatui.
profesionalams ir biznieriams, 
kurie savo komplimentais ir 
skelbimais remia musų teatrą, 
Peoples Furniture Kompanijai, 
fotografui P. Konradui, kviet- 
kininkui Iziveikiui, pp. Liulevi- 
čiams ir K. Budriui, dr. Šim
kui, ir ypatingai Universal 
Panko prezidentui, p. Elias.

Westville, III.: gerb. miesto 
majorui, p. Norkui, Stokiui, 
Mikucioniams, Karpiams, Šle
žai ir ypatingai Westvilles jau
nimo vadui, p-lei Justei Kar- 
puitei.

Kiekvienas menininkas, siek
damas prie meno, eina erškė
čių takais, reikia pergyventi 
daug įvairių sielvartų ir kan
čių plėšiant dirvonus, ruošiant 
dirvą tikram menui, nuolati
niam lieuvių teatrui Amerikoje, 
kurs veda musų tautą prie vie
nybės, sielos kultūros ir gy
venimo harmonijos, todėl me-

Englewood High School
Kathcrine Kmynas, Helen 

Burba, Helen Jakubka, Barbara 
Jankus, Glementine Jaresunas, 
Stanley Lucas, Katherine Wid- 
dis, Stella Yuknis, Stephanija 
Paulauski, Minnie Stankus, An
na Vanagas — visi baigė 4 me
tų kursą.

Lane Technical High School
Edward Jurevvicz, A. M. Woo- 

tas, 1). VVootas, Edvvard P. Zel-

John Balanda, Bernice Ba- 
lickas, Genevieve Malashke- 
vvich, Genevieve Getling (Sidiš- 
kiutė), Mary A. Raudonius, 
Stanley Yanas, Anna Butvilas, 
Bernard T. Chapas, Eva May 
Petkevich, Frances Shnukas, 
Sharelis, Frank Jonaitis, Emily 
Kozakevich, Charles Svencis- 
kas, John Vaskovsky — baigė 
keturių metų kursą.

Genevieve Bunią, Janetta 
Butkds, Philomina Gudenas,

Marie Gurski, Marie Krupo- 
wicz, Bertha Norbut, Victoria 
Petrosus, Joseph Kashinski, 
Bertha Shimaitis, Stella Stan
kus, Pearl Walenches, C. Ya- 
sevich, Helen Yucius, Adele Zu- 
taut — baigė dviejų metų kur
są.

Marshal High School
Constance Doukas — keturių 

metų kursą; Leo Manis — 
dviejų metų kursą.

Užmušė lietuvį
Pirm kokių aštuonių dienų 

American Can kompanijoj ga
vo darbą Juozas Saldukas. Tre
čiadienio pavakary jį patiko 
nelaimė, kurioj jis prarado'gy
vastį : rastas negyvas elevato
riuje nusukta galva.

Kompanija turi įtaisiusi au
tomatinius elevatorius. Saldu
kas veikiausia įėjo elevatoriun 
ir ar jis paspaudė ne tą guzi- 
ką, ar kaip paslydo ar kas ki
ta atsitiko, tik elevatoriuj Sal
dukas prarado gyvastį, o eleva
torius iškilo su juo iki pat vir
šaus ir čia sustojo.

Kad įėjus elevatoriun išimti 
Salduko kūną, reikėjo elektra 
išdeginti geležinius grotus.

Salduko kūnas pašarvotas p. 
Masalskio koplyčioje, 3307 So. 
Auburn avė.

Juozas Saldukas paėjo iš Lie
tuvos iš šeštokų kaimo, Suval
kų rėdybos, Mariampolės ap
skričio, Kruosnos valsčiaus. Bu
vo nevedęs, 50 metų amžiaus. 
Amerikoje paliko brolį Antaną, 
o Lietuvoje brolį ir dvi peseri.

Rėpi

Tėvas pašovė sūnų
James Mullaney, 66 m., pa

šovė kojas savo aunu i 26 m. 
vyrui, aiskrimineje prie 43-čios 
ir Cottage Grove Avė. Tėvas, 
sakoma, pašovęs sūnų todėl, 
kad jis, senis, įrengęs vaikui tą 
biznį, o pagalbos iš jo nesu
laukiąs. Sūnūs aiškina, kad 
ne jo tėvas pašovęs jį.

Panelių tarpe
—žinai,, Petras pasisakė my

lįs mane!
—Na, ir Fą gi tu į tai?
—Pasakiau: “pasiieškok kvai

lesnės” !
—Ką jis?
—Jis suriko: “tu vienintelė”! 

ir puolė man j kojas.

THE SQUARE DEAL
(Teisingo Patarnavimo)

BOILERIS

Sutaupysit daug pinigų pirkdami 
rakandus tiesiog iš dirbėjo

Mes esame išdirbėjai frontinių setų ir parduodam už labai 
prieinamą kainą, net olselyj krautuvninkai turi mokėt 
daugiau, kaip pas mus kostumeriai "perka. Kiekvienam 
apsimokės pažiūrėt, bo mes apdengalų labai gražių turim. 
Ateikit ir persitikrinkit.

ARCHER PARLOR FURNITURE MFGS.
4140 Archer Avė.

tarp Francisco ir Richmond St.
Phone Lafayette 9733

Savininkas Juozapas Kazik, Adam Shaaf, Pianų agentūra

-.................................................... . . . K

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 30 metų. Musų motto: PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lašai, vanos ir prūdas visada.

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

1. Yra pigesnis nupirkimui ir opera- 
vimui. Garantuojama, kad suteiks 
pilną užganėdinimą.

2. Jis yra įdedamas už pigią kainą 
arba mes paskolinsim jums įran
kius, jei norėsite patys jį įsivesti.

3. Jums tik reikia $10 įmokėti, o ki
tus mažais mėnesiniais išmokėji
mais.

Visokios rųšies namų apšidymo reik
menys ir plumbingas pigiau.

Sųuare Deal Plumb- 
ing Supply House 

1709-31 So. State Street, 
N. E. Cor. 18th & State St.
Visi Telefonai Calumet 5200 

MES KALBAM LIETUVIŠKAI 
Atdara vakarais iki 7:30. 

Nedėlioj iki pietų.

Dykai Patarimas
Teikiamas Sergantiems žmonėms

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

Permodeliojame
Mes atliekame visą dar
bą; statome mūrinius ir 
medinius bungalow, ga
ražus, sun parlorus, pa
keliam namus, įdedam 
šalygatvius, grindis, pri
statome namus, taipgi at
liekame NAUJĄ DAR
BĄ. Atsiųskit kuponą dėl 
tykai apskaitliavimo, 

$5 įmokėti, kitus iš
mokėjimais per 3

METUS 
DIDYSIS AFISAS 

Ajax Construction Co. 
2206 Milvvaukee Avė. 

Brunswick 4707 
South Side Skyrius 
Mr. August Saldukas 

4034 Archer Avė.
Laf. 6719

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

........... , ■

Pirmutinis
Kuriam Niekas Negali Prisilyginti

Raportai pristatytojų ir vertelgų visoje salyje parodo, kad 
pirmenybe, išpardavinėjime, kuri viršija visus “Sixes” yra 
pirmoje vietoje ir niekas jos negali viršyti.
Jums tik reikia pamatyti ir pasivažinėti Essex karu, kuris 
yra pripažintas geriausiu šioje šalyje ir visame pasaulyje.

Kaip tik jus atsisėsite į ruimingas, 
aukštais atsirėminiais sėdynes, tuoj 
pajausite, kad čia yra didelis pato
gumas aplink jus.

Jus turėsite prieš save lengvą kon- 
troliavmią labai paprastoje ir pa
rankioje vietoje. Ir viskas aplink 
ius, tampriai užsidarančios durys, 
labai gera subudavojimo konstrukci

ja, puikiausia medžio darbas, viskas 
aiškiai rodo geriausi ryšį.
Valdymo ratas padarytas juodo gu
rno, plieno “core”, šiltas ir “tooth 
disc” valdymo mechanizmas ir “ver- 
tical radiator shutters”, Essex aiš
kiai pavaduoja kad ir brangiausius 
karus, ir taip yra visos jo gerai pa
darytos dalys net ir uždengtos da
lys.

Karo Taksų nėra
Dabar perkant Hudson arba Essex karę

»735 UP
Coach $735 Sedan (4-Door) $795

(Coupe $745 (RumbleSaat $30«xtra) Roadster
Allprlcet f. o. b. Detroll

Buyers can pay for cars out of income at low«st 
available charge forinterest, handling andinsuranca _

World’s greatest value
altogether or part by part

Essex-Super Six turi lietuvių departamentą, K.uomet Jus atsilankysite į pardavimo, kambarį 
reikalaukite lietuvio pardavėjo.

Klauskite Mr. Montvid

Hudson Motor Company of Illinois
2220 South Michigan Avė., Phone: Calumet 6900. Atdara vakarais

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

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

Kampas Monroe Street, Chicago, 
Crilly Building

Imkite elevatorių Iki penkto aukKto. Vyrų 
priėmimo kambarys 600,—Moterų 608. Ofl- 
ho valandos kasdien nuo 10 ryto iki 6 va
kare. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 po 
piet. PanedClyj, Seredoj ir Subatoj nuo 10 
ryto iki 8 valandai vakare.
Dvidešimtis penki metai tame name

Fotografuokitės | 
Mano naujai, artistiš- $ 
kai ištaisytoje studijoje £ v
Mano ilgų me
tų patyrimas 
ir nuolatin i s 
sekimas nau
jų išrad imu 

pa V e i k s 1
traukime užti
krina jums ge
rą darbą.
Be extra pri- 
mokėjimo va
žiuoju nufoto
grafuoti namus, 
kilius ir tam

W. J. Stankūno 
Studija

3315 So. Halsted Street
Telefonas Yards 1546

Chicago, III. *
ixixxxxxixixxxxxxxxixxxx: h

Reumatizmas \

M
►4
M

Sausgėlė
Nesikankykite savęs skaus

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

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

DuKart tvirtesnė 75c.
Knyga: “ŠALTINIS SVEI

KATOS,” augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street
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Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co. Ine.

1739 South Halated Street 
Chicago, III.

Telephone Rooseyell 8509

Edltor P. GRIGAITIS

Subscription Rate*!
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outaide of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.
3c. per copy.

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
UI. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsisakymo kainai
Chicagoje — paltu:

Metams .......    $8.09
Pusei metų -............. ——__ 4.00
Trims mineriama   _ 2.50
Dviem mineaiam _____ 1.50
Vienam minėsiu! _ _ «75

Chicagoje per iineiiotojusl
Viena kopija ___ ______ — 8c
Savaitei _........      18c
Mineliui--------- --------------- — 71c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago
je, paltui

Metams ____—.............    < $7.00
Pusei metų --------------- —- 8.50
Trims mėnesiams _------—■> 1-75
Dviem mėnesiams .........._ 1-25
Vienam minėsiu! _____ .75

Lietuvon Ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta] i

Metams ~__________ $8.00
Pusei metų 4.00
Trims minesiams------— 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Monay 

Orderiu kartu su uisakymu.

aš daugiau nebetikiu valdžios žadėjimams. Dauguma 
musų nustojo visokios vilties, kad rųusų veikalai bus 
kada nors išleisti. Todėl mes spausdiname juos užsie- 
nyj.

Tokių atsitikimų, kuomet neįmanomos vertės moks
lo veikalai guli per kelis metus neatspausdinti, pasitai- 

| ko gan tankiai. Pavyzdžiui, Vernadskio geochemija bu- 
'vo išleista Francijoj, kadangi bolševikai nesirūpino jos 
išleidimu. Tas pats atsitiko su prof. Alekseevo, prof. 
Vladimircevo ir kitų darbais. Anglai veda derybas su 

į akademiku Oldenburgu, kad išleisti jo veikalus.
Net kai kurie bolševikų laikraščiai atkreipė į tai 

dėmesį ir nebekalba apie sabotažą.
Tuo tarpu Gosizdatas ant gero popierio spausdina 

menkos vertės bolševikų vadų veikalus, kurių beveik 
niekas neskaito. Tiems veikalams pinigų netrūksta. O 
kuomet reikia išleisti mokslininkų parašytas knygas, 
tai nėra nei popierio, nei pinigų.

17. SLA. 88 kp. St. Louis, III. 
—$10 N. ir N. F.

i 18. SLA. 54 kp., McAdoo, 
Pa.—$10 N. ir N. F.

19. SLA. 97 kp., Ch. Elnm, 
Wash.—$2.50 N. ir N. F.

20. Leonas Vitkauskas, Kau
nas.

Viso aukų šiandien $127.50
Vakar gauta $145.50
Po laiškų skaitymo-sesija už

daryta pietums.
6-USesija

šešta sesija atsidarė 2-rą Va
nda po piety. S. E. Vitaitis

ŽMOGŽUDYSTES IR MIRTIES BAUSMĖ i

Dr. F. L. Hoffman, Prudential apdraudos kompa- 

nijos statistikas, rašo, kad 1927 m. Amerikoj buvo pa
pildyta 12,000 žmogžudysčių. Į tą skaičių įeina ir tie 
atsitikimai, kada yra nušaunami žmonės, kurie prieši
nasi areštui. Tokių atsitikimų yra ne mažai. Tačiau 
daugumą žmogžudysčių papildo kriminalistai.

Amerikoj nėra vedama tiksli kriminalinė statisti
ka. Sakysime, iš paduodamų žinių nėra galima patirti, 
kiek žmogžudžių yra suimama ir nubaudžiama.

žmogžudysčių skaičius Amerikoj nuolat auga. Ta
tai bus aišku iš sekamos lentelės:
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1900 ......  31 ......  11,981,034 ....... 609 ....... 5.1
1905 ......  31 ......  14,024,422 ....... 931 ....... 6.6
1910 ....... 31 ....... 16,873,233 ....... 1,365 ....... 8.1
1915 ......  31 ....... 18,722,762 ....... 1,614 ....... 8.6
1920 ......  31 ......  20,571,897 ....... 1,756 .......3.5
1925 ....... 28 ......  21,588,274 .......2,397 ........ILl
1926 ......  30 ....... 22,913,500 ....... 2,302 ...... 10.0
1927 ......  30 ....... 23,197,403 ....... 2,340 ...... 10.1

Memphis miestas užima pirmą vietą. 1927 m. kiek-
vienam šimtui tūkstančių gyventojų ten teko beveik
70 žmogžudysčių. Po to seka Birmingham, Ala., Char- 
lott, N. C., Jacksonville, Fla., ir t. t. Nors Chicaga ir 
yra pagarsėjusi butlegerių šaudymu, bet, proporciona- 
liai imant, žmogžudysčių čia įvyksta daug mažiau, ne
gu minėtuose miestuose. Tuo žvilgsniu net Detroitas 
pralenkia Chicagą.

Dabar įdomu bus patirti, kad, vidutiniškai imant, 
apie 75 nuošimčiai žmogžudysčių yra papildoma pagal
ba šaunamų ginklų. Tai vyriausia pareina nuo to, kad 
šaunamų ginklų pardavinėjimas Amerikoj nėra tinka
mai kontroliuojamas. Gauti ginklą labai lengva. Na, 
o pas tam tikros rųšies žmones atsiranda noras ir pa
vartoti tą ginklą. Emile Zola savo viename romane ra
šo apie žmogų, kuris negalėdavo ramiai į peilį žiūrėti. 
Jį tuoj imdavo pagunda pavartoti peilį, — papiauti 
savo žmoną.

Kaip ten nebūtų, tačiau yra žinoma, jog šalyse, kur 
mažiausia žmogžudysčių tėra, šaunami ginklai yra tin
kamai kontroliuojami.

Kitas svarbus klausimas — tai mirties bausmės 
įtaka. Nuo 1917 m. penkiose valstijose — California, 
New York, Massachusetts, Ohio ir Pennsylvania — bu
vo įvykdyta 451 mirties bausmė. Ir kokie to rezultatai? 
Tose valstijose žmogžudysčių skaičius metai iš metų 
vis augo. Vadinasi, mirties bausmės įtaka buvo kaip 
tik neigiama. Yra pastebėta, sako Dr. Hoffman, kad 
po mirties bausmės įvykdymo žmogžudysčių skaičius 
paprastai padidėja.

RUSŲ MOKSLININKAI

Vargas, kurį kenčia rusų mokslininkai, nei kiek 
nesumažino jų pasiryžimą dirbti. Jie dirbo net bado 
metais, kuomet gyvenimo sąlygos buvo tiesiog nepaken
čiamos. Ir kaip sako “Scientific Monthly”, jie daug yra 
atlikę svarbaus darbo įvairiose mokslo šakose.

Bet pastaruoju laiku, nežiūrint j tai, kad moksli
ninkų padėtis šiek tiek pagerėjo, originalių moksliškų 
knygų Rusijoj mažai tespausdinama. Vienok tai dar 
nereiškia, kad mokslinis darbas sumažėjo. Taip galvo
ja tik bolševikų spauda, kuri mokslininkams primeta 
net sabotažą.

Rusų mokslininkai, sako O. Grant, randa negali
mu savo mokslinius veikalus išleisti Rusijoj. Tad tie 
veikalai yra spausdinami užsienyj. Vienas pagarsėjęs 
visame pasaulyj mokslininkas vokiečių laikraščio ko
respondentui pasakė:

—Aš jau senas. Už dviejų-trijų metų manęs nebe
bus. Pas mane randasi brangios kolekcijos. Taip pat aš 
turiu parašęs keletą rimtų veikalų, kurie mokslo pašau-j 
liui turėtų didelės reikšmės. Aš turiu juos išleisti, bet

Sesija uždaryta 6 vai. vaka
ro.—S. Bakanas.

Šis bei tas iš 35-to 
Seim oSLA.

Rašo Julius Mickevičius

Bolševikai eina mizernyn

vargsta ir tada tik einama prie 
balsavimo. Ir kuo daugiau 
bolševikai kalba kuriuo nors 
klausimu, tuo mažiau jie bal
sų surenka. Pertat lojališkųjų 
pusė daugiau pradeda tylėti, 
nes jai tylėjimas eina naudom

Aktyvieji Seimo dalykai

Seimo diskusijose lojališko-
Bolševikams 

gerklėje buvo
stambiu kaulu sios pusės delegatai- daugiau-

“Tėvynės’ re-'šiai dalyvauja šie: Ambrazai
daktoriaus Vitaičio raportas, tis ir adv. šalnienė iš Boston, 
Jie Vitaičio “griekų” buvo tiek Grigaitis, Krasauskienė, Stun- 
daug prisirašę, kad nei ant vie-’gis, Jurgelionis ir Gugis iš Chi- 
no jaučio odos nebotų galima * cagos 
sutalpinti. J 
ilgiausius “i
tačiaus balsavime viskas nuėjo'Cleveland, živatas iš Scran- 
ant nieko raportas “Tėvynės” į ton, Bakanas iš Pittsburgh ir 
redaktoriaus Vitaičįo 176 bal-‘ 
sais prieš 128 buvo priimtas. 
Svarbiausi kaltinimai Vitaičiui j 
buvo, kad jis “Tėvynėn” talpi- ( 

1 na žinias semtas iš socialistų ir , 
sandai’iečių spaudos -- kaip tai
“Socialdemokrato” ir “Lietuvos 
žinių” ir dar už tai, kad kada 
tai “Tėvynėj” buvo pasakyta,' 
kad komunistiški uodegos kvie
čia p. Bajorą į debatus, šitas 
svarbiausias Vitaičio kaltinimas 
buvo juoku delegatų sutiktas. 
Seime bolševikų delegatų spė- 

! kos svarbesniais klausimais sų» 
mažta; tas parodo, 
tam tikras skaičius 
kurie menkesniais 
eina išvien 
svarbesniais 
juos.

mus neolitų gailinu Čekanauskas iš Ilart-
Kiekvienas jų buvo ford, Mikolauskas iš Brooklyn 
‘spyčius” pasirengę, j Grinius iš Philadelphia, Žukas

skaito savo raportą 
vynės” redaktorius 
linis organizatorius.

Po raporto bolševikiški dele
gatai vienas po kito kalba, pul
dami “Tėvynės” redaktorių p. 
S. E. Vitaitį, ale kiti visi de
legatai ramus ir, matomai, bol
ševikiški “spykeriai” nė kiek 
nebaugina juos. Pradėjus iš 
priešingos bolševikams pusės 
kalbėti, bolševikai pradeda 
triukšmą kelti, ypač ]x> to, kai 
vienas delegatas pareiškia, kad 
bolševikai yra nusitarę truk
dyti Seimą, idant kiti delega
tai išvažinėtų, tąsyk bolševikai 
tikisi pasiimt SLA. šis pareiš
kimas pastatė ant kojų visus 
bolševikus. Ir vėl rinksmas ir 
šaukimas: “Atšauk! Įrodyk! 
Meluoji, meluoji!”

Bet maršalkomis vargais ne
galais pavyksta susodyti įsi
karščiavusias galvas ir gauna 
balsą “draugas” Siurba ir dro
žia karščiausią špyčių, smerk
damas Vitaitį, kam jis per 
“Tėvynę” kliudąs “didžiausią”, 
galingiausią bolševikų partiją 

\prie kurios priklauso didesnė 
pusė SLA. narių.”

Po Siurbos spyčio gauna bal
są P. Grigaitis ir jis sugabiai 
atremia bolševikų atakas ant 
Vitaičio kaipo i

7. SLA. 86 kp., Pittsburgh, I šmeištus. Po Grigaičio
Pa. $5 N. ir N. F. ir $5 Sar-' šalavejus už bolševikus; po ša- Pusės delegatai — —gerai mano nerViškumas pa- 

laviejaus kalba Čekanauskas; pakantrus, kad bolševikams sišalino. John Bordzeck”. Bandyk 
kp— $10 po Čekanausko—Plepys už bol-1 leidžia kalbėti tiek,- kol jie pa- >sta onl ą lsose ap ie„ ose'

SEIMAS
Trečia Seimo diena

Baltiniore, Md., birželio 20 d.
Penktv sesiją atidarė prezi

dentas St. Gegužis 10 valandą 
ryto. Sesiją atidaryti pavė
luota, kadangi 9 vai. buvo pa
veikslai traukiami Seimo dele
gatų prie Lietuviškos Svetai
nės. Bet su paveikslais buvo 
vargas; mat, sunku buvo su
talpinti visus Seimo delegatus 
ant vieno paveikslo.

Delegatų vardošaukis. Dele
gatai kone visi pribuvo į šią 
sesiją.

Šiame SLA. Seime randasi 
sekančių laikraščių korespon
dentai: “Naujienų”—S. Baka
nas ir J. Mickevičius, “Kelei
vio” advokatas F. J. Bagočius, 
“Tėvynės” —P. Bajoras, “Vie- 

, “Dir- 
P. Banionis, “Lais- 
Bimba, “Vilnies” — 

“Sandaros” — J.

nybės —J. O. Sirvydas, 
vos”—V.

1 vės”—A. 
Andriulis, 
Pronskus.

Skaitomas 3-čios sesijos pro
tokolas ir priimtas kaip skai
tytas. 4-tos sesijoj 
taip pat priimamas.

SLA. iždininkas p. 
tis išduoda raportą, 
pasirodo, kad SLA. ižde randa
si $1,036,974.69.

SLA. namo ir inventoriaus 
vertė $74,100.44.

Iš viso SLA. turtas yra $1,- 
101,075.13.

Iždininko T. Paukščio rapor
tas priimtas. Iždo globėjų ra- 
pprtą skaito I. M. Raginskas. 
Raportas priimtas be jokio 
klausimo net iš bolševikų pu
sės. Daktaras kvatėjas Kli
mas skaito raportą, kad per 
praeitus 2 metus peržiurėjo 3,- 
779 aplikantus ir iš jų buvo 
priimta į SLA. 3675 nariai. Po 
daktaro kvotėjo raporto bolše
vikai duoda visokius paklausi
mus, buk keletas bolševikų bu
vę nepriimti. Laike šių, taip 
sakant, diskusijų buvo ir gar
daus juoko. Pavyzdžiui disku- 
suojant kokie nariai gal būt 
priimami, o kokie ne į SLA. de
legatas Bučinskas pareiškia: 
“kad nors narys ir sveikas fi
ziškai, ale nesveikas protiškai 
ir tokie nariai paskui atvykę į 
Seimą apsargdina ir kitus su 
savo triukšmais”.

žinoma, tasai teisingas pa
reiškimas supykino bolševikus, 
o kitiems buvo juoko. Po dis
kusijų daktaro kvotėjo Klimo 
raportas priimtas didžiuma 
balsų.

Po priėmimo daktaro raporto 
sekė Seimo pasveikinimo laiškų 
ir telegramų skaitymas. Skai
to panelė Juze Rauktytė iš 
Worcester, Mass.

šiuo kartu daugiausia laiškų 
su pasveikinimais ir' aukomis 
buvo iš Pittsburgh ir apylin
kės. Kai kurie sveikinimai bu
vo gana juokingi. Pavyzdžiui, 
iš Brooklyno šventkapių 1-ma 
kuopa atsiuntė $10 aukų ir re
komendavo, kad šis Seimas pa
sielgtų su opozicija taip, kaip 
pasielgė Stalinas su Trockiu. 
Ant šios šventkapių rekomen
dacijos net ir bolševikai nieko 
neturėjo sakyti ir jiems, mato-

protokolas

T. Paukš-
Iš raporto

ir genera-

mai tas tiko. Dauguma dele
gatų turėjo iš to gardaus juo
ko.

Antras laiškas buvo nuo J. 
Kazlausko iš Bridgeville, Pa su 
$3 našlaičiam aukų ir laiško 
autorius pataria Seimo karš
tuolius duoti išegzaminuoti Dr. 
Graičuuui, kad su tais karštuo
liais neatsitiktų kas blogesnio.

Tai antras komplimentas 
bolševikams ir vėl gardus juo
kas tarp delegatų.

Pasveikinimai ir aukos
d.
Chicago,

London.

Birž. 19
1. SLA. 63 kp., 

$15 N. ir N. F.
2. Račkauskas,
3. Naujienos, Chicago, III.
4. Bostoniečiai.
5. Baltic American Line,

111.

6. šventkapių 1 kp., Brook-

gybos Kom.
9. Dayton, O., 105 

N. ir N. F. T .
10. 115 kp. Wilkes Barre, Pa. 

—$5 Dr. Šliupo knygai ir $5 
Vilniaus Naši.

11. J. Kazlauskas, Bridgville, 
pa._$3 N. ir N. F.

12 <kp., Forest City, Pa. — 
$5 N. ir N. F.

13. L. Mene-ir Mokslo Dr-ja, 
Baltimore, Md.

14. L. A. • Atletų Klubas, 
Balt., Md.—$10 Moks!.- F, ir 
$10 Vilniaus Naši, ir $5 N. ir

kad yra 
delegatų, 

klausimais 
su bolševikais, o

klausimais prieš

Lojališkieji delegatai
Pastebėtinas vienas svarbus 

faktas, kad lojališkieji Seimo 
delegatai elgiasi tikrai pavyz
dingai. Jeigu lojališkųjų dele
gatų eilėse atsirastų bent tuzi
nas tokių karštakošių, kokiais 
yra bolševikų kai kurie delega- 

nepamatuotus tai, tai sunku pasakyti kas su 
r'* • 1 • J • 1 1 T • . 1 • Y 1 •

i vviij ijcir\cxii«o j.> jl ii

1 keli kiti. Iš bolševikų—Ješke- 
vičiutė, Siurba ir Bovinas iš

i Brooklyn, Smolstis iš Detroit, 
'šalavėjus ir Jusius iš Worces- 
| ter, šarkiunas iš Chicagos, Vė- 

’ šys ir RimeikienS iš Cicero, 
I Karosienė iš Easthampton, 
' Savickas iš San Francisco ir 
' kai kurie kiti. %

Baltimoriečių draugiškumas
Baltimorės lietuviai draugiš

ki ir svetingi žmonės,atvyku
sius svečius-delegatus nuošir
džiai priėmė ir tinkamai aprū
pino gyvenimo vietomis ir ki
tais reikalingumais. Didelė pa- 
dėka priklauso vietos Seimo 

'rengimo komitetui, būtent: 
i Liutkui, Buškai ir kitiems. Pa
sidarbavus vietiniam komite
tui, šiandie buvo nuimta viso 
Seimo paveikslas.

TRINERIO
KARTUSIS VYNAS

neturi sau lygaus. “Muskegon, 
Mich., Gegužio 4. Aš bandžiau viso
kias galimas vidurių gyduoles, kad 

_ . _ . ,.Y, . j pasiliuosuoti iš nemigos ir nervišku-
kalba Seirnu atsitiktų. Lojahskosios ■ mo. Bet tik Trinerio Kartusis Vy- 

i ant tiek yra nas man tcpagelbčjo. Dabar aš
J I miegu gerai, mano nerviškumas 

kad bolševikams sišali"~

tokios: už 
176 balsai, 
Vitaičio ra- 
prie Įstatų

NAUDOKITĖS MUSU PATARNAVIMU
Sutvarkome kelionę Lietuvon ant visų linijų laivų ir 

parūpiname reikalingus dokumentus dėl išvažiavimo ir su
grįžimo.

15. III Apskr., Pittsburgh, 
Pa.—$10 N. ir N .F.

16. 90 kp., Bridgeville, Pa.— 
$2.50 N. ir N. F.

17. 1 kp. Edvvardsville, Pa.— 
$10 N. ir N. F.

18. 105 kp., Dayton, Ohio— 
nariai $15 Liet. Naši.

Birž. 20 d.
I. SLA. 204 kp, Damaqua, Pa. 
—$5 N. ir N. F.

2. SLA. 101 kp, Paterson, N.
J. —$5 N. ir N. F.

3. SLA. 211 kp., Mahanoy 
City, Pa.— $9 Jaunuolių švieti
mui ir $8 N. ir N. F.

4. žadeikis, N. Y.
5. S. Kodis, Chicago, 111.
6. A. M. Makauskas, Man-' 

ville, N. J.—$1. N. ir N. F 
$1 Moksl. Fondui.

7. K. Lekeckas, Worctester, 
Mass.

8. SLA. 157 kp, Youngstown, 
O.—$10 N. ir N. F.

9. SLA. 6 apskr, 111.
10. SLA. 4 kp., Sioux City, 

la.—$10 šerno paminklui, $10 
N. ir N. F., $5 Jaunuolių F., 
$5 Moksleivių F.

11. SLA. 304 kp., Buffalo, 
N. Y.—$10 N. ir N. F., $6 Liet. 
Polit. Kalinių Fondui.

12. J. Danilevičia, So. Stan
dard,

13.
Pa.

14.
R. L—$5 Dr. Šliupo knygai, $2
N. ir N. F., $2 Liet. Našlaičių

III.
A. Grybas, Wilkes Barre,

ševikus; po Plepio advokatas K. 
Gugis už raportą; po Gugio Ba- 
sevičius; po Bacevičiaus kalba 
živatas. Gauna žodį pats Vi
taitis ir trumpai atremia bol
ševikų atakas. Ramiu budu 
prieinama prie balsavimo. Bal
savimo pasekmės 
įpriėmimą raporto 
prieš 128. Užbaigus 
portą, prienama
komisijos raporto. Raportuoja 
Įstatų komisijos pirmininkas 
advokatas Kl. Jurgelionis.

Kalba keletas bolševikų .Esą 
raporto negalima priimti. Po 
diskusijų einama prie balsavi
mo. Balsavimo pasekmės seka
mos: už raportą 165 balsai, 
prieš 132 balsai. Raportas pri
imtas.

Kontrolės komisijos vardu iš-' 
duoda raportą p. A. Mikalaus-' 
kas. Raportas priimtas vien
balsiai. Skundų ir apeliacijų 
komisijos vardu p. živatas!

i skaito raportą iš šios komisi- 
' jos veikimo. Jis savo raporte 
I praneša, kad daugiausia buvo, 
skundų iš tų taip vadinamų 
progresyvių valdomų kuopų ir 
su Dr. Graičunu girdi: “kiek 
tik nori tu jam rašyk, o jis tau 

n,1 kitokio atsakymo neduos, kaip1 
tik atsiųs kelias iškarpas iš 
‘Laisvės’ ar ‘Vilnies’, o jei ne
pasitenkinsi tuo, tai jis atsiun
čia visą glėbį ‘Laisvės’ ir ‘Vil
nies’ ir pasako, kad būt sugrą
žinta. Vieną kartą grąžinda
mas užmokėjau net 75 centus 
už persiuntimą tų senų laikraš
čių”. Ir p. živato raportas ne
mažai .prijukino delegatus. Vie
nas bolševikas delegatas išrėžė 
karštą spyčių, gindamas Grai-; 
čiuną. Keli bolševikai davė pa
klausimų p. živatui. Didžiuma 
balsų skundų ir apėliacijų ko
misijos raportas priimtas.

SLA. 228 k p., Pawtuchet,

15. Mokytojų Prof. S-ga, 
Kaunas.

16. SLA. 122 kp., Chicago, 
Ill._$10 N. ir N. F.

Klozeto oiitfitiiH imlia* 
tHH, $13.50. Pirkit nuo 
niurni olnelio kainoiniH. 
Nunių apAildyniŲ įren
giniui parduodami leng
vinu i&mokejimala. 1
Peoples Plumbing & 
Heating Supply Co.

lito Mohviiiikvv Avė., 
101 N. llalhted Kt.

Huy murkei 0075—0070

Siunčiame pinigus į Lietuvą litais ir doleriais perlai
domis ir telegrafu pigiausiomis išlygomis.

Teikiame paskolas ant namų lengviausiomis išlygojnis.

Parduodame saugius 1-mus morgičius, nešančius 6%

su

$
Perkeliame jūsų pinigus iš kitų bankų į šią banką 

nuošimčiais.

Musų banko turtas virš trijų milionų dolerių.

Su visokiais reikalais kreipkitės laišku ar asmeniškai.

METROPOLITAN
STATE BANK

2201 West 22nd St., 
Chicago, III

Šiandie* Bankas atdaras nuo 9 
vai. ryto iki 8:30 vai. \ak.

THE “SOUARE DEAL” VANA

— dėl sveikatos, patogumo ir padidinimo vertės jūsų namo — 
puikios vertės — moderniška visais atžvilgiais — graži ir 
stipri. lengvais išmokėjimais.

Visokios rųšies namų apšildymo reikmenys ir 
plumbingas pigiau

Sųuare Deal Plumbing Supply House
1709-31 So. State St., N. E. Cor. 18th & '

State Street, Chicago 
Visi Telefonai Calumet 5200 

MES KALBAM LIETUVIŠKAI 
Atdara vakari.*; iki 7:30, Nedalioj iki pietų
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Tarp Chicagos 

Lietuvių

Town of Lake
Ketvirtadienio vakare šioje 

apielinkėje buvo iškilminga pa
roda. Apvaikščiota 47-tos gat
vės atidarymas. Dalykas toks, 
kad po geležinkelio bėgėmis, 
kuris randasi arti Western avė., 
kasta tunelis ir 47-ta gatvė bu
vo uždaryta per visą žiemą; 
bėgiojo tik gatvekariai. Dabar 
tunelis užbaigtas, gatvė išgrįs
ta, jokių keblumų važiuoti pro 
geležinkelį nebėra, o ir laukti 
traukinius pravažiuojant nebe
reikia, kaip kad pasitaikydavo 
pirmiau. Taigi pažymėti šios 
gatvės atidarymą ir buvo su
rengta paroda. Rengėjai tikė
josi, kad iškilmėse dalyvaus 
rpiesto valdininkai ir gal pats 
meras Thompsonas. —Kep.

Smagi kelione
A t ost ogom s busais

Pereitą savaitę p. A. Karei
va, žinomas Chicagos biznie
rius, buvo išvykęs Philadelphi- 
jon, sesers laidotuvėms. Jis te- 
čiaus nusitarė važiuoti ne trau
kiniu, bet Husu. Ir neapsiriko.

Dalykas toks, kad busu, tie
sa, ima truputį daugiau laiko 
nuvažiuoti, ne kad traukiniu, 
bėt jau kelionė busu yra daug 
Smagesnė.

Nereikia manyti, kad busai 
važiuotų taip jau povai. Jie bė
ga ytin smarkiai ir, pavyzdžiui, 
iš Chicagos Philadelphion p. 
Kareiva nuvyko į 30 valandų 
laiko. Busai nuvežtų pasažie- 
rius ir greičiau, bet pakelyje 
kartas nuo karto sustojama. 
Didesniuose miestuose (kaip 
pąv. Pittsburghe) palaukiama 
po pusantros ir dvi valandi lai- 
ko,r kad davus progos pasažie- 
riams apžiūrėti šiek tiek mies
tus. Rusai bėgioja nuskirtu 
laiku, sulyg programų.

Su valgiu irgi nėra bėdos, 
nes busai sustoja vietose, kur 
galima pavalgyti žmoniškai už 
labai prieinamą kainą,—pigiau, 
negu traukiniuose.

Važiavimas tyru oru yra 
smagesnis, pasak p. Kareivos, 
ne kad uždarytame vagone. Sė
dynės busuose labai patogios 
—ypač Greyhound kompanijos 
linija.

O ir važiavimas Dusais esąs 
pigesnis. P-nui Kareivai kelionė 
iš Chicagos iki Philadelphijc 
busu kaštavusi tik $18.50.

žinoma, keliauti busais su 
mažais vaikais arba seniems 
gal butų neparanku, nes to
kiems pasažieriams reikalinga 
daugiau vietos, daugiau visokių 
patarnavimų; bet šiaip pasa
žieriams, kuriems nereikia sku- 
bėti, tai kelionė busais išrodo 
labai patogi, ypač vasaros lai
ku.

Yra gerai ir tai, kad jeigu 
sugaiši, pasiliksi, tai kitas bu- 
sas paims ir nuvež ten, kur 
buvo tikėtas išpirktas. O jei

“TOASTING” TABAKAS
Dabar jus tankiai girdite apie taip 

vadinamą “Toasted” tabaką. Šis 
Erocesas revoliucijonizuoja visą ta- 
ako industriją. Jo pradžia visiems 

yra žinoma. Pavyzdžiui: kiekvienas 
gydytojas pataria valgyti virtą mė
są ir gerti virintą vandeni, tuo bil
du yra prašalinami nešvarumai, o 
vertė palieka ta pati. Tas pats yra 
ir su tabaku. Jei jis yra pagruz
dintas, iš jo yra išimta visi kartu
mai, kurie kerta i gerklę, bet skonis 
ir kvapsnis palieka.

Lucky Strike cigaretai yra visuo
met daromi iš pagruzdinto tabako. 
Ir publika pripažįsta, kad tai yra di
delė vertė. Ir
eiga retus daugiau negu kitus.

kartais nevažiuojama taip toli, 
kaip kad tikietas buvo išpirk
tas, ta balansas įmokėtų pinigų 
sugrąžinama.

Chicagoje tokie tolimos ke
lionės busai galima pagauti jų 
stoty, prie 12-tos gatvės ir Wa- 
bash Avė.—Rep.

Karas dėl miliono 
dolerių

Oficie- 
kaip dabar galima 
komisarai, važiavo

Ir 
ir

Vieną gražų rytą, vos saulu
tė pradėjo hpti aukštyn į pa
dangę ir apšviesti visą Dėdės 
Šamo žemę, taip kad viskas 
galima buvo matyti ir be liam- 
pos, pasirodė pilni keliai armi
jos, traukusios vis į tą pusę, 
iš kurios kyla saulutė, 
rai, arba, 
vadinti —
traukiniais, automobiliais ir bu- 
sais, o paprasti kareiviai — 
vieni pėsti ėjo, kiti baisikliu 
(dviračiu) jojo, ir tik retas ku
ris tevažiavo gatvekariu. 
visi, kaip vienas, skubiai 
narsiai traukė rytų link.

Visi gerai žinojo, kad neuž
ilgo reikės stoti mūšio lauke, 
prie pat kranto juros, pavadin
tos ‘‘Baltos Marės, Mary Lan
do.” Nei komisarai, nei karei
viai nebuvo draftuoti, nes visi 
su mielu noru važiavo atimti 
“Tėvynę” iš “buržujų” rankų. 
O, žinoma, kas gina “Tėvynę”, 
tas yra patriotas.

Bet tai dar ne viskas. Prie 
“Tėvynės” yra prilipęs taipgi 
milionas dolerių. Ir dėl to mi
liono visa armija — oficierai 
ir paprasti kareiviai tiek pri- 
varvino seilių bežiūrėdami į jį 
per keletą metų, kad jos nesu
tilptų į kėlės statines. Vienok 
seilių varvinimas nieko negel
bėjo, taigi nusitarta dar kartą 
stoti mušiu.

Panašus mušis jau buvo du 
metu atgal. Bet raudonoji ar-

BUDAVOKIT SAU 
PORČIU AR GARAŽA 

Budavokit dabar, sutaupyki! 
daug pinigu.
Galit užmokėti visus pinigus 
arba mokėti po biskj kas 
mėnesi mažais išmokėji
mais.
Mes taipgi budavojame va
sarnamius ir darome viso
kius pertaisymus.
STAR CONSTUGTION 

CO.
Atsilankykit, telefonuokit 
arba rašykit mums

2815 N. Cravvford Avė. 
PALISADE 8536

Mes esam abelni kontrak- 
toriai.

mija tapo tuomet sumušta. Pa
silsėję, perorganizavę savųjų 
eiles, komisarai dabar vėl at
naujino ofensyvą ir stojo mu- 
»in už “Tėvynę” ir milioną do
lerių.

Pirmame susikirtime, kaip 
praneša, “buržujų” telegramos, 
raudonoji armija, vadovauja
ma komisarų, pralaimėjusi. Da
bar dar reikia palaukti keletą 
dienų, ir pamatysime visą tą 
armiją grįžtančią namo — su
muštą.

Raudonųjų proletarijušų sos
tinė yra Chieagoje. Ir man gy
venant čia, manau, teks maty-

VAKACIJOMS
VIETA /

Praleidimui savo vakacijų, 
atvažiuokit į

Cedar Beach Hotel,
prie Cedar Lake, Indiana

Tel. Fowell—171—M—3
Lietuvis savininkas, Chas. Balčiū

nas. Tai yra gražiausi vieta prie 
šio ežero. Yra šokių pavilionas, 
puikiausiai restaracija ir nesvaigina
mi gėrimai. Kambarai padieniui ar
ba savaitėmis, kainos nebrangios — 
puikus patarnavimas. Del trokair. 
išvažiavimų ir piknikų yra puiki 
vieta. Automobiliams vieta dykai.

KAIP NUVAŽIUOTI: — Trauki
niu — Manon stotis iki Cedar Lake, 
eikit 2 blokus j vakarus.

AUTOMOBILIAIS: i- Road 41 
iki West Side Lake, 2 blokai j vaka
rus nuo Monon stoties.

STUDENTAI
Ned., Birželio-June 24, 1928 m.
Turėsime programą lietuvišką, 
iš “Sargybos Bokšto” radio 
\ -O-R-D, 252 m., pradžia ly
giai nuo 2:30 vai. po pietų, iki 
4 vai., Chicago day light sav- 
ing time.

Prašom visus pasiklausyti, 
nes bus programa graži ir įdomi 
Grieš jaunuolių orkestrą, gie
dos choras, kvartetas, duetas, 
solo ir kalbės F. Zavist temo
je: — “Tikrasis kelias”.

šiuomi prašom musų klausy
tojams radio, kad kiekvienas, 
kuris girdėsite minėtą progra
mą ir jums patiks, tai malonė
kite prisiųsti mums savo antra
šus, o mes nusiųsime jums kny
gelę veltui po antgalviu “Laisvė 
žmonėms”.

Adresas laiškams: Sargybos 
Bokštas, W. O. R. D«, Webster 
Hotel, 2150 Lincoln Purk West, 
Chicago, 111.

MALT JONIO - EXTRA PALE 
SPEGIAUS ALUS

Del žindamų moti^ 
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIG'O
arba

Extra Pale Alaus
Jis ~ yra rekomen- 
duojamas per t

Dr.B.McNicholas 1^90^
groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negaliPrašykite savo 

suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus,
3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

— ’ . - .1 IĮL-Jt--”" ' - - — -__ -____ .

PIKNIKAS
ngtas'

Lietuvių Piliečių D. P. KĮiubo
Nedelioj, Birželio 24, 1928
STICKNEY PARK DARŽE,

STICKNEY, ILL.
Pradžia 10 valanda ryto. Įžanga 50c.
Muzika J. PHILLIPS Kviečia KOMITETAS.

METINIS

ti, kaip surgrįž pralaimėjusieji »tai jie ne niekšai — sumušė 
karą. Įmusų komisarų raudonąją ar-

Žinoma, man irgi ne labai miją!”
smagu, kad sumušė mūsiškes! Ir verkiu iš anksto, kad net 
jėgas, ba aš juk gyvenu rau- -dantys kišo. Pustapėdis.
donųjų jėgų sostinėje ir esu j-------------- '-------------
patriotas tos vietos, kur gyve- r-‘ 
>nu. Todėl ir turiu pasakyti, nr 5 ........... w
kalbėdamas komunistiškai; !‘Arj jienose” Kaina&45(\

P ho ne V i r g i n i a 20 54

JOSEPH VILIMAS
N (t m u .Statymo 

KONTRAKTOR/US
[4558 S Wa«htenAw Avė. Chicago. III

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

TIK ką atėjo “Kultūros”
Galima gauti “Nau-

Garsinki^ Naujienose
’!o prašo Lietuvos žmonėsir 
ūip pataria Lietuvos banka*

ifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^iiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiĮiiiiš

Budriko Didžiausis Pasiūlymas 
Pianų ir Radio prieš Inventorių 
Vėliausi Modeliai Radio: Spartan, Sonora, Atwater Kent, Brunswick 

Victor. RAC. Radiola už labai žemas vasaros kainas. Rudeni 
už tuos pačius Radio reikes mokėti daug branginus

Radiola 18 už $115

Majestic 62, 8 tūbos 
už $99.50

šitas grojiklis pianas ver
tės $700, už $295.00.

Nauji modeliai 
pianų. Kainos 
$700.

Gulbransen 
$290, $450,

Atwater Kent, 7 tūbos už $77

Lengvais išmokėjimais — dykai duodame į namus dėl išbandymo. Išmokėjimai 
mėnesį ir aukščiaus.

tik po $7 į

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 S. Halsted St. Tel. Blvd. 4705 Chicago, III.

AR JUS MANOTE ĮSIVESTI APŠILDYMU J SAVO NAMUS SEKAMAI ŽIEMAI?
ATEIKIT TAI DABAR! <

Dabar yra tinkamas laikas tai atlikti. Jus galit sutaupyi pinigų ir bereikalingo rūpesčio ir 
turėsit apšildomą savo namą kol žiema prisiartins.

Jei neturite pinigų nusipirkimui, mes maloniai jums pagelbėsim ir su
teiksime jums užtektinai laiko dėl išmokėjimo.
Atsilankykit į musų ofisą arba telefonuokit, musų inžinierius atsilan
kys pas jus ir išaiškins, kaip jus galit įsivesti namų apšildymą sekamai 
žiemai, be jokių trukumų jūsų kasdieninių išlaidų. Jus galit tik biskį 
įmokėti ir mokėti po biskj kožną mėnesį. Neatidėliokit ilgiau.

Jei norite patys įsivesti namų apšildymą, mes paskolinsim jums įrankius ir planą 
dykai. — Mes užlaikome didelį pasirinkimą garantuoto plumbingo labai pigiomis 
kainomis. — Musų motto biznyje yra, teisingas ir geras patarnavimas visiems. 
Bile koks tavoras pirktas nuo musų, jei nepatiktų, tai mes atmainysim arba grą
žinsim pinigus į 5 metus laiko.
Tokiu budu mes iš mažo biznio išauginome į didžiausį plumbingo ir apšildymo reikmenų krautuvę Chica- 
goj. Todėl pabandykit pas mus.
Mes jums parodysim, kad ką mes sakome yra tikra tiesa. Pabandykit pas mus jus patys persitikrinsit, 
kad kuomet pirksite nuo musų vieną sykį, pirksite visada.

Mes taipgi užlaikome tankas, heaterius, g asinius boilerius, paipas, f i tingus, valves, 
viską toje šakoje. ,
Tikrai nuspręskite atsilankyti pas mus, tik žiū
rėkit, kad patektumėt į tikrą vietą. Musų krau-1 
tuvė randasi prie State St., netoli 22 St., rytinėj 
pusėj gatvės, su didele iškaba ant viršaus musų 
naujo namo.

M. Levy Company
Kumpas 22 St. ir State St. Telefonai Calumet 0644-0645
T r f r i » • •

Atdara vakarais iki 8 vai. Nedaliomis iki 1 vai. po pietų

Musų So. Chicagos Skyrius randasi, 9300 Commercial Avė.
Telefonas Saginaw 4847 

MES KALBAM LIETUVIŠKAI

----- ---- ---—m l .. ..... 1.1.111 ■ i
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

■ 1 ■■■■ ,

Bridgeportas
“Išėjo grybauti, rado baravi- 

ką — negali išrauti”....
Na u, sakysite, kad nėra to

kių grybų, kurių nebūtų gali
ma išrauti. AŠ tečiau abejoju, 
ir turiu tam pamato.

Štai apie savaitė laiko atgal, 
šeštadieny po pietų, man ge
rai pažįstama jauna pora — 
vaikinas ir mergina — išva
žiavo grybauti. Grybavo jie 
net iki sekmadienio popiečio. 
Kodėl taip ilgai? Ne kitaip, 
kaip kad užtiko kokį nors ba- 
raviką, kurio negalėjo išrau
ti.

Kieno kaltė buvo, sunku pa
sakyti. Faktas betgi yra tas, 
kad grybai, matyti, supiudė 
musų vaikinų su mergina. Pa
staroji net apskundė vaikina 
polisteišiui. To negana, ji nu
samdė advokatų. Vaikinas tu
rėjo taipgi paimti iš merginos 
pavyzdį ir samdytis advokatų.

Oi grybai, grybai, jus pa- 
tieka mano,

Kas jus nevalgo, nieko ne
išmano.

Reporteris Raidas.

Palaimintoji šalis
Kad jau mes laimingai gy

vename šioj aukso ir ištekliaus 
šalyj, tai mažiausios abejonės 
nėra. O gal ne?..

Štai pirmadienio rytų cinu 
Emerald avenue, netoli stok- 
jardų, pietų link. Matau se- 
niutę pasi linkusią ėloj, kų tai 
krapštančių. Iš karto maniau, 
kad ji skudurus renka, kaip 
kad mes daug tokių skudur- 
ninkų Bridgeporte matome.

Priėjau arčiau. Pasirodė, kad 
ne skudurus renka, bet išma
tas (sau maistui), kurių pi
liečiai negali ar nenori nau
doti. Senukė pasirodė lyg bu
tų lietuvė. Nusitariau patirti, 
ar gi esama ištikrųjų lietu
vių, kurie dar turi maitintis 
išmatomis.

Senutė manęs nepasleb|ėjo 
ir tęsė savo darbų rinkdama 
išmestus keksus ir duonos rie
kes ir vis ką ten niunėjo sau 
viena. Matyti buvo, kad kal
bėjo, girdėjau kartojant: “Svei
ka Marija”.

— O ką, motin, ar pame
tei kų nors? — užklausiau 
jos.

— Tfu... kad tu susprog
tom... net ir nepamačiau; aš 
maniau, kad vėl mane tas ni- 
geris sekioja.

— O ko jis sekioja tam
stų?

Nugi biesas jį žino, še,
anoj jėloj buvau (parodė pir
štu toliau j rytus), tai atėjo
nigeris su maišu ir man lie
pė eiti, nes girdi ten esąs jų 
distriktas.

— O kodėl tamsta renki tas 
atmatas — ar namie neturi kų 
geresnio?

— O iš kur aš turėsiu? Ma
no vyras miręs jau penkioli- 
ką metų. Sūnus, užau/ę, išėjo 
a,š pati nežinau kur. Kol ga
lėjau, dirbau stok jarduose, o 
dabar vos krutu. Dirbti nega
liu. Tai kų gi turiu daryti?

PRANEŠIM A i
TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ LIETU

VOS DUKTERŲ 
rengia

IŠVAŽIAVIMĄ
BIRŽELIO (JUNK) 24. 1928 
ANT SVILAINIO PARMOS 

netoli Tautiškų kapinių.

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

Kviečia
DRAUGIJA.

Dr-stė Šv. Mateušo Apaštalo lai
kys savo pusmetinį susirinkimą bir
želio 25 dieną, 1928 m., 7:30 vai. 
vakare, Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St. Meldžiam ateidami 
atsivesti ir naujų draugų dėl įstoji
mo į draugiją.. Valdyba.

Kas duos duonos? Reikia eiti 
į jėlas ir rinkti, kur geri žmo
nės gyvena.

Išrodė, kad senutės suprati
mu, tai tik tie geri žmonės 
kurie nereikalingų maistų me
ta lauk. Senutė kalba pasižy
mėjo lenkišku akcentu.

— Kaip tamsta vadinies, 
motina?

— Masienė.
— Kiek turi metų?
—« Septynios dešimtys še

šių.
— Ar senai Cbicagoje?
— Nebeatmenu. Bet kai mes 

čir atvažiavome, tai dar Hal- 
stritis buvo vandeniu pašiuręs 
ir lietuvių nebuvo dar čionai.

Papasakojo man senute kai 
kų iš savo praeities. Palikau 
ją viena bekalbančių.

Rep. Raidas.

Dar apie Joniškiečių 
išvažiavimą

Kalbamas išvažiavimas, kaip 
jau buvo rašyta, įvyko 10 die
ną birželio pas ūkininką S ve
lninį. Nors man teko daugely
je išvažiavimų dalyvauti, bet 
kaip šis Joniškiečių išvažiavi
mas, tai man geriausia patiko, 
kad suėję draugiškai kalbasi, 
jokių ginčų neveda ir vieta iš
važiavimui patogi. Raudonų
jų biznierių nebuvo. Galėjai 
sau ramiai būti, niekas ant ta
vęs nekabinėjo jokių relikvi
jų, kaip kad daroma kai ku
riuose kituose išvažiavimuose.

Linkių Joniškiečių Kliubui 
augti nariais ir turtu ir norė
liau, kad jis ir daugiau tokių 
išvažiavimų surengtų.

Naujas Narys.

Dar viena atsisvei
kinti vakarienė

Idrmadieny buvo surengta 
vakarienė po Pikčilingienės iš
rištu vėms. Ši ponia Lietuvos 
klerikalų darbuotoja, išbuvo 
Amerikoj kuone metus laiko. 
Skleidė klerikalų propagandą 
ir rinko aukas kokiai ten Kar
melitų mokyklai įrengti.

Atsisveikinti vakarienė buvo 
paruošta Atlantic viešbuty. Va
karienėj dalyvavo, tarpo kitų, 
apie tuzinas kunigų. Vaišės 
išėjo smagios.

Tik Clucagos gyventojos, pa
prastos moterys, kurios pa

čios aukavo kiek išgalės turė
damos ir padėjo rinkti p. Pik- 
čilingienei aukas, pasiliko tru
putį nepatenkintos. Dalykas 
toks, kad, sako jos, p. Pikči- 
lingienė. nepaskelbusi, kiek au
kų buvę surinkta.

Aš p. Pikčilingienės delei to 
visai nekaltinu. Greičiau ma
nyčiau, kad kaltos yra cliica- 
gietės moterys trokštančios at
skaitų. Na, kas matė, kad bu
tų reikalaujama tų atskaitų 
išduoti? Juk tai reiškia, kad 
mėginama sekti pavyzdžiu be
dievių cicilikų ir farmazonų, 
kurie paaukauja centų-kitą ir 
tuojau šaukia: “Leisk pažiūrė
ti, ar įrašytas mano centas.”

Bot tiek to. Apleidžiant p. 
Pikčilingienei Ameriką, galima 
pasakyti, jogei ji buvo nepa- 
Hygtf namai džefti tel mo n i šlde sn ė, 
ne kad pav. metodalogijos dak
taras Makauskas.

Chicagietis.

J. Budrikas Aukauja 
“Naujienų” Pikni

kui Muziką
Vakar pikniko rengimo Ko

mitetas patyrė, kad Jos. Bud
rikas, 3417 So. Halsted st., 
sutiko paaukoti “Naujienų” 
piknikui, gerą muziką, kuri 
gros įvairius šokius ir links
mins svečius, nuo ryto, kolei 
atvyks Grušo orkestras ir tar
pais, kada muzikantai pails.

Tasai instrumentas yra toks 
geras, kad atstoja orkestras; 
gali groti ir dainuoti. Vadina
si, šokikams bus progos šok
ti nuo lOtos ryto iki lOtos va
karo.

— Rengimo Komisija

Cicero
Kunigai ir žmonės; parapijom! 

bruzdėjimas; delegacija 
pas vyskupą.

Rašo—raportuoja Specialia 
reporteris.

Kadangi buvau Cicero aplei
dęs, tai jau daugelį vietų be
veik pamiršau. Ale vyriausy
bes liepiamas turėjau grįžti ir 
ištirti padėtį, kuria daugelis 
Ciceriečių rimtai susirūpinę.

Jau senai žinoma, kad Cice- 
riečiai yra tvirtesni savo pasi
ryžimuose už broli’us Chicagie- 
čius. Kas nežino Cicero? Ai 
bečjur laif, kad Ciceros vardas 
žinomas net .tolimuose tyruose, 
kur kupranugariais jodinėjamą.

Ciceriečiai pirmi pasistatė 
Liberty namą — Liuosybės na
mą. Ciceriečiai tris kartus lai
mėjo “Naujienų” kontesto pir
mą prizą. Ciceriečiai pasistatė 
gražią bažnyčią su mažiausia 

| skola. Parapijonai dar ir šian
dien yra kas nedėldienis per 
“Pranešėją” — parapijos infor
macinį lapelį — raginami savo 
kvotas užsimokėti. Paskolą, 
matote davė patys parapijonai.

Kunigai, regis, yra žmonės, 
kurie rodo kitiems žmonėms 
kelią padorumo, teisingumo, ki
taip sakant, yra “ganytojai 
avelių dūšių”. Pas Ciceriečius 
nuolatinių piemenų esama dvie
jų: vyriausias — kun. Heroni- 
mas Vaičiūnas, o jo padėjėjas 
buvo, berods, Anicetas Linkus 
(kaip kamendorius). Per kele
tą metų (beje, jiems pagelbėti 
tankiai atvykdavo kun. Fried- 
rich) jie ne blogai sugyveno. 
Bet kunigas Linkus, kaip rašė- 
jas, radio “broadcasteris” ir 
poetas, pradėjo kilti labai aukš
tai žmonių akyse. Be to, kuni
gas Linkus gerai suprato savo 
parapijom! psichologiją. Jis 
sugebėjo prieiti prie jų, ypač 
prie jaunimo, vaikų. Jį pamė
go parapijonai. Kun. Linkus 
tapo kaip ir konkurentas kle
bonui parapijonų širdyse.

Kuris laikas atgal parapijo
nai patėmijo nepasitenkinimą 
šių dviejų kunigų tarpe. Sako
ma buvę atsitikimų, kad poki- 
lyje kur nors klebonas vengda
vęs kamandoriui duoti kalbėti, 
nors žmonės norėję išgirsti ka- 
mendoriaus kalbą. Bet štai vie
ną kartą įvyksta taip, kad su
sirinkime klebonas ima pasa
koti apie savo nuveiktus dar
bus. Žmonės prašo jį leisti ir 
kamendoriui kalbėti. Kamendo
rius gauna progą ir buk pasa
ko daug maž taip: “Kokie čia 
jau nuveikti darbai? Kada dar 
buvusi sena bažnyčia, tai kle
bonas išsireiškęs, jogei didžiau
sias darbas esąs, tai pastatyti 
bažnyčią ir apženyti p. Mas- 
tauską. Ot ir viskas”. Publi
ka priėmusi šį dalyką triukš
mingai.

Kiek vėliau tampa pašventy- 
tas į kunigus p. Gasiunas, Ci
cero gyventojas, gimęs ir au
gęs čia. Kaip buvo, kaip nebu
vo, bet klebonas pradėjo piršti 
savo parapijonams į kamendo
rius kun. Gasiuną. Bet para
pijonai kitaip į tai žiurėjo, nes 
kaip jie galėtų eiti išpažinties, 
kaip jie galėtų vadinti jį “tė
vu”, jei jis buvo Cicero Grant 
VVorks’o augintinis, jei tas pats

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

IŠdirbinėtojai visokių durių.
Specialio didumo darom pagal orderį 

Įdedam sietelius 

Tol. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

jaunimas kartu su juo ėjo mo
kyklon, kartu šposus krėtė, sa
koma, kad net jau baigiantį 
mokslą į kunigus kleriką (Ga
siuną) vaikai klausinėdavę gat
vėje: “Pete, got chevving to- 
bacco?”

Taigi ve jums kebli padėtis: 
klebonas nori Gasiuno, o para
pijonai nori Linkaus. Viename 
viešame vakare klebonas, per- 
statydamas kalbėti ir garbinda
mas Gasiuną, pareiškęs daug 
maž taip: “Dabar kalbės Cice
roj gimęs, Ciceroj augęs, Cice
roj mokslą ėjęs kun. Gasiu
nas”. Tame pačiame vakare 
kalbėjo ir kun. Linkus, kuris 
išsireiškia truputį kitaip: “Aš 
ne daug galiu pasakyti, nes aš 
miške gimęs, miške augęs, ne
daug težinau”.

Praslinko kiek laiko. Klebo
nas Vaičiūnas pareiškęs parapi
jonams, kad kun. Linkus ke
liamas kitur, o jo vieton esąs 
skiriamas kun. Gasiunas. Ir 
taip, girdi, turi būti, nes to rei- 
kalau j ąs a rk i vysk u pas.

Ak tu svieteli margas! ši 
žinia žaibo greitumu aplėkė

Grant Worksą. žmonės su
bruzdo, sujudo. Vieni rinko 
parašus peticijai, ikiti pasisky
rė delegatais vykti pas arki
vyskupą. O tų kalbų, kalbelių 
— visokiausių. O tų “kompli
mentų” klebono adresu!

Galop delegatai laimėjo pas 
arkivyskupą, kad kunigas Lin
kus paliktų. Tai buvo džiaugs
mas parapijonams. Girdėjosi 
jų kalbų: “Ot jau ‘carukui’ ra
gus nulaužėm!” Bet galų gale 
klebonas laimėjo, o ne kunigo 
Linkaus šalininkai. žmonės 
nei nežinojo apie kun. Linkaus 
iškėlimą. Tik tą pačią dieną, 
kai jau kun. Linkui reikėjo iš
važiuoti, “Draugo” lapuose pra
nešta, kad jau Ciceroj busiąs 
kitas kamendorius. Kitoj gi 
vietoj trumpa žinutė, kad ku
nigas Linkus iškeliamas į 
Town of Lake, pas kleboną 
Sk ripką.

Ir vėl tartum kilo revoliucija. 
Kas važiuotas, kas pėsčias — 
visi skubinos klebonijon atsi
klausti klebono: kodėl ir kaip? 
kaip?

(Pabaiga bus)

Burnside
Birželio 2 dieną buvo suren

gtas bankietas pas Antaną Ka
sai tį, taip sakyti, apšildymui 
naujo namo ir kartu paminėji
mui gimimo dienos. Dovanų 
nupirkta seklyčios setas. Ban- 
kiete dalyvavo tik giminės ir 
artimi Antano Kasaičio drau-
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J. V. Barkauskas
Fotografas

Pasekmingai traukiame gru
pes ir pavienius. Reikalui 
esant einam į namus. Musų 
kainos prienamos. Darbo ge
rumas užtikrintas — kviečia

me atsilankyt.
4090’/z Archer Avė.

Tel. Lafayette 0265

Pirkit deimantus pas 
Alex. R. Junievicz

Alex R. Junievicz
3317 S. Halsted St. 

Chicago, III.

$ I

gai. Antanas Kasaitis yra se- žiūrimų kaltininkų, 
nas vietos gyventojas ir geras teismo 
darbuotojas draugijose.

Illinois Central Railroad dir-' 
btuvėse nuo 1 dienos birželio 
pradėjo grąžinti darban darbi
ninkus, kurie buvo atleisti iš 
darbo; priėmė daugelį naujų, 
kurie nėra visai dirbę, ir dar 
visa paima. Išrodo, kad dar-1 
bas pradeda daugintis. Reikia 
tečiaus pasakyti, kad gauna
mas čia darbas yra nepasto
vus. Keletą mėnesių žmogus 
padirbs, ir vėl atleidžiamas. 
Taip yra daroma kas metai.

—J. S.

Banditų užpuolimas 
prieš pat teismo 

durų
Speciali1 grand džiurė tyrinė

ja dabar skundus dėl suktybių 
ir teroro pastarųjų “primary” 
balsavimų dienoj. Vyriausiuo
ju kaltintoju (prosecutor) yra 
adv. Loesch, Chicagos Crime 
Commisssion prezidentas. Jis 
turi keletą padėjėjų. Vienas pa
dėjėjas yra jaunas advokatas 
Epštein. Trečiadieny Epštein 
ėjo teisman* nešdamas su sa
vim svarbių dokumentų, lie
čiančių šį tyrinėjimą, kuriuose 
tarpe kita ko buvo surašąs nu-

A* A
JUOZAPAS SALDUKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 20 dieną, 1928 metuose, 
netikėta mirčia tapo šapoje ele- 
veiterio užmuštas, sulaukęs 
apie 50 metų amžiaus, gimęs 
Lietuvoje, Suvalkų rėdybos, 
Mariampolės apskričio, šeštokų 
kaimo. Priklausė prie draugi
jos Atgimties Lietuvių tautos 
vyrų ir moterų. Paliko didelia
me nuliudime brolį Antaną ir 
brolienę Amerikoje. Lietuvoje 
paliko seną motinėlę, 1 brolį 
Joną ir 2 seseris Anelę Rodin- 
skienę ir Antaniną. Kūnas pa
šarvotas, randasi Masalskio 
koplyčioje, 3307 Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks subatoje, 
birželio 23 dieną, 2 vai. po 
pietų iš koplyčios į Lietuvių 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Juozapo Salduko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Brolis Antanas Saldukas 
ir Visi Giminės.

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

SI

Lietuviams perkelti savo taupomus pinigus iš svetimų į savo lietuviš
ką banką, dabar yra patogiausias laikas.

Mes Suteikiame Patarnavimą Veltui.
Atsineškite bankinę knygelę kokios tai nebūtų bankos ir mes perkel

sime jūsų pinigus į musų banką su pilnu nuošimčiu iki Liepos 1, 1928.
Lietuviams yra didelis išrokavimas laikyt pinigus savoje įstaigoje. 

Lietuvių pinigai sudėti svetimose bankose neneša didesnio nuošimčio 
negu padėti savajame banke, ir nėra geriau apsaugoti, nes šitas didelis 
valstijinis bankas yra po Valstijos Illinois ir Chicagos Clearing House 
Association priežiūra ir kontrole, ir turi visus reikalingus įrengimus 
apsaugojimui turto taip nuo ugnies, kaip ir nuo plėšikų. Vedamas gi 
yra labai atsargiai ir sumaniai ir turi pagrindinį kapitalą, sykiu su pervir
šiu ir rezervomis virš $3,000,000, po atskaitymui visų depozitorių įdėlių.

Yra Tai Vienas iš Tvirčiausių Bankų.
Sudėjus Čia visus lietuvių taupinius mes turėtume didelę įstaigą, kuri 

parodytų visiems lietuvių galią. Tame gludi lietuvių garbė ir nauda.
Ar galima rasti tinkamesnį ir lengvesnį būdą pagarsinti lietuvių 

tautą kaip dedant visus lietuvių turtus į savąją, lietuvių banką?
Dabar tad yra laikas atnešti į šitą banką bankines knygeles iš sve

timų bankų perkėlimui depozitų į

UNIVERSAL STATE BANK
3252 South Halsted Street.
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Prie pat 
trobesio durių jį už

puolė du piktadariu, sumušė ir 
ir mėgino pasigauti dokumen
tus. Bet pasigauti juos nepa
vyko, kadangi ir Epštein pats 
pasirodė ne taip lengvas įvekti 
ir jam pasiskubino pagalbon 
praeiviai, šis užpuolimas nu
žiūrima kaip desperacijos žy- 
gistų žmonių, kuriems tyrinė
jimas . grūmoja nesmagumu, o

! gal ir bausmėmis.

PADĖKAVONĖ
A. A. ANIELĖ PILKIENĖ

kuri mirė birželio 16 dieną, 1928 m. ir palaidota tapo bir
želio 20, o dabar ilsis šv. Kazimiero kapinėse, amžinai nu
tilus ir negalėdama atsidėkavot tiems, kurie suteikė jai 
paskutinį patarnavimą ir palydėjo ją j tą neišvengiamą 
amžinybes vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami jos prasišalinimą iš 
musų tarpo, reiškiame giliausią padėką dalyvavusiems lai
dotuvėse žmonėms ir suteikusiems vainikus draugams. 
Dėkavojame musų dvasiškiems tėvams, Kun. Pralotui 
Krušai, Kun. šiaulinskui ir Kun. Valančiui, kurie atlaikė 
įspūdingas pamaldas už jo sielą; dėkavojame graboriui S. 
P. Mažeikai, kurs savu geru ir mandagiu patarnavimu 

» garbingai nulydėjo ją į amžinastį, o mums palengvino |>er- 
kęsti nuliūdimą ir rūpesčius, dėkavojame draugijoms Šven
tos Onos, “Foresters”, Gyvojo Rožančiaus, Apaštalystės ir 
Tretininkų ir pagalios dėkavojame visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse žmonėms; o tau musų mylima motinėlę sako
me: ilsėkis šaltoj žemėje.

Nuliūdę,
VYRAS, SŪNŪS, DUKTERYS IR GIMINĖS.

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

1618 West 18-ta Gatvė

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

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzamiaa- 
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 7:30 vakaro.
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų. I

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS

Z J ___--------------------------

TEISINGAS I 
PATARNA

VIMAS
Perkam, parduo
dam ir mainom na-1 
mus, lotus, farmas, 
taipgi ir visokius 
biznius.

C. P. SUROMSKI & CO.
Real Estate

3352 S. Halsted St.
Phone Yards 6751
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šeštadienis, birž. 23, li)28 r NAUJIENOS, Chicago, UI.

Sidabrines vestuvesl....... ----------------------
kelia

P-nai Kasparas Poška ir jo 
žmona Veronika (tėvų pavar- 
dimi: Griniūtė) išgyveno 25 
metus šeimoje, šiandien jie ke
lia sidabrines vestuves savo 
name, 7200 So. \Vood St.

Dabartinėje divorsų gadinė- 
je, ktųf poros skiriasi nespėju- 
sios apsivesti, dvidešimtį me
tų išgyventi sutikime, išaugin
ti šeimyną ir žiūrėti ateitin į 
auksinių vestuvių laiką, ištik- 
rųjų yra nelabai paprasta. Ir 
todėl smagu palinkėti pp. Poš- 
kams tolimesnio ir dar ilgo gy
venimo, kada jau suėjo 25 me
tai jų ženybinio gyvenimo.

P-nai Poškai turi tris sūnūs. 
Vienas jų jau atsiskiręs; jis 
yra vedęs. Kitu du — jaunes
niu; jie gyvena su tėvais. Gy
vena pp. Poškai, kiek atsito
linę nuo lietuvių kolionijų, la
bai ramioje apielinkėje, gra
žiai įrengtame bungalowe.

Laimingos jiems ateities!
—Pažįstamas.

Graboriai

S. D. L ACH AVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balza muotojas

2314 W. 23rd PI.
Chicago, 111.

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

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet ėsti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Aubum Avė.
CHICAGO, ILL.

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

J. F. Eudeikis Komp
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė, 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
1410 So. 49 Ct„ Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

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 patari
mas, dar ir ki
tokiuose reika- 

— luose moterims
ir merginoms, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą. 
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUS’H-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Viršui Univcrsal 
State Bank

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

Jei abejoji apie savo skis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487 
4649 South Ashland Avenie 

ir 805 East 47th Street 
Phone Kenwood 1762 
Praktikuoja 20 metu

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

Lietuvis Akių Specialistai
3265 So. Halsted St

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

Pastaba: Mano ofisas dabar randa
mi naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.
4712 South Ashland Avc.

Phone Boulevard 7589

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

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

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

landų. Room. 8.
Phone Canal 0523

DR. ELLEN L. COLLEY
OPTOMETRISTAS

Egzaminuoju akis. Pritaikau aki
nius, išrašau receptus 

11055 Michigan Avė.
2 aukštas Parkvvay Bldg. sekamos 

durys nuo Parkvvay teatro 
OFISO VALANDOS:

nuo 10 ryto iki 12 dieną, nuo 1 iki 
5:30 ir nuo 7 iki 9

Uždaryta utarninko ir ketvergo vak. 
Tel. Pullman 0463

Lietuviai Daktarai

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio 

DR.’A1KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas

3303 South Morgan Street
Tel. Boulevard 216t

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

Phone Canal 6222

DR.S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

2201 Wcst 22nd Street 
(Cor. LeavittSt.)

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonus Boulevard 7820

Res., 6641 South Albany Avenue 
TeL Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

Ofiso ir Res. Tel. Boulevara 5918
DR. A. J. BERTASH

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

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

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Res. 2359 S. Leavitt St., Canal 2880 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedalioj pagal sutartį

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicaeo. 1U.

Lietuviai Daktarai
A. MONTVID, M. D. 

1579 Milwaukee Avenue, Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 

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

Namų telefonas Brunswick 1597 
Ultravioletini šviesa ir diathermia

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenie 

Ant Zaleskio Aptiekoa 
________ CHICAGO, ILL._______

Telephone Hemtock 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 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

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

Ofiso Tel. 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 Avenie 

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

Tel. Boulevard 0537
DR. MARYA 

D0WIAT—SASS
1707 W. 47th St.

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 

8 iki 2 vai. po pietų

įvairiįs Gydytojai
Res. Telephone Plaza 8200 

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Reaidence Tel. Fairfax 6358

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

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

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

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

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

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

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

TELEFONAS CANAL 0464

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS 

Dykai egzaminaci ja. Be skausmo 
ištraukimas

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

Tel. Cicero 49

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., nttoli Morgan St 
Valandos: Nuo 10—12 pietų ii 

m o 6 iki 7:80 vai. vakare 
Tel. Dieną: Canal 8110

Naktį So. Shore 2238, Blvd. 6488

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avė., 2 labo f 

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 8:80 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880

Advokatai

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vcxkm*<iis
3241 South Halsted St. 

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

Pėtnyčios

Advokatai

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Bofdcn)
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St. Room 2117 
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7-9 
Telephoi.e 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 nuo 9 iki 6

Nedėlioj nuo 11 rvto iki 1 v. p. p

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pn 
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 Tek: Hyde Park 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

3323 South Halsted S't.
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 
Eilioti, Gaudas & Tepper

M—K- nu—■ c II    ą

CLASSIFIED ADS.
— J- .............B-J

Educational
_____Mokyklos 

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. Olekas, Mokytojas 
8106 So. Halsted St., Chicago, III

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMU] 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

Miscellaneous
Įvairus

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

LIETUVIŲ ATYDAI.
Pavasariui ir Vasarai ba dykit cream- 
earth soil ant savo žolės ir kvietkų. 
$5- jardui arba $1,75 bušeliui. Taip
gi krūmeliai. Reikalaukit veltui kny
gutės: kaip užlaikyti daržą.
OTTO WITTBOLD NUKSERY
6755 Lolita Avė. Falisade 5220-2172

orde- 
vežu.

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

GEORGE BROTTS
3500 So. Union Avė.

Phone Boulevard 3787

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

2553 W. Madison St.

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

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

ABBOTT CONSTRUCTION CO.
5201 West Grand Avė.

Bershire 1821 
MR. PARIS

CLASSIFIED ADVERTISEMEN
Business Service

Biznio Patarnavimas_______

$10 įmokėti 
24 mėnesiai išmo

kėjimui
2 karų mūrinis garažas, pilnai 

įrengtas, $650. Cementiniu pamatu, 
sienos plytų su cementu, vanduo, 
šviesos ir vandens nubėgimas. Vi
sas materiolas naujas. Mes taip
gi budavoiam 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
PERTŲ? NUO VALANDŲ ARBA 
KONTRAKTINIS DARBAS.

J. J. SHAKENMAER, 
949 MILWAUKEE AVĖ., 

BRUNSVV1CK 7397.

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir pojpieruojam. Užlai- 
tom maleva, popierą, stiklus ir t. t 

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261

J. S. RAMANCIONIS, Sav.

Cementinis Darbas
Visokios rųšies. Pamatai, cemen

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

MR. A. CLOVE
920 N. Mozart St. 

Brunsvvick 7354 

10% PIGIAU UŽ VISA DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bilo 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 
“garnishinent” 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 
bungalovv, vasarnamiai, garažai, pri- 
budavojimai, viškai, porčiai, pakėli
mas namų, cementiniai pamatai, ša- 
lytakiai, st^gų dengėjai, malevotojai, 
Stanton Construction Co., 6347 So. 
Western av.: Hemock 2636, or 8528 
Lincon av.: Buckingham 7518 or 134 
N. LaSalle: Randolph 1187.

ACORN BOILED REPAIR CO.
Taisymas boilerių ir karsto van

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

4435 S. Union Avė.
Yards 3883.

Business Service
BĮy.Hjo P&ti^avimas

MALEVOJIMAS, nopieravimas, 
calcimaining — iš vidaus ir vir
šaus — darbas garantuotas. Geriau
sias darbas mieste ir pigiau, šaukit 
Mohavvk 0496.
T 
NIEKO NERE1K ĮMOKĖTI — 24 

MNESIAI IŠMOKĖJIMUI
Suvedant plumbingą ir namų ap

šildymą, baltas china eloset, $35.
THE AVONDALE PLUMBING 

& HEAT1NG CO.
2701 Fletcher St., 
Independence 2905

Financial
Finansai-Paskolos

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi Į 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,
8385 So, Halsted St.

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES darome 2 ; morgičius ant 

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

WINTON AND NARTEN 
6829 S. Halsted St.

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

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

Financial
______Fina^______

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

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant 

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

vakaras

Paskolos sutelkiama
w į vieną dieną2- RI MORGIČIAI

3- TI MORGIČIAI
6 Nuošimčiai

Mes perkame real estate 
kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION

Kapitalas $500,000.00
3804 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 6738-6716
PASKOLINSIM nuo $58 iki $800 

už 2% nuošimčio Ir lengvais išmokė
jimais. Paskolas suteikiam į 24 vai. 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2231 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”. į *11 j

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St.

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi- 
čius.

JUSTIN MACKIEWICH
2342 So. leavitt St

Phone Canal 1678

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

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Ava.

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

CENTRAL FINANCE CO. 
Room 514, 

City State Bank Building 
128-180 N. Wells St

BE KOMISO
Mažos Paskolos 

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

1647 W. 47 St.

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

F. J. STEWART
Vincennes 0K16 

arba šaukite 
8234 Rhodes Avė.

Personai
__________ Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, VaizboženkliaI, Copy- 

wrighta. Rašyk šiandie. Patentų 
reikalais kreipkitės prie manęs su 
S linu užsitikėjimu. Teisingas ir 

įreitas patarnavimas.
B. Pelechowicz

Begistored Patent Attorney. 
2880 W. Chicago Ava. 

Dept. 7 
Chicago, DL

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

ANTANAS MACAS, 
5609 S. Whipple St., 

Republic 8119 
Chicago, 111. ( 

■ ■■■ ---- --  ------------------------- —
PAJ IEŠKAU Juozapo Macio, paei

na iš Miegoniu kaimo, čiupeinų vals
čiaus. Girdėjau, kad gyvena Chi- 
cagoj. Yra svarbus reikalas, pra
šau jo paties, arba kas apie jj žino, 
atsiliepkite, busiu dėkingas.

ADOMAS JAN1L1ONIS, 
4930 N. Spauldmg Avė., 

Chicago, III.

Help Wanted—Malė
Darbininką Įteikia

MOKINKIS ANT PARDAVĖJO
Mums reikia lietuviškai kalbančių 

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

Ateik ir atsinešk šį skelbimai 
CHEVROLET DEALERS ASS.

Room 301 Gossard Bldg. 
108 E. Ohio St.

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

REIKIA LIETUVIŲ AUTOMOBI
LIŲ PARDAVINĖTOJŲ — PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus pardavinėjot au

tomobilius pirmiau, ar ne, dabar yra 
puiki proga išsimokinti kaip parda- 
vinėtt automobilius ir uždirbti gerą 
algą. Jus mokinsitės pas tokius 
žmonės, kurie uždirbo daug pinigų 
pardavinėdami automobilius.

Jei jus norite biskj pasimokinti, 
jus galite tikti pelningam bizniui, 
pardavinėti Chevrolet automobilius, 
kurie viršija kitus karus išpardavi
me. Atsišaukit asmeniškai ir pami
nėkit skelbimą.

THE CHEVROLET DEALERS 
ASSOCIATlON—Salesmen Training 
School, 301 Gossard Bldg. 108 East 
Ohio St., Chicago, III.

REIKIA patyrusių sheannenų 
prie naujų No. 3 žirklių. Gera mo
kestis. Apax iron & Metai Co., 4000 
Wentworth avė.

REIKIA darbininko prie balnojimo 
arklių, turi būt nevedęs. Gera mo
kestis ir ruimas. Darbas ant visados. 
Stockmen Saddle Horse Livery, 4129 
Emerlad Avė.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

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

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

REIKIA patyrusių moterų sorta- 
vimui senų vilnonių skudurų. J. 
Chapman and Son, 1510 So. Peoria 
Street.

REIKIA 8 patyrusių moterų sor- 
tavimui skudurų. Mokėsiu $25 j sa
vaitę. Ateikit panedėlyj darban. H. 
Dray, 1447 Blue Island Avė.

For Rent
RENDAI Storas tinkamas dėl vi

sokio biznio, geroj apielinkčj, sty- 
niu apšildomas. Išrenduosiu pigiai. 
5097 Archer Avė. Phone Lafayette 
0038.

REIKALINGAS 3-jų arba 4-rių 
kambarių flatas. Box 1089, Nau
jienos.

RENDAI Storas su pragyvennmo 
kambariais. Taipgi rendai 3 kam
bariai dėl mažos šeimynos ar vyrų 
geroj vietoj. 5744 So. Union Avė.

RENDAI Flatas 6 kambarių, nau
jai dekoruotas, elektros šviesa ir 
visi parankumai ir garadžius, viskas 
geram žmogui už 20.00 dolerių, rak
tas antrame flate.

54 9 W. 42 Place 
Savininkas randasi 

9628 S. Prairie Avė. 
Tel. Chestcrfield 2822

RENDON krautuvė, geroj vietoj, 
pigiai. Atsišaukit greit. 2546 W. 
46 St. 2 fl. užpakalyj.

RENDON Storas ir 5 kambariai, 
taipgi gasoline station, ant Archer 
Avė, Willow Springs, III. šaukite,. 
Lafayette 7219.

RENDON 4 kambariai su visais 
įtaisymais — in-a-dpor bed. Duo
sim ir šilumą, $35 į mėnesį. 4916 
So. Tripp Avė.

RENDAI 4 arba 5 kambariai. Pi- 
? i renda. Jeigu rendauninkas pri- 
iurės boilerį. 6742 S. Artesian Avė.

Furnished Rooms
RENDAI kambarys vaikinui. Bo 

valgio, 1 lubos fronte. 3429 South 
Union avė.

LIETUVIŲ KOTELIS
Pigiausias gyvenimas dėl darbinin

kų žmonių. Su valgiu $8.00 į savai
tę, be valgio $2.00 ir aukščiau.

P. GADEIKO, sav. 
1606 South Halsted Streeat, 

CHICAGO, ILL.

RENDAI kambarys vaikinui. Kar
štu vandeniu šildomas, prie mažos 
šeimynos—2. Atsišaukite po 6 vai. 
vak.,' subatoj po pietų, nedėlioj vi
są dieną. 7037 So. Artesian Avė.

RENDAI kambarys dėl vyrų ar 
merginų 2 užp. 3139 S. Emerald Av.

RENDAI kambarys vienam arba 
diveiu vaikinam. Gražus, Šviesus, 
vra vana. Galima virtuvę vartoti. 
827 W. 34 PI., 1 lubos užp.
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A u to niobi les Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale
N amai-Žemi Pardavimui*

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

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

6621 S. Richibond St 
2nd floor

BIRŽELIO BARGENAI 
60 karų paairlnkimul, visi garantuoti. 

Cadillae'al. Muick'ai. Nash’ai, uudaon'ai. 
Ea<M'x'ai. Cbevrolel’al Ir daugvlie kitų, la
bai piatoniia kalnoinla. Matykit p. Lapaiti. Mgr. McDEHMOTT MOTOR SALES. 
718d So. Halsted St.. Triangle 9330

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žeme Pardavimui

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

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

MAINYSIME į jūsų grojiklį pia
ną, upright pianą, fonografą, senas 
bateries, radio, j musų naują, 1928, 
elektrinį radio.

Atsišauki!,
6136

ir musų

S. Halsted St., 
Normai 9481, 

atstovas atsilankys 
pas jus.

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Jlaiaai

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

SCHWARTZ BROS. STORAGE 
640 E. 61 st Street

NAUJi STUDEBAKER
Naujas Studebaker Diciator Six, 

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

MILDA AUTO SALES 
806 W. 31 st St., Tel. Victory 1696 

D. KURAITIS ir A. KASIULIS 
Savininkai

PARDAVIMUI 14 kambarių room- 
ing house su rakandais. Garu ap
šildomu. Pigi renda; prieinamas 
mokestis. Priežastį patirsit ant vie
tos. 450(1—1502 So. Emerald Avė. 3 
lubos.

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
krautuvė. Pigiai.. Priežastis — ap
leidžiu miestą. 6729 So. Ashland 
avė.

PARDAVIMUI pigiai karčiama 
arti už Chicagos rubežiaus, prie
žastį patirsit ant vietos. 12318 So. 
Halsted St.

Exchange—Mainai

Duonkepiai — Atida
Muro namas ir garadžius ant 68 

gatv. netoli California Avė. Lotas 
26x135. Kepykla su visais įrengi
mais ir einantis biznis. 6 ruimai vir
šuj. Inmokėti $7000. Parduosiu su 
nuostoliu. ’

4 flatų muro namas po 5 kamb. ir 
4 karų garadžius. Arti 63 gatv. Ge
riausias pirkinis Marųuette Manor. 
Išmokėjimais pagal sutarimą.

S. Paszkewicz, 
6345 S. California Avė.

Hemlock 4555

BARGENAS
Mūrinis namas, su groserio biz

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

Atsišaukit
832 W. 33 St.

Tel. Yards 5165

ge-

Greitas ir Teisingas 
Patarnavimas

BARGENAS
Pardavimui mūrinis namas, su sa

liunu, 3 pragyvenimai ir krautuvė, 2 
karų garažas, labai geroj 1 ’ J, 
parduosiu už $12,500. De 
informacijų kreipkitės pas

W. GR1TENAS, 
3241 S. Halsted St. 
Tel. Victory 5065

vietoj, 
Del platesnių

norit pirkt arba mainyt, na- 
arba biznius^ 

namus anl farmų, taipgi 
mainau namus ant biznių, kas tu
rit namą, tarmą, lotą, biznį ir norit 
mainyti ,kreipkitės pas manę, gausit 
greitą ir teisingą patarnavimą, arba 
kas norit gurą bargeną. šitai išsi
maino 2jų flatų muro namas, 
2jų karų garažu, mainysiu ant 
niavo namo arba ant bučernės.

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

Išsimaino 2jų flatą medinis

Kas 
mus, lotus, farmas, 
mpinau

su 
biz-

na- 
ant

DIDELIS BARGENAS
Už $2500 cash nupirksiu* 2 fialų 

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

SULLIVAN AND C ASE Y 
7221 S. Halsted St.

Triangle 1606

NEPAPRASTA PROGA
Priverstas esu parduoti vėliausio 

modelio BUK'K Master Six Sport 
Touring. Vartojau karą tik kelis 
mėnesius, jis yra visai kaip naujas, 
turi 4 ratų brekius, originaliai ba- 
loon tajerai, kaip nauji, labai gera 
įrengtas, maleva dhr nėra nė įbrėž
ta. Man reikia pinigų, parduosiu 
už $275, jis kainavo $1650, dar visai 
nesenai. k

Atsišaukite tik nedėlioj.
2231 N. Kedzie Avė., 

1 apt.

KĄ TURITE MAINYMUI?
Mes mainom namus visokiu kai

nų. Lotus, farmas, biznius, bonus, 
morgičiuą, automobilius. Kas Jums 
atsibodo, mes parduosime arba iš
mainysime.

A. GRIGAS
8114 So. Halsted Street 

Tel. Victory 4898

"CUDNAS” BARGENAS
Iš didelės nelaimės, pardavimui 

murini^ namas 5-6 kambariai, bun- 
galow stogas, 2 karų garadžius. Ran
dasi ant 18tos gatvės ir 49 Ct 
cero. Atsišaukite

2201 W. 22nd Ct.
2nd Floor

P. KRAUCZUNAS 
Hemlock 0276

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

Ci-

Fanus For Sale
Ūkiai Pardavimui

FARMOS, virš 100 akrų, skersai 
kelio •-
lio.

Į PARDAVIMUI automobilis Ca- 
’ diliau 5 pas., Saden V-63. Savinin
kui labai reikalingi pinigai. Kaz. 
Sauklis, 2512 W. 69th St.

nuo $3,000,000 lenktynių ke- 
Specialė kaina, $1,050 už akrą. 
ARL1NGTON HEIGHTS 

REALTY CO.
Artlington Heights. III. 

Tel. 316

PARDAVIMUI 3 fialų muro na
mas po G kambarius. Arba mainy
siu į bizniavą namą, biznį ar cash 
lotus. 3G18 So. Lowe Avė.

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.

DABAR LAIKAS

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

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

Su virš minėtais reikalais kreipki
tės pas

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

$5 ĮMOKĖJUS, KITOS į
5 METUS

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

A.IAX CONSTR. CO.
Didysis ofisas 

2206 Milwaukee Avė. 
Phone Brunsvvick 4707 
South Side Skyrius 

4034 Archer Avė.
Lafayette 6719

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

SPECIALIS BARGENAS
60x125 pėdų lotas, Brighton Par- . . .... gtke, netoli Western Avė. ir 47th 

Mainysiu į automobilių.

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

šaukit savininką.
Fairfax 9100

Nusipirkli namą, lotą, farmą, ar
ba biznį, nes laikai gerėja ir kainos 
ant visko pradės kili i. Taigi kas no
rite uždirbti pinigų naudokitės musų 
išrinktinai gerais bargenais:

1. 2 aukštų muro namas su krau
tuve ir B kambariais viršuj, ant ge
ros bizniavos gatvės (krautuvė yra 
tuščia ir galima pradėti bile biznį), 
moteris parduos labai pigiai.

2. Negirdėtas pirkinis 6 kambarių 
nauja muro bungalow, mainyk ant 
bučernės ar ką turite.

3. 2 pagyvenimų muro namas ant 
Bridgeporto 5 ir 6 kambariai tiktai 
už $10500.

4. Bizniavas namas taipogi ant 
Bridgeporto savininkas važiuoja Lie
tuvon parduos labai pigiai.

5 Grosemės fixtures parsiduoda 
pigiai, savininkas duos vieną mėnesį 
už dyką.

Taipgi daug kitokių bargenų turi
me pasirinkimui ir kas norte gretai 
parduoti kreipkitės pas mus.

STANKO & CO. 
5076 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6036

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis na
mas, 5 ir 6 kambariai, karštu van
deniu apšildomas, 2 karų garažas. 
Parduosiu labai pigiai už $8,500.

JOHN G. MEŽLAIŠKIS, 
2453 W. 71 St., 
Republic 4537

MICHIGAN VALSTIJOJ 
TIKRAS BARGENAS

100 akrų farma, javų auginimo, 
pienininkystės, 6 kambarių stuba, 
akmeniniu pamatu, “carbide” švie
sos, yra paukštininkas, kornams 
sandelis, kiaulininkas, barne, šilo, 16 
alfalfos, 12 akrų avižų, 45 akrai 
komų, 4 akrai bulvių, 2 akrai agur
kų, 6 akrai daržovėms, 17 akrų miš
ko ir ganyklos, per kampą farmos 
bėga upė, 5 mylios j vakarus nuo 
Diamond ežero, 6 mylios 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

2-4 kambarių medinis namas, 
mentiniu pamatu, geroj vietoj, 
biskį įmokėti, kitus kaip rendą.

ce-
tik

ŽIŪRĖK. — 2 flatų mūrinį namą 
mainysiu j medinį namą su saliunu. 
5626 S. Western Avė. Telefonas 
Republic 0120.

KLAUSYKIT!
Kam jus bereikalo mokat 

rendą ?
Jus tik už mažą (mokėjimą, 
kitus taip kaip rendą, galite 

pul
su

2-4 kambarių mūrinis namas, 2 
karų garažas, 2 metų senumo, neto
li lietuvių bažnyčios. Specialia bar
genas.

RISKI VARTOTI 
puikus mohair seklyčios setas 

Friese seklyčios aetaa ..................
Gražus w ai nu t mletcruimlo aetaa 
4 Arnotų walnut miegrruiruio

>350 
>4 <»O 
>Z50 
>500

>63.50 
M7.60 
>66.60
>88.50

>550 Puikua walnut valgomo kambario
aetaa ........................................................ >44.60

>160 Gražus valaus valgomo kamba-
bario setas ................................ >58.50

>75. 0x12 Wllton kaurai ______  >22.50
>126. 9x12 stori WUton kaurai ........ >34.60
>25. 6 Arnotų pusryčiams setas____ >8.50

Available Fireproof Storage 
7728-32 Stony Island Avė

Atdara kasdie iki 10 vai. vakare. 
Nedėlioj iki 6.

SAVININKAS* PARDUODA
Nash sedan, vėliausio modelio, pir

mos klesos stovyj, taip kaip naujas, 
su gerais tajerais ir daug ekstra da
lių, $275. Priežastis — man reikia 
pinigų bizniui. Busiu namie visą 
dieną nedėlioj.

2116 W. Harrison St.,
2 fl.

Naujas mūrinis namas prie Wes- 
tern Avė. ir 46th St., yra krautuvė 
ir 5 kambariai iš užpakalio. Tiktai 
biskį įmokėti. Bergenas.

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

TF • 1 •A."’ ___*

gerą

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 
Fumiture Co. 1434 W. Madison St

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

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

Savininkas turi apleisti grosernę 
ir bučernę, parduosiu už */i pigiau, 
$1600, veikit greit.

B. R. PIĖTKIEWICZ & CO. 
2608 West 47th St.

NEPAPRASTOS PROGOS

Kreipkitės prie
WALTER J. PAUL 

6601 S. Westem 
8286 W. 55th St.

Republic 
Hemlock

4170
238?

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

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. 3729 So. Morgan SI.

1S SANDELIO IŠPARDAVIMAS NAUJŲ 
IR KEMV RA.KA.NDU verias naujų rakandų ir 

turi bul išparduota labai pi<iai
4 kambarių, verti >1000 ....... ......... ...
4 kambarių, verti >2000 __________
>2000 Mobair Frioze seklyMos setas . MSO Friezo tu-klyčioa setas ............ ...
>160 rieėutinis valgomo kamb. setas 
>18ft 6 Arnotų walnut miegruimio setas 
Uoxwell krėslai, kaurai visokios rųAies.

6 Arnotų pusryčiams setas ________
Klauskit Mr. Parmel 
CX)LL!NS STORAGE 

6114 Madison St.
Atdara vakarais iki t), nedėlioj iki

kaurų

. >305

. $475
$88

. $145
>55
>88

>10

5

BARGENAS. Pardavimui 8 Na
tional Cash registeriai, Cremona 
elektrikinis pianas, 3 pool stalai, 
steam stalas, soda fountain, 2 sal- 
dainėms keisai, 
counter’is, 100

2101
Indiana

cigarų ir cigaretų 
pėdų lentynų.
Broadway
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 6913

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

TIKRAS rakandų bargenas. Turiu 
parduoti 6 kambarių parloro setą, 
valgomo kamb. ir miegruimio setą, 
krėslus, liampas, Wilton Chineese ir 
Oriental kaurus. Viskas geram sto
vyje. 4143 W. Washington Baul. Ist 
apt. Van Buren 9461.

PARDAVIMUI pigiai “show ca- 
ses”, “plate” stiklas, 12 pėdų ilgio. 
12051 S. Halsted St.

Sewing Machines
Siuvamos Mašinos

1000 SIUVAMŲ MAŠINŲ ATIDUO
DAMA JŪSŲ PASIŪLYTA KAINA 

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

išdirbysčių siuvamos 
pataisomos už $1 ir dau- 

Atvažiuojame bile kur. Dar- 
garantuotaa. Taipgi White, 

ma-

VISOKIŲ 
mašinos 
giau. 
has garantuotas. Taipgi 
Rotary ir Singer beveik naujos 
šinos pardavimui.

SKOWRON, 
3040 N. Avers Avė., 

Pensacola 1670

PARDAVIMUI BEKERNĖ.
5201 S. Richmond St.

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

PARDAVIMUI nesvaiginamų gėri
mų parloras. Pardavimo priežastis, 
išvažiuoju Europon. 4539 S. Marsh- 
field Avė., Tel.’Boulevard 6115.

NEGIRDĖTA PROGA. Pelninga 
vieta. Gasolino stotis ir road house. 
Pardavimo priežastį patirsit ant 
vietos. Telefonuokite Willow Springs 
84.

PARDAVIMUI saldainių, • ice 
creain, cigarų krautuvė, pigiai. Ge
ras kampas, 1846 Canalport Avė.

BARGENAS
Pardavimui labai pigiai, grosemė 

ir bučernė, nėra kreditų, parduosiu 
pigiai arba mainysiu ant mažos far
mos namo ar loto 
2

2

... ___ j ar loto, priežastis, turiu
bizniu, negaliu apdirbti.

JOHN BAGDON
W. Broadway, Blue Island, III.

Phone Blue Island 2069

PARDAVIMUI Soft Drink Parlo- 
ris, geroj, tirštai apgyvento j apie
linkėj. Pigi renda. Parduosiu ne
brangiai. Tel. Beverly 2677.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė. Labai gera-vieta. 1141 W. 99th 
Street. f

PARSIDUODA pigiai naujas Sto
ras su 5 kambariais pagyvenimui, 
kainuojąs $16,000, parduosiu už 
$13,000. Priežastis pardavimo, va
žiuoju j Lietuvą. 4448 So. VVestern 
Avė.

PARSIDUODA nedidelė grosemė, 
kambariai pagyvenimui, pigi renda, 
ilgas lysas. Geras išdirbtas biznis, 
priežastį pardavimo patirsit ant vie
tos. 3417 So. Union Avė.

GROSER Nė ir bučernė parduo
du nebrangiai. Gera vieta, lietu
vių apgyventa. 4549 S. Wells St.

RESTAURANTAS; parduosiu ne
brangiai, geras, išdirbtas biznis. 
669 W. 14 St.

ICE CREAM parlor su aukštos 
rųšies fixtures. Parduosiu arba 
mainysiu. 5205 So. Halsted st.

PARDAVIMUI nedidelis groseris.
Pigiai. 729 W. 18 St.

PARDAVIMUI saliunas su fikče- 
riais, yra pool table. Savininkas 
turi du bizniu, vieną turi būtinai 
parduoti. Atsišaukit tuojau; par
duosiu pigiai. A. Pečkaitis, 1905 
Canalport Avė.

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 Ridg3 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.
GARY, 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 
akerių farma, Su gasolino stočių ant 
gero kelio. 70 akerių dirbamos. For
ma randasi 70 mylių už Joliet, Illi
nois valstijoj.

Naujienų Skyrius, 
3210 So. Halsted St.

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

Real Estate For Sale
Namai-Žemo Pardavimui

CERTIFIED NAMAI 
Statomi per Carpenter

Puikios rezidencijos, 2 flatų, 6 
kambariai apačioj, 5 viršui, $11,000 
$750 įmokėti, po $80 j mėnesį. Yra 
visi reikalingi įrengimai, l^ai vienas 
flatas užmoka jūsų rendą. Kamba
riai dideli ir šviesus, puikiai deko
ruoti, aržuolinės grindys, porčiai, 
puikiausi virtuvė, Crane plumbingas 
įmūryta vana, cementinis skiepas, 
skalbykla, 37^ lotas, netoli gražiai 
medžiais apsodintos Wilcox ir Maple 
Avė., prie valstijos kelio, vienas blo
kas nuo biznio sekcijos, 45 minučių 
važiavimo nuo vidurmiesčio.

L. S. Carpenter & Co. 
Statytojai

Garfield State Bank Bldg., 
Madison and Cravvford.

Room 812.
Phone Van Buren 1600 

Arba šaukit 
Dovvners Grove 491

MAINYSIU 5 kambarių na
mą, dviejų metų senumo, 3 lo
tai ant 111 ir Kedzie avė. Mai
nysiu ant 2 flatų.

CHAS. ZEKAS 
4454 So. VYestern Avė.

PARDUOSIU arba mainysiu na: 
mą i bile ka. Pardavimo priežas
tis —- palikau našlė, viena negaliu 
viską aprūpinti. Namas randasi 
9330 Cottagc Grove Avė. 2 lubos.

5-5 kambarių naujas muro namas 
su štoru besmanti. Vandeniu šildo
mas. Netoli bažnyčios, Brighton 
Park. Kaina nebrangi, jmokėt $3000.

5- 5 namas su besmantu, 2 karų 
garažas, pusantro loto žemės. Kai
na pigi, jmokėt tik $1000.

6- 6 kam. medinis su basemantu 
namas, 2 karų garažas. Kaina pigi, 
jmokėt tik $1000.

Didelis šmotas žemės Justice Park 
Erie 79th Archer Avė. Kaina ne

rangi, mainysiu ant miesto prnpar- 
tės. Elektra ir gasas jau yra. Tin
kanti dėl vištų farmos.

Savininkas
JUOZAS VILIMAS.

4558 So. Washtenaw Avė.
Phone Virginia 2054

PARDAVIMUI 2 lotai Marquette 
Parko apielinkėj. • (Vienas ant Arte
sian prie 67th St. antras ant Mozart 
— 72nd St. Abudu po 30x125.

Savininkas 
Kaz. Šauklys, 

2512 West 69th St.

EKSTRA EKSTRA

$1000 Cash ir po $35 į mėnesį, 2 
fl. namas su štoru, 8 kambariai gy
vent, 2 mašinų garažas. Mūrinis 
namas, visi parankumai. Name ga
lima uždėti ką norint saliuną arba 
grosernę ar 
na $6,800.

bučernę ar ką kitą. Kai- 
Bargenas.

2 flatų 6 ir 4 kambarių namas, 
karštu vandeniu šildomas, 2 maš. 
garažas. S aviniokas mainys j gro
sernę arba bučernę. Randasi 33rd 
PI. pire Halsted St.

3 fl. 6 2 po 7 kambarius mūrinis 
namas, visi parankumai. Namo sa
vininkas mainys į bizniavą 
ar į 
mas

namą 
4 fl. namą ant South Sidės na- 
cash. Randasi 62 ir Ix)we Avė.

$500 Cash 
kambarių Cottage. Namas karš-5 kambarių Cottage. Namas karš

tu vandeniu šildomas. Randasi tarp 
31 ir 35 Auburn Avė.

Savininkas /turi lotą 
Artesian Avė. Mainys j

ant 78-tos 
namą.

greitai par-Kas ką turi ir nori 
duoti, mainyti ar pirkti: namus lo
tus ar farmas. Naujus namus mhi- 
nysiu į senus namus..

Atsiliepkite pas
C. M. VALAITIS & CO. 

3404 So. Morgan St.
Tel. Yards 1571

3 MIEGRUIMIAI
Moderniškas 6 kambarių bungalow, 

$500 įniokėti ir po $50 į mėnesį, 
įskaitant nuošimčius. Priimsim į 
mainus išmokėtą lotą.
‘Matykit P-ną Traub.

B. CIMAGLIO & CO. Home Builders 
7168 and 7089 W. Grand Avė.

3 AUKŠTŲ mūrinis namas, 6 ren
dos ir 2 flatai, cottage užpakalyj, 
geros įplaukos, kaina tik $12,500, 
1019 W. 20 St., 1 fl. frontas.

PARDAVIMUI rezidencija 6 kam
barių ir dviejų karu garažas, Brigh
ton Park. . Parduosiu pigiai. 4011 S. 
Campbell Avė.

DIDELIS bargenas 
pagyvesimų mūrinė 
mordčio. Greitam 
Rendos $80 su garažu. 
St.

už cash. 2 
cottage, b'a 
pardavimui. 

3524 Wallace

BRIGHTON PARK 
BARGENAI

$250 CASH
PO $35 J MĖNESĮ IR 

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

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

Arba rašykit.
Kuponas

CARLSON CONSTRUCTION 
COMPANY

10826 S. Talman Avė. 
Beverly 9407

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

Adresas

2—4 KAMBARIŲ mūri
nis namas, yra viškai ir 
skiepas, karštu vandeniu 
šildomas 1 apt. Įmokėti 
$1500, kitus kaip rendą.

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

Telefonas

Įmokėti

2 AUKŠTŲ mūrinis na
mas, 6—6 kambarių, yra 
skiepas ir viškai, karštu 
vandeniu šildomas pirmas 
apt., 2 karų garažas, 33 pė
dų lotas, $2500 cash, kitus 
lengvais išmokėjimais.

4—4 KAMBARIŲ medi
nis namas, 3*028 Broad St., 
$500 įmokėti, kaina tik 
$3300.

Turime ir kitų daug bar- 
genų pasirinkimui.

RUBIN B^OS. ’

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

low, musų restncted subdivizijoj. 
Seeiey Avė., tarpe 77 ir 78 St. Gra
žiai dekoruoti, gristi viškai, dideli už
pakaliniai porčiai, plieninis Quaker 
fumas. Elė cementuota ir apmokėta, 
gatvė irgi. Kaina $8700. 1 blokas nuo 
kart], netoli mokyklų ir bažnyčių.

AR JUS TURIT LOTĄ?
Mes pabudavosim namą ant jūsų 

loto be įmokėjimo pinigų, bungalow 
arba 2-3 flatų namą. Visi musų 
namai yra insulated ir sienos pleis- 
teriotos, ant metalinių lath, vėliau
sia plumbingas ir apšildymas. Ma- 
tykit musų planus ir kainas prieš 
pirkimą. Pašaukit telefonu arba 
atlankykit musų ofisą. STOLTZNER, 
Construction Co., 7403 S. Halsted St. 
Tri. 8704-10301. 134 N. La Šalie St. 
Central 5901-2-3.

$500 ĮMOKĖTI 
pastatysim ant jūsų loto 

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

$30,000

Mes 
Mūrinis 
Mūrinis 
Mūrinis 
Mūrinis G flatis . ____

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

DAR NIEKAD NEBUVO

Namų Statytojai
4155 Archer Avė

Lafayette 8705

Geriausia
Pigiausia
Patogiausia
Vištų Farma '
Ir Bording House
Cicagoj
Už $2500 įneš

Savininkas priverstas par
duoti pigiai už šios dienos 
teisingą pasiulimą.

šaukit Laf. 6573

AKYS PASAKYS 
TIKRA 

BARGENĄ
VIETA TINKAMA DEL

Roadhousa
Rooming housa
Vištų farma
PRIE ARCHER IR

HARLEIM AVĖ.
CHICAGO

Namai — 18 ruimų, trijų karų ga
ražas, ir kiti budinkai, 10 loti 
liais medžiais apsodyta, 
kant, Lietuvos sodnas.

Turiu tuoj parduoti, 
du savininkai skiriasi.

Jnešt reikia tik $2,500.
Šaukit savininkę,

Virginia 0566

;u, dide- 
žodzu sa-
Priežastis

C. P. SUROMSKIO
NAI PARDAVIMUI 

MAINYMUI

BARGE-
ARBA

namasmūrinis 
kaina $7,000. 
ant bile kokio biz-_

su 
Sa-

mūrinis bizniavas

3 pagyvenimų 
visais įtaisymais, 
vininkas mainys 
nio arba lotų.

4 pagyvenimų
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. SUROLMSKIS co.
REAL ĘSTATE

3352 South Halsted St.
Chicago, III.

Tel. Yards 6751

PARDAVIMUI namas arba mai
nysiu ant loto, 5-6 kambariai, garu 
apšildomas. 58 East 100 St. Savi
ninkas randasi 5959 S. Ratine Avė.

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

Didelis Bargenas
Pardavimui medinis namas su 

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

717 W. 21 PI.

2

PARDAVIMUI 2 lotai po 30 pėdų 
ant Whipple Street tarpe 71-mos ir 
72-ros gatvių. Visi improvementai. 
Atsišaukite. Savininkas:

4141 So. California Avė. 
2-ros lubos.

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

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

$250.00.
2. Gali įmokėti Lietuviškais Bonais 

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

po $65.00 į mėnesį ir nieko dau
ginus.

Pasimatyk greitai
ED. W. BAKS
BAKŠEVIČIUS

4392 Archer Avė. 
Tel. Virginia 0055

gat-

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

Pabudavosim 2 flatų 
arba bungalow ant 

jūsų loto
pastatysime jums ChicagojMes _ _ _

arba priemiestyj ant jūsų loto bile 
kokios rųšies bungalow arba flati- 
ni namą. 
ĮMOKĖTI, 
bungalovv 
kambarių, 
kate bus užtektina dėl išmokėjimu 
kiekvieną mėnesį. “Multi-celled 
insullation.” Atsišaukite bile kada 
dėl dykai apskaitliavimų ir planų.

Ofisai Chicagoj ir priemiesčiuose, 
atdari vakarais ir nedėliomis.

TRIANGLE 3299

NEREIKIA NIEKO 
5 arba 6 kambarių 

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


