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Pilsudskis staigiai 
paleido namo lenkų 

seimą ir senata

šeši asmens Įkaitinti 
linčiavimu negro

I

i

Kalbama, kad 
torius norįs 
ciją didesnės 
lios duoti

Lenkijos diktn- 
keisti konstitu- 
prezidentui ga-

VARSA VA, birž. 24. — Vi
sai nelauktu dekretu, Lenkijos 
diktatorius Pilsudskis staigiai 
uždarė abudu parlamento bu
tu. seimą ir senatą.

Del to kilo įvairių girdų ir 
paskalų.
Pilsudsk is

Kalbama dagi, kad 
norįs pakeisti res- 
konstitucijų, sutei

kiant daug didesnės galios pre
zidentui.

Latviai protestuoja! 
Maskvai dėl nepildy
mo pakto sąlygų i

HOUSTON, Tex., birž. 24. 
: Del linčiavimo jauno neg
ro, Roberto Powell’o, kurio 

kūnas buvo praeitą trečiadie
nį rastas po tiltu pakartas, iki 
šiol jau yra suimti šeši as
mens. Visi tapo įkaitinti dėl 
galvažudy bes. Ieškoma dar ki
tų tos piktadarybės dalyvių.

Norvegų aviatorius 
pasiekė gen. Nobile i
partija ledynuose

Paliko jai maisto ir kitokių 
reikmenų; bandys aeroplanu 
gelbėti ekspedicijos žmones

ROMA, Italija, birž. 24. — 
Stefani žinių agentūra sako, 
kad didelis švedų trijų motorų 
Junkero aeroplanas, aviatoriaus 
Tornbergo pilotuojamas, pasie
kęs žiemių ledynuose nukentė-

---- ; jusio dirižablio Ttalia vadą, gen. 
I. Nobile, ir jo partiją ir paliko 

Latvijos ministeįių kabinetas j,jeni8 maįst0, ginklų, plaukia- 
nutarė pasiųsti Maskvai stip- aparatą ir radio akumula- 
rią protesto Hbtą dėl to, kad 
sovietų valdžia nepildo pada-, pilotas Tornberg davė žinot 
rytos tarp Latvijos ir Rusijos f paZgS jaiVo, Citta di Milano, ka- 
prrkybos sutarties sąlygų ir pilonui, kad jis bandysiąs nu- 
neduoda jlalvių pramonei ža- • sjĮeist‘i ant ledo netoli nuo No- 
detų $1,(M)O,(MM) užsakymų. partijos ir paimti visus še-
Areštuoja Latvių geležinkelio šis tos partijos žmones.

sargybinius
Latvių geležinkelio sargybi

niai, lydintieji traukinius į, 
Maskvą ir Leningradą, nutarė, 
nuo šio laiko lydėti traukinius
tik iki Latvijos Rusijos šie- nas, birž. 24. 
nos. Jie skundžiasi, kad sovie-1 lių kraštų tyrinėtojas 
tų “čeką” (politinė policija) 1 Amundsen, kuris su penkiais 
nuolatos juos areštuojanti, kai- draugais prieš šešias dienas iš
tindama dėl šmugeliavimo so-; vyko ieškoti prapuolusių Nobile 
vietų pinigų į Rusiją. Sovie-1 ekspedicijos žmonių grupių, 
tų valdžia mat yra užgynus pats prapuolė.- 
įgabenti į Rusiją užsieny pirk
tus sovietų pinigus, nes sovie
tų dešimties rublių červoncas, 
normaliai verias $5, užsieny 
galimas pirkti už $2.30.

l>el plačiai vedamo šmuge
lio per Latvijos, Estijos, Suo
mijos ir Lenkijoj sienas,
vietijos pinigų tuose kraštuo
se yra gausiai. Spekuliantai 
juos supirkinėja ir šmugeliuo- 
ja atgal į Rusiją, darydami • V 1 1 • _ •

Amundsenas, išvykęs 
Nobile žmonių ieš- * 
koti, pats prapuolė

KINGS JLANKA. špicberge- 
Garsus ašiga-

Roald

Chicago, III., Pirmadienis, Birželio-.June 25 d., 1928

(Atlantic and Pacific Photo)

Keturi aviatoriai — amerikietis Warner (radio operuotojas), australietis kapt. Charles Kingsford-Smith (aviatorius), ame
rikietis kapt. Harry Lyons (navigatorius-kelrodis) ir australietis kapt. Charles Ulm (aviatorius), kurie aeroplanu nuskrido 
iš Oakland, Calif. į Australiją.

r

Reikalauja, kad uni 
ja baigtų kasyklų 

streiką

Baisi traukinio katas
trofa Švedijoj

v*

•g*.

Gubernatorius atsi
sakė siųsti miliciją 
prieš streikininkus
MADISON, Wis., birž. 24. 

— Atvykusiai iš Kenoshos de
legacijai prašyti, kad guberna
torius atsiųstų į Kenoshą mi
licijos skyrių “padalyti galą 
streikininkų teroro viešpatavi
mui,” gubernatorius Zimmer- 
man atsakė, kad jis manąs, jo- 

i gei Kenoshos miesto ir kaun- 
j tės vyriausybėms pilnai pakan- 
i ka savo jėgų tvarkai išlaiky
ti, be milicijos pagalbos.

Delegacijoj 
shos viršilos: 
roras 
ninkas

! miesto 
i miesto 
i Barden.

dalyvavo Keno- 
distrikto proku- 

policijos virši- 
šerifas Wattles,

Powell,
Logan, 
manadžeris Osborne ir 

tarybos pirmininkas

Farmerių konferen
cija nutarė remti so
cialistų kandidatus 
i Keturių vakarinių valstijų far- 

mniHOi* vnmi liliL- amumeriai įtūžę ant republikonų 
dėl atsisakymo padėti ūkinin
kams.

Švedijoj, netoli nuo Bollnas, 
susikūlė greitasis 
Penkiolika žmonių 
šti. Tarp užmuštų 
hann Johannson,
ninku partijos vadas

traukinys, 
buvo užmu- 
yra ir Jo- 
švedų ūki-

atrištų

Dideli potvyniai Ru 
manijoje; 10 žmo

nių žuvo

Amundsenas, Lief Dietrich- 
senas, Rene Guilbaud ir trys 
franeuzų lakūnai praeitą pir
madienį išskrido iš Tromsoe, 
Norvegijoje, j Kings įlanką, ir I 
nuo to laiko nieko daugiau apie' 
juos nebegirdėt. Dabar ir jųi ^rėtis 

so" ieškoma. ,
Rusų laivas girdėjęs bevielinių ! 

signalų
LONDONAS, birž. 

Kopenhagos praneša, 
laužomas rusų laivas Maligin 
sakosi perėmęs bevielinių sig- 

Trys laivyno aviato-nalų ir ka<*tie si^na,ai 
parėję iš prapuol tįsio Amund- 
seno aeroplano.

TERRE IIAUTE, Ind., birž. 
24. — Penki šimtai Bicknell 
apie linkės kasyklų darbininkų 
laikytame savo mitinge pri
ėmė rezoliucija, kad angliaka
sių unija — United Mine Wor- 
kers of America
rankas algų normavimo komi
sijai” ir leistų jai tartis su 
kasyklų savininkais ir išside
rėti kad ir mažesnę, nekad 
Jacksonvillės, algų normą, nes 
streikininkai ilgiau vargo ne- 
Itegalį pakelti. Jeigu unija 
urnai to nepadarysianti, tai an
gliakasiai biulą priversti patys 

.. i su savaisiais kasyklų 
į operuotojais.

Hughes proponuoja 
mas Haagos tribu- 

nolan
Šveicarija, birž.

24. — Kuba ir Brazilija pa
siūlė, kad, vietoj rezignavusio 
Johno Bassetto Moore, Tarp
tautinio teisingumo tribunolo 
Haagoj nariu hutų paskirtas 
Charles Evans Hughes, buvęs 
Jungtinių Valstybių valstybės 

I sekretorius.

BUCHARESTAS, Rumunija, 
birž. 24. — Del smarkių lie
tų, pylusiu be paliovos per 
apie keturiasdešimt valandų, 
kai kuriose Rumunijos dalyse 
kilo stiprus potvyniai. Besara
bijoje kartu su lietaus audra 
buvo nepaprastai smarkių per
kūnijų. Keletas kaimų vandens 
užlieti 
noma,

ir per potvynį, kiek ži 
dešimt žmonių prigėrė.

Leviathan garlaivy 
pavogė $500,000

nai užsimušė
FILE, Va., birž. 24. — Jų 

trijų motorų transporto aero
planui nukritus žemėn, užsi
mušė trys Jungtinių Valstybių 
laivyno aviatoriai, maj. Lutz, 
Įeit. Busbey ir kapr. McChes- 
ney. Ketvirtas, kapr. Nichols, 
nors skaudžiai susižeidė, bet 
gal dar pasveiks. Jie skrido 
iš Washingtono į Managuų, 
Nikaraguoj.

Banditas puolė trauki
nį; nusigabeno $50,000

BLISSF1ELD, Mieli., birž. 
21. — Vakar vakarą vienas 
banditas puolė pasažierinj New 
York Central linijos Detroit- 
Toledo traukinį ir paspruko su 
$50,000, pasigrobtų iš expreso 
vagono. Užpuolimas įvyko tarp 
Blissfield ir Monroe.

Perkūnas užmušė du vaiku
MIAMI, Okla., birž. 24. — 

Perkūnas, trenkęs daržinę, už
mušė buvusiu joje du farme- 
rio Schradero vaiku, 14 ir 11 
metų amžiaus.

24. — Iš 
kad ledų

Gaisras Šiauliuose

Rusų dailės meno paro
da Jungt. Vastybėse

ŠIAULIAI. — Birželio 1 d. 
7 vai., tik prasidėjus fabrikuo
se darbui, Sorensono konser
vų fabrike kilo gaisras. Gais
ro kilimo priežastis tokia. Ben
zininis aparatas, kuriuo užtai
so konservų dėžutes, sprogo ir 
užsidegė jame benzinas. Iš čia 
ugnis pasiekė kitas mašinas ir i 
namo stogą. Miesto gaisrinin-

Oro pašto aeroplano 
pilotas žuvo

24.EMPORIA, Kas., birž.
— Susitikęs su smarkia aud
ra buvo nutrenktas žemėn 
Chicago-Dallas oro pašto aero
planas. Pilotas W. Neville už
simušė. Nelaimė atsitiko neto
li nuo Lebo miestelio, Kas.

SOUTH AM PTON, Anglija, 
birž. 24. Atplaukus į čią 
didžiuliam pasažierių garlai
viui Leviathan pasirodė, kad 
kelionėje per vandenyną iš jo 
gabentos pašto siuntos pavog
ta apie $500,009 banknotais, 
č<kinis ’z kitokiais perkamais 
popieriais

iš Ne\v Yorko gaiiaivis Le
viathan išplaukė į Angliją bir
želio 16 dienų ir gabeno 3,263 
maišus laiškų ir pakietų.

DuMASKVA, birž. 24. 
newyorkiečiai, Christian Brin- 
ton ir Frederick Starr, meno 
žinovai, sutarė su sovietų val
džia laikyti Jungtinėse Valsty- 
l>ėse rusų dailės meno paro
das. Paroda susidės iš trijų 
dalių: ikonų (šventų paveik
slų), dabartinės tapybos ir 
skulptūros ir kaimo rankdar
bių. Ji bus ateinantį rudenį 
rodoma svarbiausiuose Ameri
kos muziejuose. Apie pusę eks
ponatų pateiks sovktų vyriau
sybė iš savo muziejų, kitų pu
sę paskolins atskiri meninin
kai.

Pirma Nebraskos avia- 
torė užsimušė

24.NORFOLK, Neb., birž.
— Jos aeroplanui nukritus iš 
1,500 pėdų aukštumos, užsimu
šė Mrs. Charles Tillotson, pir
ma Nebiaskos aviatorc.

...................................................... KANSAS CITY, Mo., birž.
24. — Nepatenkinti vakarinių 

Telefono tarnyba tarp valstijų farmeriai, kurie buvo 
Oslo ir New Yorko išvyti iš nacionalės republiko- 

------------- ’ nų partijos konvencijos, laikė 
OSLO, Norvegija, birž. 24. Kansas City konferenciją ir 

— Vakar tapo įsteigta telefo- ■ priėmė rezoliuciją, kuria jie in- 
no tarnyba tarp Oslo ir New • dorsavo socialistų partijos kan- 
Yorko. Balsai Amerikoje gir
dėt visai gerai.

Oslo ir New Yorko

9 darbininkai žuvo 
traukinio nelaimėj
SAN SALVA1M)RAS, Salva

doro Respublika, birž. 24. — 
Guatemaloje, ištrukęs iš bėgių, 
susikūlė darbinis traukinys, 
gabenęs geležinkelio darbinin
kus. Vienas vagonas, nutru
kęs, nusirito į gilią daubą. De- 
vvni darbininkai buvo užmuš
ti ir keliolika kitų pavojingai 
sužeisti.

Kan- 
Mexico — 
delegatai, 
balsu re- 
kad na- 
konven- 

Amerikos

Sveikina demokratų 
konvenciją negro 

nulinčiavimu

, kai atvyko už pusės valandos, Į Sprogus granata užmu- 
nes jie 20 
nios.

Sudegė
rios buvo viršutiniame aukš-1 Vienoj senų gelžgalių san 
te, lašiniai, ir kiek apdegė dar
bininkė, dirbusi prie sprogusio 
aparato. Aoatinč namo dalis ir 
mašinos nenukentėjo. Gaisras 
tęsėsi apie 3 valandas. Pavo
jus buvo ten pat esančiam me
diniam narfiui, bet gaisrinin
kams pavyko apsaugoti, 
stoliai didėli. Fabrikas

minučių negavo ži-

visos mašinos, ku-

Nuo- 
buvo

še aštuonis žmones
BRUGES, Belgija, birž. 24.

krovoj čia, kilus gaisrui, įvy
ko granatos sprogimas, kurio 
aštuoni žmonės buvo užmušti 
ir keturiasdešimt sužeisti.

ORĄ
r "" V — ■ ■■ — ■■■■

Chicagai ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Daugumoj debesiuota ir 
su; stiprokas, daugiausiai

ANiGORA, Turkija, birž. 24.
— Turkų vyriausybe išleido 
įsakymą, kuriuo visiems armi
jos karininkams ir laivyno ofi- mių ir žiemių rytų *vėjas. 
cieriams 
svetimų 
legacijss, 
vatinius
Jiems taipjau užginama kvie
sti svetimšalius j savo namus.

užginama lankytis j 
valstybių ambasadas, 
konsulatus ir į pri- 
svetimšalių namus.

vė-
žie-

Vakar temperatūros buvo 
vidutiniškai 67° F.

šiandie saulė teka 5:15, lei
džiasi 8:29. Mėnuo leidžiasi 
1:16 ryto.

Jugoslavijos vyriausy
bė nerezignuosianti

: |BUCI lARESTAlS, Rumuni
ja, birž. 21. — Jugoslavijos 
užsienio reikalų ministeris Ma- 
rinkovič, kuris dalyvauja čia 
laikomoje Mažosios Antantės 
valstybių [Rumanijos, Jugo
slavijos ir čechoslovakijos] 
konferencijoje, pasako, kad dėl 
įvykusių Jugoslavijos parla
mente šaudymų vyriausybė ne
rezignuosianti. Del šaudymų ji 
neatsakanti. Ir nežiūrint tos 
tragedijos, jis esąs įsitikinęs, 
kad Nettuno sutartis busian
ti ratifikuota.

[Nettuno sutartis su Itali
ja leidžia italams turėti žemės 
nuosavybių Dalmatijoje, Adri
jos pajūry. Tai sutarčiai ypač 
buvo priešingi Kroatų vado, 
Stefano Radičo, šalininkai, šau
dymų parlamente ^ukos.]

HOUSTON, Texas, birž. 24. 
— Tuo tarpu kai demokratų 
delegatai plaukia iš visų Jung
tinių Valstybių laikyti čia sa
vo nacionalinę konvenciją, ku
ri prasidės ateinantį antradie
nį, į vieną vietos ligoninę va
kar įsiveržė keliolika vyrų, iš
vilko iš lovos beveik mirštan
tį jauną negrą, Robertą Po- 
welln, 24 m., užnėrė jam anl 
kaklo virvę ir automobiliu iš
sigabeno užumiestin. Kelioms 
valandoms praslinkus rado ne
grą pakartą po tiltu.

Jas smurto * darbas sukėlė 
amt kojų visą miestą. Miesto 
taryba tuojau paskyrė $10,(KM) 
piktadarybei tardyti ir smur
tininkams nubausti, o guber
natorius Moody paskyrė po 
$250 dovanų už kiekvieną su
imtą to linčo dalyvį.

Negras Powell buvo kaltina
mas dėl nušovimo praeitą sek
madienį vieno policininko, ban
džiusio jį areštuoti. Susišaudy
me, jis pats buvo pavojingai 
sužeistas ir nugabentas j li
goninę.

Ligoninės tarnautojai sako, 
kad vienas linčininkų dėvėjęs 
mėlinu švarku su auksiniu 
kaspinėliu ant rankovės ir ant 
krutinės.

didatus i Jungtinių Valstybių 
prezidentą ir viceprezidentą, 
Norman Thomas ir Jamesą 
Maurerį.

Konferencija, kurioje dalyva
vo keturių — Missouri, 
sas, Iowa ir New 
valstijų farmerių 
priimtoje kaip vienu 
zoliucijoje pareiškia, 
cionalinė republikonų 
cija atsisakius duoti
fermeriams sąlygų, kurios pa
tikrintų jiems žmonišką gyve
nimą, ir kad tas pat buvę pra
eity su abiem senosiom re
publikonų ir demokratų — par
tijom.

Rezoliucijoje nurodoma, kad 
steigti dabar trečią partiją bu
tų jau per vėlu, nebebūtų laiko 
daugely valstijų pastatyti savo 
kandidatus, tuo tarpu kai so
cialistų partija, yra organizuota 
beveik visose valstijose. Socia
listų platforma teikia ferme
riams geriausių, kokių nė jo
kia kita partija jiems nepripa
žįsta, sąlygų žmoniškai gyventi 
ir tarpti, o todėl konferencija, 
indorsuodama socialistų kandi
datus, Normanų 
Jamesą Maurerį, 
kitas farmerių 
grupes remti
už juos ateinančiais rinkimais.

Thomą ir 
ragina visas 

ir darbininkų 
juos ir balsuoti

Meksikos banditai suė
mė du amerikiečiu

LOS ANGELES, Gal., birž. 
>4, — Laikraščio Times gau
ta iš Meksikos Miesto telegra
ma sako, kad penkių dešim
čių Meksikos maištininkų ban
da netoli nuo Guadalajaros su
ėmus į nelaisvę du amerikie
čiu, W. M. Mitchellį ir kaž
kokį Cooperą, iš kurių bandi- 

pesų

Mez- 
supe-

tai reikalauju 18,000 
($9,000) išsipirkti.

Vienas suimtųjų esąs 
unitai Del Oro kasyklų
rintendentas. Abudu buvę su- 
mti, kada banda darius puo

limų Zapopano miestelio, pen- 
kioliką mylių nuo Guadalaja- 
ros.
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Pirmadienis, birž. 25, 1928

ĮkorespondencijosĮ CHIC MOS
CIeveland, Ohio Detroit, Mich

Mockaus misijos

kun.
dvi

Bolševikų pakviestas, 
Mockus laikė čia “misijas 
dienas, gegužės 31 d. ir birže
lio 1 d. Mockus yra veik vi
siems žinomas dar nuo senų lai
kų, tad apie jį nėra reikalo 
daug rašyti. Jis tarp kitko, 
ragino vaikučius leisti į viešą
sias, o ne į bažnytines mokyk
las ir mokinti nors dvi kalbas 
—lietuvių ir anglų. žmonių 
buvo mažai. Misijų pelnu dali
nosi su bolševikais. Mat, ko
munistai vis suranda būdų kaip 
dolerių pasidaryti.

—J. S. Jarus.

Baltimore, Md
Bolševikų mokslas.

Birželio 19, Lietuvių svetai
nėje bolševikai surengė prakal
bas. Kalbėjo Plepys iš Bosto
ną, Bacevičius iš Chicagos, Jes- 
kevičiutė ir Bimba iš Brookly- 
no. Tikslas prakalbų, kiek 
nian atrodė, buvo pasirinkti au
kų, kaip kad jie patys sakė, kad 
buk tos aukos eisiančios per pu
sę — Lietuvos politiniams kali
niams ir streikuojantiems mai- 
nieriams.

Pirmiausiai plepėjo Maikis 
Plepys — apie vargus ir pries
paudą darbininkų klesos, apie 
Vilniaus seimą 1905 metais, 
apie komunistus, kad jie vie
ninteliai darbininkų klesos ge
radariai. M. Basevičius — 
apie vargingą mainierių padėtį 
ir tt. P-lė E. Ješkevičiutė apie 
moteris darbininkes ir jų reikš
mę politinėse ir ekonominėse 
kovose. Keikia pripažinti, kad 
p-lė E. Ješkevičiutė yra vieno iš 
gerųjų kalbėtojų bolševikuose 
ir kaipo moteris, bene geriausia 
kalbėjo iš visų lieutvių moterų 
kalbėtojų Amerikoje. Pas ją 
yra nepaprastas mokėjimas 
nuosekliai mintį reikšti, kalba 
grynai lietuviška, nors čiagimė 
mergina. Kalbėdava nevartoja 
bereikalingų frazių, — eina lo
giškai nuo vieno prie kito klau
simo.

Pirmą sykį man teko girdėti 
kalbant ir “Laisvės“ redaktorių 
Bimbą. Bimba pasižymi mo
kėjimu kalbėti į darbininkų 
jausmus, jo kalba tinka vien 
tamsiam elementui. Pas jį 
nuolatinei kartojimas: skurdas, 
vargas, ašaros, priespauda, tar
si elektros pagelba eina iš bur
nos. Bet gilesnių minčių ne
moka tinkamai išreikšti. Pav. 
primindamas apie Suvienytų 
Valstijų atsiliuosavimą iš
Anglijos jungo, jis sakė, kad to nesenai 
išsiliuosavimo vadai buvę Wa- dar nėra tiek turtingai įsigy- 
shingtonas, Jeffersonas ir Lin- venę, bet abelnai čia ūkininkai 
colnas. Esu tikras, kad Bim- gyvena gerai ir yra geri gas- 
ba, kauni redaktorius, tokius padoriai. Mažesni ūkininkai 
menkus dalykus turėtų žinoti, turi žemės nuo 89 akrų ir dau- 
kad Lincolnas buvo prezidentu giau, o didesni — nuo 290 iki 
laike pilietinio karo, o išsiliuo- 300 akrų. Čia ūkininkai dau- 
savimo kare iš po Anglijos jun- giausia verčiasi pienininkyste, 
go jis neturėjo progos dalyvau- .Mažesni ūkininkai laika nuc) 
ti, nes tada dar jis buvo negi- 12 iki 20 melžiamų karvių, o 
męs. Bimba skaitomas bolše
vikų geriausiu kalbėtoju ir jų 
dvasišku vadu, bet stebėtinu iš
silavinimu jis stovi visa galva 
žemiau Prūseikos. Tiesa, Pru- 
seika nemoka taip velnioniškai 
rėkti ir spardytis, bet moka 
daug logiškiau už Bimbą kalbė
ti ir dalykus pažysta daug gi
liau negu Bimba. Matyt, Bim
ba moka tik lošti vien į jaus
mus savo tamsiems pasekėjams.

Publikos buvo apie 400, aukų 
surinkta $93.00. Buvo daug 
seimo delegatų, ne vien komuni
stų, bet ir kitokių pažvalgų, 
turbut norėjo išgirsti “garsiuo
sius“ bolševikų “spykerius”.

— Julius Mickevičius.

Nerandu žodžių išreikšti sa
vo giliausią padėką detroitie- 
čiams už patarnavimą laidotu
vėse mano brolio Jono Martin- 
kaičio, kuris mirė gegužės 19 d. 
ir tapo palaidotas gegužės 22 
dieną, Woodmer kapinėse.

Tariu nuoširdų ačiū visiems 
dalyviams laidotuvėse. Esu la
bai dėkingas graboriui Kaziui 
Stapanauckui, kuris ne tik gra
žiai patarnavo laidotuvėse, bet 
ir gelbėjo velionio broliui ir 
seserei sutvarkyti velionio pa
liktus netvarkoje dalykus. Taip
gi tariu ačiū kvietkininkui J. 
A. Blažiui už jo rūpestingai 
prirengtus gėlių bukietus, ku
rie tik buvo pas jį pirkti. Šir
dingas ačiū V. Kalvaičiams už 
davimą stubos velionio šerme
nims ir laidotuvėms.

Da kartą ačiū visiems gimi
nėms ir visiems dalyviams lai
dotuvių. Tegul ilsis mano brolis 
amžinai šaltoje šios šalies že
melėje, Detroito gražiose Wood- 
mer kailinėse.

—P. Martinkaitis.
P. S. Detroito lietuviams lai

dotuvių reikale patarčiau kreip
tis pas savo tautietį graborių 
Kazį Stapanaucką, kuris iš
tikiu jų labai gerai patarnauja 
laidotuvėse. Man viena moteris 
sakėsi, kad jos vyrui mirus, 
K. Stapanauckas pamatęs, kad 
ji yra neturtinga, dar sugrąži
no $10, ko svetimtautis niekad 
nebūtų padaręs.

Taipgi neužmirškite ir kviet- 
kininko J. A. Blažio, kuris irgi 
gerai ir rūpestingai patarnau
ja, ir už prieinamą kainą.

—P. M.

Carney, Mich
mažai žinomoj šiauriniošioj

Michigano kolonijoj susitvėrė 
lietuvių ūkininkų draugija iš 
40 narių.

Skaitydamas “Nauj iena s” 
randu daug visokių žinių apie 
miestuose gyvenančius lietu
vius. Tečiaus labai mažai gir
disi apie lietuvius ūkininkus. 
O apie musų lietuvius ūkinin
kus, Carney, Mich. apielinkėje, 
tai nė žodelio neparašoma.

O betgi čia lietuvių ūkinin
kų yra ne* visai mažai. Nieku- 
rie jų čia gyvena jau po 20 
metų ir yra labai pasiturintys. 
Turi didelius, gerai įrengtus 
ukius, niekurie. turi namuose ir 
kūtėse elektrą ir vandenį, o 
jau automobilius tai turi kiek
vienas ūkininkas. Taipjau 
traktorius dirbimui žemės ir 

l»o gerus ūkio padargus. Yra ir 
apsigyvenusių, kurie

didesni — po 30 ir daugiau. 
Kai kurie ūkininkų dar augina 
burius kiaulių, kurias šeria 
centrifuguotu pienu ir paskui 
parduoda už nemažus pinigus. 
Niekurie taipjau laiko vištas 
— nuo 500 iki 1,000 dedančių 
vištų ir gerai verčiasi.

Keikia dar pranešti, kad 
Carney apielinkėje susitvėrė 
pirma lietuvių draugija, kuri 
pasivadino Draugystė Lietuvių 
Ūkininkų.
duotis yra teikti nariams pa
galbą laike ligos. Bet ta pagal
ba bus teikiama ne pinigais, o 
tiktai darbu. Prie draugijos 
priklauso jau apie 40 narių, bet 
tikimasi, kad su laiku draugija 
žymiai padidės.
yra
kiekvieną

I ūkininką, 
i klauso ne 
moterys.

šios draugijos už-

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

Susirinkimai 
laikomi sykį į mėnesį, 

kartą vis pas kitą 
Prie draugijos pri- 
vien vyrai, bet ir 
Kiekviena šeiminin-

NAUJIENOS, Chlcago, III.

ŽINIOS
Koncertas

Scaffi

būt minė-

jaučiasi lig ne-

Šiems nepavyko

5»6
$16

Conservatory 
and Dramatic

•2.60 
12.BO 
•2.50

$1 
BOc

of Music 
Art

MOKYKLOS NORS®, 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURK

IU ŽINOTI ŠITA

Maudynės atdarytos
Visos Chicagos mu-nicipalės 

maudynes atidarytos šeštadie
ny, birželio 23-čią.

1 lamdė patį banditą ir atidavė 
policijai. Areštuota bandito pa
ti, kadangi ji .prisipažino, jog 
jiedu abu su vyru pienavę šj 
holdapą.

jam reikėtų
su lietuvišku 
srity. Čia galė-

su 
j u

56
»B

SI _____ _
lAvalymaH dantų

r. •
ofise. __________ .
Ui atgal.

THE HAYES’ DENTAL OFFICES
Ine.

DR. T. -T. W()OLLENS, Pres.
820 South SUte St.

Pitono Harrlson 0701

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

IŠdirbinėtojai visokių durių.
Specialio didumo darom pagal orderj 

{dedam sietelius •

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR!

Laike gegužio mėnesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai!

Visas darbas užsakytas gegužio mėne
syj bus atliktas pigiomis kainomis. Tai 
yra porstutoma VIENODŲ KAINŲ Siste
ma musų apielinkių Dental Ofisų.

TEISINGAS 
PATARNA

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

C. P. SUROMSKI & CO.
Real Estate

3352 8. Halsted St 
Phone Yards 6751

i

Garsinkitės Naujienose

vartoti , neitu* 
jaučiate*. Kiek*

laukit* kiek* 
Joa nepadaryt

KONTRAKTOR1US
588 S. Wa«

Apuisaugokit ■žsikritimo! 
Gydykit kožną žaizdą ar
ba įsibrėžimą su iiuo nu
nuodijančiu antiseptiku 
Zonite užmuša bakterijas. 
Ir iftgydo.

Netikėtai papuolė 
lame koncerte trečiadienio va
kare. Koncertas įvyko Kim- 
ball Hali, kampas Wabash avė. 
ir Jackson Blvd.

Keikia pasakyti, kad buvo 
šaunus ir vykęs programas, 
kurį atliko tos mokyklos mo
kiniai, iš sekamų dalių — pia
no skambinimo, dainavimo, ir 
lošimo, ir visose dalyse buvo 
pasižymėjimų.

Tarpe dainininkų buvo ir; 
vienas musų brolis lietuvis — I 
William Stanis, kuris sudaina-! 
vo ariją iš operos Kigoletto — 
Verdi ir “For you Alone” — 
Gheel.

Gana vykusiai išėjo. Reikia 
pasakyt, kad jo yra aukštas, 
gražus ir malonus tenoro bal
sas, ir drįstu sakyti, kad p. 
Stanis yra vykęs visais atžvil
giais, musų dainininko J. Bab
ravičiaus įpėdinis. Tik reikia 
jam daugiau prie publikos pri
prasti. Dabar 
ramus.

Man rodos, 
sitikti arčiau 
dėjimu meno
tų pagelsti dainininkai ir ki 
ti menininkai, sueidami į pa 
žintj su p. W. Staniu.

Buvęs Koncerte.

John Coghlan, 24 m., 7835 
Creigier avė., lankydamas uni
versitetą, dirbo vakarais kaip 
patarnautojas gasolino stoty. 
Trys metai atgal jis tarnavo 
stoty prie 67-tos ir Racine avė. 
Kartą naktį privažiavo stotį 
trys vyrukai ir mėgino pada
ryti hold-up. Coghlan perkirto 
du jų ant žemės, o tretįjį pasi
gavo ir sulaikė, kol atvyko po
licija. Naktį iš ketvirtadienio, 
pereitą savaitę, Coghlan dirbo 
gasolino stočiai prie 93-čios ir 
Ashland avė., nors jis gavo jau 
šį mėnesį diplomą. Privažiuoja 
stotį vyras. Pareikalauja dvie
jų galionų gasolino. Coghlan 
pripila. Eina pinigų paimti, o 
čia į j j atkreiptas revolveris. 
“Ilands up”, sako kostumeris, 
“atiduok pinigus”. Ažuot pakė
lęs rankas, Cohlan ištraukė re
volverį iš bandito rankos, ap-

kė, kurios namuose yra laiko
mas susirinkimas, paruošia 
puikius pietus. Reikia žinoti, 
kad farmose valgyklų nėra, o 
gryšti namo kelias mylias al
kanam, tai jau ne ūkininko ma
da, nes ūkininkas nėra pratęs 
badauti.

Kai kada ukininkat suruošia 
gražius pasilinksminimus na
muose ir šeiminiškus piknikus, 
kur visi suėję gražiai pasilinks
mina.

—Carney Ūkininkas.

T

JOSEPH VILIMAS

Demokratai išvažiavo 
konvencijon

Chiciigos demokratų partijos 
delegatai išvažiavo į Houston, 
Tex., kur įvyksta demokratų 
partijos konvencija. Ji nomi
nuos demokratų partijos kan
didatą į prezidentus ateinan
tiems rinkimams — veikiausia 
New Yorko gubernatorių A. 
Smith’ą, ir priims partijos 
platformą rinkimams.

bus atliktas pigiomis kainomis. Tai 
perstatoma VIENODŲ KAINŲ Slste- 

niusų apiellnkių Dental Ofisų. 
SKYRIAUS OFISAS

1800 8'. Halsted St.
Dantų Setas ui H 

setas ...........................  - 512.60
setas .......................    >7.00

510 setas ----- ---------------------------- 50

VEIDAS 
PRIPIL. *

DOMAS— 
JIE TURI 

TIKTI 
flerlausls auksinis darbas ui % 
Goriausios Auksinės Crowns 
Geriausi Auksiniai Fillings 
Goriausi Auksiniai Tilteliai 
Alloy Fillings ______ 1_______
Sidabrinu! Fllings_________

' j ...........  . .. Boc
Šių kainų negausite musų dldtlamjam 
įso. DIDYSIS OFISAS įsteigtas 23 ine-

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 
dykai apskaitliavimo.
$5 ĮMOKĖTI, KITUS IŠ
MOKĖJIMAIS PER 3 

METUS 
DIDYSIS AFISAS 

Ajax Construction Co.
2206 Milwaukee Avė.

Brunswick 4707 
South Side Skyrius 
Mr. August Saldukas 

4034 Archer Avė.
Laf. 6719

Vardas ..
Adresas
Telefonas

Dar Viena

EKSKURSIJA

KALBĖDAMA aukiteanta mo
kykit* tn«nrlnoms apie aamo* 
niną higieną, patyrusį diatrUc* 
to nurte naaaki:

('‘Viena pagrindinių taliyk- 

lių dėl merginų ■veikatoa, rai- 
'.kia užlaikyti sistemą norma* 
liame stovyje. Normalia mank- 
Itinimas ir dieta turi būt ▼ar
tojam*. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, nes jia 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto* 
jamas. Paimk 
vieną vakarą, 
nesmagumu.”

Nujol galit 
rint kaip jųa 
viena aooterie privalo turėti

LIEPOS h
21,1928

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

padaryt, jo£ kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

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

Liaterine, dantų tepalas-, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
kurs iitikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
Kausite ^>er savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint

IŠ NEW YORKO - KLAIPEDON - BE PERSĖDIMO

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

Visi kreipkitės j Naujienas tuojaus!

NAUJIENOS
Vietiniai kreipkitės asmeniškai, o iš kitų miestų rašykit ir 

siųskit žemiau paduotą kuponą

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St
Chicago, III.
Gerbiamieji: —//
daugiau informacijų. Turiu sekamus savo asmens dokumentus: 
Amerikos pilietybės popieras, gimimo metrikus, seną pasportą, 
Lietuvos užsienio pasportą, senus įvažiavimo dokumentus. 
(Perbrauk kurių neturi).

Aš norėčiau keliauti Lietuvon ir gauti iš juuų

Vardas-pa varde

Adresas

You, too 
can have 
cleaner,

L brighter 
and 

prettier
Furniture

Ūse

Į^dar 
'U^Polish 

at all
Dealers iw



Pirmadienis, birž. 25, 1928

MUSŲ MOTERIMS
i,-,.,.. ,—---- »-■-'Vecla Dora Vilkienė-..........  ■ -*

ir pipirus, supilk pieną, ne iš
karto, bet po truputį ir maišyk. 
Pridėk supiaustytą sūrį ir pi
mentus. Padėk po 2 riekutes 
duonos ant torielio, uždėk iš
virtus asparagus, apipilk da
žniu ir paduok karštus.

NAUJIENOS, Chicago, UI.
■ 11 » l ■ -I ■ I I S* l< ■■ ■ « M '

ŠPINAKŲ SRIUBA

I didelis svogūnas, sukaliok
U/o šaukšto sviesto
3 puodukai jautienos sriubos
% puoduko baltos duonos 

trupinių
šaukštuko druskos

truputį pipirų
ll-2 šaukštuko miltų
3 šaukštukai šalto vandens
2‘.| puoduko smulkiai suka

potų, virtų špinakų.
II o puoduko milko arba rū

gščios Smetonos.
Virk svogūnus svieste, ne' 

duok pridegti. Pripilk sriubos, 
sudėk duonos ttrupinius, drus
ką ir pipirus ir virk ant mažos 
ugnies. Išmaišyk miltus su 
šaltu vandeniu, supilk prie sriu
bos išmaišyk ir virk keletą mi

liutų, ant galo sudėk špinakus, 
o paskui nuėmus nuo ugnies 
supilk milką arba Smetoną. Pa
duok karštą, su supjaustytais, 
kietai virtais kiaušiniais.

ASPARAGAI SU PIMENTO 
IR SŪRIO DAŽALU

Asparagų
2 šaukštu sviesto
2 šaukštu miltų
1 šaukštukas druskos
i/8 šaukštuko pipirų
1 puodukas pieno
1 puodukas supiaustyto sū

rio
2 šaukštuku sukapoto pi

mento.
Riekutės pakepintos (toast) 

baltos duonos. Virk asparagus. 
Ištarpyk sviestą, sudėk miltus

MADOS.

PUPOS SU RŪGŠČIU DAŽALU

2 kvortos pupų (string 
beans)

1 šaukštukas druskos
2 šaukštai sviesto
4 šaukštai acto
1 puodukas pieno
Truputį pipirų
Truputį paprikos.
Nuvalyk, nuplauk ir virk 

pupas atvirame puode, ne už
dengus, kokias 30 minutų. Pilk 
tiek vandens, kad kuomet pu
pos bus išvirusios, vandens 
puode beveik nebeliktų. Taip 
verdant visas skonis pasiliks. 
Pridėk sviesto ir acto, paskui 
pieną, papriką ir pipirus, virk 
keletą minutų. Paduok karštus 
prie mėsos, arba be mėsos vai
kams.

RITULIAI SU VIŠTIENA IR 
DAŽALU Iš GRYBŲ

2 pouduku miltų
3 šaukštukai baking pauderio
1 šaukštukas druskos
4 šaukštukai taukų, turi būti 

šalti
3 šaukštai milko
’/o šaukšto šalto vandens
2 puoduku šaltos, smulkiai 

supiaustytos vištienos.
Druskos ir pipirų.

2 šaukštu vištienos taukų
4 šaukštai miltų
2 puoduku sriubos iš vištie

nos
2 puoduku saldžios Smetonos 

arba milko
1 blekinė grybų.
Padaryk tešlą kaip dėl bisk

vitų. Iškočiok Vs colio storu
mo, apdėk vištiena, apiberk 
druska ir pipirais ir suvyniok 
kaip kad darai su “jelly roll”. 
Supiaustyk--Jį coli® ilgio šmo
tukus ir kepk karštame pečiu
je.

Padaryk dažalą iš vištienos 
taukų; 4 šaukštai miltų, viš
tienos sriubos ir milko. Pri
dėk sukapotus grybus: Kaip 
iškeps rituliai, padėk kiekvie
nai ypatai po keletą, apapilk 
dažalu ir karštus paduok sta
lam

Kartu gali paduoti virtų ry
žių arba bulvių košės.

PATROVA Iš VARŠKĖS

I
3317 — Elegantiška ir smarkiai 

atrodanti sporto suknelė. Galima 
siūdinti iš lengvo šilko arba šiaip 
materijos. Padarant baltą apikak- 
lę. Sukirptos mieros 16, 18 metų 
taipgi 36, 38, 10 ir 42 colių per 
krutinę.

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

sakymu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienų: Pattem Dept., 1739 So.

halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattem Dept
1739 S. Halsted St, Chicago, III.
čia įdedu 16 centų ir prašau at-

; siųsti man pavyzdi No --------------
Mieros .... ...................... per krutinę

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

¥2 puoduko varškes
1/2 puoduko virto salotoms 

dresingo.
2 šauktuku gelatino, įmerk į
2 šaukštu šalto vandens ir 

palaikyk ant karšto garo, kad 
gelatinas ištirptų.

1 puodukas milko, išplak ar
ba vartok saldžios išplaktos 
Smetonos.

1 šaukštas sukapotų žalių 
pipirų.

1 šaukštas sukapotų rūgščių 
agurkų.

Truputį cayenne.
Druskos ir pipirų pagal sko

nio.
Viską kartu sumaišyk, sudėk 

indan, prispausk torielką, pa-

TUBBY

■

rai ir vėl supylus d v įgubau 
puodan, virk dar 5 minutes. 
Nuimk nuo ugnies, sudėk iš
plaktus baltymus ir vanilijos. 
Atšaldyk prieš paduosiant sta
lan. Paduok su saldžia Sme
tona arba pienu. <

BALTAS KĖKSAS

(Pacifio and Atlantic moto]

Jean Brun. New Yorko 
aktore, nusižudžiusi negalėda
ma gyventi be savo mylimojo, 
manoma, aviatoriaus Leonard 
W. Bonney, kuris savaitė prieš 
tai žuvo nelaimėj su aeroplanu. 
Bonney našlė betgi sako, kad 
jis aktorės visai nepažinojęs.

dėk ant ledo. Paduok stalan 
ant salotos lapų. Sveikas ir 
maistingas valgis karščiams 
užėjus.

4% puoduko gerųjų miltų 
2šaukštuku baking pauderio 
1/2 šaukštuko druskos 
% puoduko sviesto
% puoduko gerųjų baltųjų 

taukų
2¥i puoduko cukraus 
puodukas baltymų nuo kiau

šinių
% puoduko milko
% puoduko vandens
14 šaukštuko migdolų esen-* 

ei jos
1/, šaukštuko citrinų esenci
jos.

I

Persijok miltus, paskui mie- 
ruok. Persijok du sykiu sumai
šius su baking pauderiu. Iš
trink sviestą ir taukus, paskui 
pridėk cukrų ir vėl gerai trink 
pakol bus baltas kaip Smetona. 
Pridėk neišplaktus baltymus ir 
plak pakol nebus kaip tiršta 
Smetona. Pridek miltus ir ant 
galo pieną ir prieskonius.

Kepk Mėty išklotoj su vaš
kuota popiera. Aptepk liukeriu.

SVEIKATA IR ENERGIJA
JAUNIEMS IR SENIEMS-

^fiRA geresnio, tikresnio budo su- 
budavojimui kūno ir užlaikymui 

sveikatos kaip geriant šviežią pieną. 
Gydytojai pataria gerti kvortą j 
dieną. Jie tvirtina, kad pienas yra 
sustiprinimu kimo atsilaikymui nuo 
ligų.

KORNAI IR TOMATĖS

2|X» puoduko kornų, šviežių 
arba iš kenų

3 puodukai virtų tomatų
3 ar 4 svogūnus, nedidelius, 

sukapok
14 puoduko žaliųjų pipirų, 

sukapok
Dėk eilėmis bliudan, apiberk 

druska ir apdėk sviestu. Kepk 
nekarštame pečiuje y2 valan
dos.

Sveikas vaikams valgis,

KRĖMAS IR TAPIOKOS

2 puoduku pieno
ll/2 šaukšto “minute tapio- 

kaM
2 kiaušiniu, atskirk trynius 

nuo baltymų.
14 šaukštu cukraus 

šaukštuko druskos
1 šaukštas vanilijos.
Supilk pieną į dvigubą puo

dą, Įkaitink, pridėk tapioką ir 
virk apie 20 minutų pakol 
kruopos pasidarys permatomos. 
Pridėk druską ir cukraus prie 
išplaktų trynių, ir vėl juos 
plak, paskui supilk tapioką prie 
išplaktų trynių, išmaišyk ge-

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai 

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

v_ —*

MURINIS arba MEDINIS
Ė? jmokėti — kiti lengvais ii- 
V I U mokėjimais į 24 mėnesius 
Musų speciališkumas 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- 
lorius. Mielu noru priduosime ap- 
skaitliavimą ant pareikalavimo—be 
užmokesties. Mes einame visur, Chi- 
cagoje ir i priemiesčius. Prisiųskite 
savo vardą, adresą jeigu norite in
formacijų.
Vardas ......................-................. ........
Adresas -.............................................. —

Quality Construction Co.
Nortb Shore ofisas ir Yardai 

lly Chicago Avė.
• Evanston

Rogers Park 8270
Tel. Universitv 3950 arba

Garsinkitės Naujienose

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

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

Strategy.

Jei jus norit gero pieno — pieno 
kuria visuomet yra šviežias, turtin
gas ir grynas, gerkit Ih»wman’s Pie
ną. Yra puikiausia ir sveikiausia 
gėrimas iš visų. •

Pradėkit gerti Bowinan's Pieną šian
die. Jin jums patiks prie kiekvieno 
valgio. Patelefonuokit j musų ar
čiausią dastatyino stotį arba užsisa- 

kykit nuo vieno musų pieno išva- 
žiotojų.

i

Per 52 Metus Vadovaujantis rūšyje

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

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

1618 West 18-ta Gatve

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

' negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs jusij 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 išegzamina- 
vimo — kas jums yra.

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

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

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

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ........x------------ --------  $2.50
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero ......  $1.50
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ..............   $3.00
Šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu-

• vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias
paštas.

KAUNO ALBUMAS .................................................................. 50c
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RASTAI. Septyniuose tomuose ___________  $7Jffl
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA .................................-........... .........  50c

Rašybos vadovėlis su rašybos šodynšliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS .................................-............... ......  55c
Namų darbai, namini sąskaitybi ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

VIENYBE
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Šame 
Prlce 

for over 3$ years 
25 outices for 25c

. ŪSE LESS 
than of high 
priced branda

millions of pounds 
USED BY OUR GOVERNMENT
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NAUJIENOS
The Lithnanian Daily Neva 

Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co. Ine.

1739 South Halsted Street 
Chicago, 1)1.

Telephone Koosevelt 85M

Edi to r P. GRIGAITIS

Subscription Ratea:
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

. 8c. per copy.

Entered as Second Clasa Matter 
M are h 7th, 1914, at the Poat Office 
of Chicago, III., under the act of 
Maiefa Srd. 1879.

Naujienos eina kasdien, liskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drOvė, 1789 So. Halsted SL, Chicago, 
Ilk — Telefonas: Roosevelt 8500.

NEDARBAS EUROPOJ
l

HOOVERIS IR BISMARCKAS

Hooveris, kurį republikonų partija nominavo kan
didatu į prezidentus, pagarsėjo karo metu kaipo mais-| 
to administratorius. Republikonai negali atsidžiaugti

Toks didelis nedarbas, koks jis buvo Europos val
stybėse pereitais metais, yra tiesioginė pokarinių laikų 
pasėka. Tiesa, ir prieš karų tai vienoj, tai kitoj valsty
bėj įvykdavo nedarbo kriziai. Tačiau jie nebuvo chro
niški, t. y. nesitęsdavo taip ilgai, kaip dabai*. Šiandien 
nedarbo klausimas yra labai rimtas dalykas visoj Eu
ropoj.

Negalima tvirtinti, kad nedarbu pagimdė karę pra
laimėjimas. Taip nėra. Ta liga serga tiek vokiečiai, tiek 
anglai ir jų talkininkai. Karas išstūmė gyvenimų iš nor
malių bėgių, pakrikdė pramonę ir prekybų, o tai ir pa
gimdė nedarbo krizj. Nedarbas yra savo rųšies baro
metras, kuris parodo tiek valstybės ūkio tvarkymų, 
tiek įvairias politines komplikacijas.

1927 m. nedarbo srityj pasireiškė dvi fazės. Per 
pirmesnius devynis mėnesius beveik visose valstybėse 
pasireiškė bedarbių sumažėjimas. Labiausia tai buvo 
pastebiama vokiečiuose. Austruose ir skandinavų šaly
se nedarbas pasireiškė gan aštrioj formoj ir metų pra
džioj. Francija, kur, kaip žinia, buvo vykdoma franko 
stabilizacija, vasario ir kovo mėnesiais turėjo apie 
100,000 bedarbių. Rudenop tas skaičius nukrito iki 
25,000. Tik Anglijoj ir Valijoj mažai permainų teįvyko 
per visus metus. Tačiau, bendrai imant, 1927 m. pra-l 
džioj dalykų padėtis Europoj buvo pradėjus eiti geryn,. 
nors ir tada bedarbių buvo priskaitoma apie trys mi
lionai.

Per paskutini metų bertainį situacija žymiai pa
blogėjo, ypač vokiečiuose. Vasario mėnesyj bedarbių 
ten buvo priskaitoma 867,000, o gruodžio — jau 1,926,- 
000. šelpiamų bedarbių skaičius irgi žymiai pašoko — 
nuo 477,000 iki 1,400,000. Tas bedarbių skaičius yra taip 
didelis, jog jį jokiu budu negalima išaiškinti sezoniais 
pramonės kriziais. Kitose valstybėse tokių stambių per
mainų neįvyko, bet ir ten nedarbas pabaigoj metų žy
miai padidėjo. Anglijoj per visus metus bedarbių skai
čius buvo itin aukštas — geriausiame momente (gegu
žės mėnesyj) jų buvo priskaitoma 1,210,000, o gruodžio 
mėnesyj jau 1,350,000.

Austrijoj bedarbių skaičius spalių mėnesyj siekė 
127,352, o lapkričio — 160,000. Tai žymus padidėjimas. 
Olandijai lapkritis irgi buvo nelaimingas. Iki to mėne
sio bedarbiai ten sudarė 6.6% viso darbininkų skai
čiaus, o lapkrityj tas nuošimtis pašoko iki 9.1. Švei
carijoj dalykų padėtis vystėsi taip pat, kaip Austrijoj 
ir Olandijoj. Iš Skandinavijos valstybių nedarbas la
biausia palietė Švediją, nors Norvegijoj ir Danijoj jis 
buvo gan aštrus. Pavyzdžiui, apskaičiuojama, kad lap
kričio mėnesyj norveguose nedarbo buvo paliestas kas 
ketvirtas profesinių sąjungų narys, o danuose — kas 
penktas. Francijoj metų pabaigoj bedarbių skaičius pa
didėjo nuo 25,000 iki 27,000.

Nepaprastai didelis nedarbo pablogėjimas įvyko 
Valijoj, kur 1926 m. lapkričio mėnesyj bedarbių buvo 
priskaitoma 148,800, o 1927 m. tuo pačiu laiku — 375,- 
700. Iš pradžių diktatorius* Mussolini visokiais patvar
kymais bandė nedarbui užbėgti už akių, bet nepasisekė. 
Nedarbas ir Italijoj nuolat auga. Tą faktą priversti yra 
pripažinti ir fašistai.

Rusijoj, kaip rodo oficialė bolševikų statistika, per
eitais metais bedarbių buvo 1,127,000. Tačiau manoma, 
jog faktinai tas skaičius buvo žymiai didesnis.

Nedarbo žvilgsniu išėmimą sudaro Lenkija, kur 
pereigų metų pradžioj bedarbių buvo 213,600, o pabai
goj — 115,700. Vadinasi, ten nedarbas sumažėjo, kuo

met kitur jis padidėjo.
šių metų pirmieji mėnesiai mažai tepagerino ne

darbo padėtį. Nors tikslių statistinių duomenų kol kas 
dar nėra paskelbta, tačiau manoma, jog nedarbo krizis 
Europoj tebėra toks jau aštrus, kaip ir pereitais me
tais.

Visisakymo kalni!
Chicago je — paltu:

Metams —.........  $8.09
Pusei metų ............  4.00
Trims mlneriama ... - . 2.50 
Dviem mėnesiam ■ 1.50
Vienam minėsiu! _______ ,75

Chicagoje per iineilotojusl •
Viena kopija  3c
Savaitei . -------, - - 18c
Minėsiu!75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago-
je, paltui

Metams ........      $7.00
Pusei metų ------ ------- —8.50
Trims mėnesiams —____—« 1.75
Dviem mėnesiams ...........m 1.25
Vienam mėnesiui .15

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpigintąjį

Metams ........— ■ $8.00
Pusei metų............ . ......... . 4.00
Trims mėnesiams —— 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su uisakymu.
— t n ,i ■i ’11.-.....- ..i-iii

t------------------------------------

Skaitytojų Balsai

savo kandidato nuopelnais. Esą, ačiū jo gabumams ir 
darbui milionai Europos žmonių tapo išgelbėti nuo ba
do mirties. Tame yra dalis tiesos, bet tik dalis. S L A. SEIMAS

Vokiečiai priėmė karo paliaubų išlygas, pasitikėda
mi, kad pagarsėję Wilsono 14 punktų bus pildomi ir jie 
gaus maisto išgelbėjimui badaujančių moterų ir vaikų. 
Bet maisto jie negavo. Karo metu vokiečiai nemažai 
maisto žuvies pavidale gaudavo iš Baltiko juros. Tačiau 
kuomet jie pasirašė paliaubų sutartį, ir tas maisto šal
tinis nuo jų tapo atimtas. Laikotarpyj nuo paliaubų 
pasirašymo iki Versalės sutarties Vokietijoj badu mirė 
apie 1,000,000 moterų ir vaikų. Talkininkai sužiniai ba
du vokiečius marino, kad privertus juos pasirašyti Ver
salės sutartį. Hooveris nuo 1915 iki 1917 m. buvo Bel
gijoj kaipo maisto administratorius. Jis gerai žinojo, 
jog skleidžiamos žinios apie vokiečių žvėriškumų yra 
melagingos.

Kai tapo pasirašyta karo paliaubų sutartis, vokie
čiuose prasidėjo tikras badas. Du naujosios vokiečių 
valdžios atstovai buvo pasiųsti į Belgiją prašyti Hoo- 
verio įgaliotinio maisto. Įgaliotinis kreipėsi į Hooverį,
klausdamas nurodymų, kas jam daryti. Hooverio at
sakymas buvęs toks: esą, tegul vokiečiai eina į peklą.

Tuos faktus apie Hooverį nesenai iškėlė aikštėn 
Frederick F. Schrader žurnale “The Progressive Ma
gazine”. Schrader sako, jog, vyriausia ačiū Hooverio 
įtakai, Wilsono administracija paskyrė $100,000,000 Eu
ropos žmonių gelbėjimui nuo bado, padarydama išėmi
mą, kad “the money will not be spent for food in 
“Germany”. (Tie žodžiai randasi Wilsono telegramoj, 
kurią jis pasiuntė senatoriui Martin ir kongresmanui 
Shirley).

Laike franeuzų-vokiečių karo Paryžius buvo ap
gultas per keletą mėnesių. Mieste pradėjo siausti badas. 
Kuomet Paryžius puolė, Bismarckas tuoj įsakė atvežti 
20 traukinių maisto, kad išgelbėjus paryžiečius nuo ba
do. Vadinasi, pas “geležinį vokiečių kancleri” žmoniš
kumo buvo daug daugiau, negu pas republikonų garbi
namą Hooverį.

[Už išreikštas Šiame skyriuje
' nuomones Redakcija neatsako} •

I ■ .. .................  Į i

Netaip yra kaip komu
nistai mano

Nacionalis priešfašistinis ko
mitetas sušaukė suvažiavimą 
kovo 3-4 dd., Brooklyn, N. Y. 
Po to savo suvažiavimo pasi
mirė komunistų spaudoj, kad 
suvažiavę delegatai atstovavę 
70,000 lietuvių. Komunistai 
mano, kad kas jiems ims ir ti
kės, jei jie paskelbs savo laik
raščiuose.

Galbūt, kad Jungtinėse Val
stijose yra lietuvių daug dau- 
giaus priešingų fašistams, ne
gu 70,000, bet tai da nereiškia, 
kad tie lietuviai pritaria komu
nistams. Jeigu kada pavyktų 
komunistams užvaldyti Lietu
vą ir įsteigti bolševikišką dik- 
taturą, tai tie 70,(MM) lietuvių, 
kuriuos dabar savinasi komu
nistai, irgi šauktų suvažiavimą, 
kad nušluoti bolševikišką dikta
tūrą.

Jeigu bolševikams pavyko 
kokį kliubą, draugystę, arba 
unijos skyrių užgrobti ir įvelti 
prie vietinių priešfašistinių ko
mitetų, tai jie (komunistai) 
mano, kad jau visi tos draugy
stės, arba unijoj skyriaus na
riai jiems pritaria. O komu
nistams tik dėlto sekasi už
grobti vieną kitą unijos sky
rių, kad nariai neina į susirin
kimus. Bet jeigu tik kokiam 
atsitikime susirenka didesnis 
skaičius narių, tai tuoj komu
nistų galybė pranyksta. Balti- 
morės ACW of A. unijos lietu
vių skyrių komunistams pavy
ko įvelti prie priešfašistinio 
komiteto. Susirinkime buvo
12 narių, kurių tarpe 6 “gry
ni” komunistai, o 2 komunis
tuojantys, gi kiti ne nebandė 
priešintis. Tai tokiu budu 
komunistai giriasi, kad su jais 
eina 70,000 lietuvių. Be abe
jonės, kad komunistai nesnau
džia ir kituose miestuose. Kur 
tik gauna progą, tai ir griebia 
unijos skyrių ar tai SLA. kuo
pą į savo kromelį-

Komunistams reikia pinigų. 
Tas priešfašistinis komitetas 
paskutiniam savo lapely jau 
saukiasi: “draugai musų iždas 

tuščias.“ Tai matot, kad ko
munistams reikalinga pinigų. 
Tai kaipgi jie netykos užgrieb
ti organizacijas, kur dar jie 
gali šį tą pelnyt?

Komunistai nė kiek ne geres
ni už fašistus, bet dar žiaures
ni. Smetona politiškus “prasi
kaltėlius“ ištremia į Varnius, o 
jeigu Kapsukas butų Smetonos 
vietoj, tai tie visi, kurie dabar 
Varniuose sėdi, butų sušaudy
ti! Tokie darbuotojai, kaip 
K. Belinis, S. Kairys ir dauge
lis kitų, butų ištremti arba po 
žeme atsidurtų. Mes, kurie 
skaitom laikraščius, matom, 
kad net Trockis išvytas, o apie! 
kitus tai jau nėra ką ir kulbė- ’ 
ti. Fašistai spaudą persekioja 
ir cenzūruoja, bet bolševikai vi
sai neduoda kitoms partijoms 
nė pradėt spausdinti. Komunis
tai nepriešingi, kad šaudo so
cialistus ir kitų partijų narius,' 
jie (komunistai) sako, kad taip 
ir reikia.

Taigi tos draugijos bei kuo
pos, kurios prisidėjote prie ko
munistinių “branduolių“, reika
laukite, kad butų lygiai protes
tuojama prieš fašistus ir prieš 
bolševikus, nes jie abeji vie
nodi. —Zigmas.

Wilmer S. Stiiltz, aviatorius, 
kuris nuskrido iš Kanados į 
Angliją kartu su p-le Amelia 
Earhart, buvusia chicagiete.

Paimama svarstyti konstitu
cijos pataisymą. Bet kadangi 
konstitucijos pataisymas nebu
vo perleistas per “Tėvynę“ lie
tuvių kalboje, tai SLA. nariai 
neturėjo galimybės su ja susi
pažinti. Nutarta konstitucijos 
pataisymą atidėti iki sekančio 
Seimo. Pavedama rezoliucijų 
komisijai pagaminti ir patiekti 
Seimui tinkamą rezoliuciją kon
stitucijos pataisyme.’

Prieinama prie kuopų įneši
mų.

Kuopų įnešimus skaito Įneši
mų Komisijos pirmininkas ad
vokatas Kl. Jurgelionis. Kuopų 
įnešimai eina gana sklandžiui ir 
dauginusi priimama Komisijos 
rekomendacijas. Visi delega
tai rimtai svarsto įnešimus. Tik 
kiek ilgiau užtrunkama apkal
bant užrašymą posmertines ant 
nepilnamečių vaikų. Apkalbant 
šį dalyką, advokatas F. J. Bago- 
čius suteikė geriausių nurody
mų ir rekomendacijų Įstatų Kp- 
.misijai. Kol nėra priimtos 
konstitucijos pataisos, nutarta 
vienbalsiai palikti po senovei.

Sesija uždaro pietums.
Nors da popietine sesija nėra 

atidaryta, ale tarp delegatų

7-ta sesija
Balti more, Md., birželio 21 d.
Septintų sesijų atidarė pre

zidentas S. Gegužis 9:15 vai. 
rytą. Seka delegatų vardo- 
šaukis.

šįryt delegatams suėjus į 
svetainę ir užėmus savo vietas, 
prieina tūlas delegatas prie re
porterių stalo ir pareiškia man: 
girdi, “vienas delegatas sudur- 
navojo”. Aš nieko blogo ne
manydamas, paklausiau jo ku
rios pusės tas delegatas. Bet 
jis neatsakė nieko, ir aš jam 
pastebiu, jog nebūtų nieko nuo
stabaus, jei ir daugiau delega
tų sudurnavotų bolševikams 
keliant tokį baisų triukšmą.

Patyrinėjus pasirodė, kad
tikrai kas tokio atsitiko su tu- 
lu delegatu iš bolševikų pusės. 
Kažkoks juokdarys prie repor
terių stalo pastebi, kad tai, 
girdi, gera pradžia bolševi
kams...

Po delegatų vardošaukio seka 
protokolo skaitymas. Protoko
las priimtas ir seka iš eilės 
Apšvietos komisijos raportas, 
kurį skaito p. J. O. Sirvydas. 
Raportą pabaigus skaityti pa
duodamas įnešimas, kad jis bu
tų priimtas. Ima žodį “drau
gas“ Siurba ir kritikuoja Ap
švietos komisijos raportą. Bet 
draugo Siurbos kritika susidė
jo iš tos pat litanijos, kurią 
jis giedojo vakar tyrie “Tėvy
nes“ redaktoriaus raporto. De
legatai pradėjo iš vietų paste
bėti Siurbai, kad ir vakar tie 
patys dalykai buvo kalbami. 
Prezidentas Gegužis pastebi 
Siurbai, kad jis tą patį ir va
kar kalbėjo. Siurba bando ką 
tai pasakyti, ale jam nesiseka. 
Matomai, nebuvo nieko naujo 
išmokęs, tai ir užbaigė savo 
spyčių. Siurbaii užbaigus, A. 
Savickas prašo balso, sakyda
mas, kad jis specialiai esąs at
važiavęs išdėstyti savo kuopos 
norus. Savickas tik prašyte 
prašo, kad “Tėvyne“ nekriti
kuotų bolševikų ir t.t. Po Sa
vicko kalbos Apšvietos komisi
jos raportas tapo priimtas.

Labdarybės Komisijos rapor
tą skaito Labdarybės Komisijos 
pirmininkė p-lė P. Jurgeliutė. 
Raportas priimtas.

Prieinama prie Sveikatos Ko
misijos raporto, bet Dr. Klimui 
nesirandant skaitomi pasveiki
nimai. Pertrauka 10 minutų. Po 
pertraukai prezidentas S. Gegu
žis paskyrė Komisiją sudarymui 
SLA. Pastoviųjų Komisijų. Į 
komisiją įėjo'Dr. Vinikas iš 
New Yorko, J. Mickevičius iš 
Chicago, III., Jonas Girinius iš 
Philadelphia, Pa. šioji komisi
ja sudarys pastovias komisijas 
ir rekomenduos seimui užgirti. 
Dr. lp. Broniušas išduoda svei
katos komisijos raportą. Ra
portas priimtas.

svetainėje ir ant gatvės prie 
svetainės durų eina karšti gin
čai. Mat, delegatai pamatė 
“Laisvės“ korespondento apra
šymą SLA. Seimo. Tame apra
šyme visas Seimas, prezidentas 
Seimo, Komisijos ir Seimo dele
gatai yra biauriai šmeižiami, 
pravardžiojami “fašistais parda- 
vikais” ir kitokiais bolševikiš
kais komplimentais.

Taip Seimo prezidentas, taip 
Seimo delegatai jaučiasi įžeis
tais ir pietų laike eina pasikal
bėjimas tarp delegatų, kaip 
Seimas turėtų reaguoti į šmeiš- 
tus. Išrodo, kad dangus niau
kiasi ir laukiame audros.

Prasideda audra
Po delegatų vardošaukio jau 

prasideda ir audTa. Clevelando 
kuopos delegatas A. Žiūkas pa
duoda paklausimą, ką Seimas 
turi daryti su “Laisvės“ kores
pondentu, kuris apšmeižė Sei
mą. Pakėlus šį klausimą pra
sidėjo baisiausias triukšmas, 
kurį sukelia bolševikai. Kiek 
triukšmui aptilus, A. B. Stri
maitis duoda įnešimą, kad “Lai
svės“ korespondentas butų pra
šalintas iš Seimo. Ir vėl bai
siausias triukšmas ir baubimas 
iš bolševikų pusės. Negalima 
jokiu budu prieiti prie tvarkos. 
Bolševikai rėkia, kad ir “Vieny
be“ apšmeižusi bolševikus, ra
šydama, kad bolševikai atvažia
vę pavogti milioną dolerių. Pri
ėjus kiek prie tvarkos prezi
dentas Gegužis ramina įsikarš
čiavusius delegatus ir patąria, 
kad skundas ant “Laisvės“ ko
respondento butų paduotas 
Skundų ir Apeliacijų Komisijai.

Bolševikai ir vėl rėkia, kad 
nereikia, jei duodat, tai duokit 
ir ant “Vienybės“ Prezidentas
S. Gegužis: “Gerai duokim ir 
ir ant ‘Vienybės’. Bolševikai ir 
vėl rėkia: “Ne neduoti, nerei
kia“

Pasirodo, kad bolševikai gi
na ir “Vienybę“, nors jie ir 
rėkia, kad “Vienybė“ juos 
šmeižia. Keistas apsireiškimas, 
ar ne? Pats rėkia, kad šmei
žia ir paskui vėl gina.

Triukšmo užbaigimui paima
ma ir vėl kuopų įnešimai. De
legatai įsigilina į kuopų įneši
mus ir eina svarstymai gana 
rimtai. Iš svarbesnių kuopų 
įnešimų priimta, kad iš vaikų 
skyriaus suaugę jaunuoliai bu
tų priimami į suaugusių sky
rių be įstojimo, tik apsimokė
jus daktaro lėšas.

Prieinama prie užgyrimo P.
T. dėliai perskirimo tų kuopų, 
kuriose kyla vaidai ir prie šio 
klausimo kyla karštos diskusi
jos. Ima balsą ir vienos ir ant
ros pusės. Vargais negalais 
triukšmas išvengiama ir pri
einama prie balsavimo, kad už
girti Pildomosios Tarybos per
skyrimą tų kuopų, kuriose nė
ra sutikimo. Už 182, prieš 138.

Einama vėl kuopų įnešimus 
svarstyti. Po to skaitoma pa
sveikinimai ir sąrašas aukų.

I. K. C. Kazemėkas, Water- 
bury, Conn. $10 Dr. Basanavi
čiaus Univers.
2. 126 kp., N. Y. — $5 N. ir 
N. F., jaun. šviet. $5, SLA. 
nariams streik. $13.
3. 30 kp. Scranton, Pa., $2 — 
T. Y., $1 N. ir N. F. ir Jaun. 
Šviet. $1.

4. 11 kp., Waterbury, Ct. $1 
Basanavičiaus paminklui.

5. 333 kp., E. Setanket, N. Y. 
$20 N ir N. F.

6. John D. Marshall. Clove- 
land, Ohio, majoras sveikina 

ir kviečia sekantį seimą laikyti 
Clevelande.

7. Jos. J. Elias * ir Jos. J. 
Grish, Chicago, III., kviečia pri
sidėt prie liet. skyr. busiančioj 
pasaulinėj parodo 1933.

8. 23 kp., Shenandoah, Pa., 
$5 N. ir N. F.

9. Balutis, Kaunas.
10. 124 kp. jaunuoliai, Hart

ford, Ct.
II. 329 kp., La Porte, Ind., 

$5.50 N. ir N. F.
12. P. E. Wilson, Pres. Con- 

vention Board, Cleveland, O., 
kviečia sek. seimą į Clevelandą.

13. J. J. Elias, Chicago, III.
14. Dr. J. T. Baltrušaitienė, 

Pittsburgh, Pa.
15. T. M. D. Wisconsin apsk., 

Kcnosha, Wis.
16 K. P. Deveikis, Chicago,

III., $1 N. ir N. F.
17. 45 kp., Hazleton, Pa., $5 

N. ir N. F.
18. 203 kp., Sebastopol, Pitt- 

ston, Pa. $10 Naši. Vilniuj.
19. K. Brazevičius, Kenosha, 

Wis., $1 N. N. F. ir $1 moksl.
20. 198 kp., Akron, Ohio.
21. P. Mikolainis, Brooklyn, 

N. Y.
22. 78 kp., Taylor Springs, 

III.
23. a) Vilniaus Pažangiųjų 

Lietuvių šviet. D-ja “Kultūra”,
b) Viln. “šviesos“ Redakcija.,
c) Vilniaus pažangusis jauni
mas. Viso aukų $84.50.

Po pasveikinimo laiškų skai
tymo sesija uždaroma 6 vai. 
vakaro. —S. Bakanas.

Kiek išskirstyta že
mės Lietuvoje

Nuo 1919 m. iki 1928 m. 
sausio m. 1 dienos paimta že
mės reformos reikalams ir iš
parceliuota 2,997 dvarai, su
daryta 52,931 sklypai; palies
ta 555,207 ha žemės.

Šakių ir Vilkaviškio apskri
tyse, galima sakyti, visiškai 
neliko dvarų parceliuoti, gi 
Mariampolės, Seinų ir Alytaus 
apskrityje vienas antras teli
ko.

Išskirstyta viensėdžiais 1,- 
510 kaimų, paliečiant 31,681 
žemės savininką su bendru jų 
ūkių žemės plotu 428,422 ha: 
sudaryta 42,849 atskiri ūkiai.

Kam lengviau ištekėti?
Anglijoj padarytoji statisti

ka tiekia įdomių davinių apie 
tai, kokių profesijų merginoms 
lengviausia pasiseka ištekėti. 
Daugiausia šansų turinčios jau
niklės dirbančios namų ruošos 
darbą — šeimininkės, virėjos, 
tarnaitės. Iš 1000 tokios kate
gorijos moterų iki 30 metų iš
teka 817. Sekanti kategorija 
esanti pardavėjos, kontoristės, 
mašininkės. Iš 10(M) iki 24 m. 
išteka 612, o iki 30 m. apie 800. 
Sunkiau Ištekėti kitų kategori
jų jauniklėms. Nelengva gau
ti vyrus ir mokytojoms, bet 
blogiausiai sekasi motinėlių 
dukraitėms, kurios nieko ne
dirba. Jų daugiau pusės lieka 
senmergėmis. Fabrikus darbi
ninkių išteka 72 nuošimčiai.

BUDAVOK1T SAU
PORČIU AR GARAŽA

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

STAR CONSTUCTION
CO.

Atsilankykit, telcfonuok^ 
arba rašykit mums

2845 N. Crawford Avė.
PALISADE 8536

Mes esam abelni kontrak- 
toriai.

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

G------------- G
GYVENIMAS 

Mėnesinis žurnalas 
900 W. 52nd Street 

CHICAGO

Prenumerata metams $1.00 
Pusei metų _........  _ $1
Kopija ................................ 10c

Tik trumpam laikui 
“Gyvenimas” ATPI
GINTAS. Kopija — 
10c. Prenumerata me
tams — $1.50. Pasi- 
naudokit šia nepa
prasta proga.

G—............ G
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Kaltina prohibišenus
Daniel Aaderson (assistant 

district attorriey) paskelibė, 
kad užtikta dokumentų, kurie 
rodo, jogx?i daugelis prohibici- 
jo« agentų ėmę kyšius, idant 
jie “nematytų”, jogei prohibi- 
cijos įstatymas Chicagoj yra 
laužomas.

Traukinys užmušė 
penkis

Pennsylvania gelžkelio trau
kinys Edwardą Traegerį, jo 
žmoną ir tris kūdikius užmu
šė, kai užvažiavo ant jų auto. 
Nelaimė atsitiko ties Hobart, 
Ind., arti Gary.

Žaibas užmušė
Audroj su lietum, kurį pa

lietė Chicagą penktadieny, žai
bas užmušė Charles Schmidt’ą, 
65 m., kuris važiavo su sta
tymo kompanijos vežimu. Vie
nas jo tymo arklys taipgi už
muštas.

Paskendo
Robert Kekeis, 8 m., pasken

do Hammond, Ind., parko prū
de, kur jis maudėsi kartu su 
kitais vaikais.

Vis tas gatvekarių 
klausimas

J vyko konferencija Chicagos 
gatvekarių kompanijų atstovų 
ir miesto tarybos komisijos, 
kurios žinioj yra transportaci- 
jos reikalai. Sutikta šitokiam 
gatvekarių klausimo rišimui: 
1. Paskirti miesto tarybos ko
misiją, kuri susitiktų su kom
panijos atstovais ir bendrai 
išdirbtų planą tolimesniam gat
vekarių operavimui; 2. Tą pla
ną paskui patiekti miesto tary
bai spręsti; 3. Vėliau, jei mies
to taryba priims, leisti pilie
čiams nubalsuoti lapkričio rin
kimų (1928 m.) laiku; 4. Pri
ruošti visą, kas reikalinga, kad 
Illinois valstijos legislatura iš
leistų reikalaujamus įstatus 
tam planui priimti.

Piktadariai grūmoja 
liudininkams

Naktį iš ketvirtadienio į 
penktadienį gengsteriai mėgi
no įsilaužti į namus James 
Huff, kuris yra svarbiausias 
liudininkas prieš Johnny Ar- 
mondo, kaltinamą ryšy su nu
šovimu O. C. Granady, “prima- 
ry” balsavimų dienoj. Dieną 
pirm to piktadariai buvo už
puolę prie pat teismo durų ad
vokatą, kad atėmus iš jo doku
mentus, kurie įkriminuoja kai 
kuriuos |K)litikierių samdinius, 
dirbusius jiems minėtoj dienoj.

Išgąsdino motiną

Policininkai užtiko alėjoje, 
prie namų 5834 So. Wabash 
avė., visus kūdikio drabužius— 
batus, pančiakas, marškinius, 
kelnaites, švarką, kepurę. Ki- 
šeniuje jie rado adresą. Sulyg 
tuo adresu, 5339 Gomeli avė., 
rado p-ią Shaffer. Motina pa- 
sakė, kad drabužiai priklauso 
jos vaikui. Išgąsčio buvo daug. 
Vaikas, esą, išvykęs į Hammon- 
dą, pas tetą, bet dar nesugrįžęs. 
Patelefonuota Hammondan. Pa
sirodo, kad vaikas ten. Kas at
sitiko su jo drabužiais? Gi ve 
kas: jis sustojo Jackson parke 
nusimaudyti. Kažin kas paė
męs jo drabužius, taigi jis nu
vykęs Hammondan pasirėdęs 
tik maudymosi siutu.

Tarp Chicagos 
Lietuvių '

1 ............ - "

Susirinkimas Pasau
lines Parodos Rei

kalais
šiomis dienomis tajio išsiun

tinėti pakvietimai draugijų, 
kliubų ir lietuviškų spulkų vir
šininkams, kurių adresus buvo 
galima gauti, kad atsilankytų 
į susirinkimų, ketvirtadienio 
vakare, Lietuvių Auditorijoje. 
Tame susirinkime bus išrink
tos kaikurios komisijos įvai
riems darbams ir jau po to pra
sidės spartesnis veikimas.

Ponas Elias, pirmininkas 
Lietuvių Komiteto, deda visas 
pastangas, kad lietuviai savo 
darbais įsigytų businnčioj Pa
rodoj sau tinkamų vietą, kad 
jie ten pasirodytų tikru savo 
didumu ir kulturingumu. Ir jo 
nuomone yra, kad mes galime 
ir privalome tai padaryti. Tad 
stokime visi į darbą ir pade
kime musų komitetui atsiekti 
užbrėžtų tikslų!
Kam bus nauda iš Parodos?
Pasaulinė Paroda tai ne vie

no žmogaus reikalas; ne vie
nos tautos ir ne vienos šalies 
reikalas — bet viso pasaulio. 
Bet, kad iš Parodos galėtų tu
rėti kuo daugiausia naudos at
skiros tautos, o ypatingai mes 
vietos gyventojai, tai turime 
toj linkmėje dirbti. Paroda su
trauks Chieagon milijonus žmo
nių. Tie atkeliaujantys Paro
dos lankytojai paliks čia bili
jonus dolerių; Chicaga kils, 
jos turtas didinsis, ir iš to bus 
nauda kiekvienam. Apart to, 
parodai pastatyti bus reikalin
ga daug materijolo:. bus daug 
darbų darbininkams — geri 
uždarbiai ir daugiau progų 
laimingai gyventi.

Kils turi stoti į darbą?
Turint omenyje, kad Paro

da ne vieno žmogaus reikalas 
ir kad visiems bus iš jos tam 
tikros naudos, tad visi turi
me dirbti. Išpradžios darbą 
turėtų pradėti draugijų virši
ninkai; jie, kaip ten nebūtų, 
yra veikliausi asmenys. To- 
liaus Parodos darbų planai 
skleisis plačiau ir didesnis skai
čius žmonių reikės įtraukti į 
darbą. Taigi pirmutiniai žings
niai tenka daryti ne kam ki
tam, bet draugijų viršinin
kams, užtai tegul kiekvienos 
draugijos viršininkai: pirmi
ninkai, sekretoriai ir kiti pri
bus į kalbamą mitingą ir pir
mieji stos i darbą. ; Mitinge 
taipgi, mano nuomone, pagei
daujami ir šiaip darbštus, ge
ros valios piliečiai.

Kok ios užduotys ir atsa
komybės?

Svarbiausios visų darbuoto-1 
jų užduotys yru darbas: pla
tus, įvairus ir sisteniatingai 
suplanuotas darbas. Darbuoto
jų atsakomybė — išlaikymas 
tvarkos ir vienybės darbe, iš
laikymas gero vardo kiekvieno 
atskirai ir užėmimas pirmųjų 
eilių tarp kitų kultūringųjų 
pasaulio tautų. Tai yra svar
bios užduotys ir atsakomybės, 
tečiaus jos yra galimos kiek
vienam. Ne tiek čia svarbu 
mandatai ar įgaliojimai, kiek 
tvirtas pasiryžimas.

Nepamirškit: ketvergo va
kare, 7:30 vai. būti Lietuvių 
Auditorijoje!

J'. Šmotelis,
Spaudos Komisijos narys.

Cicero

Kunigai ir žmonės; parapi jonų 
bruzdėjimas; delegacija pas 
vyskupą.

(Tęsinys)

Vienas geras parapijonas, ir 
diktesnis už kleboną bent tris 
kartus, pagalios pradėjo klebo
ną barti: “Tai ką jau tamsta 
darai — paimi žmogų ir šiftini 
lauk”. Buvo visokių delegacijų 
pas kleboną. Ant galo klebo
nas išėjo gatvėn, Čia jį užklum
pa moterėlės. Jos ir gražiai ir 
šiaip ir taip prašo jį “nešiftin
ti” kamendoriaus. O klebonas 
užsispyrė ir nei iš vietos. Mo
terėlės irgi supyksta ir pareiš
kia, kad jos tūpsiančios šikštuo- 
lės su pinigais parapijai.

Eina klebonas nesmagiai jau
sdamasi. Nagi mato, kad dar 
viena delegacija atkeliauja pas 
jį. Jis per jėlą, per bažnyčios 
kiemą, per kiemo duris klebo
nijom Gal būt mane, kad nie
kas nepastebės ir kai pavyks 
pasislėpti. Bet kur tau! Kur 
tu žmogus būdamas pasislėpsi 
nuo moterėlių? Moterys pra
neša, kad klebonas įėjęs klebo
nijom per kiemo duris. Tuoj 
tie per kiemo duris vidun ir 
randa kleboną. Reikalauja pa
aiškinti. Jis jiems atsako, kad 
tai ne jo noras bet vyriausybės 
valia. Delegacija nieko nekan- 
do.

Bruzdėjimas didelis. Pereitą 
sekmadienį pamaldas laikė jau 
kitas kunigas — švarlys. Klebo
nas per pamokslą matė reikalo 
aiškinti, jogei jis nieko pats ne
žinojęs, tik gavęs laišką iš vy
riausybės, kad jie kun. Linkus 
ir jis — turintys skirtis. Bet 
visgi žmonės, sakoma, sudarę 
delegaciją keliauti pas vyriau
sybę.

Pereitą sekmadienį įvyko pa
rapijos piknikas. Visą dieną li
jo. Vieni imrapijonai linksmi, 
kiti nubudę, o tie šelmiai vaikai

— tai ką sutinka vis nori pasi
dalinti savo mandrumu: “Dėde, 
aš žinau, kodėl lija!”

— O kodcl ?
— Už tai, kad kamcndorius 

išvažiavo!
Pats piknikas berods davė 

$1,200 įplaukų. Tai buvo de
šimkės biznierių prie baro, de
šimkes už gaspadinių apdaina
vimą valgykloj ir aukos. Kal
bama tečiaus, jog daug publi
kos nevažiavo todėl, kad kun. 
Linkus iškeltas kiton parapijon.

Tai toks yra mano sugaudy
tas raportas. Apie šiuos įvy
kius man papasakojo patys ge
riausieji parapi jonai. Matote, 
ilgas raportas. Jis ir atėmė iš 
manęs ilgą laiką. Chicagą ap
leidau vieną rytą, o grįžau ki
tą. Ką girdėjau, tą pasakiau. 
Aš nei pridėti nei atimti nega
liu. Parapijonai žadėjo patele
fonuoti, ką išgirs pas vyriau
sybę. /

Jūsų nužemintas
Specialia Reporteris.

Daugelis SLA. Sei
mo delegatų jau 

gryžo r
Vakar 10 vai. ryto pagryžo 

iš SLA seįmo būrys delegatų, 
atstovavusių Chicagos ir vaka
rinių valstijų kuopas. Sugryžo 
“Naujienų” redaktorius P. Gri
gaitis, adv. Kl. Jurgelionis ir 
keletas kitų čikagiečių, taip 
pat Indiana Harbor, Kenoshos 
ir Racine delegatai.

Adv. K. Gugis dar rengėsi 
atlankyt gimines ir draugus 
rytinėse valstijose. J. Mickevi-

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE t

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 

1b prašo Lietuvos žmonės’ir 
taip pataria Lietuvos bankai

čius pasiliko keletui dienų Bal- 
timorėje ir ketino iŠ tenai va
žiuoti į Brooklyną ir Naująją 
Angliją. Kai kurie kiti čikagie- 
čiai irgi dar pasiliko rytuose 
pasisvečiuoti.

Pagryžusieji delegatai džiau
giasi, kad seimas Baltimorėje 
praėjo sėkmingai, nes visi bol
ševikų “skymai” buvo atmušti. 
Džiaugiasi jie ir tuo, kad atei
nantis seimas, už dviejų metų, 
įvyks Chicagoj e.

PRANEŠIMAI
Dr-stė šv. Mateušo Apaštalo lai

kys savo pusmetini 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.

Susivienijimas Draugijų ir Kliubų 
Bridgeporte laikys mėnesinį susirin
kimą antradienyj, birželio 26 dieną, 
šių metų, 8 vai. vakare, Chicagos 
Lietuvių Auditorium svet., 3133 So. 
Halsted St..

Draugiių valdybos ir atstovai bū
tinai malonėkite laiku pribūti, nes 
randasi naujų reikalų svarstymui.

P. K., nut. rašt.

Savininkas iš Ohio, turi parduoti 
5 kambarių modernišką namą. Atsi
gaukit vakarais. 3925 W. 60th St.

Lietuvės Akušerės

Akių Gydytojai

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D 
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritafkimo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. Ik StWmikštas.

Pastebekit mano iškabas
Valandos nuo 9:80 ryto iki 8:30 va
karo. Nedėliomis nėra skirtų va

landų. Room. 8.
Phone Canal 0523

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. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2166 

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

Įvairus Gydytoja
Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

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

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

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

gydo
Kraujo, odos, chroniškas 

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

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

TELEFONAS CANAL 0464

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai egzaminacija. Be skausmo 
ištraukimas

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

Tel. Cicero 49

KAZIMIERAS PETRAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 23 dieną, 9 valandą 
ryto, 1928 m., sulaukęs 46 me
tų mžiaus, gimęs Lietuvoj, 
Telšių apskr., Žarėnų parapijos, 
Tarvydų kaimo. Paliko dide
liame nubudime moterį Petro
nėlę, 2 sūnų: Kazimierą 18 me
tų, Stanislovą 8 metų, dėdę Le
oną Petrauską, o Lietuvoj 2 
broliu. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 364 Kensington Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
birželio 28 dieną, 8 vai. ryto iš 
namų j Visų šventų parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
la, o iš ten bus nulydėtas i Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Kazimiero Pet
rausko giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Sunai ir Giminės.

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

PETRAS KASPARAITIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 23 dieną, 1:45 valandą 
po pietų, 1928 m., sulaukęs 38 
metų amžiaus, gimęs Varnaičių 
kaime, Batakių parapijos, Tau
ragės apskričio. Paliko dide
liame nubudime moterį Uršulę, 
sūnūs, Petrą 12 metų, Edvardą 
6 metų, brolį Joną, 3 pussese
res ir pusbrolį Valutį, o IJetu- 
Voj, motiną, 2 brolius: Praną 
ir Andrių; 3 seseris: Marijoną, 
Mortą ir Oną. Kūnas pašarvo
tas, randasi 4208 S. Richmond 
St., Lafayette 3054.

Laidotuvės įvyks seredoj, bir
želio 27 dieną, 1:30 vai. po 
pietų iš namų į Zionų Lietuvių 
Liuteronų bažnyčią, 22 St. ir 
Irving Avė. iš ten bus nulydė
tas j Concordia kapines.

Visi A. A. Petro Kasparaičio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnacimą 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Moteris, Vaikai, ' 
Brolis ir Gipiinės.

Laidotuvėse patarnauja 
borius Kadžius, Tel. 
6174. :

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės

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

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgai 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS- —

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

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

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

D’io 6 iki 7:80 vai. vakare
Tel. Dieną: Canal 3110

Naktį So- Shore 2238, Blvd. 6488

ir

gra- 
Canal

Graboriai

S. D. L ACH A VICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balzamuotoj as

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, IU.

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

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILIAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Viršui Universal 
State Bank

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

Akių Gydytojai
Jei abejoji apie savo ūkis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenue 

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

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

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

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

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Res. 2359 S. Leavitt St., Canal 2380
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
Chicasro. IU.

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

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

Namų telefonas Brunswick 6597 
Ultravioletini šviesa ir diathermia

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS
4645 South Ashland Avenie 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

Telephone Hemiock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS
X-Ray Laboratorija > 

7054 S. VVestern 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

Advokatai

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
8241 South Halsted St. 

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

Pėtnyčios

JOHN B. BORDEN
(Jobo Bagdžiunaa Borden)

LIETUVIS ADVOKATAS 
105 West Adams St. Room 2117

Telephone Randolph 6727 \
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7-9

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Republic 9660

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.

AGOTA KRAUČIUN1UTĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 22 dienų, 11:30 valan
dą vakare, 1928 m., sulaukus 
21 metų amžiaus, gimus Lukšių 
jarapijos, šakių apskr., Kerų 
caime. Paliko dideliame nu- 
iudime tėvus, Antaniną ir Juo

zapą — dvi sesutes, Oną ir 
Petronėlę ir gimines. Kūnas 
Eašarvotas, randasi 1812 Wa- 

ansia Avė.
Laidotuvės įvyks utarninke, 

birželio 26-tą dieną, 8:30 vai. 
ryte iš namų į švento Mykolo 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
vėlionos sielą, o iš ten bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Agotos Kraučiu- 
naitės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Tėvai, Sesutės ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Laehavicz, Telefonas 
Roosevelt 2515.

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Aubum Avė.
CHICAGO, ILL.

J. F. RAOZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
•tis.

OFISAS: 
668 W. 18tb Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Bąhted SL 
Tai, Victory 4088

■■■■■■

Lietuvis Akių Specialistas

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1

Pastaba: Mano ofisas dabar randa
si naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O. D.

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Telefonas Boulevard 1989

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.

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St. 
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu

Ofiso Tel. Victory 7188
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.' 
77 Weat Washington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Park 3895

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

Įvairus Gydytojai
Res. Telephone Plaza 3200 

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Reaidence Tel. Fairfax 6853

Plione Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare u Pavyta 
Nedėlioj pagal sutartį

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

127 N. Dearborn St^ Room 1111 
Telefonas Central 4411 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

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

140 N. Dearborn St.
Room 310

Narys advokatų firmos 
Elhott, Gaudas & Tepper

V—........ .. . . | |' !./
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Miscellaneous

įvairus
Financial

Finansai-Paskolos
Help Wanted—Malė

Darbininkų Reikia

Lietuvių Bylos 
Teismuose

prieš
No.

Building
Peter &
Toohey,

byla

178829,

Julius Butkiewicz 
Frank Malasky, bylos 
B164267, Circuit Crt., byla dėl 
$25,(XX).

Peter Kodelis prieš Dorothy 
Kodėlis, byos No. B161317, Cir
cuit Crt., divorsas.

Bruno Urbonas ir kiti prieš 
Andrew Darwin ir kitus, by
los No. B164348, Circuit Crt., 
byla panaikinti kontraktą.

Keistu to Loan & 
Ass’n. No. 1 prieš 
Stella Yodeika ir M 
bylos No. 478669,
Crt., byla uždaryti trust deedą 
sumoj $800.

Frances Martinka prieš 
Louis Dianovsky, bylos 

•178785, Superior Crt., 
dėl $10,000.

Joseph Sultis prieš ,V. 
Torcz\mski, bylos No.
Superior Crt., byla dėl $5,(XX).

Julia Buitis prieš Anton M. 
& Mary Buchas ir kitus, by
los No. BĮ61461, Circuit Crt.

Norma Vergbis prieš Anton 
Vergbis, bylos No. 178998, Su
perior Crt., divorsas.

E. C. Van Duzen prieš Adam 
& Marciana Janilionis, bylos 
No. 479048, Superior Crt., Jiy- 
la dėl notos $1,038.54.

Mike Štamas ir kiti prieš 
Chicago • South Sbore & So. 
Bend R.
Superior 
000.

Anela
Pocius ir
bank, bylos No. 479154, Supe
rior Crt., divorsas.

James Kiras prieš Grand 
Trunk Western Ry. Co., by
los No. 479155, Superior Crt., 
byla dėl $25,000.

R., bylos No. 479153, 
Crt., byla dėl $20,-

Pocius prieš Augusi 
Peoples Stock Yards

Byla prieš ligoninę
Susirgo birželio 8-čią Catte- 

rine McCann, 8 metų mergaitė, 
7406 Cottage Grove Avė. Buvo 
nuvežta į Jackson Park ligoni
nę. Pereitą antradienį tėvas 
nuvažiavo ją pasiimti i.š ligoni
nės, kadangi, pasak daktaro, ji 
pasveikusi. McCann’ui paduota 
bila sumokėti $359. McCann 
pasisakė neturįs pinigų, ba ne
dirbąs. Visos jo pajamos tai 50 
dolerių mėnesy, kuriuos jis 
gauna kaip sužeistas karėj ve
teranas. Iš jų reikia maitinti 
šeimą 5 žmonių. Ligoninė ^ada, 
pasak McCanno nesutikusi pa
leisti mergaitę. Kreiptasi į teis
mą ir teismo įsakymu mergai
tė tapo sugrąžinta namo.

CLASSIFIED ADSi

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 Lietuviu 
Mokykla

J. P. Olekas, Mokytojas 
3106 So. Halsted St, Chicago, IIL

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMU] 
AUTOMOBILIŲ AMATO 

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

SCHOOL
2040-43 Washington Blvd.

Miscellaneous
 įvairus

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

LIETUVIŲ ATYDAI.
Pavasariui ir vasarai ba uykit 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 vvrrrBOLD nursery 
6755 Lolita Avė. Palisade 5220-2172

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

2553 W. Madison St.
ATYDA BUDAVOTOJAMS

Ar jus manote apie statymą arba 
taisymą namo? Jei taip, tai susiŽi- 
nokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, įskaitant plum
bingą ir apšildymą. Tiktai biskj 
įmokėti, kitus į du metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
MR. PARIS

Business Service
Biznio Patarnavimai

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

J. J. SHAKENMAER, 
949 MILWAUKEE AVĖ., 

BRUNSWICK 7397.

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

tfalevojam ir popieruojam. Užlai 
com maleva. popierą, stiklus ir L t 

3149 So. Halsted St. 
Phone Victory 7261 J. S. RAMANČIONIS, Sav.

Cementinis Darbas 
Visokios rųšies. 

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

Pamatai, cemen- 
namų pakėlimas, 
garažai ir visokis 

Specialės kainos tik 
Jei norite, lengvais 
Atsišaukit arba la- 
apskaitliavimas.

MR. A. CLOVE
920 N. Mozart St. 

Brunswick 7354

10% PIGIAU U2 VISA DARBA
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

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

SKOLŲ IšKOLEKTAVIMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL CLATMS 
SERVICE BUREAU

Room 301 
163 W. VVashington 

Main 4020

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

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

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

3408 S. Michigan A ve.
Victory 4126

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

ACORN BOILED REPAIR CO.
Taisymas boilerių Ir karšto van

dens šildytuvi|. Suvirinimas ir at- 
kirpimas. Visokios rųšies paipų 
darbas. Dykai apakai tliavimas. 
Reikia lietuvių pardavinėtojų.

4435 S. Union Avė.
Yards 3883.

MALEVOJIMAS, popieravimas, 
calcimaining — iŠ vidaus ir vir
šaus — darbas garantuotas. Geriau
sias darbas mieste ir pigiau, šaukit 
Mohawk 0496.

NIEKO NEREIK ĮMOKĖTI — 24 
MNESIAI IŠMOKĖJIMUI

v

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

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

Financial
Finansai-Paskolos

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiai! padaromi j 24 

valandai.
Mūzą išlygoi bus jums naudingos. 

Kreipkitės

8835 So, Halsted St

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES darome 2 morgičiua ant 

South Improved Real Estate. 9500 
iki $5000. Lengvais išmokėjimais.

WINT0N AND NARTEN 
6829 S. Halsted SŲ

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

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant

1-mo ir 2-ro Morgečlo
Valandos nuo 4 iki 8 kai 

vakaras

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

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

REIKIA patyrusių shearmenų 
prie naujų No. 3 žirklių. Gera mo
kestis. Apax Iron & Metai Co., 4000 
Wentworth nve.

Paskolos suteikiamą 
j vieną dieną

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

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

Sewing Machines
Siuvamos MaŠin^B

1000 SIUVAMŲ MAŠINŲ ATIDUO
DAMA JŪSŲ PASIŪLYTA KAINA 

Singer. Wnlte 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 Broadway, 6521 So. 
Halsted St.. 4714 Irving Park Blvd. 
ir 554 Wasnington St.. Gary, Ind.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI 2 flatų 
namas, 5-6 kambarių, 
mas pirmas aukštas, 
netoji Humboldt Parko 
kaina, $10,000, cash 
lengvais išmokėjimais.

Atsišaukit, 
3531 W. North

mūrinis 
fumas šildo- 
yra garažas, 
ir elevatorio, 
$2,000, kitus

Avė.

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikią

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

Automobiles
BIRŽELIO BARGENAI

60 karų pasirinkimui, viii garantuoti. 
Cadillae'ai, Buick’ai. Naah'al, Hudaon'ai. 
EBDox’al, Cbevrolet'ai ir daugella kitų, la
bai pigiomia kainomia. Matykit p. Lapai- 
Ii, Mgr. McDERMOTT MOTOR SALES. 
7180 So. Halsted 81.. Tri angle 9830

PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis 
namas, 1 krautuvė ir 6 kambarių fin
tas, ir garažas, prie Nori h Avė., la
bai geroj vietoj, kaina, $15,000, bis- 
kj įmokėti, kitus lengvais išmokėji
mais.

Atsišaukite, 
3531 W. North Avė.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui_____

$5 ĮMOKĖJUS, KITOS Į
5 METUS

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

AJAX CONSTR. CO.
Didysis ofisas 

2206 Milwaukee Avė. 
Phone Brunswick 4707 

South Side Skyrius 
4034 Archer Avė.

Lafayette 6719

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

REIKIA 8 patyrusių moterų sor- 
tavimui skudurų. Taipjgi dviejų vy
rų. Mokėsiu $25 j savaitę. Ateikit 
panedėlyj darban. H. Dray, 1447 
Blue Island Avė.

PASKOLINSIM nuo $50 Iki $300 
už 2^ nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Paskolas suteikiam į 24 vai. 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD,
2231 West Division St. “upstaira” 

Tel. Armitage 1199

Ar Jum Reikalingi
Pinigai?

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

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St.

MORGICIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi- 
čius.

JUSTIN MACKIEWICH
2342 So. Leavitt St.

Phone CanaJ 1678

Be Komiso ir Išlaidų 
Mea paskoliname Jums $100, $200 
arba $300, imame legali nuošim
tį. Pinigus gausite i 12 valandą. 
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Ato., 
Kampas Hermitage Avė.

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

CENTRAL FINANCE CO. 
Room 514, 

City State Bank Building 
128-180 N. Wells SL

BE KOMISO 
. Mažos Paskolos 
$100 — $200 ir $300 

Nėra jokių “red tapė” 
1647 W. 47 St.

MES DIRBAME arba peJ. 
antrus morgiČius South Side, 
pigiausios komiso kainos mieste.

F. J. STEWART
Vincennes 0816 

arba šaukite
8234 Rhodes Avė.

Personai

erkame
6%

VELTUI
i, Vaizboženklial, Copy- 

Rašyk šiandie. Patentų 
........... su 

ir

Patęstai, 
wrighta. ____
reikalai! kraipkitig prie manąs 
pilnu užsitikėjimu. Teisingas 
Greitas patarnavimas-

B. Pelechowicz
Registered Patent Attoraey, 

2890 W. Chicago Avė. 
Dept 7 

Chicago, DL

Help Wanted—Malė
________ Darbininkų Reikia________

REIKIA LIETUVIŲ AUTOMOBI
LIŲ PARDAVINĖTOJŲ — PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus pardavinėjot au

tomobilius pirmiau, ar ne, dabar yra 
puiki proga išsimokinti kaip parda
vinėti automobilius ir uždirbti gerą 
algų. Jus inokinsitčs pas tokius 
žmonės, kurie uždirbo daug pinigų 
pardavinėdami automobilius.

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

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

Virt

Musicftl Instrumento
Muri]^ ___

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

6621 S. Rlchbond St. 
2nd floor

TURI būt tuojaus parduotai gro
jikus pianas už $65, su roleliais. Jei 
norite, išmokėjimais. 6512 South 
Halsted St.

MAINYSIME j jūsų grojiklį pia
nų, upright pianą, fonografų, senas 
bateries, radio, į musų naujų, 1928, 
elektrini radio.

Atsišauki!,
6136 
Tel.

ir musų

S. Halsted St., 
Normai 9431, 

atstovas atsilankys 
pas jus.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

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

SCHWARTZ BROS. STORAGE 
640 E. 61st Street

BISKJ VARTOTI 
nuikiiH mohalr seklyčios setaa
Fricze seklyčion notai, ........................
MraAiin wnlnut niieirrulmlo .ola. 
4 Arnotų walnut tnlcrruimlo

9350
9400
9000

actas
$660 Puikus walnut valgomo kambario

Botas .......................-.....
C

bario setas .......... .
#76. 0x12 VVHton kaurai ____  ,____________
$126, 9x12 stori VVHton kaurai____ $34.60
$26. 6 dniotų pusryčiams setas____

Available Fireproof Storage 
7728-32 Stony Island Avė 

Atdara kas<Ue Iki 10 vai. vakare. 
Nedalioj iki 0.

963.50 987.50 9SS.SO
988.60 
) 

__________________________  $44.60
9160 Graiim valnua valgomo katnba- 

’ ’ 968.60
923.50
98.60

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

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

19 SANDELIO IŠPARDAVIMAS NAUJŲ 
IR SENŲ RAKANDŲ

$30,000 vertčs naujų rakandų Ir kaurų 
turi būt išparduota labai pigiai 

4 kambarių, verti $1009 ......................
4 kambarių, verti $2900 .................. ...
$2000 Mohair Friezo neklyčioa setas .... 
$460 Frieze seklyčios setas ................
$160 riešutinis valgomo kamb. Betas 
$186 6 šmotų walnut miegruimio setas 
Coxwell krčslai, kaurai visokios rųšies.

6 šmotų pusryčiams setas ___ _____
Klauskit Mr. Varmei 
COLLINS STORAGE 

6114 Madison St.
Atdara vakarais iki 0, nedalioj iki

9296
9475 

$88 
$140 

$56 
$88
$10

5

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

2101 Broadway
Indiana Harbor, Ind.

PARDAVIMUI 5 kamb. rakandai 
pigiai, seklyčios, valgomo ir miegrui
mio setai, 9x12 kauras, liampos it tt. 
5553 Maryland. Plazza 6779.

PARDUOSIU puikius rakandus 4 
kambarių, vartoti tik 4 mėnesius, 8 
šmotų gražus seklyčios setas, 3 šmo
tų vvalnut miegruimio setas, 5 šmotų 
pusryčių setas, 6 tūbų Erla radio, 
9x12 karpetas, liampos, šlaviklis, 
vaikuko vežimukas.

5530 Drexel Avė., Ist 
Plaza 6918

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.

Sewing Machines
Mašinos   

VISOKIŲ išdirbysčių siuvamos 
mašinos pataisomos už $1 ir dau
giau. Atvažiuojame bile kur. Dar
bas garantuotas. Taipgi White, 
Rotary ir Singer beveik naujos ma
šinos pardavimui.

SKOWRON,
3040 N. Avers Avė., 

Pensacola 1670

NAUJI STUDEBAKER
Naujas Studebafcer Dictator 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. Commander Sedan pilnai 
Įrengtas kainuoja $1,670. Lietuviai 
kurie norite pirkti naujį karą arba 
mainyti seną į naujį — telefonuo- 
kite arba asmeniškai atsilankykite į

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

D. KURAITIS ir A. KAS!UUS 
Savininkai

Business Chances
Pardavimui Bizniai

BARGENAS
Pardavimui labai pigiai, grosernė 

ir bučernė, nėra kreditų, parduosiu 
pigiai arba mainysiu ant mažos far- 

‘mos namo ar loto, priežastis, turiu 
2 bizniu, negaliu apdirbti.

JOHN BAGDON
2 W. Broadvvay, Blue Island, III.

Phone Blue Island 2069

CERTIFIED NAMAI 
Statomi per Carpenter

Puikios rezidencijos, 2 flatų, 6 
kambariai apačioj, 5 viršui, $11,000 
$750 įmokėti, po $80 į mėnesį. Yra 
visi reikalingi {rengimai. Lai 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 ’/a lotas, netoli gražiai 
medžiam 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

Downers Grove 491

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

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

šaukit savininką.
Fairfax 9100

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

PARDAVIMUI 14 kambarių room- 
ing hou.se su rakandais. Garu ap
šildoma. Pigi renda; prieinamas 
mokestis. Priežastį patirsit ant vie
tos. 4500—4502 So. Emerald Avė. 3 
lubos.

PARDAVIMUI soft drinks parlo- 
ris, geroj 
apielinkėj. 
nebrangiai 
sveikatos. 
Robey St.

vietoj, tirštai apgyVentoj 
Pigi renda. Parduosiu 

Turiu parduot dėl ne- 
P. Tischler, 5528 South

NEPAPRASTOS PROGOS
5-5 kambarių naujas muro namas 

su štdru besmanti. Vandeniu šildo
mas. Netoli bažnyčios, Brighton 
Park. Kaina nebrangi, pnokėt $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, 
įmokėt tik $1000.

Didelis šmotas žemės Justice Park 
prie 79th Archer Avė. Kaina ne
brangi, mainysiu ant miesto prapar- 
tės. Elektra ir gasas jau yra. Tin
kanti dėl vištų farmos.

Savininkas
JUOZAS VILIMAS

4558 So. VVashtenavv Avė.
Phone Virginia 2054

KLAUSYKIT!
Kam jus liereikalo mokat 

rendą ?
Jus tik už mažą įmokėjimą, 

o kitus taip kaip rendą, galite 
įsigyti nuosavą namą — 
kiuusj bungalow Chicagoj, 
puikiausiais moderniškais 
togumais.

Arba rašykit.
Kuponas

CARLSON CONSTRUCTION 
COMPANY

10826 S. Talman Avė.
Beverly 9407

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

PARDAVIMUI 2ių krėslų moder
niški barbemės fikčeriai, yra viskas 
pirmos klesos stovyj ir viskas pil
nam įrengimui, 2549 W. 69th St.

O 11

Exchange—-Mainai
KA TURITE MAINYMUI?

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

A. GRIGAS
8114 So. Halsted Street

Tel. Victory 4898

3 MIEGRUIMIAI
Moderniškas 6 kambarių bungalow, 

$500 įmokėti ir po $50 j mėnesį, 
įskaitant nuošimčius. Priimsim į 
mainus išmokėtą lotą.

Matykit P-ną Traub.
B. CIMAGLIO & CO. Home Builders 

7168 and 7039 W. Grar.d Ąve.

DABAR LAIKAS

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

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

ARLINGTON HEIGHTS 
REALTY CO. 

Artlington Heights, III. 
Tel. 316

MICHIGAN VALSTIJOJ 
TIKRAS BARGENAS

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

MODERNIŠKA 210 AKRŲ PIE
NININKYSTĖS FARMA

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

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

Phone 364

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

749 Broadway.
GARY, INDIANA

MODERNIŠKA 210 AKRŲ 
PIENININKYSTES FARMA
Puikus budinkai ir padargai, 

modemiška 10 kambarių stuba, 
gasas, elektra ir vanduo, certi- 
fikuotos karvės, bargenas už 
$75,000.

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

Phone 364

pui-
Sll

pa-

$500 ĮMOKĖTI 
pastatysim ant jūsų loto 
BunRalows .................. $6,950
2 flatis ........................ $11,900
3 flatis ................... $15,875
6 flatis ................... $30,000

Mes 
Mūrinis 
Mūrinis 
Mūrinis 
Mūrinis . .

Moderniški naujos mados.
Budavotojas FRANK LYNN, 

5944 N. Rockwell St. Edgewater 1930

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

Savininkas 
6343 So. Mozart St

Puikus beizman- 
Kaina tik-

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

1. 2 aukštų muro namas su krau
tuve ir 5 kambariais viršuj, ant ge-1 
ros bizniavos gatvės (krautuvė yra 
tuščia ir galima pradėti bile biznį), 
moteris parduos labai pigiai.

2. Negirdėtas pirkinis 6 kambarių 
nauja muro bungalow, mainys 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 Grosernės 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

DAR NIEKAD NEBUVO
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, 
kųs ir drūti, kaina tik $12,650, 
vė cementuota ir išmokėta.

Štai kaip lengva nupirkti.
1. Gali įmokėti taip mažai 

$250.00.
2. Gali jnjokėti Lietuviškais Bonais 

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

po $65.00 j mėnesį ir nieko dau
giams.

Pasimatyk greitai
ED. W. BAKS
BAKŠEVIČIUS

4392 Archer Avė.
Tel. Virginia 0055

& 
pui- 
gat-

kaip

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

$250 CASH
PO $35 Į MĖNESĮ IR 

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

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

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

AR JUS TURIT LOTĄ?
Mes pabudavosim namą ant jūsų 

loto be įmoksimo pinigų, bungalovv 
arba 2-3 flatų namą. Visi musų 
namai yra insulated ir sienos pleis- 
teriotos, ant metalinių lath, veliau- 
sis plumbingas ir apšildymas. Ma
tykit musų planus ir kainas prieš 
pirkimą. Pašaukit telefonu arba 
atlankykit musų ofisą. 
STOLTZNER, CONSTRUCTION CO.

7403 So. Halsted St.
Triangle 8704-10301 
134 N. La šalie St. 

Central 5901-2-3

Pabudavosim 2 flatų 
arba bungalow ant 

jūsų loto
Mes pastatysime jums Chicagoj 

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

NEREIKIA NIEKO 
5 arba 6 kambarių

ni namą.
ĮMOKĖTI,
bungalovv arba gražų 2 flatų, 5-6 
kambarių, 
kate bus 
kiekvieną 
insullation.” 
dėl dykai apskaitliavimų ir planų.

Ofisai Chicagoj ir priemiesčiuose, 
atdari vakarais ir nedėliomis.

TRIANGLE 8299

Rendą kurią labar mo- 
už tekti n a dėl išmokėjimu

mėnesį. “Multi-celled
Atsišaukite bile kada

PARDAVIMUI namas arba mai
nysiu ant loto, 5-6 kambariai, garu 
apšildomas. 53 East 100 St. Savi
ninkas randasi 5959 S. Racine Avė.

įA.i.-i -iH*

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

Kreipkitės^ prie

6601 
8236

" WALTER 
S. Western 
W. 55th St.

J. PAUL
Republic 
Heinlock

gerą

4170
238P


