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Kaip slaunas Kaunas 
atrodo jankiui

Amerikos korespondentas randa ji primi 
tyvišku miestpalaikiu, nors jis esąs 
‘amerikiškiausias’ Pabaltijy. — Pašie
pia diktatoriuką Voldemarą ir jo ‘ame- 
rikintą” naują Lietuvai ‘konstituciją

Mačiau Kaimų.

KAUNAS, birž. 25. [ChTca- 
go Tribūne korespondento John 
Steelc].
dabar aš suprantu, kodėl lie
tuviai taip skaudžiai pasigen
da Vilniaus. Vilnius yra tik
ras sostines miestas, su pui
kiais trobesiais, gražiais par
kais, gerai grįstomis gatvėmis 
ir visais kitais prašmatnumais, 
kokių kad įprasta laukti iš pa
žangios valstybės sostinės.

Kaunas, kaip dagi patriotin- 
giausi lietuviai pripažįsta, o 

juo jie patriotingesni, juo vei
kiau pripažįsta, yra 
borse” [arklio tempiamos 
kos”] miestas.

Daugumas namų yra
aukšto medinės trobelpalaikės. 
I>vi<‘jŲ aukštų namų nedaug, 
o jau daugiau kaip dviejų ank
štų tai visai maža, ir tieji tik 
pastaruoju laiku buvo pasta
tyti 
riu 
žiai 
ja”,
tempiamas tramvajus, 
grįstos apvaliais akmenimis, ir 
jei nemokėsi eiti, gali 
išsisukti.

“one
“kon-

vieno

valdžios įstaigoms, 
svarbiausios gatvės, 
vadinamos “Laisvės 
eina “konka”,

išdid-
Ale- 

arklio 
Gatvės

yra mėgiamiausias pinigas.
Lietuvos litas yra geras ir j 

niekados nešokinėjo taip, kaip 
kai kurių kaimynų valstybių 
pinigai, bet vis tiek lietuviai 
mėgsta dolerį labiausiai. Tai 
yra dėl to, kad Lietuvos kraš
to žmonių, ir krikščionių ir žy
dų, yra beveik tiek pat Jung
tinėse Valstybėse, kiek pačio
je Lietuvoje, ir iš tų emigran
tų Lietuva kas metai gauna 
apie šešis milionus Amerikos 
dolerių.

Bet visas Lietuvos ameri- 
ki.škumas tuo ir pasibaigia. 
Modernių patogumų, Amerikos 
prasme, krašte nėra. Sanitari
ja dar primityviška. Gatvių 
valymą atlieka namų savinin
kai, kiekvienas jų turi nusi
valyti gatvės sklypelį ties sa
vo namais. Vanduo 
iš šulinių arba iš 
upės.
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Lietuvos

kojas

Voli-

kurie

rei-

“Amerikanizuota” 
konstitucija

Dagi lietuvių politikoje A me
trika yra užburtas žodis. Au

gustinas Voldemaras, hard 
boiled Lietuvos diktatorėlis, 
tikrinto tikrino man, kad nau
joji “konstitucija”, kurią jis 
per prezidentą Antaną Smeto
ną paskelbė, esanti sutaisyta 
pagili Amerikos konstitucijos 

planą. Amcrikiška jos dalis yra 
ta, kad prezidentą renka kra
što piliečiai tiesioginiu balsa
vimu, o ne parlamentas (Sei
mas), kaip paprastai Europo
je priimta; kad prezidentas pa- 

fsiskiria sau ministerių kabi-

Gen. Nobile ir pade-
jėjas išgelbėti Švedų 

aeroplano
KAIBAS, Egiptas, birž. 25.

Karaliaus respkriptu, Egip
to kabinetas šiandie tapo pa
leistas. Kaip priežastis paduo
dama dabartinės koalicijos pa- 
irimas.

25. — (ien. Umber-

t’ktiInetą ir yra nc-jiašalinamas, kol
Lie-

Lygina Kauną su Glenn 
vos Zion City

Iki nesenai Kaun^ nebuvo 
nė vieno tinkamo gyventi vieš
bučio, tad vyriausybė, atsi
žvelgdama į diplomatus ir laik
raščių korespondentus,
lanko Kauną, pastatė ir veda 
gerą viešbutį, kuris yra pato
gioj vietoj sale užsienio 
kalų ministerijos.

Kaunas geriau galėtų 
Ziono, nekad katalikiškos
tuvos, sostine. [Zionu kores
pondentas Čia mena Zion City, 
— purviną vienos sektos ti
kybinės sektos miestelį netoli 
nuo Chicagos.J Žvilgterėjus į 
krautuvių iškabas svarbiausio
je miesto gatvėje, iš karto jos 
atrodo kaip ir lietuviškos, bet 
geriau įsižiūrėjęs pastebi, kad 
vardai yra žydiški, tik su pri
kergtomis lietuviškomis galū
nėmis. Va p. Goldsbeinas lai
ko drapanų krautuvę; p. Le- 
vitzicius turi žalesų krautuvę, 
o štai šalymais p. Hurevizcius 
turi graznų krautuvę, šešta
dieniais visos tos krautuvės už
darytos dėl žydų šabaso, o sek
madieniais taip pat uždarytos 
dėl valstybės religijos.
Kaunas — “amerikiškiausias” 

miestas visame Pabaltijy

Nežiūrint visa to, Kaunas 
yra amerikiškiausias miestas 

Pabaltijo valstybėse. Kaune 
nerasi nė vieno viešbučio sa
vininko, nė taksi vežėjo, ku
ris nemokėtų 
doleriais ir 

tau grąžos — 
rėsi.

Paprastai,
Europą, aš radau, kad pato
giausi pinigai vežiotis yra An
glijos Banko banknotai. Jie 
mat visur žinomi. Doleris taip
jau yra žinomas, bet daugelis 
smulkesnių prekininkų bijo jų, 
nes jų piešiniai labai įvairus 
ir dėl to ne lengva susekti jų 
tikrumą. Bet Kaune doleris

pasibaigia jo terminas. Tai vi
sa, kas toje konstitucijoje yra 
amerikiško.

Yra kitų konstitucijoje ypa
tingumų, kuriais tikrai galėtų 
pasidžiaugti Amerikos politi
kieriai, bet kurių Amerika dar 
nėra priėmus. Vienas jų yra 
tas, kad kai nėra Seimo sesi
jų, prezidentas gali leisti įsta
tymus, 
tas 
kad 
si j y 
sius 
tas
tik jis nori, ir kito Seimo ga
li nešaukti per šešis mėne
sius.

koki jam patinka; ki- 
vėl ypatingumas yra tas, 
Seimas negali laikyti se- 
ilgiau, kaip šešis mėne- 

metuose. Be to, preziden- 
gali paleisti Seimą kada

Paprasčiausias būdas” tinka
mai rinkimus pravesti

Dar vienas ypatingumas lie- 
valstybinėje politikoje, 

taipjau galėtų kai ku- 
Amerikos politikieriams

Anglijos kariuomenė
skubotai siunčiama 

į Santungą

pasakyti kainos 
teisingai išduoti 
jei tik gerai žiu-

keliaudamas po

kuris 
riems 
patikti, tai toks, kad vyriau
sybė pasiruošus rinkimų rezul
tatus nustatyti dar prieš rin
kimus. Diktatorius Voldema
ras pasakė korespondentui, 
kad labai kvailas esąs tas val
dovas, kuris paskelbia rinki
mus, iš anksto nebūdamas 
sai tikras dėl tų rinkimų 
zultatų.

Aviatorius kap. Tornberg pa
ėmė juos nuo ledų ir parga
beno j laivą; abudu sužeisti 
KINGS ĮLANKA^ Špicberge

nas, birž.
to Nobile, kuris dirižabliu Ita- 
lia su šešiolika įgulos žmonių 
buvo nuskridęs į žiemių aši
galį, bet dirižabliui sudužus 
nukrito ant ledo lyties atšiau- 
rės vandenyne, pagaliau tapo 
išgelbėtas. švedų aeroplanas 
Upland, kap. Tornbergo pilo
tuojamas, šeštadienip vakarą 

sugebėjo nusileisti ant ledo 
lyties, ant kurios Nobile su 
kuopele kitų eksj>edicijos na
rių išbuvo kone visą mėnesį 
laiko, paėmė gen. Nobile ir 
pargabeno jį į garlaivį Quest, 
Hinlopen sąsiaury, iš kurio 
oaskui jis vėl aeroplanu tapo 
pargabentas į bazės laivą Cįt- 
ta di Milano.

(ien. Nobile yra sužalotas; 
dirižablio katastrofoje jam bu
vo sulaužyta koja.

Išgelbėjęs gen. Nobile, kap. 
Tornberg savo aeroplanu Up
land grįžo atgal į ledynus ir 
pargabeno iš ten dirižablio Ita- 
lia inžinierių, Natale Ceccione, 
kuris yra taip pat sužeistas. 
Daroma pastangų ir kitus tos 
gru|)ės žmones išgelbėti.

Ieškojimai kitų 
spedicijos narių, 
dirižablio batono 
bau, ir dar trijų
rie, palikę generolo Nobile gru
pę, ledais bandė prisigriebti 
prie sausumos, iki šiol neda
vė jokių vaisių.
Nėra žinių apie Amundseną

Apie Roaldą Amundseną 
jo draugus vis dar jokių 
nių nėra. Visi ieškojimai 
turėjo pasisekimo.

Amundsenas su keturiais
tais žmonėmis praeitos savai
tės pirmadienį išskrido iš 
Tromsoe, Norvegijoje, į Kings 
{lanką ieškoti gen. Nobile, ir 
nuo to laiko prapuolė.

Kviečia 14 valstybių 
rašytis amžinos tai

kos sutartį
WASIIINGTONAS, birž. 25. 

— Valstybės sekretorius Kel
logg išleido pakvietimą ketu
riolikai valstybių, kad jos be 
jokių sąlygų ir rezervacijų pa
sirašytų jo peržiūrėtą ir galu
tinai sutaisytą karų atsižadė
jimo traktatą.

Kviečiamos valstybės yra: 
Anglija, Francija, Italija, Vo
kietija, Japonija, Australija, 
Belgija, Kanada, čechoslovaki- 
ja, Indija, Laisvoji Airių Val
stybe, Lenkija, Pietų Afrika 
ir Naujoji Zelandija.

Sekretorius Kellogg savo no
toje sako, kad dvylika valsty
bių pėr savo diplomatinius at
stovus yra jau pareiškusios 
sutikimą traktatą pasirašyti.

vi-
re-

Žinomas novelistaa Basi!
King, kurio tikras vardas bu
vo William Benjamin King, 
mirė Cambridge, Mass.

septynių ek- 
kurie buvo 
nunešti to- 
žmonių, ku-

Mississippi upėj, ties Meyer 
III 
Grant Irwin, 
nės mokyklos studentas.

besimaudydamas prigėrė
17 m., aukštes-

Su muštas šiauriečių generolas 
reikalauja pinigų, grūmoda
mas leisti kareiviams plėšti 
miestą

PEKINAS, Kinai, birž. 25. 
— | Tangšaną pasiųsta Britų 
kariuomenė ginti ten Kailano 
kasyklų administracijos nuo
savybes ir dirbančių ten bri
tų ir kitų svetimšalių gyvy-

natorius, gen. čang čungča- 
nas, pareikalavęs iš Tangšano 
prekybos kameros pinigų, ki
taip grūmodamas leisti savo 
palaidiems kareiviams plėšti 
miestą.

Britų kariuomenė atvyko 
į Tangšaną '

TANGŠANAS, Kinai, birž. 
25. — Ginti miestą nuo de- 

I mobilizuotų kiniečių kareivių 
plėšimo, į Tangšaną šiandie 
atvyko iš Šanchajaus stipri bri
tų kariuomenės dalis.

čang Tsolinas palaidotas
ŠANCHAJUS, Kinai, birž. 

25. — Miręs Mukdene, Man- 
džurijoje, buvęs Pekino dikta
torius čang Tsolinas buvo va
kar palaidotas.

No. 151

Šiandien prasideda 
nacionalinė demok

ratų konvencija
IIOUSTON, Texas, birž. 25. 

— Bytoj [šiandie] Houstone 
prasideda nacionalinė demo
kratų partijos konvencija de
mokratų kandidatui į Jungti
nių Valstybių prezidentus no
minuoti ir partijos programų i 
priimti.

Lloyd George bara 
bažnyčią dėl karų ir 

žmonių skurdo
Buvęs Anglijos premjeras ne

tiki nė Kelloggo proponuo- 
jama sutartim karų atsiža
dėti

LONDONAS, birž.
Kalbėdamas Vclšių 
susirinkime Londone,

z:>.

• y

t

PARYČIUS, birž. 25. — 
Francijos parlamentas 450 bal 
sų prieš 22 priėmė premjere 
Poincare franko stabilizavimo 
įstatymą. Frankas dabar bus 
vertas truputį mažiau kaip 4 
Amerikos centus, tikrai tik 
3.93 cento.

ORR
Prigėrė buvęs Čang 

Tsolino patarėjas, 
amerikietis

25

ir 
ži- 

ne-

ki-

ir apielinkei fede- 
biuras šiai dienai

gražu, bet vėsu

TOKIO, .Japonija, birž.
—. Besimaudydamas prigėrė 
amerikietis gen. D. E. Swine- 
liart, buvęs Pekino diktato
riaus Čang Tsolino patarėjas.

Ghicagai 
ralinis oro 
pranašauja:

Bendrai
stiprokas žiemių ir žiemių ry
tų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 52^ ir 56° F.

šiandie saulė teka 5:15, lei
džiasi 8:29. Mėnuo leidžiasi 
1:37 ryto.

G00D1NG, Idalio, birž. 25. 
šiandie mirė Jungt. Valstybių 
senatorius Frank R. Gooding, 
pirmininkas senato komisijos, 
tyrinėjusios kasyklų streiko pa
dėtį. Jis sirgo keletą mėnesių 
po padarytos jam operacijos.

Lloyd 
j George, buvęs liberalų prem

jeras, prikaišiojo krikščionių 
I bažnyčiai, kad per pastarąjį 
. šimtmetį ji ne tik nepadarius 

nė jokio progreso, bet dar at- 
; gal nuėjus. Kur šiandie esan
ti jos evangelija “Taika ant 
žemės, gera valia žmonėms?” 
Pastarąjį didįjį karo gaisrą 

i sukurę monarchai, politikai ir 
karininkai — visi krikščionys, 

, nė vieno nebuvę bedievio, pa
gonį) ar netikėlio. Jei tuomet 

į visos krikščionių bažnyčios bu
tų staiga išėjusios ir pasakiu
sios:

’ turi būt!” 
narebas nė 
drįsęs karą 

šiandie
George, daugiau 
stipriausių vyrų 
lavinama skersti 
kada nors buvo 

o Lažuv

Nustokit, skerdynių ne- 
tai nė vienas mo- 

ministeris 
pradėti. 
Europoje,

nebūtų

sakė 
jaunų, 
moko- 
kitus, 

pašau*

Voldemaro laikraš-
. • ■ • • I Prisimtis bauginasi rusą 
lenkų anglų karu

Lloyd 
pačių 
ma ir 
nekad 
lio istorijoje,
ką ji daranti? Nieko.

I*risiminęs J. V. valstybių 
Kelloggo propo- 

nuojainą paktą karų atsižadė
ti, Lloyd George pasakė: Taip, 

i jie pasirašys, o paskui tie pa- 
25 tys žmonės, kurie pasirašė su

tartį, dalyvaus mitinguose su 
1 ietuvos mbiisterių kabinetais Ameri- 
Lietuvos koJe» An«lijoje, Francijoje ir 

ilga vedamąjį visame pasauly tartis, kaip jie 
Angli- galėtų daugiau pasistatyti ka

ro laivų ir kaip išleisti milio- 
| nūs žmonių skerdimo pabuk- 

ka(j lams patobulinti.
^Įar 1 Lloyd George kaltino bažny- 
pra- čią ir dėl žmonių neturto ir

1 skurdo. Jis andai ėjęs per Lon
dono varging-iausių žmonių jjy- 
venamą miestą dalį (“slums”), 
nuo kurios tik ranka pamesti 
stovinčios puikiausios, turtin- 

i giausios bažnyčios. Jis matęs 
ten tokių baisenybių, kuriose 

■ neturėtų būt leista žmonėms 
a . •• j • i - įgyventi, ir turto žmonės, ku- 
Austnja atsisakė is- rie tas bažnyčias lanką, galė- 
duoti Venmiai Be-1 ti?> iei ti,; norf^’ <lal>'ki) ”a-

BYGA, Latvija, birž. 
[Chicago Daily News koresp.; 
George 
valdžios 
Aidas” 
straipsnį 
jos ir Lenkijos rengimąsi 
rui su sovietų Busi ja.

“Lietuvos Aidas” sako, 
nors Varšava ir Maskva 
nesančios prisirengusios 
dėti karą, vis tik aplinkybės 
galinčios netrukus privesti jas 
prie konflikto.

Kai kuriuose rateliuose da
bar jau ir visai rimtai kalba
ma apie galimą karą tarp Len
kijos ir sovietų Rusijos.

Hyde].
laikraštis

įdėjo i _
apie tariamą

lą Kūną

ii

ka-

25.VIENA, Austrija, birž.
Austrijos vyriausybė galu

tinai atsisakė išduoti Vengri
jai Belą Kūną, 1919 metais 
buvusį komunistų diktatorių 

Vengrijoje.
Belą Kūno byla Vienoje pra

sidės rytoj (šiandie). Jis kal
tinamas dėl atvykimo į Aus- Į 
triją, iš kur jis kitąkart buvo 
išguitas, padirbtu pasportu.

dėtį pataisyti.

šeši automobilistai 
traukinio užmušti

TOPEKA, Kas., birž. 2o. — 
Traukiniui užgavus automobi
lį, buvo užmušti šeši juo va
žiavę asmens. Nelaimė atsiti
ko apie keturias mylias į va- 

i karus nuo Topeka.

Cicerietis užsimušė

ROCKFOBD, 111., birž. 25. 
Jų automobiliui apvirtus Lin-Didelis gaisras

COBB, Wis., birž. 25. — šį eolu vieškely, Joseph Fergone; 
rytą Čia siautė didelis gaisras. 21 m., iš Cicero, taip susižei- 
Ugniai gesinti buvo pašaukta ■ dė, kad nugabentas į ligoni- 
gaisrininkų pagalbos iš kitų nę netrukus mirė. Keturi kiti 
miestelių. 1 jo draugai išliko sveiki.1 jo draugai išliko sveiki.

• . ■
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Kiek kainavo Ame
rikos atradimas

Vienas olandų mokslininkas 
apskaitliavo, kad Amerikos at
radimas 1492 m. kainavęs ne
paprastai pigiai, viso tik šeši 
tūkstančiai trisdešimts šešis 
guldenus. (Olandų guldeno kur
sas šiuo metu maž daug 4 litai 
15 centų).

Kad visa tai apskaitliuoti, 
mokslininkui teko smulkiai su
sipažinti su sąlygomis, kurio
se tais laikais gyveno Ameri
kos atradėjas Kristupas Ko
lumbas ir jo palydovai. šiam 
tikslui jis išvartė daugybę tų 
laikų knygų ir raštų, iš kurių 
patyrė, kad Kolumbas už savo 
kelionę gavo 511 guldenų. Kai
po laivyno vadas (admirolas), 
jis gaudavęs 768 guldenus me
tams. Kadangi kelionė, kurios 
metu Kolumbas atrado Ameri
ką, tęsėsi nuo 1492 m. rugpiu- 
čio mėn. pradžios iki sekančių 
metų vasario mėn. pabaigos, 
viso apie 7 mėnesius, tai moks
lininkas Kolumbo gautą atly
ginimą tiksliai galėjo apskait
liuoti. Toliau jam teko ištir
ti, kiek laivų, karininkų ir ju
rininkų toje kelionėje dalyva
vo, ir kokios buvo jų algos. Tai 
buvo nelengvas uždavinys. Bet 
ir čia mokslininkui atėjo pagal
bon tų laikų knygos ir raštai. 
Pasirausęs po įvairius knygy
nus ir muziejus, mokslininkas 
ištyrė, kad laivo kapitonas 
anuomet gaudavo metinės al
gos 492 guldenus. Kitų juri
ninkų algos svyravo tarp 55 ir 
72 guldenų metams. Sužinojęs, 
kiek laivų dalyvavo ekspedici
joje, ir sudauginęs sudėjęs tas 
skaitlines, mokslininkas, paga
liau, priėjo išvadą, kad Ameri
kos atradimas Ispanų vyriausy
bei kainavo tik 6,036 guldenus, 
tai yra apie 25 tūkstančius li
tų musų pinigais dabartinei 
kursu.

Olandų mokslininkas įsitiki
nęs, kad jo apskaitliavimai yra 
teisingi. Mums tenka tam ti
kėti. Nes kas gi, pagaliau, pa
norės ir pajėgs tas skaitlines 
patikrinti.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

•• M 1 •• (lietuvių) yra apie 150 pa-
Is Naujienų Ekskursijos

Gegužės 26 d. naktį sėdome 
La Šalie stoty į traukinį. Pull- 
man vagonuose visi miegojome, 
kol pašaukė mus prie pusryčių. 
Pusė po vienuoliktos sustojo 
musų traukinys netoli Buffalo 
stoties. Stovėjo jis 25 minutes, 
o mano pasažierai suėjo stotin 
pietų valgyti. Pietus buvo iš 
anksto prirengti. Pavalgę, pie
tus vėl sėdome į traukinį. Ba
gažai buvo palikti vogonuose ir 
sugrįžę juos radome tvarkoj.

Kaip 2:10 pietų jau y>a-
siekėme Buffalo. Buffaloj pa- 
sitiko mus geležinkelio agen
tai: p. T. B. Lent, Lackavvan- 
na, ir p. L. A. Hite, Niekei 
Plato geležinkelio agentai. Sto
ty musų bagažai buvo sukrauti 
į bagažo kambarius ir užrakin
ti.

Niagara Falls 
stoties jau buvo 
gatvekaris, kuris

TEISINGAS 
PATARNA

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

|c. P. SUROMSKI & CO.
Real Estate

3352 S. Halsted St.
Phone Yards 6751

Josephine Bitinaitė

Si didi ir jauna (12 metų) 
panaitė baigė šiomis dienomis 
viešąją mokyklą tokiu pasižy
mėjimu, kokiu, rasi, iš šiemet 
baigusiųjų visas viešąsias mo
kyklas negalės pasigirti nei 
viena kita. Per aštuonius me
tus ji nei karto nepavėlavo mo
kyklon nueiti, nepraleido vie
nos mokymosi dienos, nors gy
veno ji pusantros mylios tolu
moj nuo mokyklos. Be to, jos 
mokymosi rekordai rodo, kad 
savo klesoj ji visuomet ėjo su 
geriausiais mokiniais ir moki
nėmis. Taigi pereitą penkta
dienį jai tėvai iškėlė bankie- 
tą, taip sakyti “užmokėjo” už 
pavyzdingą pareigų ėjimą.

Bankietas buvo surengtas 
ir dėl kito įvykio. Dalykas 
toks, kad p. Bitinas (Bittin) 
važiavo (sekmadieny, 24 d. 
birželio) Lietuvon atostogoms. 
Lietuvoj jis mano viešėti ko
kius 3-4 mėnesius laiko.

Svečių bankiete buvo aps
čiai — per porą šimtų ypa
tų. Pusę jų sudarė jaunuome
nė, o kitą — suaugusieji. Iš
reikšta daug komplimentų mu
sų šauniajai p-k'i Jotiephinai 
ir linkėjimų p. Bitinui laimin
gos kelionės ir smagių atosto
gų. Kalbėjo pp. J. J. Bagdo
nas ir Stasiulis.

atva- 
visus 
Falls. 

Visas musų būrys nuėjome prie 
vandenpuolio. Gėrėjomės gam
tos stebuklais; tuo dideliu van
dens kriokimu ir upės gilumu.

Pabuvę ten apie valandą lai
ko, ėjome į restoraną. Pavalgė
me gerą vakarienę ir ėjome prie 
gatvekario stoties.

Pietus ir vakarienę visiems 
ekskursantams “užfundijo” 
“Naujienos.” Kaip 8:30 vai. 
vakaro, musų traukinys aplei
do Buffailo. Mes ir vėl užėmė
me savo Pullmano vagonus ir 
gardžiai užmigome. Buvo ir to
kių pasažierių, kurie važiavo 
“Ročiuose.” Jie truputį pavar
go ir nedamiegojo.

Continental Hotel.
7:51 vai. ryto jau pasiekė

me Iloboken. Stoty, pasitiko 
mus Continental viešbučio at
stovas.

Viešbuty pavalgėme pusry
čius, gavome kambarius. Vie
ni tuoj gult nuėjo, antri į mies
tą nuėjo apsižiūrėti.

čia pat buvo peržiūrėti visi 
dokumentai, kurie yra reikalin
gi išvažiuoti. Tuoj viskas bu
vo sutaisyta ir visi laukėme ry
tojaus, t. y. geg. 29, kad grei
čiaus galėjus į laivą sėstis.

Viešbutis yra švarus ir arti 
prie stoties.

Prie laivo.
Kaip 11:00 ryto prie viešbu

čio atvažiavo du dideli busai. 
Viešbuty susiėjo dvi ekskursi
jos — “Naujienų” ir “Draugo”, 
kuriai vadovauja kun. Matulai
tis. Čia prie mano ekskursijos 
prisidėjo daugelis pavienių ke

Prie 
žiavęs 
mus nuvęžė į Niagara

Pirma diena laive.
jančių Lietuvon. Čia sutikau | Pirmą dieną visi mano kelei- 
ir p. A. Nevecką su žmona, jviai jautėsi labai gerai: valgė 
Laivan buvo leidžiami vizito--vakarienę, žiurėjo krutamųjų 
riai. Buvo truputis sumišimo, - paveikslų, bet ant rytojaus kai 
kol susirado kiekvienas savo kurie jų, ypač moterys ir vai- 
kabinus. Susidėję savo leng- kai nesikėlė iš lovos. Oras pir- 
vuosius bagažus visi keleiviai mą ir antrą dieną buvo gra- 
išėjo ant dėnio ir žiurėjo iš 
aukštumos į prieplauką ir New 
Yorko apielinkes. Laive grie
žė muzika.

3:15 po pietų musų laivo si
renos sudrebino prieplaukos sie
nas: orkestras užgriežė atsi
sveikinimo maršų. Laivas po 
truputį pradėjo judintis ir slin- 
kti tolyn į juras.

šj kartą laivas nepaprastai 
pripildytas žmonėmis^ Iš Cali- 
fornijos važiuoja danų ekskur
sija 240 asmenų. Visi jie turė
jo užėmę 2-rą klasą. Mes gi 
turėjome turistinę klasą, bet 
naudojamės ta pačia promena
da, valgiu, muzika ir k., kaip 
ir antros klasos pasažierai. Mu-

žus ir vanduo ramus. Trečią 
dieną, važiujant pro Newfound- 
Jandą, apgulė didelės miglos ir 
oras pusėtinai šaltas.

Laikas bėga greitai. Nieko 
nėsant veikti, kortomis lošia
me, Keri ame danišką alą, rūko
me cigarus. Didelis skuneris 
alaus — po 10c. Kortų kaladė 
— po lOe, koniako “burnytė“— 
50c, šampano kiek tik nori. Ke
turis kartus į dieną valgome. 
Vakarais žaidžiąme šiltose sa
lėse. Patarnavimas mandagus. 
Susikalbėti su laivo įgula gali
ma rusiškai, angliškai ir lietu
viškai.

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

Itching Skin 
gūfcfcly Relieved

žemo

Babies Love lt
Del skilvio ir vidurį* ueama- 
r«mų ii prieiMtiee dantą 
angimo, nieko nira gertanio 
kaip šia 
Lazatiu,

■dildų

(Tąsa ant 3 pusi.)

Vardas ..
Adresas
Telefonas

MrS. WlN8L0W*S 
Syrup

įJr^r^r=lr==lF=lr=lr:=J^r=dr=Jr=l|=lr=Ji,=Jr=Jw
. L

Dar Viena Naujienų
EKSKURSIJA

LIEPOS

Feeoa?mint
Liuosuotoją 

Jus kramtysit 
Kaip Gumą 
Soknis Tik 

Mėtos -

25*
— yra tinkama 
kaina mokėti

už gerą
. dantų

mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Large Tuke

25*

RUPTURA
IŠGYDOMA

Be mnr Be
Peilio J J Skausmo
Žmonės nori žinoti geriausi būdą 
kaip išsigydyti rupturąs prieš kokj 
nors bandymą gydytis. Mano gydy
mo metodas, mano supratimu, yra 
geriausia. Išsigydymas yra saugus, 
be skausmo ir ant visados. Tas gy
dymas yra patvirtintas žodžiais 
žmonių kurie yra išsigydę. Jus ga
lit tuos liudymus skaityti kiekvieną 
savaitę.

Skaitykit ką Ponas Werhun sako: 
“Aš turėjau rupturą ir kiekvienas 

man sakė, kad ją galima išgydyti su 
pagelba operacijos. Bet aš pavarto
jau Dr. Flint gydymą, ir likau išgy
dytas be peilio, be skausmo ir be iš
likimo iš darbo. Maloniai pranešu 
ir kitiems apie šj puikų išgydymą.“

Michael Warchun,
2763 Archer Avė.

VERICOSE GYSLOS S25.00
Aš taipgi gydau pasididinusias gy

slas kojose savo nuosavais išradi
mais ir metodais. Be peilio ar skau
smo. Nuo išradimo šituo gydymuo, 
per aštuonis metus neturėjau nei vie
no negeistino atsitikimo. Kojos pa
lieka taip dailios ir čystos kaip vai
ko.

Specialiai prirengti patogumai 
dėl moterų 

PATARIMAI DYKAI

DR. E. N. FLINT
322 So. State Si, 5 fl.

Valandos nuo 9 ryto iki 4:15 po 
pietų. Panedėly ir Ketverge iki 8:15 
vakare. Nedėlioj nėra skirtų valan 
dų. Imkit elevatorių kurį rasite tar
pe dviejų didelių krautuvės langų.

« - - • - * ----- — g—

P-nas Bitinas (Bittin), ku
ris gyvena adresu 3958 West 
lllth street, yra paminklų 
dirbtuvės biznyje. Jam išva
žiavus, Ibiznj prižiūrės p-nia 
Bitiniene.

Jis manė pirmiausia susto
ti Niagara Falls. Iš čia vykti 
New Yorkan. Laivu Berenga- 
ria pasiekti Cherliourgą. Per 
Franciją nuvykti Vokietijon, o 
iš ten — Lietuvon.

Kep.

Į Brooklyną vežė mus apie 
pusantros valandos. Tuoj pa
matėme ir laivą “Lituania.” Iš
lipę iš buso ėjome laivan.

Prie laivo visi keleiviai pra
dėjo maišytis didelėj minioje.

Prie laivo susitikome su di
deliais būriais lietuvių, važiuo-

21,1928
IŠ NEW YORKO - KLAIPEDON - BE PERSĖDIMO

Ddicious
^Jood

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

Ten ir iš
LIETUVOS

per Bremeną 
Didžiausiu ir greičiau

siu Vokietijos laivu
C0LUMBUS

Arba kitais šios lini
jos laivais. Tiktai 8 

dienos ant jūrių
Puikus trečios klcsos 

kambariai, tiktai 
staterooms

Prie vietinių agentų 
arba

130 La Šalie SU 
Chicago. III.

NORTH GERMAN

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

lo prašo Lietuvos žmones ir 
taip pataria Lietuvos bankai

Dykai Patarimas
Teikiamas Sergantiems Žmonėms 

Pasitarkite su Dr. B. M. Ross, at
sakančiu specialistu. Jis turi tris
dešimtį metų pasekmingos prakti
kos gydyme chroniškų ir užsisenė- 
jusių ligų. Kraujo ir privatiškas li
gas. reumatizmą, skilvio triubelius, 
širdies ligas, inkstų, pūslės, šlapi- 
nimo ligas išgydo tuojau. Slaptos 
ligos, sifilis ir užkrečiamos ligos iš
gydomos. Dr. Ross sistema, moks
liniu gydymu. Yra vartojama geriau
si Amerikos ir Europos metodai.
Silpni, nervuoti ir visai suirę vyrai
Jums gali būt grą- 'įMbk
žinta sveikata ir e ' ' 
vyriškumas specia-f ..
liu gydymu kuris | 
sustiprina nervus ir 
teikia stiprumo silp- į į
niems organams. V 
Atsilankykit dėl pa- \ 
sitarimo dėl bile l 
kios ligos arba silp- 
numo.

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

Kampas Monroe Street, Chicago, 
Crilly Building

lipkite elevatorių Iki penkto aukito. Vyrų 
priėmimo kambarys —Moterų 508. Gil
to valandoH kaodien nuo 10 ryto iki 5 va
kare. Nedftliomla nuo 10 ryto iki 1 po 
plet. Panedėlyj, SoredoJ ir Sųbatoj nuo 10 
ryto tki 8 valandai vakare.
Dvidešimti* penki metai tšme name

Naujienose fjl
idą dėlto, |Įį

Skelbimai: 
duoda naudą 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

LAIVU ESTONIA
Lietuvos piliečiai, pasirūpinkite gauti gimimo metrikas ir 

išpildykite aplikaciją dėl permito sugrįžimui. 1
Naujienos turėdamos patyrusius darbininkus gali geriausia 

aprūpinti jūsų kelionę.
Jeigu norite turėti smagią ir linksmą kelionę, kreipkitės 

tuojaus į Naujienas.
Atdara nuo 8 ryto iki 8 vai. vakaro.
Ncdėliomis nuo 10 ryto iki 2 v. po pietų.

NAUJIENOS
Vietiniai kreipkitės asmeniškai, o iš kitų miestų rašykit ir 

siųskit žemiau paduotą kuponą

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

Vardas-pavardė ............................................................. ..............

Adresas

A food for pro 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele- 
ments for health 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele- 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

KRAFT CHEESE
KRAFT-PHEN1X 

CHEESE COMPANY

FLIT
IŠNAIKINA 

Kandis, Tarakonus, 
Blakes, Muses Ir 

Kitus Vabalus

larsinkites
NAUJIENOSE



Antradienis, birž. 26, 1928 NAUJIENOS, Chicago, IU
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Iš “Naujienų” 
ekskursijos

die- 
ma- 
ku- 
pa-. 
tai

! ginusia stovi prie bufeto ir 
“troškulį” malšina. O bufete 
gi yra visko.

Rašant šiuos žodžius A. Va
nagaitis kad atidarys 
karinę gramafone, tai 
kas paėmė.

Kartu su musų
adv. Bradchulis su

savo ka
li et juo-(Tąsa iš 2 pusi.)

P-nia Margerienė antroj 
noj nesikėlė iš lovos, bet, 
nome, kad ji pripras. Kai 
rie mano keleiviai nebuvo 
tenkinti savo kajutomis,
permainiau juos į geresnes. 
Beje prieš lipant į laivą buvo 
kas tai “pavogęs” mano laiva
kortę su rezervacija grįžti at
gal per Cherbourgą. Laivakor
tę “pavogė” šitokiu budu: aš 
laikiau rankose daugybę popie
rių savųjų keleivių, kurie klau
sinėdami visokių dalykų, kišo 
man į rankas, o savo dokumen
tus pasidėjau ant skrynios. Tū
las ruskelis iš Ijatvijos ant to 
paties bakso buvo savo daiktus 
pasidėjęs. Jisai per klaidą su
griebė ir mano laivakortę. I 
laivą įeiti be laivakortės aš ne
turėjau jokio vargo, bet vėliau 
suradau ir neegzaminuotą lai
vakortę. Dabar tas “vagis” li
ko mano “tavorščiu” ir gero 
byro užfundino.

Ketvirta diena laive.
Iki šiol musų laivas plaukė 

darydamas po 400 mylių į pa
rą. Laivas maždaug plaukė vis 
Kanados pakraščiu, nors kran
tų „ir nesimatė. Laivas nesupė. 
Ketvirtadienio ryte saulė pate
kėjo. Nuo laivo paskutinio de
nio nuskrido jūrių žvirbliai ir 
sekė laivą. Apie 11:00 vai. lie
tus lijo ir didelė migla. Sargas 
nuolat sėdi laivo stiebo bokšte, 
o laivas nuolat kaukia.

Naktis tiek baisi ir miglota, 
kad nė vandens prie laivo ne
galima matyti. Kajutes ir sa
lės yra garu šildomos, nes ant 
denio nė su overkautu negali
ma būti. Lietus nelija, bet nuo 
miglos viskas greit sušl 
ir slidu.

Penkta diena laive
Nakty laivas plaukė 

pamažu. Buvo tirštas ir 
lotas oras. Buvę matyt
ledų kalnai. Išplaukus iš Nąw- 
Ipundlando į gilumą Atlanto 
dingo miglos, laivas apdžiuvo. 
Keleiviai ant denio pradėjo 
lošti ta mtikrą “gemį”, pana
šų į “polio.” Laivas 
plaukti visu greitumu, 
saulė. Vanduo ramus, 
daug skraidančių žuvų 
vėdrų.

Pasažierai, kurie sirgo atsi
kėlė iš “bertų” ir papietavę su
sėdę skaitykloje, klausosi gra- 
mafono muzikos. Muzika lietu
viška. Šiandie, pietus valgant, 
orkestrą griežė lietuvišką klum
pakojį.

Vos išplaukus iš New Yorko 
pasiunčiau “Naujienoms” tele
gramą, kad mes esame linksmi 
ir turime “good time.”

Ekskursantai susipažino laive 
su rytinių valstijų pasažierais 
ir turi užsiėmimo pasikalbėda
mi bei kortomis lošdami.

I^aikas bėga greit, nes mus 
čia viskuo vaišina. Pasivaikš
čioti irgi yra kur. Kol apeini 
aplink laivą deniu, tai pasidaro

surengti savo kon- 
vakarą, nes musų

P-nia

plaukia ir 
žmona.

Manome 
certą kurį
partijoj yra ir artistų. 
Margarienė apsiėmė solo dai
nuoti, p. Jarum, kurs yra dide
lis juokdarys ir juokino mus 
visą kelią nuo pat Chicagos, 
krės šposus. Mane mano skir
ti choro dirigentu. Jeigu turė
sime tokį koncertą, tai parašy
siu jo pasekmes. Prie baro jau 
turėjome “koncertą” ir traukė
me “Ant kalno karklai siūba
vo”....

Mano žinios kiek susivėlino, 
nes iš laivo nebuvo galima laiš
ką pasiųsti, kol pasiekėm Ko
penhagą.

Šį vakarą buvo geri 
vieš,” o paskui muzika, 
linksmi ir

mo-
Visi 

siunčiam saviškiams 
gerus linkėjimus, 

esame atsiskirę nuo 
pasaulio, jbet mes

Nors mes 
civilizuoto 
nesijaučiame atsilikę nuo civi-

Birželio 3 d. t. y. nedėldieny 
visi gavome “roast chicken” 
pietums ir “pork chops.” Lai
vo “kičine” dirba lietuvis buče- 
ris. Netoli nuo bufeto ant sie
nos yra pakabintas Lietuvos 
Vytis.

Musų laivas šiandie padarė 
364 mylias kelio. Oras buvo 
gražus: nakty buvo mėnuo ir 
žvaigždės. Nedėldienio vakare 
įvažiavome į tirštas miglas ir 
lietų. Laivas vistiek eina visu 
greitumu. Esame vidury oke
ano. Vilnių visai nėra. Klima
tas pasikeitė ir oras darosi šil
tesnis.

labai 
miš
keli

Naujie-
mes

pradėjo 
Matyt 
Matosi 
ir žu-

šiandie pasiunčiau 
noms” radiogramą, kad 
esame linksmi ir sveiki.

šešta diena laive. •
Purseris praneša, kad už še

šių dienų busime Kopenhagoje. 
Ant “Bill Board” kasdieną y- 
ra išlipinama svarbesnės žinios 
iš pasaulio, žinome kas dedasi 
Chicagoje ir New Yorke. Mu
sų laivas seniau yra buvęs ru
sų laivas vardu “Czaritza,” da
bar “Lituania”. Naujai numa- 
levotas—baltas kaip gulbė. Tu
ri 12,000 tonų. Viduje visur 
balta ir gražu. šiandie oras 
neblogas ir laivas eina, kad 
net sienos dreba. Migla laivui 
nekliudo, nes ledynų dabar nė-

Patariu važiuojantiems per 
Atlantiko vandenyną gerai ir 
šiltai apsivilkti. Kad ir vidur
vasary neprošalį turėti gerus 
kailinius. Vanduo kaip stalas. 
Kapitonas sako, kad geresnio 
oro negalima ne tikėtis, kokį 
mes turime vidury Atlantiko, 

šiandie vakare “Naujienų” 
ekskursijos linksma kompanija 
sudainavo keletą liaudies dai
nelių. Net visi matrosai susi-

keli blokai kelio. Vyrai dau-

Klozeto outfitaa (rene
tas. $13.60. Pirkit nuo 
musų olaelio kainomis. 
Namų apAildynio (ren
gimai parduodami leng
vais išmokėjimais.
Peoples Plumbing & 
Heating Supply Co.

4OO Mohvaukee Avė., 
461 N. Halsted St.

Haymarket 0076—0078

rinko klausytis ir kambario 
laiptus užblokavo. Senelis p. 
Naujunas iš Washingtono val
stijos, Amerikoje išgyvenęs 45 
metus, gerai moka dainuoti ir 
juokus krėsti. Jis myli lietu
vių dainas ir savo kalbą. Sma
gus žmogus. Kunigas Matulai
tis, “Draugo” ekskursijos paly-

» ...........

TUBBY

dovas yra džentelmonas . ir 
draugiškas žmogus. Jisai ne
mėgsta išdidumo, būva kartu 
su visais musų turistais ir kar 
tu juokauja.

Septinta diena laive.
šį rytą oras labai debesiuo

tas. Iš po nakties laivas visas 
šlapias nuo vandens taškymo, 
bot oras jau netaip šaltas. Di
delis vėjas, liet Vilnių didelių 
iki šiol nebuvo. Laivas per
plaukė didesnę dalį kelio, t. y. 
2,380 mylių.

Linksmoji musų kompanija 
nutarė surengti taip vadinamą 
“Juokų valandą.” Susitarėme 
keletas vyrų, prie musų prisi
dėjo ir kunigas Matulaitis ir 
kaip 2 vai. 
programą, 
skaitykloje, 
p. Sereika

įdomių žinių apie Lietuvą; kaip 
amerikiečiai Lietuvoj turi elg
tis ir kaip užsiregistruoti; ko
kiose vietose yra sveikatos 
maudyklės ir tt. Adv. F. Brad
chulis davė įnešimą, kad visi 
važiuojantys Lietuvon priduo
tų savo vardą ir adresą ekskur
sijos palydovams, o šie per
duos Lietuvoj amerikiečių pri
ėmimo komitetui. Komitetas, 
gavęs amerikiečių sąrašą, pa
tieks žinių, kaip Lietuvoj įsi
gyti ūkį, biznį arba kokią pra
monę užsidėti.

I Toliau kalbėjo kas norėjo a- 
’pie abelną Lietuvos pramonę ir

perdėjimų. Visi jie sako, kad 
jų likusieji Amerikoje giminės5 
skaito “Naujienas.”

Vienuolikta diena laive.
Šiandie 9 diena birželio. Mes 

jau arti Kopenhagos.
Prieš pietus laivas sustojo 

uoste. Danai išlipo, iškrovė jų 
bagažus. Paėmė musų laiškus 
pasiųsti į Ameriką. Kartu ir 
šią mano korespondenciją.

M. J. Šileikis.
(Bus daugiau)

> i " ■ . .......... ..... u i 11

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. YUŠKA & CO.
4604 So. Paulina St., Chicago, 111.^

SAVO DANTIS

po pietų pradėjome 
Programas įvyko 
Programą atidarė 

iš Newark, N. J.
Tvarkos vedėju buvo fotogra
fas Gi. I. Strimaitis iš Bridge- 
port, C.onn. Pirmas kalbėjo 
kun. Matulaitis, “Draugo” eks
kursijos vadas. Jisai nurodo, 
kad musų tarpe yra gerų dai- 
norių, kad butų galima sureng
ti koncertą. Sako, vakar vaka
rą lietuviai buvo susirinkę ga
le laivo, net laivą nusvėrę be
dainuodami prie bariuko. M. Ši
leikis, “Naujienų” ekskursijos 
vadas, pasakė keletą juokų. Il
gai kalbėjo adv. F. Bradchulis. 
Jisai sako, kad lietuviai ameri
kiečiai, važiuodami Lietuvon 
turėtų nuvežti saviškiams ne 
kokių žibučių, bet traktorių u- 
kiui geriau apdirbti. Esą par
važiavę-į Lietuvą amerikiečiai 
turėtų susitarę padaryti eks
kursiją po visą Lietuvą, kas 
duotų progos jiems pamatyti 
Lietuvos gražybes. Kalbėjo p- 
nia Bradchulienė. Ji kvietė a- 
merikiečius apsistoti Klaipėdo
je ilgesniam laikui ir susipažin
ti su jos apielinkėmis. Kalba 
p. A. Neveckas. Jis sako, ktfd 
amerikiečiai turėtų savo tėvy
nėje Lietuvoje pagelbėti išto
bulinti šulinius, kad nereikėtų 
gerti vandenį iš balų arba pil
nų vabalų šulinių. P-nas Chas. 
Jarum pakrėtė juokų. P-nia 
Margarienė davė įnešimą su
rengti muzikalį programą, pie
šimas priimtas plojimu. | ko
misiją išrinkti: M. Šileikis, p. 
G. I. Strimaitis, p. Sereika ir 
p-nia Margerienė. Komisija pa
ims viršutinę salę kai danų 
ekskursija išsės Kopenhagoje. 
Danų ekskursantų yra.240 as
menų. Visi jie vežasi ūkio ma
šinas į Daniją.

Tuo ir užsibaigė musų mitin
gas. Ant rytojaus vėl prasidės 
kai 2 vai. po pietų taip vadina
mas mitingas apie biznio rei
kalus Lietuvoj.

Vietoje “Juokų 
musų mitingas virto 
pasikalbėjimais.

Musų laivas viena
vėlavo, plaukdamas pro New- 
foundlando miglas. Mes su kun. 
Matulaičiu turėjome prašyti 
laivo vyriausybę, kad laivas 
vežtų mus tiesiai į Klaipėdą. 
Mat laivas pavėlavo ir nenori 
važiuoti Klaipėdon.

biznį.
Vakare įvyko taip vadinamas 

“Captain’s Dinner” (kapitono 
pietus).

Dešimta diena laive.
Jau artinamės prie Klaipė

dos. Jūrėse matosi daugybė 
žvejų laivų ir paukščių. Oras 
truputį šiltesnis, bet visgi ge
rokai vėsus. Visą dieną lietus 
lijo.

Beje, naktis labai trumpa. 
Po trijų nakties saulė teka. 
Laikas tarp Chicagos ir musų 
laivo skiriasi 6 vai. Mes val

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

Išdirbinėtojai visokių durių.
Specialio didumo darom pagal orderį 

Įdedam sietelius

ii
MŪRINIS arba MEDINIS

C* 4 A įmokėti — kiti lengvais
I U mokėjimais | 24 menesius 

Musų speciališkumas yra budavoji- 
mas mūrinių ir medinių garadžių vi
sokių stylių ir ryčių.

Pakeliame namus, padedame konk- 
ryt pamatus. Visoks cementinis dar
bas, perdirbame porčius ir sunpar- 
torius. Mielu noru priduosime ap- 
skaitliavimą ant pareikalavimo—ne 
užmokesties. Mes einame visur, Chi- 
eugoje ir į priemiesčius. Prisiųskite 
savo varda, adresą jeigu norite in
formacijų.
Vardas ............-.......-..........................

valandos”
“rimtais”

diena pa

Aštunta diena laive.
Anksti rytą buvo iškabinta 

daug vėliavų, kas reiškia, kad, 
jau artinamės prie Europos 
kontinento. Oras apgaubtas 
juodais debesimis. Horizontas 
labai trumpas. Vanduo — kaip 
stalas; ląivas nė kiek nesupa 
ir plaukia visu greitumu.

(Pacific and Atlantic luoto]

Dr. W. W. Wineinger iš 
Dighton, Kas., nušautas bankų 
banditų. Tie banditai apipiešė 
vieną banką. Ištikusiame susi
rėmime jie nušovė ir jjorą žmo
nių, bet ir vienas banditų liko
pašautas. Matyt jie buvo pasi- gome pietus, o chicagiečiai dar 
šaukę Dr. Wineinger aprišti ■ miega... Pirma, negu pasiekė- 
pašautojo bandito žaizdas, bet me Škotijos krantus, šiaurės 
kad jis neišduotų banditų lan- pusėje matėsi saulėleidžio rau- 

daktarą1 donumas per naktį, kol saulė 
pradėjo tekėti.

Laive buvo išdalintos knygu
tės su visų pasažierių vardais 
ir laivo fotografija.

Viunatf lietuvis^ išvykus iš 
Brooklyno, apsirgo plaučių už
degimu ir guli laivo ligoninėje. 
Kitas lietuvis serga džiova. Jis 
irgi yra daktaro priežiūroje. 
Du žydai irgi serga džiova. Jie 
yra laikomi atskirai. Vienas da
nas nusilaužė koją, paslydęs 
ant šlapių laiptų. Ligoninė pil
na ligonių. Lietuviai, “Naujie
nų” ekskursantai, visi sveiki ir 
siunčia sveikinimus savo gimi
nėms ir draugams Ghicagoje ir 
kituose miestuose. Visi jie 
prašo manęs parašyti apie ke
lionę. Aš pasižadėjau jų prašy
mą išpildyti. Rašau kaip pas 
mus dalykai dedasi be jokių

dynės, tai jie paskui 
nužudė ir pametė griovy ties 
Oakley, Kas.

Nusibodo šokiai, muzika, 
krutamieji paveikslai. Visų a- 
kys atkreiptos į Škotijos pa
krantes. Vyrai ant denio lošia 
Hoffsbiliard’ą.

Beje įdomu priminti, kad su 
laivu kartu plaukia žvirbliai, 
kurie buvo Brooklyne nutūpę 
laivo stiebuose. Greičiausia jie 
“išlips” Kopenhagoje. Per visą 
Atlantiką matėsi jūrių paukš
čių. Oras labai šaltas ir vieno
das.

ir kai- 
plaukė 
matėsi 
kalnai, 
dalinai

Devinta diena laive.
Anksti rytą pasirodė Škoti

jos pakrantės — kalnai 
mai. Visą dieną laivas 
arti krantų. Po pietų 
ir kairėje pusėje uolų 
Oras buvo šaltas, bet
gražus. Pakrantėse nėra jokių 
medžių — pliki kalnai. Žolė 
vos pradeda želti. Į vakarą din- 

pakrantės, nes? laivas įplau- 
į šiaurės jurias. Vakare bu- 
surengtas gražus maskara- 
balius. Balių rengė danai

kė 
vo 
dų 
ekskursantai. Baliuj buvo daug
musų žmonių. Po pietų vėl į- 
vyko lietuvių mitingas. Mitin-j 
gas buvo šauktas pasitarti biz
nio reikalais. Tvarką vedė M. 
Šileikis. Plačiai kalbėjo kun. 
Matulaitis ir F. Bradchulis. 
Kun. Matulaitis patiekė daug

Budavokit sau porčlli 
ar garažą

Ihuliivokit dabar, mitaupykit daug 
piniKil.
Galit užmokėti vIhuh pinigus arba 
mokėti po biskį kas mėnesį ma
žais išmokėjimais.
Mes taipgi budavoiame vasarna
mius ir darome visokius pertai- 
symua.

Star Construction Co.
Alsflankykit. telefonuokit arba 

raAykit mums.

2845 N. Crawford Avė.
PALISADE «030

Mes esam abelni kontraktorlai.

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

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

Adresas --.......................  —

Quality Construction Co. 
North Shore ofisas ir Yardai 

119 Chicago Avė.
EvanstOn 

Rogers Park R270 
Tel. Universitv 8950 arba

Sutaupykit Pusę
Krown taip pigiai kaip $4.50 už 

dantį
Tiltelių darbas taip, pigiai kaip 

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

Garantuotas be skausmo
Ištraukimas dantų $1

Duosime jums rašytą garantiją 
už kožną atliktą darbą 

Gas X-Ray

Kogen - System - 
Dentists

1105 Wcst Chicago Avė.
Kampas Milwaukee Avenue 

Antras aukštas
Tel. Monroe 4484

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

po pietų

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

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

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

1618 West 18-ta Gatvė

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

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
I zaminavimas atidengs hisų 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.
1016. Imkit elevatorių

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

Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po piety. I

Kambariai 1012, 1015,
CHICAGO

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

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

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero_____ 31.50
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 
paltas.

KAUNO ALBUMAS ...........     BOc
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVES RAŠTAI. Septyniuose tomuose ___________ I7JŪ0
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ________ ____________________  50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ..................   B5c
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetą*. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

VIENYBE
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.3514-16 Roosevelt Rd 

arti St. Louis Avė. 
CHICAGO, ILL.

GARSINKITĖS 
, NAUJIENOSE

LISTERINE TMSaAT

I— bart Fb—marai Co., Saja* Laah. U. S. A.
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AMERIKONAS APIE LIETUVOS ‘‘KONSTITUCIJĄ”

Lietuvos vyriausybė ir jos šalininkai Amerikoje sa
ko, kad neseniai paskelbtoji Smetonos “konstitucija” 
esanti padaryta pagal “amerikonišką” modelį. Visai ki
taip tečiaus apie tą dokumentą atsiliepia žmonės, kurie 
Amerikos konstituciją žino. Paduosime čionai ištrauką 
iš Chicagos “Tribūne” korespondento, p. John Steele, 
telegramos, atėjusios iš Kauno. Ji skamba taip:

“Augustinas Voldemaras, atkaklusis šio krašto
diktatoriukas (“the hard boiled little dietator of the 
country”), tikrino man, kad naujoji ‘konstitucija’, 
kurią jisai tik-ką paskelbė per savo Prezidentą 
Antaną Smetoną, esanti amerikoniško plano. Ame- 
rikoniškumo joje yra tiek, kad prezidentas bus 
renkamas tiesiog žmonių, o ne parlamento, kaip 
yra paprotys Europoje, kad jisai skirs savo minis- 
terių kabinetą ir bus nepašalinamas, iki pasibaigs 
jo terminas. Tai, galima sakyt, visa, kas ameriko
niško konstitucijoje.

“Yra joje kitų ruožų, kurie, be abejonės, labai 
patiktų kai kuriems Amerikos politikieriams, bet 
kurie Amerikos praktikoje dar nėra priimti. Vie
nas yra tas, kad prezidentas gali daryti kokius tik
tai nori įstatymus, kai seimas neposėdžiauja, o ant
ras yra tas, kad seimas laiko posėdžius ne dau
giaus, kaip per šešis mėnesius metuose. Be to, pre
zidentas gali kada tik nori paleisti seimą ir jisai 
gali jo nešaukti per šešis mėnesius.

“Kitas Lietuvos politikos požymis, kurio pa
galba butų galima padaryt Amerikos politikos da
lykus paprastesniais, yra sumanymas nustatyti 
rinkimų rezultatus, pirma negu jie įvyksta. Dikta-
torius Voldemaras man pasakė, kad jisai laikąs 
kiekvieną valdovą kvailu, kuris skelbia rinkimus, 
pirma negu jisai yra absoliučiai tikras, kuo jie pa
sibaigs.”
Taigi matome, kad amerikonas iš “amerikanskos” 

smetonininkų “konstitucijos” tik juokus krečia.

BOLŠEVIKIŠKI PLŪDIMAI NESILIAUJA

Prieš susirinksiant SLA. seimui Baltimorėje musų 
komunistų laikraščiai šmeižė ir koliojo tos organizaci
jos viršininkus tokiu įnirtimu, kad padoriems žmonėms 
šlykštu buvo tuos “spaudos” organus ir į ranką imti. 
Šmeižimai tęsėsi ir seimo laiku. Vienam “Laisvės’ nu
meryje (iš birželio 21 d.), pa v. buvo šitaip tituluojama 
seimas ir žymesnieji SLA. darbuotojai:

“Sandariečių šaikos niekšiška diktatūra Sus. Liet. 
Am. seime;

“Sandariečių ir smalavirių šaika užsisėdo ant Su
sivienijimo narių sprando, įsisteigė niekšišką diktatūrą;

“(Jie) trempia po kojų visokias taisykles ir atvirai 
grūmoja prievarta tiems, kurie priešingi jų nachališ- 
koms užmačioms;

“P. Gegužis, išdavikiškosios mainierių unijos Le- 
wiso mašinos pakalikas ir apmokamas agentas, užkorė 
ant seimo savo diktatūrą ir su delegatais elgiasi smeto
niškai”;

“Gegužis mussoliniškai pasakė”; “Gegužis, užkai
tęs kaip vėžys”; “biauri sandariečių-smalavirių konspi
racija prieš teisėtus delegatus”;

“Gegužio šaika”, “galutinai suniekšėję politikie
riai”, “dugnas nachališkumo” ir t. t.

Del šitų nežmoniškų “Laisvės” pliovonių, SLA. sei
me ketvirtadienį buvo kilusi tokia audra, kad bemaž 
nesuiro visas seimas. Daugelis betgi tuomet pamanė: ką 
čia paisyt, ką Bimba su savo klapčiukais pliauškia — 
paambrys ir nutils! Ir taip tas incidentas praėjo.

Tečiaus, nespėjo komunistiškų laikraščių “kores
pondentai” valandėlei aprimti, kaip jiems į pagalbą 
ateina kiti “literatai”. Taip, “Laisvės” šeštadienio lai
doje įdėta/“paties” L. P. (Leono Pruseikos) dvejeto 
špaltų rašinys, ir ve kokiais žemčiūgais jisai išmargin- 

* tas:
“....Ligi kokio apjakimo laipsnio priėjo keleivi

nių klika”; “smetonizmo srutos”; “jonvaikiškai 
nuduotas revoliucionuipas”;

Chicago Je — paltu:
Vlsisakymo kainai

Metams........................... . — $8.04
Pusei metų----------- . _ 4.00
Trims treneriams ........—— 2.50
Dviem minėsiant ____—_ 1.50
Vienam minėsiu! -____ - .75

Chicagoje per iineiiotojual
Viena kopija ——— ------8c
Savaitei_______________ ___ 18c
Minusiu!_____ ...______— 71c

Suvienytose Valstijose, m 
K paltai

Chicago-

Metams ■ . - ....- r.oo
Pusei metų.................... —- 8.50
Trims minesiams —____ - 1.75
Dviem minesiams —...—- 1.25
Vienam minėsiu! _____ - .76

Biotuvon ir kitur ulaisntaoss 
[Atpigintai!

Metama ■ T.~ - - >8.00
Pusei metų ____ ,, ...... . , 4.00
Trims minesiams - ■ ■ 2Jk)
Pinigus reikia siusti palto Monay 

Orderiu kartu m atsakymu.

“Sirvydas Baltimorės seime sėdi po dešinei 
Grigaičio ir sykiu su juo kepa naują konstituciją, 
kžip Smetona ir Voldemaras iškepė savąją”;

“Susivienijimas Chicagos ober-šmoko su gyva
te”;

“Bjauri, purvina koalicija, kurią palaiko tik 
tas milionas dolerių;

“Smetonlaižiai ir jų agentai”; “kerštu ir apja- 
kimu pritvinkusi mažumos (?) administracija”...
Tai šitokią kalbą vartoja, rašydami apie SLA. sei

mą ir žymesniuosius jo dalyvius vadai partijos, kuri 
darė planus po “bepartyvumo” ir “progresyvumo” prie
danga užkariauti Susivienijimą. Lengva įsivaizduoti, 
kuo jie butų pavertę SLA., jeigu jiems butų pavykę sa
vo tikslą pasiekti!

Kai kuriems žmonėms iki šiol dar vis rodydavosi, 
kad pas komunistus ne visi esą tokie laukiniai, kaip 
Bimba. Bet dabar matote, kad Pruseika yra subimbėjęs 
kuone aršiaus už patį Bimbą.

Laimė, kad tų murzinų riterių atakos tapo atmuš
tos Baltimorėje. SLA. viršininkai ir veikėjai dabar pa
sirūpins, kad Susivienijimui daugiaus nebūtų nė pavo
jaus iš jų pusės!

Rašo Julius Mickevičius

PASIKĖSINIMAS PRIEŠ UNIVERSITETO 
AUTONOMIJĄ

(Musų Kauno korespondento)

Kapitalizmas ir mokyklos. — 
Kaip fašistai nor perreformuo
ti Kauno Universitetą.—Uni
versiteto dabartinė vadovy
bė.—Galimos bjaurios pasė
kos. ‘

Kaunas, 1928 m. birželio 11 d.
Kapitalistinė tvarka liečia 

ne vieną tik ekonominę ir po- 
i litinę sritį—ji yra visur, o jei- 
i gu kur buržuazija dar nėra įsi
stiprinus, tai visomis išgalėmis 
stengiasi visas gyvenimo sritis 
savo įtakon pagrobti.

Vienas svarbiausių kultūrinio 
gyvenimo reikalų yra mokyklų 
sutvarkymas. O tas sutvarky
mas gali būti įvairus. Ne vien 
dėstomųjų dalykų atžvilgiu, bet 
ir įstojimo sąlygomis ir mokes
niais už mokslą.

Fašistų valdžia smurtu pa
grobusi krašto valdymą, jau 
pat pradžioje neva norėjo vi
siems muilinti akis, sakydama, 
kad ji pati nėra jokios parti
jos atstovavimas, kad ji kovo
sianti su partijomis ir visur ir 
visokiais budais naikins partiš
kumo dvasią. Pirmomis po 
perversmo dienomis fašistų 
laikraščiai iki nuobodumo kas
dien apie tai rašė.

Bet kur tau!... Kai tik fašis
tai visokiais budais naikindami 
savo politinius priešininkus, 
kiek sustiprėjo ir pasijuto, kad 
gali be krikdemų paramos ap
sieiti, tuojau pradėjo savy sto
viai seimyninkauti.

Labai gerai suprasdami, kad 
mokykla valstybės ateičiai tu
ri labai daug reikšmės ir kad 
savo dvasioje mokinių auklėji
mas yra be galo svarbus, fa
šistai, sustiprėję nukreipė akis 
j mokyklas. Pirmiausiai kliu
vo gimnazijoms. Dar 1927 m. 
vasarą buvo nutarta pakelti 
100% mokesnį už mokslą gim
nazijose ir universitete. Tas 
ir įvykdyta; žinoma, tam, kad 
mokyklos butų sunkiau priei
namos mažiau pasiturintiems 
valstiečiams ir darbininkams.

Bet’neapsiėjo be to ir mo
kslo židinys — Universitetas, 
šiuo laiku fašistų spaudoje bu
vo eilė straipsnių liečiančių 
Universiteto reikalus ir kriti
kuojančių Universiteto tvarką. 
Kad Kauno U-tas nėra tobulas, 
tai kiekvienam aišku. Kad jis 
reikia taisyti, gerinti —taipgi 
visiems suprantama. Bet fašis
tai tam Universiteto reforma
vimui parinko ir pritaikė savo
tiškus metodus, stiprinančius 
fašizmo įsigalėjimą aukštojoj 
mokykloj.

Iš tikrųjų! Tik pažiūrėkime 
fašistų užmanymus.

* Lietuvos Aidas” No. 104 iš 
š m. birželio 11 d. duoda ve
damąjį straipsnį “Universiteto 
reformų reikalingumas“ čia aiš
kiau negu kur kitur, išdėstyti

' NAUJIENOS, -Chicago, m. i* 
■ .. ..... -■ ' ..........

visi fašistų užmanymai Univer
sitetą paversti savo valios įran
kiu. Ir štai dėl ko. Minėtas 
straipsnis sako, kad Kauno Uni
versitetas turi per didelę auto
nomiją, kad ją reikėtų suma
žinti arba visai panaikinti. Da
bar esą pats Universitetas pa
sirenka sau dėsty toj us-prof eše
rius, o tas yra negerai. Esą bus 
žymiai geriau, jeigu profesorius 
skirs švietimo ministerija. Ta
da ir atlyginimas bus geresnis 
mokamas (suprantama, nes 
šviet. m-ja skirs tik fašistus 
profesorius, o juk “savuosius” 
sušelpti visuomet maloniau!).

Manau, kad kiekvienam su-1 
prantama, ko tokiomis “refor-J 
momis” norima pasiekti. No
rima, kad Universiteto profeso
riai butų fašistų klapčiukai ir 
tiesioginiu ar netiesioginiu bu-! 
du pirštų studentams fašizmą 
(kaip vienas, prof. Iz. Tamo
šaitis jau daro).

Prieš pusantros savaitės ėjo 
gandai, kad Universiteto rėkto-' 
rius bus ne renkamas, o ski-' 
riamas. šios paskalos buvo 
papuolę į laikraščius. Bet val
džia neva atšaukė šiuos gandus. 
Tačiau atšaukimu negalima ti
kėti, kaip ir bendrai negalima • 
tikėti nė vienu fašistų žodžiu, i 
Lietuvos fašistų jau tokia tak
tika: pirmiau paleidžia gandus , 
per spaudą, kad tas ir tas ma
noma darytį o paskiau žiuri, 
kaip visuomenė 'reaguoja. Ma
tydami, kad nėra pavojaus, 
staiga iš netyčių įvykdo, ką 
buvo ankščiau paskelbę. Taip 
buvo su referendumo pasaka, 
su naujos konstitucijos priėmi
mu, su Seimo rinkimais, taip 
gali būti ir su rektoriaus pas
kyrimu.

Del ko fašistai, užmiršę bet 
kokią gėdą ir dorą, taip kėsi
nasi į Universiteto autonomi
ją ir nori ją panaikinti? Ogi 
dėl to, kad dabartinių Kauno 
Universiteto profesorių daugu
ma yru kairieji arba prijaučian
ti kaliesiems, kai kurie krikde
mai, o fašistų valdžios ir šali
ninkų yra vos vienas kitas. 
Vadinasi, fašistai Universitete 
jokios bazes neturi, o tik sau 
neprielankių žmonių. Kas dary
ti? Na, ir sugalvojo, kad Uni
versitetui autonomija — “ža
linga”.

Profesorių nuotaikos ir nusi
statymų vaizdą parodo šią me
tų Universiteto vadovybės rin
kimai. Rektoriumi išrinktas 
prof. Jodelė, žmogus visą laiką 
aiškiai nepartyvus; prorekto
rium prof. V. Čepinskis, buvęs 
socialdemokratų • švietimo m i- 
nisteris, aiškus socialistas, ir 
sekretorium prof. Ur. Dovydai
tis, krikdemų lyderis ir, kleri
kalinio jaunimo vadas. Fašis
tam prijaučiančio nė vieno. Ei
na kalbos, kad kai kurie profe

soriai sąmoningai balsavę už 
Čepinskį, nors šis jau kartą bu
vo rektorium, ir greit antrą 
kartą rinktas nebeturėtų būti. 
Be to, prof. Čepinskis yra rim
čiausias mokslininkas gal būt iš 
visų savo srities specialistų. Ta- 
čiaus, kaip ten nebūtų, tegu 
mokslo įstaigoje politinių įsiti
kinimų visai nereikėtų žiūrėti, 
bet profesorių nuotaiką ir nu
sistatymus šie rinkimai šiaip ar 
taip rodo.

Antra, dėl ko norima atimt 
Universitetui autonomiją, yra 
laisvas visokių studentų orga

SLA. SEIMAS
Šis bei tas iš 35-to 

SLA. Seimo 

Delegatas pamišo

Baltimore, Md., birželio 21.— 
Inkerman kuopos delegatas 
J. Gilvickas gayo proto pami
šimą. Prisibijoma, kad iki Sei
mo užbaigai ir su daugiau de
legatų tas pats neatsitiktų. Sa
koma, kad minėtas delegatas 
atvažiavo į Seimą sveiku pro
tu, tečiaus Seimo posėdžiai j 
jo nervus tiek paveikė, kad jis 
turėjo apsirgti. Sakoma, kad 
minimas delegatas esąs bolševi
kiško nusistatymo; taip bent 
atrodo iš jo klajojimų,— sakė
si esąs geras žmogus, bepar- 
tyvis bolševikas. Atrodo, kad 
partijinis fanatizmas į jį yra 
giliai paveikęs. Gaila žmogaus, 
tikimasi, kad laikui einant jis 
pasveiks.

“Laisvės” purvai
Prieš pradedant VIII sesiją 

delegatai gavo “Laisvės” No. 
147, kame puolama prezidentas 
Gegužis ir kiti lojalaus nusi
statymo delegatai. Delegatuo
se didžiausias pasipiktinimas. 
Įnešama, kad išmesti lauk 
“Laisvės” rei>orterį J. Bimbą. 
Bolševikų delegatai klykia, šau
kia visokiais balsais prieš Bim
bos pašalinimą. Del šventos 
ramybės nebeleidžiama toliau 
to klausimo svarstyti—einama 
prie kitų klausimų.

Raportai

Įvairių komisijų raportai vi
si priimti didžiuma balsų. Taip
gi priimtas vienos kuopos įne
šimas, kad Seimas užgirtų Pil
domosios Tarybos akciją per
skyrime kuopų. Bolševikų de
legatai buvo tam labai priešin
gi, nurodinėjo, kad skaldimas 
kuopų esąs vienas iš blogiausių 
Pildomosios Tarybos elgesių. 
Kuopos įnešimas, kad užgirti 
Pildomosios Tarybos šiuo klau
simu nusistatymą perejo di
džiuma balsų.

Komisijų komisija

Prezidentas Gegužis paskyrė 
komisiją, kuri sekamam Seimui 
duotų visas pastovias komisi
jas. Į komisiją įėjo Mickevičius 
iš Chicagos, Dr. Vinikas iš 
New York ir Grinius iš Phila- 
delphijos. Prieš pabaigą Seimo 
komisija rekomenduos Seimui 
įvairių komisijų sąstatą.

Seimui užsibaigus
Birželio 22.— šis Seimas da

vė 'gana skaudų smūgį bolševi
kams, ypačiai baigianties Sei
mui išneštoji rezoliucija pilnai 
užginant Pildomosios Tarybos 
žygius ir sykiu aštriais žodžiais 
smerkiant bolševikų demogogi- 
ją. Tai buvo Seimo taškas; 
kurį bolševikai ryškiai prisi
mins laike sekamų dviejų me
tų. Pertat nebereikalo bolševi
kai kėlė didžiausį triukšmą 
prieš priėmimą šitos rezoliuci
jos, nes tai buvo kaipo ant- 
spauda jų kaktoj už praeitus 
nuopelnus SLA. “naudai”.

Kita rezoliucija irgi gana 
svarbi Lietuvos klausimu. Tai 
buvo savo rųšies antausis Lie
tuvos diktatoriams u.: patrem-

nizacijų veikimas. Kadangi vi
sos organizacijos veikia užda
rai, tai žvalgyba negauna ži
nių, kas ką dirba. Uždarinėję 
visas pažangiųjų ir kairiųjų or
ganizacijas, fašistai negali pa
kęsti, kad studentų socialistų 
organizacijos galėtų be jų ma
lonės gyvuoti.

Sunku pasakyti, kas gali bū
ti. Bet reikia laukti smarkes
nių konfliktų tarp vyriausybės 
ir Universiteto vadovybes, ir 
taip jau gausių studentų pro
testų.—Radix.

pimą konstitucinių teisių Lie
tuvos piliečių, ši rezoliucija 
buvo nemaloni lietuviškiems fa- 
šistuojantiems elementams. Bet 
kaip ten nebūtų, Seime fašis- 
tuojantieji elementai pasirodė 
džentelmonais. Rezoliuciją Lie
tuvos klausimu, kuri buvo pa
tiekta drg. P. Grigaičio, rezo
liucijų komisijos nario, nors 
Sirvydui, Klingai ir kitiems ne
patiko, tečiaus balsavo sykiu su 
visais kitais pažangaus nusista
tymo delegatais. Tas ryškiai į- 
rodo, kad p. Sirvydas ir kaip 
kurie kiti nėra nesukalbami 
svarbesniais klausimais. Pertat 
reikia pasakyti, kad lietuviuose 
gryno plauko fašistų kaip ir 
nėra.

Sekančiam Seimui vieta veik 
vienbalsiai nubalsuota Chicago. 
Bolševikai senai norėjo Chica
go, o rytiečius buvo šiaip taip 
galima įtikinti, kad Chicago nė
ra bolševikų tvirtovė. Neabejo
tina, kad chicagiečiai užsidėjo 
gana sunkoką sau naštą, ypa
čiai SLA. 6-tas apskritis turės 
sunkiai padirbėti, kad iki bu
siančiam Seimui parodžius ką 
Chicaga gali. Drg. J. Stungis 
turės imtis už stropaus darbo, 
nes jam esant SLA. 6-to aps
kričio pirmininku yra proga 
savo veikimą tinkamai išplėsti 
naudai organizacijos. Neabejo
tina, kad bolševikai irgi ne- 
snaus, tečiaus musų veikimui 
yra daugiau progų turėti tin
kamą pasisekimą, negu bolše
vikams. Illinois, Indiana, Wis- 
consin ir Michigan yra davę ry
tiečiams draugiškų pasižadėji
mų, kad sekamame seime duos 
nemažiaus kaip 160 lojalių de
legatų. Pasitikėtina, kad duo
tos pažados bus pilnai ištesė
tos.

Užbaigus Seimui sesiją 7:30 
vakare, delegatai draugiškai 
atsisveikindami kiekvienas sau 
pradėjo ruoštis namų link. Mū
siškių delegatų ūpas gana ge
ras ,nes poziciją tinkamai at
laikė. žinoma, bolševikų dele
gatai gryžo j savo kolonijas 
kaip ir musę perkandę, nes jie 
nieko daugiau nelaimėjo, apart 
kelionės išlaidų. Apie naudin
gus nuveiktus darbus šiame 
Seime buvo pirmiau rašyta — 
skaitytojams yra jau žinoma.

Neskaudės ir nenie- 
žes Kojos!

TygAGlSKAS puuderia prašalina ko
jų skausmus greitai. Puikus iš

gydymui minkštų komų ir sutrini- 
mų. Prašalina nuovargi, skausmą ir 
niežiejimą beveik iš sykio. Prašali
na atsidavimą. Ir padaro kojas vė
siomis ir maloniomis, Ikad jus no
rit šokinėti ir šūkauti iš džiaugsmo! 
Parker’s Foot Care šiandie jūsų 
vaūtinšj.
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V. Korolenko

ŽIBURĖLIAI
Seniai, vieną tamsų rudens 

vakarą, man kažkaip atsitiko 
irstytis niauria Sibiro upe. Stai
ga upės vingyje, priešakyj, 
niūksiančios pakalnėse žiburė
liai žybtelėjo.

žybtelėjo šviesiai, aiškiai, vi
sai arti.

Na, ačiū Dievui,— tariau su 
džiaugsmu,— sodžius, nakvynė 
arti.

Irėjas sibirietis atsigręžė, pa
žvelgė per petį į žiburį ir vėl 
apatingai stvėrėsi už irklų.

—Atokiai!
Nepatikėjau, žiburėlis tebe- 

žybėjo, slinkdamas pirmyn iš 
neaiškios tamsybės. Bet y re j o 
tiesa pasakyta: iš tikrųjų butą 
toli.

Tų nakties žiburių savumas 
—artintis įveikiant tamsybę ir 
švytėti, ir žadėti, ir vilioti savo 
artumu. Rodos, tuoj tuoj, dar 
du tris kartus pastirsi, ir ke
lionė pabaigta... O tuo tarpu— 
toli.

Ir ilgai mes dar plaukėm pa
niurusia ir tamsia kaip rašalas 
upe. Terpokšniai ir uolos iš
plaukdavo, prisiartindavo ir 
nuplaukdavo, pasilikdami užpa
kaly ir nykdami, rodės, bega
linėje tolybėje; bet žiburėlis 
vis žybsėjo priešakyj, kaityda
mas spalvas ir viliodamas —vi
są laiką tiek pat arti ir tiek 
pat toli.

Dažnai dabar atsimenu ir tą 
tamsiąją upę uolotų kalnų še
šėlyje ir gyvąjį žiburėlį. Daug 
žiburių ir pirmiau ir vėliau ne 
vieną mane masino savo artu
mu. Bet— gyvenimas tebeslen- 
ka tais pačiais tamsiais kran
tais, o žiburėliai tebėr toli. Ir 
vėl tenka stvertis už irklų.

Bet vis dėlto... vis dėlto prie
šaky yra žiburių...

Išvertė Ch. Lemchėnas.

Rugštumai Viduriuose
• “Phillips Milk of Magnesia” 

Geriau negu Soda

Vietoje sodos nuo dabar pra- 
dėkit vartoti po biskį “Phillips 
Milk of Magnesia” su vantįeniu 
bile kada nuo nevirškinimo arba 
rugštumų, acid, gasų viduriose 
ir palengvinimas ateis tuojau.

Per penkiasdešimtį metų tik
ras “Phillips Milk of Magnesia” 
yra užrašomas gydytojų, nes jis 
prašalina tris sykius daugiau 
acid iš skilvio kaijx) saturated 
solution of bicarbonate of soda 
ir palieka skilvį liuosą nuo viso
kių gasų. Jis neutralizuoja gai
žumo rūgimą viduriose ir praša
lina visokius rugštumus iš vidu
rių labai lengvai. Be to dar, jis 
daug malonesnis vartoti negu 
soda. Būtinai reikalaukit “Phil
lips”. Dvidešimtis penki ir pen
kiasdešimtis centų buteliukas, 
bile kokioje aptiekoje. “Milk of 
Magnesia” yra U. S. Užregis
truota Trade Mark per The 
Charles H. Phillips Chemical Co. 
ir jo pirmtakuno Charles H. 
Phillips nuo 1875.

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

ŪF-——-G
GYVENIMAS

i Mineainis žurnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO

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

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

Naujienų Piknikas
Na, tai jau ir po pikniko. 

Keliomis dienomis pirm pikni
ko teko pastebėti “lietas” klau
simui ar lys pikniko dienoj, 
ar ne? Wcll, tas, kuris sakė, 
kad ’nelys — pralaimėjo. Li
jo, ir dar kaip lijo! O lietus 
piknikui, tai kaip vanduo ug
niai.

Kas dar aršiau — prieš pie
tus, taip apie 11-12 valandų, 
kuomet černausko darže buvo 
gražu, chicagiečius jau išgąs
dino lietus. Paskui, apie 4 vai. 
kad ims vėl pilti, kad ims per
kūnas spardytis, tai ir černau
sko daržų pasiekė. Ir štai dėl 
lietaus, veikiausia, žmonių 

“Naujienų” piknikan privažia
vo ne tiek, kiek galima buvo 
jų tikėtis privažiuosiant gied
rių dienų. Visgi susirinko dau
giau 2,*000 ypatų. Autų buvo 
gal netoli 1,000.

Bet vis tas lietus kaltas, štai 
pikniko rengimo komisija tu
rėjo surašiusi ilgiausi žaismių 
ir kontestų programa. Jau 2y- 
montas ir virves atsinešė, ir 
vietų apvedė jomis, ir jau pra
sidės žaismės... Tik paplyto lie
tus, paplyto, paplyto, kaip kad, 
anot tos dainos, litai. Suvijo 
publikų vidun ir į autus.

Ale užteks garbinus lietų. 
Reikia pažvelgti i malonesnę 
puse, štai muzika. P-nas Bud- 
rikas pavedė piknikui naujau
sios mados muzikali, instru
mentų. Tas, brač, instrumen
tas nuo 10 valandos ryto ėmė 
rėžti šokių meliodijas. Ale 
kaip? čielų orkestrų atstoda
mas. Vėliau atvažiavo p. Gru
šo orkestras — lietuviams ži
nomas, grojęs lietuviams jų 
priprastus šokius. Gi tarpais, 
t. y. laiku kada p. Grušo or
kestras ilsėjosi, jį pavadavo 
vėl muzika, kuria suteikė p. 
Budrikas. Taigi, kas norėjo 
šokti ir turėjo lengvas kojas, 
tai galėjo šokti be pertraukos 
nuo pat ryto iki vakarui, kaip 
andai Coliseum trobesy.

Vakarui atėjus teko ir “var- 
ge’io”. Buvo “fonių”, buvo ir 
gaila. Dalykas toks, kad lietus 
išmirkė daržo molį. Reikia au
tus išvežti, kai kurių ratai su
kosi, o patys nė iš vietos. Te
ko juos ir stumti ir traukti, 
teko ir batus ne vienam rali- 
dona “vuksa” nušveisti.

“Padaužų respublika” gal 
būt pasižymėjo aiškiausia. Fak- 
tinai ji buvo panaši į dabar
tinę Sovietų Rusiją, kuri val
do ne vienų kokių tautų. “Nau
jienų” piknike “Padaužų res
publika” priskaitė bent trijų 
tautų piliečius — lietuvius, ru
sus ir ukrainiečius. Jie turė
jo net savo orkestrų, ir gera 
orkestrų.

Priscina paminėti vienas ne
malonus įvykis. Skambinant 
torielkų, žmogus užrištomis 
akimis užgavo netyčiomis ge
ro naujieniečio, nuolatinio 
“Naujienų” skaitytojo ir rė
mėjo mergaitę, p-lę Marijų La- 
ranch. Pikniko rengimo komi
sija atlygino tėvams už skriau-

prankimm
SuMtvienijimaM Draugijų ir Kliuhų 

Bridgeporte laikys mėnesinį susirin
kimą antradienyj, birželio 26 dieną, 
Šių metų, 8 vai. vakare, Chicagos 
Lietuvių Auditorium svet., 3133 So. 
Halsted St..

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

P. K., nut. rašt.

KENSINGTON.

Lietuvių Bendrovė rengia draugiš
ką išvažiavimą j Thornton miškus, 
Sekmadieny], 1 dieną Liepos (July), 
10 vai. iš ryto, trokai nuo krautu
vės 315 Kensington Avė. nuveš j 
vietą

Publika malonėkit laiku susirinkti, 
kad neįvyktų betvarkė.

PASARGA važiuojantiems auto
mobiliais, važiuokit nuo Thornton 
Hammond keliu ir tėmykit užrašus 
kur pasisukti.

Su zuodone, 
DIREKCIJA. 

dų. Vienok dar kartų reiškia 
užuojautos ir apgailestavimo 

dėl to įvykio.
Publika skirtis pradėjo apie 

7 vai. vakaro. Vienok dauge
lis užsiliko iki 10 valandos, o 
kai kurie ir iki vėlesnio lai
ko.

Ačiū publikai už skaitlingų 
atsilankymų kaip tokių nejau
kią dienų. Su buvusiais šiame 
piknike svečiais ir su tais, ku
rie dėl prasto oro negalėjo 
atvažiuoti šin piknikan, tiki
masi pasimatyti busimame 
“Naujienų” piknike 26 dienų 
rug|)iučio, Stic-kney Grove, 

Lyons, 111.
Naujienietis.

Pašautas lietuvis
Pašautas Jonas Tamasunas, 

38 m., gyv. 835 W. 34th st. 
Pašautas į kairės kojos ke
lią. Jis mėgino įeiti j Domini- 
ko Pakaičio namus, kurie ran
dasi adresu 1701 Canalport 
avė.

Dar viena nelaimė
35-toje gatvėje (ties namais 

1122 W. 35th St.) susikūlė 
du autu. Sužeisti: John Panas, 
5521 Shields Avė. — k airėj i 
ranka; Joe Leųurnce, 3228 Lo- 
we Avė. — galva; Edvvard 
Fietz, 4433 Wentworth Avė. — 
įlaužti šonkauliai. Sužeistieji 
nugabenti St. Paul’s ligoninėn.

Paieškojimas
Paieškai! Alenos Krištopaity- 

tės (po vyru Rumšienės). Pa
eina iš Gruzdžių miestelio. At
sikreipia su svarbiu reikalu 
jos pusseserė (iš Lietuvos mo
kytoja) Valė Plekavičiutė. Ji 
pati arba kiti, tina utys- jįos 
antrršą, malonėkite tuojau! 
man prisiųsti adresų:

R. Shniukas,
4208 So. Washtenaw Av., 

Chicago, Illinois

A 4" A
PETRAS Š1AULYS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 25 dieną, 9:45 valandą 
ryto, 1928 m., sulaukęs 37 me
tų amžiaus, gimęs Šiaulių ap
skričio, Tryškių parapijos, Su
kančių kaimo. Amerikoj išgy
veno 12 metų. Paliko didelia
me nubudime tėvą Kazimierą, 
brolį Leoną, pusseserę Zofiją 
Skirkienę, brolienę Oną, švo- 
gerj Kazimierą Skirką, o Lie
tuvoj motiną Oną, seserį Oną 
ir brolį Kazimierą. Kūnas pa
šarvotas, randasi 1343 S. 49 
Avė., Cicero, III.

Laidotuves įvyks ketverge, 
birželio 28 dieną, 2 vai. po pie
tį) iš namų bus nulydėtas j 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Petro šiaulio gi
mines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai, kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir Nuteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvas, Brolis, Pusseserė, 
ir švogeris.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Te!. Yarda 
1741.

A + A

MOTIEJUS PARSKAUDAS•
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 23 dieną 12:05 valandą 
po pietų, 1928 m., sulaukęs 50 
metų amžiaus, gimęs Tauragės 
apskričio, Kaltinėnų miestelio. 
Paliko dideliame nubudime se
serį J ievą Juozaitienę, švogerį 
Domininką Juozaitį ir gimines. 
Kūnas pašarvotas, randasi Eu- 
deikio koplyčioj, 3201 S. Au- 
burn Avė.

Laidotuves įvyks seredoj, 
birželio 27 dieną, 8 vai. ryto 
iš Eudeikio koplyčios, į Dievo 
Apveizdos parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Motiejaus Pers- 
kaudo giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Sesuo, švogeris ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gru- 
borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

Supjaustytas
Al. Yankus, 1707 Union avė., 

sužeistas. Galva subadyta pei
liu. Tai atsitiko trobesy 730 
W. 19th placc. Susiginčijo su 
Eddie Balfour, gyv. 1247 San- 
ganion street. Pastarasis areš
tuotas. Perskrosta taipgi kai- 
rėji ranka Čaliui Jociui, 18 m., 
gyv. 1802 So. Halsted street. 
Prietikio vieta 19-toj gatvėj, 
tarp Halsted st. ir Union avė. 
Perskrodė ranką luddic’ Bal- 
four. • Jocius nugabentas į 
Peoples Hospital.

Vaikas nusilaužė ranką
Albertas Giraitis, 12 metų, 

gyv. 3432 So. Halsted street, 
supėsi supyktoje. Išvirto. Per
laužė dešinę rankų.

AGOTA KUMETIElNR
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 24 dieną, 1? vai. dieną, 
1928 m., sulaukus 41 metų am
žiaus, gimus Suvalkų apskri
čio, Vištyčio parapijos, Paviš
taičių kaimo. Išgyveno Ameri
koj 18 metų. Paliko dideliame 
nubudimo vyrą Joną 3 dukte
ris: Petronėlę, Eleną ir Marga- 
retą, 3 brolius, 2 seseris ir gi
mines. Kūnas pašarvotas, 
randasi 9217 Dobson Avė.

Laidotuvės įvyks utarninkc, 
birželio 26 dieną, 8 vai. ryto iš 
namų į šv. Petro ir Povilo pa
rapijos bažnyčią, West PulI- 
man, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už vėlionės sie
lą, o iš ten bus nulydėta j Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Agotos Kumetie- 
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiau 
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Vaikai, Broliai, 
Seserys ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

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 nuliudime moterį Petro
nėlę, 2 sūnų: Kazimierą 18 me
tų, Stanislovą 8 metų, dėdę I^e- 
oną Petrauską, o Lietuvoj 2 
broliu. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 364 Kensington Avė.

Laidotuvės jvyks ketverge, 
birželio 12 K dienų, K val.^ryto iA 
namų j Visų Šventų parapijos 
bažnyčių, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
la, o iš ten bus nulydėtas j Šv. 
Kazijniero kapines.

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

Nubudę liekame,
Moteris, Hunai ir Giminės.

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

AGOTA KKAUČIUNIUTfi
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 22 dieną, 11:30 valan
dą vakare, 1928 m., sulaukus 
21 metų amžiaus, gimus Lukšių 
parapijos, Šakių apskr., Kerų 
kaime. Paliko dideliame nu
liudime tėvus, Antaniną ir Juo
zapą — dvi sesutes, Oną ir 
Petronėlę ir gimines. Kūnas 
Sašarvotas, randasi 1842 Wa- 

ansiu Avė.
laidotuves įvyks utarninke, 

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

Visi A. A. Agotos Kraučiu- 
naites 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
borius Lachavicz, Telefonas 
Roosevelt 2515.

Išgabentas psichiatri- 
nėn ligoninėn

Antanas Griciunas, 3126 So. 
Lo\ve avė., 67 metų, ėmė kli- 
joti. Išgabentas psichiatrinei) 

ligoninėn.

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

MARIJONA 
VAIČIKAUSKIENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 25 dieną, 6 valandą va
kare, 1928 m., sulaukus 33 me
tų amžiaus, gimus Pakarčemio 
kaimo, Kaltinėnų parapijos, 
Tauragės apskr. Amerikoj iš
gyveno 20 metų. Paliko dide
liame nubudime vyrą Antaną, 
2 dukteris: Marijoną ir Stanis
lava, sūnų Antaną, 2 seseris: 
Zofiją Miknaitę ir Stanislavą 
Klapatauskienę, o Lietuvoj mo
tiną Rozaliją, 2 broliu: Joną ir 
Rapolą, seserį Konstanciją. 
Kūnas pašarvotas, randasi 4634 
S. Wallace St.

Laidotuvės įvyks (bus pra
nešta vėliau).

Visi A. A. Marijonos Vaiči
kauskienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Vaikai ir Seserys.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Mclnerncy, Tel. Yards 
0703.

FRANCIŠKUS 
ANTANAVIČIA

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 23 dieną, 4:30 valandą 
vakare, 1928 m., sulaukęs apie 
52 metų amžiaus, gimęs Lietu
voje, Kauno rėdybos, Tauragės 
apskričio, Kvėdarnos parapijos, 
Pajurelių kaimo. Paliko dide
liame nubudime dvi dukteris 
ir žentus: Juzefą ir Antaną 
šatkus, Kazimierą ir Juozapą 
Juozaičius, broli Petrą ir bro
lienę Agniešką Antanavičius 
Amerikoje, Lietuvoje paliko 
moterį Antaniną, sūnų Joną ir 
dvi dukteris: Marijoną Kaz
lauskienę ir Stanislavą. Kūnas 
pašarvotas, randasi 3520 South 
Lowe Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge 
birželio 28 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Franciškaus Anta
navičiaus giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Dukterys, Sūnūs, 
žentai, Brolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

PETRAS KASPARAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 23 dieną, 1:45 valandą 
po pietų, 1928 m., sulaukęs 38 
motų amžiaus, gimęs Varnaičių 
kaime, Batakių parapijos, Tau
ragės apskričio. Paliko dide
liame nuliudime moterį Uršulę, 
sūnūs, Petrą 12 metų, Edvardą 
6 metų, brolį Joną, 3 pussese
res ir pusbrolį Valutį, o Lietu
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, l:<\0 vai. po 
pietų iš namų į Zionų Lietuvių 
Liuteronų bažnyčią, 22 St. ir 
Irving Avė. iš ten bus nulydė
tas į Concordia kapines.

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

Nuliūdę liekame,
Moterių Vaikai, 
Brolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Radžius, Tel. Canal 
6174.

Graboriai

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balzamuotojaa

2314 W. 23rd PI.
Chicago, UI.

«
K ■' J Patarnauja Laidotuvė

se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu 
busite užganėdinti.
Rousevelt 251b-J,bl6

Nugabentas ligoninėn
Albertas Vosicky, 3634 W. 

64 St., ties California ir 52-ra 
gatve ėjo per gatvę. Užgavo au
tas.

______Graboriai______
Phone Boulevard 4139 

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

3307 Aubum Avė.
CHICAGO, ILL.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ -

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

el, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
stės. i ,

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St 
Tel. Victory 4088

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

J. F. Eudeikis Komp 
I’AGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Ilermitage Avė, 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė- Tel. Blvd. 3201

Lietuves Akušerės

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės

Phone Victory 1115 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligo
se prieš gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką pa t a r i- 
mas, dar, ir ki
tokiuose reika- 
luoHe moterims 
ir merginoms, 

kreipkitės, o ra* 
šito pagelbą. 
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Phone Victory' 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Viršui Universal 
State Bank

Moterys Ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 

iki 8 vakaro. Ki
tu laiku pagal su
tarti.

_____ Akių Gydytojai
Jei abejoji apie savo ateis, 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 

—_—    ... m
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

Lietuvis Akių Specialistas

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

Nedalioj nuo 10 iki 1

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa

si naujo) vietoj
DR. VAITUSH, O

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTĄ
Palengvins akių {tempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Lietuviai daktarai

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 216! 

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

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

DR. M. t; strikol
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 • 

Res., 6641 South Albany Avenue 
Tek Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

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

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

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

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Res. 2859 S. leavitt St., Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicaro. 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 0597
Ui t. r a. vi o lot. i nl fiviesa ir diathermlu

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptiekoa 

CHICAGO, ILL.

Telephone Kemtock 0066

DR. B. J. ROOTH
LIETUVIS DENTISTAS 

X-Ray Laboratorija 
7054 S. Western Avė.

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

CHICAGO

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

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

Ofiso Tek Victory 7188
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 So. Loomis Street 

Kampas 18th St. •
Vak 2—4 po plet ir 7—9 vai. vakare 

Telefonas Canal 1912 
Reaidence Tel. Fairfax 6858

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

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

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

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 8102 S. Halsted St., Chicago 

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

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectai 

Dr. J. W. Beaudette 
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 ild 10 
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:30 v. po pietų 

TELEFONAS CANAL D464

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai egzaminacija. Be skausmo 
ištraukimas

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

TeL Cicero 49

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 2! 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

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

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

n: io 6 iki 7:30 vai. vakare 
Tek Dieną: Canal 8110

Naktį So. Shore 2238, Blvd. 6488

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Ave^ 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Advokatai

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
8241 South Halsted St 

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

• Pėtnyčios

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 West Adams St. Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

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

Namu 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 Pėtnyčloj nuo 9 iki 6 

Nedėlioj nuo 11 rvto iki 1 v. p. p.

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St
Tek Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidumfiestyj: 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sts.
Ofiso Tek Central 2978 

Namų Tek: Hyde Pa A 8395

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

8323 South Halsted St.
Tel. Bonlevard 1310

Vai.: Nuo 6 iki 8 \“1. kiekvienų 
vakarą, išskyrus ketvergą 

Nedšbomja nuo 9 iki 12 ryto

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

LIETUVYS ADVOKATAS 
110 N. Dearhorn St.

Koom 310 
Nary* advokatu finuos 
Elliott, Gaudąs A Teppsr .
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Financial 
Fina n sai-Paskolos

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

k-

Tarp Chicagos 
Lietuvių

iMarųuette Park
Padarė hold up lietuvių 

užeigoje

vakarą, taip 12:30 
užeigoj, kuri va- 
Joes Caffe (6810 
Avė.) buvo pats

šeštadienio 
vai., lietuvių 
dinasi Little 
So. VVestern
užeigos savininkas p. Dugačan- 
skis. jo pagelbininkas ir 7—8 
žmonės svečių.

Vžeigon įeina du jaunu vy
ru. Įėję prašo cigarėtų. Savi
ninkas pareiškia cigarėtų netu
rįs. Tuo laiku jis nusigręžia.

Kaip pasisuko atgal, tai tie
siai į revolverių,' vamzdžius, 
Banditai paliepė buvusiems už
eigoj iškelti rankas.

Kas teko daryti? Del keleto 
ar keleto 
rizikuoti, 
simoka.

Sustatė
jus ir svečius eilėn. Apkraustė 
visus. Atėmė iš paties p. Du- 
gačanskio apie $70, o iš sve
čių dar apie $130 ir, nė dėkų, 
nė sudiev netarę nėrė per du
ris.

Apsidirbo banditai 
greitai: į porą minučių 
“darbas” buvo užbaigtas. 

t Du užsimušė.
Sekmadienio pavakary 

VVestern Avė. ir Marųuette 
kryžkelib susikūlė autai,
žeista važiavusieji. Dvi ypatos 
užmuštos. Rep.

desetkų dolerių juk 
gal gyvastimi neap-

ir užeigos prižiūrėto-

labai
visas

ant
Rd.
Su-

Išvažiavimas
Sekmadienyje, birželio 24 d., 

Justice parke, kurį nomuoja p. 
Survillas su partneriu, įvyko 
Brighton parko republikonų 
kliubo (Deneeno grupės) pik
nikas. Diena, kaip žinoma, bu
vo nejauki. Lietus sulaikė pub
liką nuo važiavimo į piknikus. 
Ir vienok žmonių šin piknikan 
suvažiavo apsčiai. Dalyviai pra
leido laiką smagiai. Muzika 
buvo gera. Visi atsišoko iki 
sočiai. Piknike buvo ir įžy
mių politikierių. Kep.

Sužeidė autas
sužeidė Lewis’ą Pepp- 
So. Artesian Avė. Au- 
operavo Joseph Nilius, 
Peppin’ą, kai jis ėjo 

Autas 
in, 7340 
tas kurį 
užgavo
per Westem Avė. ties 39-ta 
gatve.

Nukentėjo
Roman Kazlauski, 42 metų, 

gyv. 4629 So. Paulina St., ėjo 
truputį išsigėręs. Ant kampo 
46-tos gatvei ir Paulina jis par
virto, gerokai susižeidė kaktą.

Patiko nelaimė
Edw. Wilkas, 5434 S. Wood 

St., 12 metų bernaitis, sėdėjo 
ant vandens pumpos^prie kam
po Ashland Avė. ir Garfield 
Blvd. Važiavo pro šalį autas. 
Užgavo vaiką. Pastarasis ligo
ninėje.

fcLASSIFlED APS
Miscellaneous

LIETUVIŲ ATYDA1.
Pavasariui ir vasarai ba dykit cream- 
earth soil ant savo žolės ir kvietkų. 
$6 jardui arba $1.75 bušeliui. Taip
gi krūmeliai. Reikalaukit veltui kny
gutės: kaip užlaikyti daržą.
OTTO WITTBOLD NUKSERY
6755 Lolita Ava. Pallsade 5220-2172

ATYDZ 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

Miscellaneous 
įvairus

GEROS, riebios juodžemės galite 
pirkti pigiai, dėl savo daržo, pievos 
ir t. t. $7 už lodą taipgi “filings”. 
šaukit Nesvcastle £818.

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

GEORGE BROTTS
8500 So. Union Avė.

Phone Boulevard 3787

orde- 
vežu.

Business Service
Biznio Patarnavimas

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- 
tom malevą, popierą, stiklus ir t. t 

3149 So. Halsted St 
Phone Victory 7261 

J. 8. RAMANČIONIS. Sav.

Cementinis Darbas
Visokios rųšies. 

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

Pamatai, cemen- 
narnų pakėlimas, 
garažai ir visokis 

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

MR. A. CLOVE
920 N. Mozart St.

Brunsvvick 7354

10% PIGIAU UŽ VISA DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

tai taisome stogus visokios rųšies, 
bite kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Kedzie 6111.

SKOLŲ IšKOLEKTAVIMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL CLAIMS 
SERVICE BUREAU

Room 301 
163 W. Washington 

Main 4020

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

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

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

3408 S.-» Michigan Avo.
Victory 4126

NIEKO nejmokėti, 5 metams iš
mokėjimui. Mūriniai ir mediniai 
bungalow, vasarnamiai, garažai, pri- 
budavojimai, viškai, porčiai, pakėli
mas namų, cementiniai pamatai, ša- 
lytakiai, st<^rų dengėjai, malevotojai, 
Stanton Construction Co., 6347 So. 
VVestern av.: Hemock 2636, or 3528 
Lincon av.: Buckingham 7618 or 134 
N. loiSalle: Randolph 1187.

ACORN BOILED REPA1R CO.
Taisymas boilerių ir karšto van

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

4435 S. Union Avė.
Yards 3883.

MALEVOJIMAS, popieravimas, 
calcimaiidng — iš vidaus ir vir
šaus — darbas garantuotas. Geriau
sias darbas mieste ir pigiau, šaukit 
Mohavvk 0496.
NIEKO NEREIK ĮMOKĖTI — 24 

MNESIAI IŠMOKĖJIMUI
Suvedam plumbingą ir namų ap

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

& HEATING CO. 
2701 Fletcher St., 
Independence 2905

Financial
Finansai-Paskolos

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi Į 24 

valandai.
Muių išlygos bus jumi naudingos. 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,
8835 So. Halsted SL

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES darome 2 morgičius ant 

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

WINTON AND NARTEN 
6829 S. Halsted St.

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

Telephone Victory 0662 
Daro paskolas ant

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

vakaru

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

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

PASKOLINSIM nuo $5t iki $800 
už 2 Vi nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Paskolas suteikiam Į 24 vai. 
Be jokio komilino.

S. OSGOOD, 
2281 Weat Division St. "upstalrs” 

Tel. Armitage 1199

Paskolos suteikiama 
į vieną dieną

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

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. Loavitt SL 

Phone Canal 1678

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $800, imame legali nuoiim- 
tj. Pinigus gausite i 12 valandų, 
tndustrial Loan Service

1726 W. Chicago Ave0 
Kampas Hermiunre Ava.

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

CENTRAL FINANCE CO. 
Room 514, 

City State Bank Building 
128-180 N. Wells St

BE KOMISO
Mažos Paskolos 

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

1647 W. 47 St.

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

F. J. STEWART
Vincennes 0816 

arba šaukite 
8234 Rhodes Avė.

Personai

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, _ Co 

errighta. Rašyk šiandie, 
reikalais kreipkitės prie manta 
pilnu ulsitikėjimu. Teisingai 
Greitai patarnavimai.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

2880 W. Chicago Avė.
Dept 7 

Chicago, Dl.

Copy- 
Patentų 

•u 
ir

PAIEŠKAU savo vyro John Kisie
liaus. Prasišalino nuo manęs va
sario 27 d., 1928 m. Jeigu į savaitę 
laiko sugrįžši, dovanosiu. Jeigu 
nori grįžti apsirūpink su namu 
neareštuosiu ir gražiai atsiskirti 
lėsime.

LUCY KISIELIUS, 
4320 S. Mozart St., Chicago,

ne- 
aš 

ga-

III.

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 
algą. Jus mokinsitės 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.

REIKIA antrarankio piekoriaus, 
darbas dienomis. 2424 W. 69 St.

WANTED 25 giria — 16 yrs old 
for summer vacation. Mušt 
school certificates. Michigan 
Supply Co., 347 N. Sheldon St.

have 
M'ill

REIKIA 25 merginų ,16 metų ar 
senesnių, darbas laike vakacijų. Tu
ri turėti mokyklos certifikatą. Mi- 
chigan Mill Supply Co., 347 North 
Sheldon St.

REIKIA patyrusių moterų indų 
plovėjų, 4169 So. Halsted St.

Musical Instrumento
_______ Muzilroa Instrumentai_______

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

6621 S. Richoond SL 
2nd floor

TURI būt tuojaus parduotas gro- 
jiklis pianas už $65, su roleliais. Jei 
norite, išmokėjimais. 6612 South 
Halsted St.

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

Atsišauki!,
6136 
Tel. 

ir musų

S. Halsted St., 
Normai 9431, 

atstovas atsilankys 
pas jus.

Furnished Rooms
RENDAI kambarys su visais pa

rankamais, pigiai, 2 lubos, 836 W. 
33rd St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

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

SCHWARTZ BROS. STORAGE 
640 E. 61st Htreet

BISKĮ VARTOTI 
puikus mohiiir seklyčios setas 
Frloze seklyčios setas .............. —
Gražus vvalnut miegruimio setas 4 Arnotu vvaiuut miegruimio

$360
$400
$260
$500

bvvuo .... —  ----------- ......--------- - ------------------- - ą
$550 Puikus waluut valgomo kambario

$63.50 
$87.50 
$55.50

Bflttm _____ L___ _ _______________  $88.50
$650 Puikus waluut valgomo kambario

■etas ...............     $44.50
$160 Gražus vairius valgomo kamba-

barlo setas _______—.______________ $58.50
$76. 0x12 VVilton kaurai .......... $22.50
$125. 0x12 stori VVHlon kaurai____ $34.50
$26. 5 Arnotų pusryčiams setas_____$8.60

Available Fireproof Storage 
7728-32 Stony Island Avė 

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

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

4 KAMBARIAMS, $395 
Nepaprastai aukštos rųšies rakan
dai, 3 šmotų parloro setas, mahoga- 
ny rašymui stalas, liampos, stalas, 
vvalnut valgomo kambario setas, 
veidrodis, 3 šmotų vvalnut miegrui
mio setas, coil springsai ir matra
cas, du priegalviai, 6 šmotų pusry
čiams setas. Atdara dieną ir vaka
rais. Dunn’s, 6714 Cottage Grove.

IS SANDELIO IŠPARDAVIMAS NAUJU 
IR SENŲ RAKANDŲ

$30.000 vertflB naujų rakandų Ir kaurų 
turi būt iApardunta labai pigiai

4 kambarių, verti $1000 ___________
4 kambarių, verti $2000 ....... .... ...... ...
$2000 Mohair Frieze seklyčios setas ....
$450 Frleze seklyčios setas ............... ..
$160 rteAutinis valgomo kamb. setas
$186 5 Arnotų walnut miegruimio setas 
Coxwell krėslai, kaurai visokios rųAies.

5 Arnotų pusryčiams setas ..... ............
Klauskit Mr. Parmei 
COLLIN8 STORAGE 

5114 Madlson St.
Atdara vakarais iki 0, nedalioj iki

$200
$476

$SK
$146

$65 
$88
$10

6

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 ir tt. 
5553 Maryland. Plazza 6779.

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

5580 Drexel Avė., Ist 
Plaza 6913

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

Sewing Machines
Siuvamos Mažiuos

1000 SIUVAMŲ MAŠINŲ ATIDUO
DAMA JŪSŲ PASIŪLYTA KAINA 

Singer. White ir visokių išdirbis- 
čių elektrinių ir kojomis sukamų 
siuvimui mašinų, praktiškai jūsų 
kaina, šios yra išmainytos i žino- 
msa NEW HOME ELECTRIC siuvi
mui mašinas. ' New Home dirbtuvės 
skyriai: 4463 Broadway, 6621 So. 
Halsted St., 4714 Irving Park Blvd. 
ir 654 Washington St, Gary, Ind.

VISOKIŲ 
mašinos ] 
ginu, 
bas garantuotas. Taipgi 
Rotary ir Singer beveik naujos 
Alnos

Sewing Machines 
; Siuvamos Mažino*

’“7 išdirbysčių siuvamos 
pataisomos už $1 ir dau- 

Atvažiuojame bile kur. Dar- 
garantuotas. Taipgi White,

ma-
pardavimui.

SKOWRON, 
3040 N. Avers Avė 

Pensacola 1670

Autoniobiles
BIRŽELIO BARGENAI 

fio karą pasirinkimui, risi garantuoti. 
Cadillac’ai, Buick'ai, Nash’al, Hudson’al, 
Essex'ai, Chevrolet'ai ir daugelis kitu, la
bai plvionils kainomis. Matykit p. Lapai* 
tl, M g r. McDERMOTT MOTOR SALES, 
7180 So. Halsted St., Triangle 9830

NAUJi STUDEBAKER
Naujas Studebaker Dictator Six, 

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

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

D. KURAITIS ir A. KASIULIS 
Savininkai

Business Chances

BARGENAS
Pardavimui labai pigiai, grosernė 

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

)s namo ar loto, priežastis, turiu 
bizniu, negaliu apdirbti.

JOHN BAGDON
W. Broadway, Blue Island, 1)1.

Phone Blue Island 2069
2

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

PARDAVIMUI 2jų krėslų moder
niški barbernčs fikceriai, yra viskas 
pirmos klesos stovyj ir viskas pil
nam įrengimui, 2549 W. 69th St.

PARDAVIMUI saliunas arba pri
imsiu pusininką. Priežastis turiu 2 
bizniu, sunku vienam apsidirbti. 
Parduosiu už labai pigią kainą. Savi
ninkas. 3729 So. Morgan St.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė su 4 pagyv. kambariais. Biznis 
išdirbtas per 9 metus. Pardavimo 
priežastis, važiuoju Lietuvon. Jeigu 
reikalinga, parduosiu ir rakandus. 
3230 S. Ashland Avė.

PARDAVIMUI 2 krėslų Barbernė, 
balti krėslai prie bizniavos gatvės, 
arba pusę; greitai ir pigiai. Atsišau- 
kit į Naujienas, Box No. 1090.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer
nė, labai pigiai. Priežastis pardavi
mo, liga, 3344 S. Auburn Avė.
7--------------------------------------------------------------

PARDAVIMUI saliunas, pusė ar
ba visa, geroj vietoj, biznis geras, 
kambariai pagyvenimui. Priežastis 
pardavimo — turiu 2 bizniu, 3221 W. 
38th St.__________________________

PARDAVIMUI Saliunas pigiai, ge
ra vieta, darome gerą biznį, 3352 S. 
Morgan St.

Numirksite už pusę

BARGENAS
Bučernė ir grosernė, turi būti par

duota greitai, nes aplinkybės^ nelei
džia laikyti. rT ------
kainos.

Kam reikia kreipkitės pas
WM. GRITENASl

3241 So. Halsted St., 
Tel. Victory 5065

Exchange—-Mainai
KĄ TURITE MAINYMUI?

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

A. GRIGAS
8114 So. Halsted Street

Tel. Victory 4898

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

FARMOS, virš 100 akrų, skersai 
kelio 
lio.

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

REALTY CO.
Artlington Heights, III. 

Tel. 316

MICHIGAN VALSTIJOJ 
TIKRAS BARGENAS

100 akrų farma, javų auginimo, 
pienininkystės, 6 kambarių stuba, 
akmeniniu pamatu, “carbide” švie
sos, yra paukštininkas, komams 
sandelis, kiaulininkas, barnS, šilo, 16 
alfalfos, 12 akru 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, 6 mylios j vakarus nuo 
Diamond ežero, 6 mylios j 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

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

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 Broa<lway, 
GARY, INDIANA

MODERNIŠKA 210 AKRŲ 
PIENININKYSTĖS FARMA
Puikus budinkai ir padargai, 

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

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

Phone 364

Aš ŽINAU piąiai gerų fariųų ant 
pardavimo^ taipgi yra visokių farmų. 
Kurie nori mainyti ant namų, pirk
ti ar mainyti, meldžiu kreiptis pas 
mane. Joe Geryba, Scottvilie, Mich.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI namas ir delicate- 
sen. Muro namas, 2 karų garadžius, 
karštu vandeniu šildomas, kaina 
$8,300. Turim greitu laiku apleisti 
miestą, 2337 S. I^avitt St.

gara-

PARDAVIMUI 5 flatų namas su 
bučeme ir groserne arba mainysiu 
ant 2 flatų namo, bungalovv arba 
vacant property, South Side arba 
Brighton Parke, 3 karų 
džius.

A t Q1Q'11 1 V 1 t

2<M)1 South Emerald Avė.

PARDAVIMUI
šešių pagyvenimų muro namas po 

6 kambarius, 3 pragyvenimai karštu 
vandeniu apšildomi, o 3 pečiais. Ce
mentinis beismentas, po visu namu 
ir visi kiti intaisyrnai.
vanos, gasas, elekrika ir vieno karo 
muro garadžius. Rendos neša į mė
nesį $215.00. Kaina to namo $20,- 
000.00.

Skalbynės,

BEN. J. KAZANAUSKAS
2242 W. 23 Place

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

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

Atsišaukit, 
3531 W. North Avė.

PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis 
namas, 1 krautuvė ir 6 kambarių fla- 
tas ir garažas, prie North Avė., la
bai geroj vietoj, kaina, $15,000, bis- 
kį jmokėti, kitus lengvais išmokėji
mais.

Atsišaukite,
3531 W. North Avė.

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 įrengimai. 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^ lotas, netoli gražiai 
medžiais apsodintos Wilcox ir Maple 
Avė., prie valstijos kelio, vienas blo
kas nuo biznio sekcijos, 45 minučių 
važiavimo nuo vidurmiesčio.

L. S. Carpenter & Co. 
Statytojai 

Garfield State Bank Bldg., 
Madison and Crawford.

Room 812.
Phone Van Buren 1600 

Arba šaukit 
D.owners Grove 491

DABAR LAIKAS
Nusipirkti 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
ros bizniavos gatvės (krautuvė yra 
tuščia ir galima pradėti bile biznį), 
moteris parduos labai pigiai.

2. Negirdėtas pirk inkš 6 kambarių 
nauja muro bungalovv, 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

bun-

$250 CASH
PO $35 Į MENESĮ IR 

daugiau, nauji 4-6-6 kambarių 
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.

Savininkas iš Ohio, turi parduoti 
5 kambarių modernišką namą. Atsi
gaukit vakarais. 8926 W. 60th St.

na- 
na- 
įde-

eal Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

$5 ĮMOKĖJUS, kitus
5 METUS

Statom mūrinius ir medinius 
must garažus, porčius, pakeliam 
mus, pertaisom, remontuojam, 
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

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

PARDAVIMUI mūrinis 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.

Saukit savininką.
Falrfax 9100

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

Modemiški naujos mados. 
Budavotojas FRANK LYNN, 

5944 N. Rockwell St. Edgewater 1930

Mes 
Mūrinis 
Mūrinis 
Mūrinis 
Mūrinis

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

Savininkas
6348 So. Mozart St.

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, pui
kus ir drūti, kaina tik $12,650, gat
vė cementuota ir išmokėta.

Štai kaip lengva nupirkti.
1. Gali įmokėti taip mažai 

$250.00.
2. Gali įmokėti Lietuviškais Bonais 

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

po $65.00 į mėnesį ir nieko dau- 
giaus.

Pasimatyk greitai
ED. W. BAKS
BAKŠEVIČIUS

4392 Archer Avė.
Tel. Virginia 0055

kaip

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 
6 arba 6 kambarių 

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

nį namą.
ĮMOKĖTI. 
bungalow 
kambarių.
kate bus užtektina dėl išmokėjimų 
kiekvieną mėnesį. “Multi-celled 
insullation.” Atsišaukite bile kada 
dėl dykai apskaitliayimų ir planų.

Ofisai Chicagoj ir priemiesčiuose, 
atdari vakarais ir nedėliomis.

TRIANGLE 3299

gerą

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

Kreipkitės prie
6601 S. We8tėm 
3286 W. 65th St.

kitės prie
WALTER J. PAUL 

Republic 
Hemlock

4170
238f

$500 CASH, $25 Į MENESĮ
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 
furnas. Elė cementuota ir apmokėta, 
gatvė irgi. Kaina $8700. 1 blokas nuo 
karų, netoli mokyklų ir bažnyčių.

AR JUS TURIT LOTĄ?
Mes pabudavosim namą ant jūsų 

loto be įmokėjimo pinigų, bungalow 
arba 2-3 flatų namą. Visi musų 
namai yra insulated ir sienos pleis- 
teriotos, ant metalinių lath, vėliau
sia plumbingas ir apšildymas. Ma
tykit musų planus ir kainas prieš 
pirkimą. Pašaukit telefonu arba 
allankykit musų ofisą. 
STOLTZNER, CONSTRUCTION CO.

7408 So. Halsted St. 
Triangle 8704-10301 
134 N. lai šalie St.

Central 5901-2-3

3 MIEGRUIMIAI
Modemiškas 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. Grand Avė.



Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Marąuette Park
Padarė hold up lietuvių 

užeigoje

šeštadienio vakarą, taip 12:30 
vai., lietuvių užeigoj, kuri va
dinasi Little Joes Caffe (6810 
So. VVestern Avė.) buvo pats 
užeigos savininkas p. Dugačan- 
skis. jo pagelbininkas ir 7—8 
žmonės svečių.

Vžeigon įeina du jaunu vy
ru. Jėję prašo cigaretų. Savi
ninkas pareiškia cigarėtų netu-l 
rįs. Tuo laiku jis nusigręžia.

Kaip pasisuko atgal, tai tie
siai į revolverių,' vamzdžius, 
Banditai paliepė buvusiems už- 
eigroj iškelti rankas.

Kas teko daryti? Del keleto Į 
ar keleto 
rizikuoti, 
simoka.

Sustatė
jus ir svečius eilėn. Apkraustė 
visus. Atėmė iš paties p. Du- 
gačanskto apie $70, o iš sve
čių dar apie $130 ir, nė dėkų, 
nė sudiev netarę nėrė per du
ris.

Apsidirbo banditai 
greitai: į porą minučių 
“darbas” buvo užbaigtas.

« Du užsimušė.
Sekmadienio pavakary 

VVestern Avė. ir Marąuette 
kryžkelių susikūlė autai,
žeista važiavusieji. Dvi ypatos 
užmuštos. Rep.

desėtkų dolerių juk
gal gyvastimi neap-

ir užeigos prižiureto-

labai
visas

ant
Rd.
Su-

Išvažiavimas
Sekmadienyje, birželio 24 d., 

Justice parke, kurį nomuoja p. 
Survillas su partneriu, įvyko 
Brighton parko republikonų 
kliubo (Deneeno grupės) pik
nikas. Diena, kaip žinoma, bu
vo nejauki. Lietus sulaikė pub
liką nuo važiavimo į piknikus. 
Ir vienok žmonių šin piknikan 
suvažiavo apsčiai. Dalyviai pra
leido laiką smagiai. Muzika 
buvo gera. Visi atsišoko iki 
sočiai. Piknike buvo ir įžy
mių politikierių. Rep.

Sužeidė autas
Autas sužeidė Lewis’ą Pepp- 

in, 7340 So. Artesian Avė. Au
tas kurį operavo Joseph Nilius, 
užgavo Peppin’ą, kai jis ėjo 
per VVestern Avė. ties 
gatve.

39-ta

Nukentėjo
Roman Kazlauski, 42

gyv. 4629 So. Paulina St., ėjo 
truputį išsigėręs. Ant kampo 
46-tos gatvei ir Paulina jis par
virto, gerokai susižeidė kaktą.

metų.

Patiko nelaimė
Edw. Wilkas, 5434 S. Wood 

St., 12 metų bernaitis, sėdėjo 
ant vandens pumpos prie kam- 
]x> Ashland Avė. ir Garfield 
Blvd. Važiavo pro šalį autas. 
Užgavo vaikų. Pastarasis ligo
ninėje.

CLASSIFIEO ADS
Miscellaneous

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

ATYD/ BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

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

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė. 

Bershire 1321 
MR. PARIS

NAUJIENOS. Chicago, III Antradienis, birž. 26, 1928

Sewing Machines
Siuvamos Mašinos

Financial
Finansai-Paskolos

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

MisceUanchus 
įvairus f

GEROS, riebios juodžemės galite 
pirkti pigiai, dėl savo daržo, pievos 
ir t. t. $7 už lodą taipgi “filings”. 
Šaukit Ne\vcastle £818.

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

GEORGE BROTTS
3500 So. Union Avė.

Phone Boulevard 3787

Business Service
Biznio Patarnavimas

orde- 
vežu.

Paskolos suteikiama 
j vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

WANTED 25 girią — 16 yrs old 
for suminer vacation. Mušt 
school certificates. Michigan 
Supply Co., 347 N. Sheldon St.

have 
ATill

REIKIA 25 mergini) ,16 metų ar 
senesnių, darbas laike vakucijų. Tu
ri turėti mokyklos certifikatą. Mi
chigan Mill Supply Co., 347 North 
Sheldon St.

’J išdirbysčių siuvamos 
pataisomos už $1 ir dau- 

Atvažiuojame bile kur. Dar- 
garantuotas. Taipgi White, 

ina-

VISOKIŲ 
mašinos ] 
ginu, 
bas garantuotas. Taipgi 
Rotary ir Singer beveik naujos 
šinos pardavimui.

SKOWRON, 
3040 N. Avers Avė 

Pensacola 1670

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

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

AR JŪSŲ MALEVOJIMAS IR 
DEKORAVIMAS ATLIKTAS EKS
PERTŲ? NŲD VALANDŲ ARBA 
KONTRAKTImS DARBAS.

J. J. SHAKENMAER, 
949 MILWAUKEE AVĖ., 

BRUNSWICK 7397.

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 

3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

REIKIA patyrusių moterų indų 
plovėjų, 4169 So. Halsted St.

Musical Instrumento
_______ Muzikos Instrumentai_______

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

6621 S. Richbond St 
2nd floor

Automobiles
BIRŽELIO BARGENAI

60 karų pasirinkimui, risi rarantuotl. 
Cadillac’ai, Bulck'ai, Naah’al, Hudeon’al, 
Eesez'ai, Chevrolet'ai ir daugelis kitų, la
bai pigiomis kainomis. Matykit p. Lapai* 
ii, Mgr. McDERMOTT MOTOR SALES, 
7130 So. Halsted St.. Triangle 0830

Bridgepurt Painting 
& Hardware Co. 

_ ________ Uitai
n tnalevą, popierų, stiklus ir t. t

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANdIONIS. Sav.

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

tfalevojam ir popieruojam. 
tom tnalevi Ar Jum Reikalingi

Cementinis Darbas 
Visokios rųšies. 

tiniai bloksai, 
skiepų grindys, 
pertaisymas. 
Jei 30 dienų, 
išmokėjimais. 
Šykit. Dykai

Pamatai, cemen- 
nuinų 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 UŽ VISA DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

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

SKOLU IŠKOLEKTAVIMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL CLAIMS 
SERVICE BUREAU

Room 301 
163 W. Washington 

Main 4020

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

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

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

3408 S.. Michigan Avo.
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, stogų dengėjai, malevotojai, 
Stanton Construction Co., 6347 So. 
VVestern av.: Hemock 2636, or 3528 
Lincon av.: Buckingham 7518 or 134 
N. I^aSalle: Randolph 1187.

ACORN BOILED REPA1R CO.
Taisymas boilerių Ir karšto van

dens šildytuvu. Suvirinimas ir at- 
kirpimas. Visokios rūšies pa i pu 
darnas. Dykai apskaitliavimas. 
Reikia lietuvių pardavinėtojų.

4435 S. Union Avė.
Yarda 3883.

MALEVOJIMAS, popieravimas, 
calcimaiiung — iš vidaus ir vir
šaus — darbas garantuotas. Geriau
sias darbas mieste ir pigiau, šaukit 
Mohavvk 0496.
NIEKO NEREIK ĮMOKĖTI — 24 

MNESIAI IŠMOKĖJIMUI
Suvedam plumbingą ir namų ap

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

& HEATING CO.
2701 Fletcher St., 
Independence 2905

Financial
Finansai-Paskolos

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi | 24 

valandas.
Musų išlygos bus juma naudingos. 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,
8836 So. Habted St.

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES darome 2 morgičius ant 

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

WINTON AND NARTEN 
6829 S. Halsted St.

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

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant 

1-mo ir 2-ro Morgečio 
Valandos nuo 4 Iki 3 kas 

vakaras

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

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

PASKOLINSIM nuo $5t iki $800 
ut 2ft nuošimčio ir lengvais išmokė- 
Siais. Paskolas suteikiam j 24 vai. 

jokio komišlno.
S. OSGOOD, 

2281 West Division St. “upstalrs” 
Tel. Arnaitage 1129

Pinigai?
Mes turime užtektinai pi

nigų paskoloms, pirmiems 
ir antriems morgičiams. Pi
gios kainos. Nėra “red

MAINYSIME j jūsų grojiklj pia- 
uprijcht piniir,, fonografu, senus 

bateries, radio, j musų naują, 1928, 
elektrinį radio.

Atsišaukit,
6136 
Tel. 

ir musų

NAUJi STUDEBAKER
Naujas Studebaker Dictator Six, 

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

MILDA AUTO SALES 
806 W. 81 st St., Tel. Victory 16P® 

D. KURAITIS ir A. KA8IUL1S
Savininkai

MODERNIŠKA 210 AKRŲ 
PIENININKYSTĖS FARMA
Puikus budinkai ir padargai, 

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

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

Phone 364

eal Estate For Sale 
Nan»i«ŽemėPardavimui_____

$5 ĮMOKĖJUS, KITUS Į
5 METUS

Statom mūrinius ir medinius na
mus garažus, porčius, pakeliam na
mus, pertaisom, remontuojam, įde- 
dam cementines grindis, šalytaklus, 
dengiam stogus, malevojam, plėiste- 
riuojam, dedam plumbingą, risas dar
bas garantuoats.

AJAX CONSTR. CO.
Didysis ofisas 

2206 Milwaukee Avė. 
Phone Brunswick 4707 
South Side Skyrius 

4034 Archer Avė.
Lafayette 6719

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.

HELBERG BROS
Room 607

192 N. Clark St,

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi
čius.

JUSTIN MACKIEWICH 
2342 So. Loavitt St 

Thone Canal 1678
. .............. - ■ n. ■ A.V--------------------------

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jum* $100, $200 
arba $300, imame legali nuošim
tį. Pinigus gausite j 12 valandų. 
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė.# 
Kampas Hermiunre Ava

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

CENTRAL FINANCE CO. 
Room 514, 

City State Bank Building 
128-180 N. Wells St

BE KOMISO
Mažos Paskolos 

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

1647 W. 47 St.

arba perkame
" J 6%

MES DIRBAME i * 
antrus morgičius South Side, 
pigiausios komiso kainos mieste.

F. J. STEWART
Vincennes 0816 

arba šaukite 
8234 Rhodes Avė.

Personai
Asmenų Ieško ___

VELTUI
Vai zbožen kilai, Copy- 
(šyk šiandie. Patentų 

■u 
ir

Patostal, '▼ 
vrrighta. Rašyk šiandie, 
reikalais kreipkitės prie manąs 
S linu užsitikėjimu. Teisingas 
ireitaspatarnavimaa.

B. Pelechowicz
Rogistered Patent Attoraey. 

2890 W. Chicago Avė. 
Dept. 7 

Chicago, III.

PAIEŠKAU savo vyro John Kisie
liaus. Prasišalino nuo manęs va
sario 27 d., 1928 m. Jeigu j savaitę 
laiko sugrjžši, dovanosiu. Jeigu ne
nori grįžti apsirūpink su namu aš 
neareštuosiu ir gražiai atsiskirti ga
lėsime.

LUCY KISIELIUS, 
4320 S. Mozart St., Chicago, III.

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 
algą. Jus mokinsitės pas tokius 
žmonės, kurie uždirbo daug pinigų 
pardavinėdami automobilius.

Jei jus norite biskj pasimokinti, 
jus galite tikti pelningam bizniui, 
Eardavinėti Chevrolet automobilius, 

urie viršija kitus karus išpardavi
me. Atsišaukit asmeniškai ir pami
nėkit šj skelbimą.

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

S. Halsted St., 
Normai 9431, 

atstovas atsilankys 
pas jus.

Furnished Rooms
RENDAI kambarys su visais pa

rankamais, pigiai, 2 lubos, 836 W. 
33rd St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

BARGENAS
Pardavimui labai pigiai, grosemė 

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

2

Aš ŽINAU pigiai gerų farrpu ant 
Sardavimo. taipgi yra visokių farmų. 

iurie non mainyti ant namų, pirk
ti ar mainyti, meldžiu kreiptis pas 
mane. Joe Geryba, Scottville, Mich.

Real Estate For Sale
Ngmai-Žernė Pardavimui

PARDAVIMUI namas ir delicate- 
sen. Muro namas, 2 karų garadžius, 
karštu vandeniu šildomas, kaina 
$8,300. Turim greitu laiku apleisti 
miestą, 2337 S. leavitt St.

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

Šaukit savininką.
Falrfax 9100

Furniture & Fixtures
 Rakandai-Įteisai

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

BISKĮ VARTOTI 
$860 pulkus tnohnir seklyčios setas 
$4OO Frioze seklyčios setas ............... ..
$260 Gražus walnut miegruimio setas 
$600 4 šmotų waluut miegruimio 

setas ....... ___  ——___ ______
$660 Puikus vvalnut Valionio kambario 

setas .......... ........................ ............. r
$160 Gražus valnus vaisomo kamba- 

bario setas ____  I
$76. 9x12 Wilton kaurai ......... ............ I _____
$126. 0x12 stori VVilton kaurai____ $34.60
$26. 6 šmotų pusryčiams setas____ $8.60

Available Fireproof Storagc 
7728-32 Stony Island Avė 

Atdara kasdio iki 10 vai. vakare. 
Nedalioj iki 0.

563.SO 
$87.60 
$66.60
$88.60 

J
$44.60 
$68.60 
$22.60

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 St.

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

18 SANDELIO IŠPARDAVIMAS NAUJU 
IR SENŲ RAKANDŲ

$30,000 vertfiB naujų rakandų ir kaurų 
turi būt (Aparduota labai plviai 

4 kambarių, verti $1000 __ ________
4 kambarių, verti $2000 ....... .... ...... ..
$2000 Mohair Frieze seklyčios setas .... 
$460 Frieze seklyčios setas __________
VISO rteAutinia valiromo kamb. setas 
$186 5 Arnotų vvalnut mtesruimio setas 
Coxwell krėslai, kaurai visokios rųties.

6 Arnotų pusryčiams setas ________
Klauskit Mr. Parmel 
COLLIN8 8TORAOE 

6114 Madison St.
Atdara vakarais iki 0, nedėlioj Iki

$2»6
$476

$88 
$146 

*56 
$88

$10

ti

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

2101 Broadvvay 
Indiana Harbor, Ind.

PARDAVIMUI 5 kamb. rakandai 
pigiai, seklyčios, valgomo ir mieprui- 
mio setai, 9x12 kauras, liampos ir tt. 
>553 Maryland. Plazza 6779.

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

5580 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 Bu re n 9461.

Sewing Machines
Siuvamos Mašinos

1000 SIUVAMŲ MAŠINŲ ATIDUO
DAMA JŪSŲ PASIŪLYTA KAINA 

Singer. White ir visokių išdirbis- 
čių elektrinių ir kojomis sukamų 
siuvimui mašinų, praktiškai jūsų 
kaina, šios yra išmainytos i žino- 
msa NEW HOME ELECTRIC siuvi
mui mašinas. ' New Home dirbtuvės 
skyriai: 4463 Broadvvay, 6521 So. 

antrarankio piekoriaus,1 Halsted St., 4714 Irving Park Blvd.
ir 554 JVashington St, fiary, Ind.

REIKIA i ' • ' ’ .
darbas dienomis. 2424 W. 69 St.

„ ____  _r loto, priežastis, turiu
bizniu, negaliu apdirbti. 

JOHN BAGDON
W. Broadvvay, Blue įsi and, III, 

Phone Blue Island 2069

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

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

PARDAVIMUI saliunas arba pri
imsiu pusininką. Priežastis turiu 2 
bizniu, sunku vienam apsidirbti. 
Parduosiu už labai pigią kainą. Savi
ninkas. 3729 So. Morgan St.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė su 4 pagyv. kambariais. Biznis 
išdirbtas per 9 metus. Pardavimo 
priežastis, važiuoju Lietuvon. Jeigu 
reikalinga, parduosiu ir rakandus. 
3230 S. Ashland Avė.

PARDAVIMUI 2 krėslų Barbernė, 
balti krėslai prie bizniavos gatvės, 
arba pusę; greitai ir pigiai. Atsišau
kit j Naujienas, Box No. 1090.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer
nė, labai pigiai. Priežastis pardavi
mo, liga, 3344 S. Auburn Avė.
/

PARDAVIMUI saliunas, pusė ar
ba visa, geroj vietoj, biznis geras, 
kambariai pagyvenimui. Priežastis 
parda’imo — turiu 2 bizniu, 3221 W.

PARDAVIMUI saliunas pigiai, ge
ra vieta, darome gerą biznj, 3352 S. 
Morgan St.

BARGENAS
Bučernė ir grosernė, turi būti par

duota greitai, nes aplinkybės^ nelei
džia laikyti. T" 
kainos.

Kam reikia kreipkitės pas
WM. GRITENASj

3241 So. Halsted St., 
Tel. Victory 5065

Nupirksite už pusę

Exchange—Mainai
KĄ TURITE MAINYMUI?

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

A. GRIGAS 
8114 So. Halsted Street 

Tel. Victory 4898

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

kai

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

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

REALTY CO.
Artlington Heights. III. 

Tel. 316

MICHIGAN VALSTIJOJ 
TIKRAS BARGENAS 

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

Pbone 364

PARDAVIMUI 5 flatų namas su 
bučeme ir groserne 
ant 2 flatų namo, 
vacant property, 
Brighton Parke, 
džius.

Atsišaukit,
2901 South Emerald Avė.

arba mainysiu 
bungalow arba 

South Side arba 
3 karų gara-

PARDAVIMUI
šešių pagyvenimų muro namas po 

6 kambarius, 3 pragyvenimai karštu 
vandeniu apšildomi, o 3 pečiais. Ce
mentinis beismentas, po visu namu 
ir visi kiti intaisyrnai. Skalbynės, 
vanos, gasas, elekrika ir vieno karo 
murę garadžius. Rendos neša j mė
nesj $215.00. Kaina to namo $20,- 
000.00.

BEN. J. KAZANAUSKAS
2242 W. 23 Place

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

Atsišaukit, 
3531 W. North

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

Avė.

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

Atsišaukite,
3531 W. North Avė.

CERTIFIED NAMAI 
Statomi per Carpenter

Puikios rezidencijos, 2 flatų, 6 
kambariai apačioj, 5 viršui, $11,000 
$750 įmokėti, po $80 j mėnesj. Yra 
visi reikalingi jrengimai. 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 % lotas, netoli gražiai 
medžiais apsodintos Wilcox ir Maple 
Avė., prie valstijos kelio, vienas blo
kas nuo biznio sekcijos, 45 minučių 
važiavimo nuo vidurmiesčio.

L. S. Carpenter & Co. 
Statytojai 

Garfield State Bank Bldg., 
Madison and Cravvford.

Room 812.
Phone Van Buren 1600 

Arba šaukit
Dovvners Grove 491

DABAR LAIKAS
NusipirKti namą, lotą, farmą, ar

ba biznj, nes laikai gerėja ir kainos 
ant visko pradės kilti. Taigi kas no
rite uždirbti pinigu naudokitės musų 
išrinktinai gerais bargenais:

1. 2 aukštų muro namas su krau
tuve ir 5 kambariais viršuj, ant ge
ros bizniavos gatvės (krautuvė yra 
tuščia ir galima pradėti bile biznj), 
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. Bizniavus 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

$250 CASH
PO $35 Į MĖNESĮ IR 

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

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

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

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

Mes 
Mūrinis 
Mūrinis 
Mūrinis 
Mūrinis

Modemiški naujos mados.
Budavotojas FRANK LYNN, 

5944 N. Rockwell St. Edgevvater 1930

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

Savininkas
6343 So. Mozart St.

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, pui
kus ir drūti, kaina tik $12,650, gat
vė cementuota ir išmokėta.

Štai kaip lengva nupirkti.
1. Gali įmokėti taip mažai 

$250.00.
2. Gali įmokėti Lietuviškais Bonais 

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

po $65.00 į mėnesj ir nieko dau
ginus.

Pasimatyk greitai
ED. W. BAKS
BAKšEVIčIUS

4392 Archer Avė.
Tel. Virginia 0055

kaip

Pabudavosim 2 flatų 
arba bungalow ant 

jūsų loto
Mes pastatysime jums Chicagoj 

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

Ofisai Chicagoj ir priemiesčiuose, 
atdari vakarais ir nedėliomis.

TRIANGLE 3299

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

Kreipkitės prie
WALTER J. PAUL 

6601 S. Western Republic
8286 W. 55th St. Hemlock

gerą

4170
238?

$500 CASH, $25 Į MĖNESI
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 
furnas. Elė cementuota ir apmokėta, 
gatvė irgi. Kaina $8700. 1 blokas nuo 
karų, netoli mokyklų ir bažnyčių.

AR JUS TURIT LOTĄ?
Mes pabudavosim namą ant jūsų 

loto be įmokėjimo pinigų, bungalo\v 
arba 2-3 flatų namą. Visi musų 
namai yra insulated ir sienos pleis- 
teriotos, ant metalinių lath, vėliau
sia plumbingas ir apšildymas. Ma
tykit musų planus ir kainas prieš 
pirkimą. Pašaukit telefonu arba 
atlankykit musų ofisą.
STOLTZNER, CONSTRUCTION CO.

7403 So.MIalsted St. 
Triangle 8704-10301 
134 N. U šalie St.

Central 5901-2-3

3 MIEGRUIMIAI
Modemiškas 6 kambarių bungalow, 

$500 įmokėti ir po $50 į mėnesį, 
{skaitant nuošimčius. Priimsim i 
mainus išmokėtą lotą.

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

7168 and 7039 W. Grand Avė.

/


