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Reikalauja Mandžu 
riją pasiduot tauti 

nei Kinu valdžiai

Meksikos traukinys su
sikūlė; 2 užmušti

ŠANCIIAJLS, Kinai, birž.
26. — Kinų nacionalistų žinių 
agentūra praneša, kad tautinė 
Kinų valdžia reikalausianti, 
kad gen. čang llsueliang, nau- 

valdovas, 
valdžios 
tautinė

jasis Mandžurijos 
pripažintų tautinės 
suverenitetą, kitaip 
valdžia darysianti karo žygių 
į Mandžuriją.

Gen. čang llsueliang yra bu
vusio Pekino diktatoriaus, čang 
Tsolino, sūnūs. Nacionalistų 
armijoms artinanties j Peki
ną, Čang Tsolinas buvo pri
verstas bėgti j Mukdeną, Man- 
džurijoje. Netoli nuo Mukdeno 
jo traukinys buvo išsp 
tas ir Langas, skaudžiai 
stas. netrukus mirė.

sužel

Naujiems imigran
tams Amerika įveda 
pasportu sistemą

Kiekvienas imigrantas turės 
turėti vadinamą “identifika
cijos kortą”, gautą Ameri
kon .konsulate prieš emigra
vimą

in

kiekvio- 
imigrantui, tiek įeinan- 

“kvotą” tiek nejeinan- 
išskyrus tik tokius as- 
kurie vyksta į Jungti-

Durbo departamentas paskel- 
“General Order No. 106”, 

kuriame paduodama smulkme
nų apie įvedamą naujiems imi
grantams pasportu, vadinamų 
“•identifikacijos • kortų”, siste
mą.

Ordery sakoma, kad nuo 
1929 melų liepos 1 dienos Ame
rikos konsulatai Europoje iš
davinės tam tikras “Immigrant 
Identification 
nam
čiam į 
čiam, 
menis, 
nes Valstybes studijuoti.

Identifikacijos kortą sura
šys konsulato valdininkas, ku
ris duoda vizą; korta turės tą 
pačią datą, kaip ir vizos da
ta. Imigranto asmens aprašy- 
mos* kortoje pasiliks taipjau 

konsulato rekorduose. Prie kor
tos bus prilipinta imigranto 
fotografija su konsulato štem- 
peliu ir pati korta prisegta 
prie vizos ir kitų dokumentų. 
Atvykęs j Amerikos uostą, imi
grantas turės identifikacijos 
korta kartu su kitais doku
mentais parodyti imigracijos 

inspektoriui ir jo akyse kortą 
pasirašyti. Tas jo parašas bus 
stropiai palygintas su imigran
to parašu ant vizos ir tik po 
to imigracijos inspektorius 

baigs surašyti,/kas reikia, kor
toje ir, imigrantą jau galuti
nai nutarus įsileisti, paliudys 
ją savo parašu. Originalinė 
identifikacijos korta bus įteik
ta imigrantui, kai jau jis bus 
įleistas į Jungtines Valstybes, 
o kortos kopija pasiliks imi
gracijos departamente.

Imigrantas bus jpėtas saugo
ti savo identi f [Racijos kortą, 
nesutepti, nesudraskyti jos, 
idant kiekvieną atvejį, imigra
cijos vyriausybės pareikalau
tas, galėtų ją parodyti. |

Tragikas Mantell 
tingai serga

kri-

ATLANTIC HIGiHLANDS, 
N. J., birž. 26. — Kritingpi su
sirgo čia garsus aktorius tra
gikas, Robert Bruce Mantell.

MEKSIKOS MIESTAS, birž. 
Vivorillas, 

, susikūlė 
ėjęs iš

oti nuo 
valstijoje

Meksikos 
mašinistas ir peč- 

o kele-

26. — N< 
Q neretam 

1 įasažieri n i s t ra ūkiu y s, 
Lando i 
Traukinio
k u rys buvo užmušti, 
tas pasažierių sužeisti.

Pasiiodė, kad toje vietoj bu
vo išardyti geležinkelio bėgiai, 
kaip spėjama, maištininkų, ku
rių bandos kartas nuo karto 
toje apygardoje pasirodo.

Varšuvoj susirinko 
tarptautinė taikos 

konferencija
VARŠAVA, birž. 26. — Va

kar Varšavoje prasidėjo dvi
dešimt šeštoji tarptautinė tai
kos konferencija. Dalyvauja 
arti dviejų šimtų delegatų, at
stovaujančių keturioms dešim
tims valstybių.

Suvažiavimo atidaromoje 
kalboj Zaleskis, Lenkų užsie
nio reikalų ministeris, pabrėž
damas konferencijos nusigink
lavimo programą, pasakė, kad 
materialis nusiginklavimas bu
siąs galimas, tik pirma mora
liai nusiginklavus.

Tyrinėja penkių dar 
bo dienų savaitės 

klausimą
WIDMINGTON, Del., birž. 

26. Du Pont De Nemours 
& Co. tarnybos departamentas 
pradėjo tyrinėti ekonomines 
sąlygas tikslu nustatyti, ar bu
tų galima artimiausiu laiku 
įvesti penkių darbo dienų sa
vaitę pramonėje.

Du Pont kompanijos 
įlinkai sako, kad 
mas esąs tardomas 
kitais didžiuliais 
kais.

virši- 
tas klausi- 
bendrai su 
p namon i n-

Per dvi dienas 18 žmo- 
nių neteko gyvybių 

Indianoj
birž.

-----  !*.•>- praeitus šeštadienį 
ir sekmadienį Indianos valsti
joje neteko gyvybių aštuonio
lika asmenų. Keturiolika as
menų buvo užmušti automo
bilių nelaimės, trys prigėrė be- 
simaudydaini, vienas 
traukinio užmuštas.

INDIANAPOLIS, Ind

buvo

Amerikos konsulato ra
štininkas padirbinė

jęs pasportus
birž 

areštuotas 
konsulato
Montero,

HAVANA, Kuba, 
— Matanza.se tapo 
.Jungtinių Valstybių 
raštininkas Ričardo
kaltinamas dėt padirbinėjimo 

pasportu svetimšaliams, norin
tiems neteisėtu budu įsigauti 
į .Jungtines Valstybes.

Amerikos žydai duos 
Palestinai $15,000,000
LONDONAS, birž. 26. — 

Tautų Sąjungos duoto Angli
jai mandato sąlygomis, Jung
tinių Valstybių žydai, tiek 
nistai tiek nesionistai, turi 
penkerius metus kas metai 
kelti po <3 milionus dolerių 
lestinai, kaip žydų tėvynei,
steigti. Tokias pat sumas turi 
dar kas metai sudėti Europos 
ir kitų kraštų žydai.

sio- 
per 
su- 
Pa- 
at-

Rntered as second-claas matter March 7, 1914 at the Post Office at Chicago, 11) 
under the Act of March 3, 1879

[Atlantic and Pacific Photo]

Harrison, Ark., miestelis užlietas vandens. Daugiau kaip 500,000 akrų žemės liko užlieta
White upės klony ir tūkstančiai žmonių liko be pastogės. i

Bėgo nuo vilko, pa 
kliuvo meškai

Belą Kun’o byla

^^437 No. 152

Lenkija norinti susi
artinti su Azijos 

valstybėmis

Lietuvos žinios
Anglai tyrinės Lietuvos 

liaudies kūrybą

Estų 
gęs 
ten

komunistų vadas, pabė- 
į Sovietiją, areštuotas 

išaikvojimą pinigųuz

Buvęs komunistų 
Vengrijoj sako, 
rengiantis karui 
tų Rusiją

diktatorius 
kad Italija 
prieš scvie-

Lietuvis užmuštas 
anglies kasyklose

i., birž. 
Thomas 
n uk ritu

birž/ 26.

Pilsudskis siunčia kana 
planų eskadrilę su 
Turkijos, gal ir j 
sostines

aero- 
vizitų i 
Persijos,

26.
Zeitung 

sa

BERLYNAS, birž. 
Laikraščio Vossische 
korespondentas Varšuvoje 
ko, kad pastaruoju laiku Len
kija pradėjus vesti ryškią su
siartinimo su Azijos kraštais 
politiką. Ryšy su tuo, netru
kus žadą išskristi iš Varšavos 
į Angorą, o gal būt ir toliau, 
į Teheraną, trys lenkų karo 
aeroplanai. Tai eskadrilei va
dovausiąs lenkų karo aviacijos 
viršininkas, pulk. Raiški, ka
ro metais buvęs vokiečių ka
rininkas Turkijos tarnyboje.

Kartu su Raiškiu skrisiąs Pil
sudskio karo kabineto viršinin
kas, pulk. Bėk,
kuris nesenai važinėjo j 
pas Mussolinį.

Politiniuose Varšavos 
liuose, pasak korespondento,
pabrėžiama, kad visi tie planai 
neturį nė jokio nedraugingo 
sovietų Rusijai pobūdžio.

KALNAS. Vieno Anglų 
universiteto studentai prisiun
tė Lietuvos studentų atstovy
bei laišką, kuriami reiškia pa
geidavimą, šią vasarą, apie 
rugpiucio mėn. atvykti 10 as
menų Lietuvon, tikslu: susipa
žinti su lietuvių liaudies dai
nomis ir lietuviu liaudies kū
rybą.

Anglai atvyks Lietuvos 
dainų šventėn

K ALNAS. — Teko patirti, 
kad studentų atstovybė yra 
gavusi iš Anglijos, Oksfordo 
universiteto siūdintų laišką, 
kad jie atsiųsią 5 asmenis kai
po studentų atstovus į Lietu
vos antrąją dainų šventę.

tas pats, 
Romą

pasmerks jį

bijodamas

komu- 
teismas 

d c po r-

arešto

BYGA, 
dos pranešimu, Leningrade ta
po suimtas ir į kalėjimą įkiš
tas A. A. Grimpel, Estijos par
lamento narys ir estų 
nistų lyderis. Sovietų 
veikiausiai 
tuoti atgal

Gi impel, 
už savo
buotę Estijoje, davė savo žmo
nai įgaliojimą surinkti kiek ga
lint pinigų, dagi priimti jo al
gą kaip parlamento nario, ir, 
kitų komunistų padedamas, 
naktį persikėlė per Narvos upę 
sovietų Rusijos pusėn. Pasie
nio miestely Jamburge sovie
tų žvalgyba (“čeką”) Grimpe- 
lį suėmė dėl perėjimo sienos 
be pasporto vizos, bet, patik
rinus jo asmenį, leido jam ke
liauti tiesiai į Leningradą ir 
ten prisistatyti sovietų vy
riausybei. Leningrade betgi 
jis tuojaii) buvo areštuotas ir 
padėtas kalėjime, kaltinamas 
dėl išeikvojimo pinigų sumų, 
duotų Grimpeliui komunistinei 
propagandai Estijoje.

IN aeropla

pabėgo iš kalėjimo
BUENOS AIRES, Argenti

na, birž. 26. — Karininkas 
inaj. Baldasarre, pasmerktas 
dviem dešimtim metų kalėji
mo dėl nušovimo savo kole
gos, kapitono Jose Navarro, 
praeitą naktį pabėgo iš kalė
jimo persitaisęs moteriškais rū
bais.

Išėjęs iš kalėjimo, sargų ne
pažintas, jis įšoko į belaukian
tį aeroplaną ir nulėkė pietų 
kryptimi, turbut norėdamas 
pasiekti Čilės žemę.

Pabėgimas, matyt, buvo ge
rai priruoštas. Dieną prieš pa
bėgimą, maj. Baldasarre kalė
jime atlankė daug “giminių”, 
jų tarpe keletas moterų, 
rios slaptai pristatė jam 
kiamų moteriškų rūbų.

kū
rei-

3 užmušti traukiniui 
daužius automobilj

SU-

SPRINGFIELD, Ilk, birž. 
26. —• Trys jauni asmens, Leo- 
nard James, Helen Saner ir 
Phoebe Irwin, buvo užmušti, 
Cbicago & Alton traukiniui už
gavus jų automobilj. Ketvir
tas, John Cooley, buvo pavo
jingai sužeistas.

VIENA, Austrija, birž. 26. 
Šiandie’ čia prasidėjo byla bu
vusio komunistų diktatoriaus 
Vengrijoje, Beia Kun’o, kalti
namo dėl atvykimo į Austri
ją, iš kurios jis buvo išgui
tas, padirbtu pasportu.

Teisme 
sensacijas, 
atvykimo 
tis buvus
[komunistų] 

turįs pakankamų įrodymų, jo- 
gei Italija ir Vengrija rengian
čios!

VVILKESBARRE, 
26. — Minersvillėj 
Colliery kasyklose, 
sios iš viršaus anglys ir uolos
užmušė angliakasį Antaną Ma- 
rišiu.

Derasi dėl įsteigimo oro 
pašto tarp Meksikos 

ir Kanados
Belą Kun padarė

į Austriją pricžas- 
ta, kad Trečiasis 

internacionalas

karui prieš sovietų Ru- 
Tan karau butų įtrauk

it* kitos valstybės, sakė 
Kun, ir proletariatas bu-

tos 
Belą 
tų vėl padaryta mėsa jų • ka- 
n uoloms.
Del Belą Kun’o atsistatydino 

teisingumą ministeris
Franz Dinghofcr, teisingu

mo ministeris, reakcininku 
puolamas dėl to, kad jis atsi
sakė Belą Kūną išduoti Ven
gri j os v y r i a u sy be i, 
pastaroji Reikalavo, 
dino. Manoma, kad
Austrijos kabinetas atsistaty
dins.

MEKSIKOS MIESTAS, birž. 
26. Jungtinės Valstybė? jau 
padarė kontraktą su Tamma- 
ny Gulf Coast Ainyays įsteig
ti oro pašto. liniją per Ne\V 
Orleans, Houston ir San An- 
tonio, jungiančią juos su Mek
sikos Miestu.

Dabar dar vedamos derybos 
su Canadian Colonial Airvvays, 
Ltd., dėl oro pašto tarnybos 
iš Meksikos Miesto per Jung
tines Valstybes į Toronto ir 
Montrealj.

Marion kasyklose su 
streikavo 400 anglia

kasių
kaip kad 
atsistaty- 
ir visas

Sprogimo keturi as- ‘ 
mena užmušti

ri 1( >M I *S< 1N.VII JLE, Conn., 
birž. 26. — New England Fire- 
works Manufacturing įmonėje 
šiandie įvyko sprogimas, ku
rio keturi asmens buvo užmu
šti. Sprogimo priežastis dar 
nenustatyta.

IXTLAHUACA, Meksika, 
birž. 26. — Santiago Yeche 
miestely įvyko aštrus susikir
timas 
rarų 
buvo 
žeisti.

tarp dviejų priešingų ag- 
grupių. Keturi asmens 
užmušti ir keli kiti su-

Chicagai ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Iš viso gražu ir šilčiau; 
dutinis mainąsis vėjas.

Vakar
tarp 52°

šiandie
džiasi 8:29.
1:59 ryto.

temperatūros 
ir 68° F.

vi-

buvo

saulė teka 5:16, lei- 
Mėnuo leidžiasi

rate-

Kauno jėzuitų gimna
zijos mokinio nusi

žudymas
KAUNAS.

Kauno jėzuitų gimnazijos bu- 
! vo pašalintas už nedrausmin- 
I gumą mokinys Steponas Vo- 

Lenkija pasiuntė aš- lctlka- -,is l,i‘vo '-įe k'asė-ie 
. * *7 . i ir mokėsi gana gerai, bet ne-

trią notą sovietų Į galėjo prisitaikyti prie kieto
tėvų jėzuitų gimnazijos reži
mo.

Vclodka nuėjo pas gimna
zijos rektorių tėvą Kipą ir pra
šė leisti jam laikyti kvotimus. 
Tčvas Kipas atsisakė Volodkos 
prašymą patenkinti.

Tuomet nustojęs vilties Vo- 
lodka nuėjo į Fredą ir mėgino 
nusišauti. Jis šovė sau į 
va iš revolverio. Ėję pro 
darbininkai rado Volodka 
gyvą ir pranešė gclžkelio 
ties policijai. Policija iš 
pusės pranešė 
nusišovimą jo 
nantiems Kėdainiuose.
benlas į ligoninę Volodka greit 

, mirė.

Nesenai iš

Rusijai
VARŠAVA, birž. 26. — 

vyriausybė pasiuntė 
aštrią notą, kurios 

tečiau dar nėra paskelb-
kvai 
stas 
tas.

Lvn- i
Mus
tek-

Sako, kad notoje griežtai 
atmetami sovietų valdžios kal
tinimai, buk Lenkijos vyriau
sybė nesirūpinanti tinkamai 
apsaugoti sovietų diplomatų 
nuo pasikėsinimų prieš jų gy-

Vedybų ankieta I

gai-

dar 
sto- 

savo 
apie Volodkos
tėvams, gyve- 

Nuga-

MARION, 111., birž. 26. — 
Sustreikavo vėl Peabody Coal 
kompanijos kasyklų No. 3 dar- 
biniiiikai, protestuodami prieš 

ir Šalinimą. is 
darbo unijistų. !>arl»ą mete 

T00. angliakasių.

60 žmonių sužeista 
traukiniui susikūlus
IOLA, Kas., birž. 26. — 

Apie septynias mylias nuo 
Yates Center, Kas., šiandie su
sikūlė ištrukęs iš bėgių grei
tasis . Missouri Pacific trauki
nys, ėjęs iš Little Rock, Ark., 
į Kansas City. Tarp 60 ir 70 
žmonių buvo sužeista. Dvide
šimt 
čia į

šeši sužeistieji atgabenti 
ligoninę.

Už DVI ŽMONAS
JIMAS

KAUNAS. — Pil.
1926 m. Vii. 31 d.

KALĖ-

Į lenko įdėtą laikrašty paieš 
kojiiną vesti atsiliepė 4,510 Palydėt 
“divorsuotų”, 3 tik 320 mer- susirinko 
ginų

VARšAVA, birž. 26.
Prieš kiek laiko vienas lenkų 
laikraštis įdėjo šitokį skelbi
mą:
Vedęs. šviesiaplaukis ir, sako, 
nebiaurus. Ieškau žmonos 
gražios, išmintingos ir net u r- 
tingos. Turiu dvarą, iš kurio 
pajamų pakaks abiems gyven
ti. Pinigų man nereikia. Busi
mos mano žmonos praeitis 
man neįdomu, bet noriu, kad 
ji man pasisakytų visą teisy-

Volodkos karstą 
jėzuitų gimnazijos 

mokiniai, bet gimnazijos mo
kytojai jėzuitai juos išvaikė. 
Mokiniai atėjo tuomet prie 
kapinių ir ant rankų įnešė sa
vo draugo karstą į kapines.

Mokinio Volodkos nusižudy
mas J/uvo laikomas diclžiau- 

sioj paslapty ir ligi šiol apie 
,|j nebuvo jokių žinių.

Kalinių pabėgimas iš 
Mariampoiės kalėjimo

GegužėsMARIAMIHILĖ
29 d. vakare, kai mariampo- 

bę. Atsakant j šį mano pasiu- liečiai 
lymą, prašau pridėti savo f o- pradėjo migdytis, apie 
tografiją ir dar atsakyti šiuos liktą valandą nakties 
klausimus: Ar esate panelė? do šūviai, šauksmai ir 
Ar našlė? Aš išsiskyrusi? Ar tuoj pasklydo mieste 
jau mylite ką nors? 
te turėti vaikų?” 

Į šį paskelbimą 
gavo 7,180 laiškų,
klausimą 5,900 atsakė neigia
mai. Išsiskyrėlių pasirodė 4,-

po įvykusių iškilmių 
vienuo- 
pasigir- 
t. t., ir 
gandas, 
ir kalė- 
sunkiai

skelbėjas 
Į pirmą

Rugienis
Vytauto 510, našlių 440,v panelių 320 ir 

bažnyčioj susituokė su našle ištekėjusių moterų 10.
O. Labanauskiene. Po metų 
apie šias jungtuves sužinojo ti vaikų,“ tik 14 atsakė
K. Kisieliutė-Rugienienė, 1919giamai. Klausiman: “Ar 

ištekėjusi už J. Rugienio (mylite ką nors?“ penkios 
sakė teigiamai.

m.
ir apskundė vyrą. Kauno met- 
rapolijos įtribuholas pripažino 
teisėtomis pirmąsias jungtu
ves.

sužeidi- 
ne mirtinas: peršauta nc- 
alkunės ranka ir sužeis- 
šonas. Tikimasi greit pa- 

5

Ar nori- (kad 6 kaliniai pabėgę 
jimo sargas Žiugžda 
sužeistas. Sargui tuoj ligoni
nėje tapo suteikta medicinos 
pagelba. Pasirodė 
mas 
toli 
tas

Klausiman: “Ar norite ture- gis. Pabėgusieji kaliniai
nei-; kriminaliniai ir 1 politinis. Kri- 
jau minalinių pasižymėjęs savo 
at- ■ savo prasikaltimais tūlas Ma

tulis, visoj apylinkėj žinomas 
vagis ir plėšikas. Keletas pa-

TARRYTOWN, N. Y., birž.' bėgusiųjų tuoj ant rytojaus 
26. — John I). Rockefellcr J r. beplėšikaujant tapo suimti. Pa- 

Rugienis teisinosi, kad sky- pastatydins Nortb Tarrytowne bėgimo priežastis, mieste pa- 
' kad pirmoji koopenatyvinį penkių aukštų ( sakojama, perdidelis apsikidi 

. x.. xkuriame mas ir spaudimas kalėjimo vy-
Trobesys resnybės, kuri pati nukentėjo 

teismas nubaudė 1 mėn. kalė- pastatyti pareis 1 milioną do- ir banditus paleisdama gyven- 
jimo. ’lerių.

ręsis tik todėl, 1 
žmona jo neklausiusi ir gir- apartmentų trobesį, 
tuokliavusi. Kauno apygardos tilps 200 šeimynų.

tojams smarvės įvarė.

Matanza.se


NAUJIENOS, Chicago, UI. Trečiadienis, birž. 27, 1928

CHICAGOS 
ŽINIOS

Jūsų saugumui

Skaičius prarandamų gyvas
čių apvaikščiojant Nepriklau
somybės dienų mažinasi metai » 
po metų; o visgi, dar yra auko
jama gyvasčių taip suaugusių, 
kaip jaunuolių — dėl neatsar
gumo.

Visokių rųšių fejerverkai, jų 
tarpe ir vadinamieji nepavojin
gi spalvoti žibintai, yra •‘už
drausti. Tos ar kitos apielin- 
kės iliuminacijos gali būti da
romos, bet jos turi būti daro

(Atlantic and Pacific Photo]

Aviatorius kapt. Charles Kingsford-Smith, austrąlietis, 
kuris kartu su kitais trimis draugais nuskrido iš Californijos į 
Australiją, padarydamas tą ilgą kelionę tik su dviem sustoji
mais.

Ir šunims priscis riestai
ChicagoH sveikatos komisio- 

nierius, Dr. Arnold Kiegel, rei
kalauja aštresnių priemonių, 

atkreiptų prieĮ šunis, kurie 
leidžiami bėgioti be apynasrių 
(unmuzzled). Dalykas toks, 
kad šiemet pasitaiko nepapra
stai .daug atsitikimų, kuriuo
se gyventojai nukenčia nuo pa
siutusių šunų.

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 Yarda 6751

50 metų sukaktuvės
Vakar sukako 50 metų nuo 

įrengimo Chicago j telefonų si
stemos.

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR!

Laike gegužio menesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai!

Visai) darbas užsakytas gegužio mėne
syj bus atliktas pigiomis kainomis. Tai 
yra perstatoma VIENODŲ KAINŲ Siste
ma musų apiclinkių Don tai Ofisų.

J 25 
15 
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musų apiclinkių Don tai Ofisų.
SKYRIAUS OFISAS 

1800 S. Halsted St. 
Dantų Setas ui 

setas  .________________ >12.50
setas>7.50 
sotus .......... ......................... —— >5

VEIDAS
PRIPIL

DOMAS— 
JIE TURI 

TIKTI
Geriausia auksinis darbas ui Vi 
Goriausios Auksinės Crowns __ $2.50
Geriausi Auksiniai Fllltngs _  $2.50
Geriausi Auksiniai Tilteliai _  $2.50
Alloy Fillings___________________ $1
Sidabrinu! Fllings ___  50c

‘ * 50c

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

UŽSISAKYKITE
MADŲ KNYGA

25c į metus
Madų knyga Rudens, Žie
mos ir Vasaros madų, 3 
knygas per metus tik už

25 centus
Žinokite kaip ir ką Mote
ris dėvi, idant jūsų rūbai 

visados butų madoj. 
Užsakymus siųskite

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, III.

Petternų Skyrius

mos prisilaikant reikalaujamų 
saugumo taisyklių ir tik gavus 
leidimą (permit).

Perspėkite savo kūdikius, 
kad jie nežeistų su fejerver
kais. Tušti patronai (cartrid- 
ges) nepavojingi švinu, bet 
dažnai esti pavojingi gyvasčiai.

Neatsargiąją Ketvirtą (lie
pos) dažnai seka akla arba be
pirštė penKtoji diena. Ne re
tai pasitaiko, kad Garbingoji 
Ketvirta diena virsta Baisiaja 
Ketvirta.

Bukite atsargus su kiekvie
nu dagi menkiausiu nudegimu, 
padarytu parako ar sprogstan
čios medegos. Nuo piktojo mėš
lungio (tetanus) lengva apsi
saugoti, bet nuo jo yra nepap
rastai sunku išgydyti. Nežiū
rint, kad ir taip menka žaizda 
butų, tuojau kreipkitės į dak
tarą.

Automobilistai privalo va
žiuoti ypač pamažu ir atsar
giai. Liepos ketvirtoji išvilioja 
tūkstančius į gatvę ir į laukus, 
taigi pasidaro didžiausias judė
jimas. Bukite atsargus prie 
vandens ir vandenyje. Maži 
kūdikiai lengvai prapuola iš a- 
kių ir gali patekti gilun vande
nin.

Nusitarkite turėti sveiko pro
to Liepos Ketvirtą. Nepatap
kite liūdna neatsargumo auka.

Westsides Parkai i Surasta lavonas
Trylika Westsidės .parkų; 5 Surasta lavonas, manoma, 

prūdų maudytis taps atidaryti, i Lharles G. darko, vieno pen- 
kad galėtų publika jais naudo- pabėgusių iš kalėjimo ban- 
tis, ketvirtadienyje, birželio 28- ,(btų, kuriems vadovavo Char- 
tą dieną. Rankšluosčiai, mau- les Cleaver. vadas holduperių, 
dytis siutai ir muilas publikai, apiplėšusių pašto vagoną Ever- 
veltui. Sreen stoty.

šeši butlegeriai nuteisti
šeši butlegeriai, kurie teis

me prisipažino esantys kalti, 
nuteisti piniginėmis bausmėmis 
ir kalėti. Jų vardai ir pavardės 
yra: Gilmore B. Bjom, Hovvard 
Jonės, Albert J. Vincent, Jo- 
seph La Vier, Leo J. Higgins 
ir John Branningan.

Nušovė banditą, pašovė 
kitą ,

Policija gavo žinių, kad trys 
banditai planuojantys apiplėšti 
Golden Ilod Ice kompanijos ofi
są, 2134 Ward str. Detektyvai 
ir policininkai pasislėpė kom
panijos kieme. Neužilgo po to 
pasirodė autas, kuriuo važiavo 
3 vyrai. Tas autas, pravažia
vęs, vėl sugrįžo ir nuvažiavo 
pro šalį. Policininkams paliep
ta vytis autą. Nužiūrėti vyrai 
mėgino pabėgti. Kai jie suko j 
šoninę gatvę, jų auto tairai 
sprogo. Trys vyrai iššoko iš 
auto ir spruko į alėją. Polici
ninkai paskui; jie ėmė šaudyti. 
Pasekmė: vienas nužiūrėtų ban
ditų nušautas, kitas — pašau
tas, o trečias paliego.

Detektyvų viršininkas, sako
ma. parinkęs 20 jaunų polici
ninkų, kurių užduotis dabar 
esanti tokia: jie turi landžioti 
po nužiūrimas vietas — pulrui- 
mius ir panašias įstaigas — ir 
klausytis, apie ką ten kalbama 
ir planuojama. Iš tokio polici
ninko jis aplaikęs žinią apie 
planuotą apiplėšimą minėtos 
ledų dirbtuves.

Kamantinės policijos 
viršininką

Ryšy su tyrinėjimu sukty
bių ir teroro žygių, papildytų 
pastarųjų “primary” balsavi
mų dienoj, išduota įsakymas 
policijos komisionieriui, Mi- 
chael Hughes, stoti prieš spe- 
cialę grand džiurę ir duoti rei
kalaujamų paaiškinimų.

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

IšdirbinStojai visokių durių.
Specialio didumo darom pagal orderį 

{dedam sietelius

Tuoj nebeskauda 
I minutę skausmas dingsta tai greitumas 
Ur. Scholl’io Zino-pads. Jie priežastį pra
šalina—spaudimą ir čeverykų trynimų. 
Nepavojingi opiausiai odai.

Ploni, sauganti, gydanti. Visose aptiekose, 
autuvų ir dept. krautuvėse.—35c dėžė.

DŽSchollb Xino-paas
Uždėkite vieną—skausmo nėr!

Laiškai Pašte
šie laiškai yra atėję iš Eu

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

501 Akstinas P.
505 Birgaila Stanislau
510 Cepauskis Jonas
523 Gaspar Marija
533 Kuraitis A.
534 Kuzmarskis F. S.
535 Jonušui Kazimierui
538 Lemchus R. D.
541 Liakas Antanas

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

------- ---------- y

Irgi čempionas
Pakeliu j Atlantic City Chi- 

cagą pravažiavo Robert Craw- 
ford, 13 metų vyras. Jis lai
mėjo čempionatą kon teste iš 
100 bernaičių marmoro lobiuo
se (marble game). Robertas 
Atlantic City stos kontestan 
dėl visos Amerikos čempiono 
“titulo”, toj žaismėj.

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 lažui, vanos ir prūdas visnda.

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

Klozeto outfita* įreng
tas, >13 50 Pirkit nuo 
musų olnetlo kainom te. 
Namų aplildynio įren
gimai parduodami leng- 
vale ilmokėitniais.
Peoples Plumbing M 
Heating Sapply Ce. 

IIMI Molwaukec Avė., 
4H1 N. Malsimi IV.

Haymarket 0075—0070

NAUJAS “RIMBAS”
Didelis, gražus, su daugybe naujų paveikslų, 

juokingų dainų ir visokių linksmybių. Pamatyk jį 
ir persitikrink. Prisiųsk savo antrašą ir 10c. “Rim
bas” tuoj bus pas tave.

“RIMBAS”
1 Bateman PI., So. Boston, Mass.

>5

Dar Viena Naujienų
EKSKURSIJA

MOKYKLOS NORS®, 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURft- 

TU ŽINOTI ŠITA

o
Išvalymas dantų __

Alų kainų negaliai te muaų didžiatnjam 
ofise. DIDYSIS OFISAS IsteifUs 23 mo
tai atgal.
THE HAYES DENTAL OFFICES 

Ine.
DR. T. T. WOOLLENS, Pres.

320 South State St.
Phone liarrlson 0751

i®.

LIEPOS h

taūki tą kiek- 
Joh nepadarys

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Vardas ..
Adresas
Telefonas

21,1928
IŠ NEW YORKO - KLA1PĖD0N - BE PERSĖDIMO

LAIVU ESTONIA
Lietuvos piliečiai, pasirūpinkite gauti gimimo metrikas ir 

išpildykite aplikaciją dėl per mito sugrįžimui.
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. .
Nedėliomis 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

|glf=Įi=lĮ '• lt=>.gliį.l^.EijE/'i=l.i=Į'=b^Š

KALBĖDAMA aukštesnės mo- 
kykloa merginom* apie asm*- 
niną higieną, patyrusi distrik- 
to nurzd nasakė:

"Viena pagrindinių taisyk
lių dėl merginų sveikatos, rei
kia užlaikyti sistemą norma
liame stovyje. Normalia mank* 
Stinimaa ir dieta turi būt var
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, nes Jis 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo-

! met nujol turėtų būti varto- 
* jamas. Paimk 
' vieną vakarą.
( nesmagumo.” 

| Nujol galit 
(rint kaip Jus 
viena moteris 

‘ buteli namie.

vartoti neiii> 
Jaučiatės. Kiek- 

privalo turėti

For Cut« and Woundi
Apsisangokit nžsikrčtimo! 
Gydykit kožną žaizdą ar
ba įsibrėžimą su šiuo ne- 
nuodijančiu antiseptika. 
Zonite užmuša bakterijas.
Ir išlydo-
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. Stanford Park
Pradedant ketvirtadienio va

karu, birželio 28-ta, ir toliau 
kiekvieną ketvirtadienio vaka
rą, per vasarą, bus rodomi kin
tamieji paveikslai lauke. Ro
dymas prasidės tuoj sutemus, 
būtent 8:30 vai. Stanford Par
kas randasi prie 14th Place, 
Union Ąvenue ir Jefferson St.

Maudytis prūdas taps atida
rytas taip pat ateinantį ketvir
tadienį. Maudytis siutai ir 
rankšluosčiai bus teikiami pub
likai veltui. Maudytis galės 
pirmadieniais ir ketvirtadie
niais moterys ir merginos, o 
antradieniais, penktadieniais ir 
šeštadieniais — vyrai ir ber
niukai.

Penktadienyje, birželio 29-tą, 
bus duotas koncertas Assembly 
svetainėje; pradžia 7:30 v. v.

Specialiai rodomi krutamie- 
,įi paveikslai lauke bus rodomi 
antradienyje, liepos 10 dieną; 
pradžia 8:30 vai. vakare.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

čiais Parodos ruošimui asmenį- kai 
mis ir organizacijomis.

nyrbiris; Voldemarui i bar, kuomet jis yra prisidėjęs 
demokratija yra baisesnė, prie negeistinų elementų ir

niekas nešmeižė, tik norima jį 
išliuosuoti iš šmeižtų. Jei visi

Policininkų paroda

J. E. MAGNUS, President
Puritan Malt Extract Company

Geros Rūšies Malt Extract
Daugelis moterų atsilankiusios j 

grosernę, klausia savo groserninko, 
koks yra geriausias Malt Extract. 
Suprantama, sumanus groserninkas 
visuomet laiko pas save gerų Malt 
Extračt — Puritan Malt Extract, 
nes jis yra padarytas iŠ geriausių 
importuotų Bohemian Apynių ir yra 
sumaišytas su puikiausiais -vietiniais 
apyniais.

Puritan miežiai yra vartojami 
kuogeriausi, todėl tas produktas, Pu
ritan Malt Extract visuomet yru 
geriausis. Kuomet jums reikės 
pirkti kokio nors syrupo, visuomet 
reikalaukit Puritan Malt Extract Sy- 
rup.

Teatruose

Beethoven Conser- 
vatory o f Music

Beethoveno Muzikos Konser
vatorijos, Cicero Skyriaus, už
baigimas mokslo metų Sere- 
doje, birželio 27 d., Liberty 
Svetainėje. Pėtnyčioje bir
želio 29 d., Lietuvių Auditori
joje iškilmingas programas. 
Dalyvaus pianistai, smuikinin
kai ir dainininkai; bus solo, 
duetai, smuikų trio ir kvarte
tas. Vakarą apvainikuos p. 
Onos Pocienės vedamas mer
gaičių choras. Jžanga veltui, 
’l'iku'tai gaunami konservato
rijoje ir pas mokinius.

Patartina visų organizacijų, 
draugijų, kliubų, kuopų etc. val
dyboms dalyvauti, kad susirin
kimas juo pilniau atstovautų 
musų organizacijas. Taigi tu
rėkite domėję: susirinkimas 
bus' ketvirtadienyje, birželio 28 
d., Lietuvių Auditorijoje; pra
sidės jis kaip 7:30 vai. vakaro.

—Rep.

North Side
Pirmyn choras rengia

negu davatkai velnias; “Vii- kuomet kas nori viešai paakėti 
nies” skaitytojams “Nau-Ježednievnos dikaduonius, Lida 
jienos” ant tiek baisios, kad keli nariai apsikrėtę tos iežed- 
sumanydami dantimis šudras-' nievnos dvasia rėkia, šaukia 

buk jų kliubą šmeižia. Kliubokytų; Andriulis — barzdotų 
žmonių, nes kai žmogų su barz
da pamato, tai vis mano, kad 
Grigaitis. O man — baisiau
sias žmogus yra tas, kuris au
kas lymka ir sau į kišenių 
kemša. — Pustapėdis

nariai lankytųsi į susirinkimus, 
o atsilankę suprastų savo rei
kalus, tada lengvai butų gali
ma atsikratyti nuo iežcdniev- 
nos. —Žvalgas.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ? Į

1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS
Roseland

Bugpiučio 18 ir 19 dienomis, 
Kareivių lauke (Soldiers Field), 
Chicagoos policininkai turės 
parodą, žinomą kaip Police 
Field Days.

Artimoj ateity,—gal šian
die, gal kitą dieną, — policinin
kas uniformoje atsilankys jū
sų ofisan ar biznio vieton arba 
ir* pabels jūsų namų duris.

Jis turės rankoj tikėtų. Ke
liais žodžiais jis paaiškins, ko
kiu tikslu atsilankė ir pasiūlys 
jums nupirkti jų. Policininkai 
tikisi, kad jus neatsisakysite 
paimti porą ar daugiau tų ti
kėtų, ba pelnas iš kalbamo pa
rengimo eis paramai* našlių ir 
našlaičių tų policininkų, kurie 
netekp gyvasties eidami savo 
pareigas.

Galima tvirtinti, kad nupirk
tieji jūsų tikėtai jums apsimo- ! 
kės, kadangi jie įleis jus į me
tinę policininkų parodą, ren- 
giamą, kaip jau minėta ajjkš-' 
čiau, 18-tą ir 19-tą dd. rdgpui- 
čio. Paroda bus šiemet taip jau 
įdomi, kaip kas metai.

“GANAI) A” 
Lietuvių Fotografas 

929 [.anglais Ave„ 
VV’indsor, Ont., Ganada 

Lietuviams atsilankiusiems i Ca- 
nadą maloniai patarnaujame.

Chicago teatre — pradedant 
pirmadieniu, liepos 2-ra diena, 
pasirodys Paul VVhitman ir jo 
orkestras, kuris atvyksta iš 
New vYorko; tai pagarsėjęs 
džiazo orkestras; įvairus pro
gramas.

Boosevelt teatre — šiuo lai
ku eina paskilbęs ir labai įdo
mus paveikslas “The Cos- 
sacks”; kitoki numeriai.

Oriental teatre — Al K vale, 
pradedant liepos 1-ma diena, 
duos muzikalį džiazo programą, 
pavadintą “Blue Heaven.”

Tivoli ir l’ptown teatruose— 
pradedant pirmadieniu pasiro
dys paveikslas, pava d i n t a s 
“Ladies of the Mob”; kitoki 
numeriai.

llarding teatre — pradedant 
1-ma d. liepos bus rodomas pa
veikslas ‘‘Laugh, C 1 o w n, 
Laugh”; kitoki numeriai.

Seriate teatre—su 1-ma die
na liepos pasirodys scenos vaiz
das “Fine Feathers”; kitoki 
numeriai.

Norshore teatre — 1-mą lie
pos scenos produkcija “Levee 
Lovers”; paveikslas vardu “The 
Street of Sin”.

Bridgeportas
Naktį iš pirmadienio j antra

dienį Aušros knygynai) įsipra
šo neprašyti svečiai. Atydžiai 
apžiurėjo, ar nėra ten kokių 
“nereikalingų” dalykų. Išvartė 
dėžutes, baksus, pasišlavė apie 
$10 smulkių pinigų.

Matyti, neprašytiems sve
čiams pasirodė, kad ir seifas ne 
vietoje stovi, arba kad ir jame 
gali būti nereikalingų dalykų, 
taigi mėgino ir jin įsiprašyti. 
Bet, žinote, kai kurie seifai 
perdaug praklentai padirbti: 
jei nepažinsi jų, tai ir su pira- 
gu vidun neįsiprašysi.

Neįsileido vidun seifas sve
čių nei šį kartą, nors ir pra
kaitavo jie: nulenkta seifo au- 
sutė, mėginta atplėšti’ lopas, 
kuriuo ausutė prikalta prie ge
ležinių durų. Bet darbas liko 
nepabaigtas. Tur būt. svečius 
išgązdino kas nors — gaidžiai 
ar žiurkės, o gal rytas.

Kitas vėl pilietLs klausinėjo: 
ar neteko, girdi, Luti sekmadie
nio naktį ant Einerald Avė.? 
Sakau, kad ne. O kas ten to
kio įvyko? klausiu.

Well, sako, nieko tokio ypa
tingo. Tik rengta trims Jo
nams siurpraiz parė. Vjsam 
blokui nedavė miegoti. Staugė, 
čypė, kaukė, rėkė. Grojo du or
kestru — vienas parlory, o ki
tas — bedruimy, gi šuva lauke 
visą naktelę turąvojo. Gali įsi
vaizduoti koki parė buvo.

—Rep.

Patyrimų ieško

Dvidešimt studenčių rengia- 
si tokiam eksperimentui: jos 
nori gauti darbą kaip merginos 
darbininkės. Uždirbti jos tiki
si nuo 9 iki 18 dolerių savaitėj 

kaip kad darbininkės mergi
nos uždirba. Na, ir uždirbda- 
mos tiek jos mėgins gyventi 
iš tos savo algos — žinoma, tik 
per vasarą. Tinkamesniam eks- 
l>erimentui, žinoma, butų ge
riau, kad ilgesnį laiką jos pa
dirbtų ir pagyventų tokiu bū
du. Tuomet daugiau patyrimų 
įgytų.

Svarbus susirin
kimas

Kviečiamos yra susirinkiman 
visų Chicagos lietuvių draugi
jų, kliubų, kuopų ir tt. valdy
bos ketvirtadienyje, birželio 28 
dieną. Auditorium svetainėje. 
Susirinkimas prasidės 7:30 v. 
vakaro.

Susirinkimas kviečiamas tik
slu aptarti kai kuriuos umius 
klausimus, surištus su rengimu 
Pasaulinės Parodos Chicagoje 
1933 m.

šis susirinkimas turės nu
skirti įvairias komisijas ir jų 
valdybas, kad butų galima dar
buotis kartu su visais, dirban

TUBBY

Pagalinus ir Pirmyn choras 
sumanė surengti išvažiavimą,’ 
kuris įvyks nedėlioj, liepos 1 d., 
Jefferson giriose. Taigi Pirmyn 
choras, kaip dainų mylėtojų 
būrelis, kviečia visus atsilanky
ti ir suskambinti girias daine
lėmis. Ypač gi northsidiečiams 
tai yra 
į šias girias. Neprastai yra ir 
kitoms kolonijoms; prie 
kaip jau yra visiems žinoma, 
Jefferson girios yra gražiausia 
vieta išvažiavimams Chicagoj. 
Besi vaikščiojant po girią ir pie
vą, rodos, prisimena Lietuvos 
gojaliai ir mintyse 
dainelė:
Tikumai, gražumai 
Iš beržo tek sula, 

lėlis.
Ankstyva j ieva, žaliuoja pieva, 
Klony purienai žydi geltonai.

Jau, rodos, pradžia pavasa
rėlio. Gal kai kurie jau ir už
miršo tokias daineles.

Maloniai yra visi kviečiami 
atsilankyti į šį choro išvažia- 
vima. Visi kartu vėl užtrauksi
me, 
me, 
jaunesnieji smaginąs. ---- -
dar bus gera muzika; kurie 
norės, galės smagiai pasišokti 

kaip Lietuvoj ant kiemo.
Dainininkas.*

Liepos 3 d., 7:30 vai. vakare, 
“Aušros” kambariuose įvyks 
Lietuvių Improvement and Be- 
nefit Kliubo pusmetinis susi
rinkimas. šiame susirinkime 
bus išduotas pusmetinis rapor
tas, visokių pranešimų ir bus 
svartoma nauji reikalai. Visi 
kliubo nariai turite atsilankyti 
j šį susirinkimą ir apsvarstyti

palankus išvažiavimas dalykus, kad išeitų kliubo nau- 

to, ’

gimsta ši

pavasarėlio, 
kaip krista-

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

1618 West 18-ta Gatve

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

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aš 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. X E. ZAREMBA
20 W. Jackson Blv., netoli State St. 

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

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

dai; Neklausykit pasakų Užu- 
nario, Kilkaus ir Mikulčno. Dar 
kliubiečiai atsimena, kaip jie 
agitavo kliubo susirinkime, kad 
kliubas paimtų Kanklių chorą 
kliubo vakaro programui. Kuo
met narių buvo mažai susirin
kime, tai jiems pasisekė pada
ryti taip, kaip buvo jų supla
nuota iš anksto. Bet kliubui 
buvo didelė skriauda iš jų to 
plano, nes vakaras davė nuo
stolių apie šimtą dolerių.

Dabar tie patys “agitatoriai” 
kursto narius ir siūlo kliubui 
kitokį planą, su kuriuo, sako, 
net keletą šimtų dolerių pelno 
padarys — tur būt kaip kad su 
vakaru buvo. Jeigu jiems rūpė
tų veikti kliubo naudai, tai 

t kliubo 
Kitų naudai tie 

trečiokai darbojasi, bet kliubui 
iš tokio darbavimosi yra ne 
naudos, bet nuostolių.
' Ar ne geriau butų kliubui, 

kad atsimotus nuo negeistinų 
elementų? Tada butų kliubui 
daug geriau, negu šiandien. Da-

. O kurie jau biski apseno- ‘ , . . , . , .. .v. ... i • lankytųsi i kiekvieną, galėsimo pasižiūrėti, kaip .1
... . d .. . susirinkimą. Kitų navinesmeu smaginus. Prie to . .............f . . ’ , .

Kas ir kam bai
siausia

Lietuviškiems komunistams 
nėra pasaulyj baisesnio žmo
gaus už Grigaitį. Sirvydui bai
siausi yra žodžiai “Lietuvai nė 
cento”. Kunigui — žmogus be 
dolerio; niunšainieriams — 
probicijos agento žvaigždė; 
daktarui — sveikas žmogus; 
S. L. A. — seimo diena; da
vatkoms — žmogus be rožan
čiaus; dainininkąmy— svetai
nė, kurioj daimnųant mažai

; Visuomiui — 
daktarui šliupui 

kapitalis-
streikieriai; barbe-

'“Naujienos
— Internacionalas;

tams
riams — žmogus su ilgais plau
kais ir su barzda; merginoms 
— vyrai be automobilių; mo
terims — žiurkė, nes jas pa- 
mačiusios baisiai spiegia; vi
siems Chicagos lietuviams — 
Bišopas, nes kiti net žegnojas, 
kai jo vardą sumini; "* Prūsei-

MŪRINIS arba MEDINIS
C1 rt i,nok?ti — kitl ,ei,svai.B **■ 
4* I U mokėjimais i 24 mėnesius 
Musų speciajiškumas yra budavoji- 
mas mūrinių ir medinių garadžių vi
sokių stylių ir ryšių.

Pakeliame namus, padedame konk- 
ryt pamatus. Visoks cementinis dar
bas, perdirbame , porčius ir sunpar- 
lorius. Mielu noru priduosime ap- 
skaitliavimą ant pareikalavimo—be 
užmokesties. Mes einame visur, Chi
cagoje ir į priemiesčius. Prisiųskite 
savo vardų, adresų jeigu norite in
formacijų.
Vardas ......  -........................-
Adresas -...........................-........ -.........

Quality Construction Co.
North Sh-jre ofisas ir Vardai 

119 Chicago Avė.
Evanston

Rofirers Park 8270 
Tel. Universitv 3950 arba

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

This Pitcher Uses His Head.

HE(2E HAKiK. ) 
THlS BML 

AKS SEAT IT 
POR. HOME J

SVOELL GUS, IK)Sl^TIA)' 
OM PITCHIK)' THIS CMAE 
AM' lOOV< AT U S, 

GET-TIKY SEAT TlMEM'S’ 
SEVEM To T'HREF A

VCHO SAID GETT(K)'
SEAT ? - ITS OMUS' THE-

SECOMD IMIOIM' AKS
GoTTA PLAT FOUC2. AN>'A

HALE IK)K)IA)'Š OR. IT
< AlKi'T A

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

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

z Tcl. Lafayette 2584

MARGUTIS
DAINOS IR JUOKAI!

Artisto ir kompozitoriaus — štukoriaus išeina visoki už
rašymai su žodžiais ir gaidomis. Kas nori skaito, kas 
nori dainuoja, ale visi linksmi kaip tik pažiūri į Margutį. 
Rašykis tuojau. Tik 75 centai į metus. Vėliau pabrangs. 
Naudokis proga. (Lietuvon: 1 dol. 50c.).

Red. Leidėjas:

ART. ANT. VANAGAITIS
3241 S. Halsted St., Chicago, III.
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DEMOKRATAI IR AL SMITH

Vakar prasidėjo Houston mieste, Texas valstijoje,' 
demokratų partijos konvencija. Dar jai neatsidarius,! 
visas svietas jau žinojo, kad demokratai nominuos savo 
kandidatu į Jungtinių Valstijų prezidentus New Yorko 
valstijos gubernatorių, p. Alfredų Smith’ą.

Smith yra katalikas ir atviras prohibicijos priešas, 
todėl jam yra priešingos pietinės valstijos, kurios yra 
“sausos” ir protestoniškos. Bet pietų demokratai bus 
priversti remti Sniith’ą, kadangi kito tokio populiaraus 
kandidato, kaip jisai, jie neturi.

Smith’o stiprumas yra New Yorke ir kituose Ame
rikos didmiesčiuose. Amerikos didmiesčiai yra “šlapi”, 
o sodžius “sausas”. Bet demokratai žino, kad vien pie
tinių valstijų ir miestų gyventojų balsais jie negali lai
mėti rinkimus. Tmlel savo konvencijoje jie, statydami 
“šlapią” kandidatų į prezidentus, gal priims “sausų” 
arba “apysausių” platformų, kad nesukėlus prieš save 
perdaug didelės neapykantos prohibicininkų.

Prie šitokių aplinkybių nėra ko nė tikėtis, kad de- i 
mokratų konvencija bent kuriuo klausimu užimtų aiš
kių principialę pozicijų. Taip nominuodama Smith,ų, 
kaip, ir skelbdama savo programų, ji turės prieš akis 
tiktai vienų tikslų: laimėt šiltas vietas valdžioje savo 
partijos žmonėms.

KAIP GIMĖ SMETONOS “KONSTITUCIJA”

įžangoje prie “valstybės konstitucijos”, kurių ne
perseniai paskelbė Antanas Smetona, pasakyta:

“Respublikos Prezidentas, pritariamas viso Mi- 
nisterių Kabineto — (toliaus paminėta visų minis-1 
terių ir kontrolieriaus vardai. “N.”! Red.) — susi- ( 
rinkusio iškilmingan posėdin kariuomenės šventės 
dienų, 1928 m. gegužės mėn. 15 d., su padėka pami
nėti žygių, padarytų per dešimtį metų Lietuvių 
Tautos, ypačiai jos geriausių vaikų, ginklu apgy
nusių nepriklausomų Lietuvos likimų ir nuolat' 
esančių jos sargyboje, nusprendė paskelbti šitokių 
Lietuvos Valstybės Konstitucijų.”
Susirinko dalyvauti‘kariuomenės šventėje ir — pa

skelbė valstybės konstitucijų!
Kariuomenės šventėse maršuojama gatvėmis, sa

koma prakalbos, dalinama medaliai ir ordenai, geria
ma ir valgoma; bet kad tai butų tinkama proga valsty
bės pagrindiniems įstatymams keisti, tai dar iki šiol ne
buvo girdėta.

Jei ministeriai su prezidentu gali skelbti naujas 
konstitucijas, susirinkę dalyvaut kariuomenės šventėje, 
tai kodėl jie negali rašyt visus įstatymus piknikuose 
arba baliuose?

- —................. T

Apžvalga
KANDŽIOJASI

“Vienybė”, pranešdama apie 
p. Vitaičio išrinkimą “Tėvynės” 
redaktorium SLA. seime, rašo;

“Redaktorium išrinkta Vi- 
taitis 160 balsų — Socialistų 
kandidatas gavo tik 2.” 
širvidas, kuris šitų melagin

gą žinią pranešė savo laikraš
čiui, žino gerai, kad socialistai 
visai nenorėjo pravesti savo 
žmogų j SLA. organo redakto
rius, bet stojo už p. Vitąitį. Tas 
buvo aiškiai pasakyta Apšvie- 
tos Komisijos pasitarime, kur 
dalyvavo ir p. Sirvydas. Tai 
kam jisai kandžioja socialistus?

DIKTATORIŲ MANIEVRAS.

Lietuvos vyriausybės vardu 
p. Balutis atsiuntė kablegramą 
SLA. seimui Baltimorėje, svei
kindamas seimą ir pranešda
mas jam, kad vyinausybė nu

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paltu:

Metams $8.01
Pusei metų --------------------- . 4.00
Trims mėneriams ►—_ —. 2.50
Dviem mėnesiam _ —. 1.50
Vienam minėsiu! ——— ,75

Chicagoje per iineiiotojua i
Viena kopija - , , ____8c
Savaitei ------ - ____ 18c
Mineaiui ______ T,f 75c

Suvienytose Valstijose, no Chicago- 
je. paltui

Metama------------ - - >7.00
Pusei metų ____ ____ _ 8.50
Trims mėnesiams   — 1.75 
Dviem mėnesiam* ... - 1.25
Vienam minėsiu! — — .75

įdėtuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpigintai t

Metams ~_______ - - ----- $8.00
Pusei metų.................4.00
Trims mineaiama -____— 2J»Q
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

ėmusi nUo “Tėvynės” draudi
mą eiti Lietuvon. Lietuvos 
laikraščiai rašo, kad esąs nuim
tas draudimas ir nuo “Sanda
ros” (ši žinia dar nepasitvirti
no).

Aišku, kad tai buvo padary
ta tikslu prisigerinti Amerikos 
lietuviams ir pakreipti jų nu
sistatymą palankion Lietuvos 
diktatoriams pusėn. Šis Vol
demaro manievras tečiaus bu
vo taip aiškus visiems SLA. 
seimo dalyviams, kad seimas 
nerado reikalinga dėkoti Kau
no ponams už jų “malonę”, bet 
priėmė rezoliuciją Lietuvos 
klausimu, kurioje atmetama 
fašistiška (ir bolševikiška) dik
tatūra ir išreiškiama pageida
vimas, kad Lietuvos žmonės 
laimėtų kovą dėl atsteigimo 
laisvės ir teisėtumo savo kraš
te.

PRIEŠ PRIVATINES 
x MOKYKLAS.

Kauno “Socialdemokratas”
rašo:

“Švietimo ministerija nu

traukia pašalpas nuo rugpiu- 
čio 1 d. privatinėms mokyk
loms: Naumiesčio šak. ‘Žibu
rio’ vidur, mokyklos visoms 
klasėms, Kražių ‘žiburio’ 
gimn. I ir II kl., Švėkšnos 
‘Saulės’ progini, duos pašal
pą tik pirmoms keturioms 
klasėms, Rietą vos komerci
jos mokyklai duos pašalpą 
tik pirm. 4 kl.

"Švietimo ministerija yra 
nusistačiusi nutraukti pašal
pas nuo 1929 m. sausio 1 d. 
visoms suaugusiems gimna
zijoms, būtent: Šiaulių, Kau
no mok. prof. s-gos ir pava
sarininkų.”
Iš šitų žinių, matome, kad 

dėl pašalpų atėmimo daugiau
sia nukentės klerikalų mokyk
los: “žiburio”, “Saulės” ir “pa
vasarininkų”. Klerikalai buvo 
daugiausia jų pristeigę, kada 
turėjo valdžią savo rankose, ir 
galima numanyt, kad šiuo sa
vo žygiu prieš privatines mo
kyklas tautininkai nori pirmo
je eilėje suduoti smūgį klerika
lams. •

Jei čia nebūtų partyviškai- 
politiško tikslo, tai valdžios at
sisakymą šelpti privatines mo

SLA. SEIMAS
Paskutinė Seimo 

diena
9-ta sesija

BALTIMORE, Md., birželio 
22 Devintą sesiją atidarė 
prezidentas S. Gegužis 9 vai. 
iš ryto. Seka delegatų vardo- 
šaukis.

šį rytą mes sėdėdami ir prie 
reporterių stalo nieko naujo 
negirdim, neateina niekas pas 
stalą ir nepraneša nieko naujo; 
matomai, nieko tokio neatsitiko 
pereitą naktį.

Po delegatų vardošaukio 
skaitomas protokolas vaka
rykščių sesijų. Protokolas po 
keletos paklausimų priimtas.

Pild. Tarybos rinkimas
Renkama Pildomoji Taryba 

visuotinu narių balsavimu no
minuota. Pastatoma balsavi
mui Gegužį ir Salaveičiką ir 
tokiu budu išvengiama disku
sijų ir trukšmo iš bolševikų 
pusės. Nors praeityje SLA. 
Seimai balsuodavo tik už tuos 
Pildomosios Tarybos narius, ku
rie gaudavo daugiau balsų per 
visuotina balsavimą ir ta šei
minė rinkimo ceremonija bū
davo vadinama kaipo užtvirti-. 
namas Pildomosios Tarybos, | 
bet šiame SLA. Seime tas bu
vęs “užtvirtinimas” jau vadi
namas tiesiai rinkimais ir sta
tomi balsavimui visi kandida
tai. Tam bolševikai pritarė.' 
Bet man rodos, kad ši procedū
ra eina prie likvidavimo visuo
tino balsavimo.

Balsavimo pasekmės seka
mos: prezidentas S. Gegužis 
173 balsais išrenkama prezi
dentu prieš Salaveičiko 136 
balsus; vice-pirmininku išren
kama V. Kamarauskas 172 
balsais prieš Bacevičiaus 141 
balsą; sekretere išrenkama p. 
Jurgeliutė 184 balsais prieš 
Ješkevičiutės 140 balsų; iždi
ninkas išrenkamas T. Paukštis 
183 balsais prieš Gerdausko 
136 balsus; iždo globėjai Da
nielius ir Raginskas gavo ly
giai po 173 balsus, prieš Ju
slaus 145 ir Bučinsko 22 bal
sus,— Danielius ir Raginskas 
lieka iždo globėjais; daktaru 
kvotėjų Dr. Klimas išrenka
mas 163 balsais prieš Dr. Vit
kaus 144 balsus.

Po rinkimų visa išrinktoji 
Pildomoji Taryba sukviečiama 
ant estrados ir A. Mikalauskas, 
kuris vędė tvarką laike balsa
vimo prisaikdina visą Pildomą
ją Tarybą. Delegatai Tarybos 
nariams sukelia ovacijas.

Renkamas “Tėvynės” redak
torius. Apš vietos komisijos 
narys P. Grigaitis 

kyklas reikėtų sveikinti. Iš 
tiesų, kam valdžia turi šelpti 
privatines mokyklas, kuomet 
norintiems mokytis yra pakan
kamai vietos valstybinėse mo
kyklose. žmonės, kurie nėra 
patenkinti valstybinėmis mo
kyklomis ir steigia privatines 
mokyklas, turėtų pastarąsias 
patys ir užlaikyti.

1094 KRIMINALIAI NUSI
KALTĖLIAI PER MĖNESĮ.

Balandžio mėnesį visoj Lie
tuvoj kriminale policija užre
gistravo nusikaltimų: žmogžu
dysčių 3, kūdikių nužudymų 
14, iŠžagiirimif 2, įvairių va
gysčių 902, sukčiavimų 36, pa
dirbimą pinigų 3, padirbimą 
dokumentų 14, netikrų pinigų 
platinimo 12, išaikvojimų 5, 
padegimų 13, naminės degti
nės dirbimo 76. Viso — 1094.

Tai yra didelė skaitlinė dėl 
tokio mažo krašto, kaip Lietu
va, turinti ne ką daugiau, kaip 
du milionu gyventojų.

Tautininkai pirma skelbė, 
kad prie “naujos eros” pikta
darybės Lietuvoje žymiai su- 
mažejusios, bet faktai to visai 
nerodo.

kad Apšvietos komisija yra 
nominavus S. Vitaitį, J. Gla
vecką iš Brooklyno, N. Y. ir J. 
Švitrą iš Chicagos. Renkant re
daktorių, S. E. Vitaitis gauna 
159 balsuš, o kiti nominuoti 
kandidatai negauna nieko. Ma
tyt bolševikai matė, kad ir ki
ti du kandidatai nė kiek jiems 
negeresni už Vitaitį.

Komisija komisijų rekomen
duoja sekamas svarbesnes pas
tovias komisijas:

Apšvietos komisija: P. Gri
gaitis, Dr. M. Vinikas, P. Ba
joras.

Įstatų komisija: advokatai 
K. Jurgelionis, Z. šalnienė, A. 
Olis.

Finansų komisija: adv. K. 
Gugis, adv. V. F. Laukaitis ir 
Gerdauskas.

Sveikatos komisija: daktarai 
I. B. Bronušas, S. Biežis, A. J. 
Karalius.

Stovio, Skundų ir^peliacijų 
komisija: advokatai F. J. Ba- 
gočius, N. Rastenis, J. Uvick. 
(Kitų komisijų sąstato nesu
spėta užrašyti. Red.).

Komisijos rekomendacija pri
imta didžiuma balsų.

Skaitomi pasveikinimai Sei
mui. Skaito p-lė Juzė Raukty- 
te: s

SLA. 208 Mot. kp., Chicago, 
III., N. ir N. F. $25.00.

Šventakuprių Tarybos reika
lavimas išmest Presos komisi
ją

SLA. 34 kp., New Britain, 
Conn., $10 N. ir N. F.

P. Steponavičius, Waterbury, 
Conn., $2. Moksleivių F.

šventakuprių partija, Brook- 
lyn, $5.13 Moksl. F.

“Varpo” B-vė Kaunas.
Liet. Valst. Liaud. S-ga, 

Kaunas.
Dr. Graičunas, “Medicinos” 

atstovas, Chicago.
L. Mot. Globos Koųi., Kau

nas.
Pieno Lašo D-ja, Kaunas. 
“Žiburėlio” D-ja, Kaunas. 
Politiniai Kaliniai, Kaune.
Po laiškų skaitymo sesija už

daroma pietums.
Dešimta ir paskutinė sesija

Dešimtą sesiją atidarė 2:20 
po pietų. Delegatų vardošau- 
kis. Po delegatų vardošaukio 
delegatas Karosas atsišaukia į 
Seimą, kad Seimas pagelbėtų 
arba apmokėtų lėšas apsirgusio 
delegato J. Gilvickio parvežimo 
namo. Kaip žinoma, Gilvickis 
laike- Seimo susirgo proto ar 
nervų liga. Seimas nutarė Gil- 
vicko pargabenimo lėšas apmo
kėti.

Spaudos komisijos raportą 
išdavė J. 0. Sirvydas. Raportas 

praneša, • priimtas.

Louis Edward Gordon, “Friend- 
ship” aeroplano mechanikas, 
kuris kartu su p-le Amelia 
Earhart ir Wilmer S. Stultz, 
perskrido Atlantiko vandeny-

Rezoliucijų komisija skaito 
rezoliucijas.

P-lė Ješkevičiutė skaito re
zoliuciją konstitucijos klausi
me. Rezoliucija priimta.

P. Grigaitis skaito streikuo
jančių angliakasių klausimu re
zoliuciją. Rezoliucija primta.

Advokatas F. J. Bagočius 
pareiškia, kad Lietuvos klausi
mu rezoliucijų komisija nega
lėjus susitaikyti, tad esančios 
dvi rezoliucijos— mažumos ir 
didžiumos. Adv. Bagočius skai
to didžiumos rezoliuciją, Ješ
kevičiutė— mažumos. Prieina
ma prie balsavimo. Didžiumos 
rezoliucija gavo 153 balsus, ma
žumos rezoliucija 145 balsus.

Advokatas Bagočius skaito 
rezoliuciją SLA. reikaluose pa-, 
reikšdamas, kad dėl šios rezo
liucijos visa komisija negalėjo 
susitaikyti, nes p-lė Ješkevičiu
tė jokiu budu negalinti sutik
ti.
Bolševikai vėl triukšmą sukėlė

Perskaičius rezoliuciją kila 
baisiausias triukšmas ir stau
gimas. Prezidentui S. Gegužiui 
pavykus kiek apraminti triukš
mą* kalba P. Grigaitis, kaipo 
rezoliucijos komisijos narys. 
Grigaitis nurodo kaip Pildomo
ji Taryba yra biauriai šmeižia
ma ir inkriminuojama, bei puo
lama tūlų narių ir vienos sro
vės laikraščių. Grigaičiui kal
bant ir vėl baisiausias triukš
mas ir staugimas. Toks než
moniškas bolševikų staugimas 
stačiai gimdo klausimą: Ar tik 
negrius Seimas?

Padaroma pertrauka 10 mi
nučių. Laike pertraukos uži
mąs ir ginčai.

Buvo manoma, kad po per
traukos bus galima prieiti prie 
tvarkos. Prieš pertrauką buvo 
pasiūlyta, kad butų balsuojama 
atsistojimu, zrfes bolševikai savo 
riksmu staugimu ir stojimu 
nedavė delegatams balsuoti 
rankų pakėlimu, tai liolševi- 
kams stovint, kiti irgi sustoja 
ir pirmininkas pareiškė, kad re
zoliucija priimta delegatų atsi
stojimu. Delegatai surinka 
“ura”, o bolševikai pasijuto, 
kad jie apsigavo savo stoji
mu, nes jie patys pagelbėjo 
Seimui priimti tą baisiąją bol
ševikams rezoliuciją.

Po pertraukos pirmininkas 
S. Gegužis bando eiti prie 
tvarkos. Yra įnešimas, kad 
delegatų vardošaukiu butų lial- 
suojama ta rezoliucija. Bolše
vikai ir vėl triukšmą kelia, ne
leisdami nieko nė svarstyti, nė 
balsuoti. Didžiuma delegatų 
jaučia, kad bolševikai triukš
madariai neigia jų teises, netik 
žeminant, bet ir ardant Seimą, 
į Prezidentas S. • Gegužis pa
reiškia triukšmadariams, kad 
šiame dalyke nebus jokių nu
sileidimų ir bus pavartota vi
sos priemonės apsaugojimui ir 
pagerbimui didžiumos Seimo 
delegatų teisių. Pas daugumą 

delegatų irgi yra pasiryžimas 
nenusileisti. Pasirodo svetinėje 
ir policija, žiuri visi kas bus 
toliau.

J. Bimba gauna balsą ir kal
tina, kad pats pirmininkas da
rąs netvarką, tai ir jie kelią 
betvarkę. Pirm. S. Gegužis 
atsako: “Gerai, jei aš keliu ne
tvarką, tai aš noriu atsiklausti 
Seimo, ar aš laikaus tvarkos, 
ar ne”. Kviečia delegatus bal- 
suoti prezidento tvarkos klausi
me. Bolševikai ir vėl buvo pra
dėję kelti triukšmą bandyda
mi neleisti balsuoti, bet “drau
gas” Siurba paduoda komandą 
saviškiams, kad aptiltų. Bal
suojama. 175 balsais prieš 131 
balsus išreiškiamas preziden
tui pasitikėjimas. Bolševikai 
pasijunta, kad ir triukšmas ne
gelbsti.

Prezidentas šaukia prie var
došaukio balsavimo už rezoliu
ciją. Bolševikai pabūgo ir var
došaukio. “Draugas” Siurba 
duoda įnešimą balsuoti rankų 
pakėlimu. Balsuojama rankų 
pakėlimu. Didžiuma balsų pri
imama ta baisioji rezoliucija, 
kurios bolševikai baisiai bijojo 
ir prieš ją staugė ir baisiausi 
triukšmą kėlė.

Rezoliucijų komisijai užbai
gus savo darbą advokatas Ba
gočius užeina ant pagrindų ir 
praneša, kad jis turys rankoje 
plitą ir jei esą žinotų musų 
progresistai ką jis mušiąs su 
ta plita, tai tikrai jam plotų. 
Adv. Bagočius po to pasakęs 
tinkamą prakalbą, nuo dalies 
delegatų įteikė gražią dovaną 
“Tėvynės” redaktoriui S. E.£
Vitaičiui—aukso laikrodėlį, o 
p-lei P. Jurgeliutei — gražų 

.portfelį ir gražią knygutę už
rašam. Šios dovanos sukėlė 
ovacijas tarp delegatų.

Einama prie skundų ir ape
liacijų. Be didelio vargo pri
eita prie tvarkos ir daugiausia 
priimta komisijos rekomendaci
jos. Komisijos nariai advoka
tai Olis, Rastenis ir Uvickas 
skaitė skundus pasimainydami.

Laiškų skaitymo komisijos 
narė p-lč Juzė Rauktytė prane
ša, kad su pasveikinimais su
plaukė $399.66.

Sekantis Seimas didžiuma 
balsų nutarta laikyti Chicago, 
111.

Skaitoma protokolas pereitų 
dviejų sesijų. Protokolas priim
tas.

Tautiški centai liko paskirs
tyti sekamai:

SLA. nariams moksleiviams 
$1,500,

Našlaičių fodui $500,
Jaunuolių švietimo ir organi

zavimo fondui $500,
Streikuojantiems SLA. na

riams angliakasiams‘ $300, .
šerno paminklo pastatymui 

$100,
; Dr. J. šliupo knygų išleidi
mui $25,

Vilniaus našlaičiams $281,
“Pieno Lašo” draugijai (kū

dikių prieglaudai), Kaune $300,
Moksleivių šelpimo draugijai 

“Žiburėlis” $300.
Lietuvos Moterų Globos dr- 

jai (Lietuvos našlaičiams) 
$150.

Seimas uždaromas 7:15 vai. 
vakare.—S. Bakanas. •

Pavyzdžio galybė
Jis: Sakyk, brangioji, kodėl 

tu buvai mėginusi pabėgti nuo 
manęs? Nejaugi manęs dau
giau nebemyli?

Ji: Ne, aš tik norėjau tapti 
gimnaziste.

Jis: Kaip tai?
Ji: Nagi, anądien pabėgo iš 

Ukmergės Čepo kukarka, o 
Kauno laikraščiai paskelbė, 
kad dingusi be žinios gimnazis
tė 5 klasės.

Aksioma
—Kodėl sakoma, kad kiekvie

na valdžia yra nuo Dievo?
—Todėl, kad ji pati yra kaip 

ir Dievas: niekas ja netiki ir 
visi jos bijo.

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

Beveik keturi milio- 
nai knygų kongre
siniame knygyne

Kuomet Atstovų Buto Komi
tetas nelabai senai laikė išklau- 
simą paskyrimų biliaus, kuris 
buvo Buto priimtas, Herbert 
Putnam, Kongresinio Knygyno 
knygius, papasakojo apie pui
kią, kooperaciją, tarpe visuome
nės ir Kongresinio Knygyno. 
Knygynas gavęs netik kolekci
jas nepaprastų knygų, bet ir 
pinigiškos pagelbos.

Prieš trisdešimts metų kny
gynas turėjo tik milioną knygų 
ir brošiūrėlių, bet dabartiniu 
laiku Kongresiniame Knygyne 
randasi suvirs 3,500,000 kny
gų. Rankraščių kolekcija irgi 
žymiai auga. Žemlapių skaičius 
irgi dasiekė milioną egz. nuo 
250,000; tas pats su muzika jr 
spausdiniais.

Sulig “autoriškų tiesių” įsta
tymų, Kongresinis Knygynas 
gauna kopiją visų knygų, ku
rtos yra išleistos Suv. Valstijo
se. \

Kongresinis Knygynas turi 
ypatingai svarbias istorijos, jx>- 
litinių mokslų knygas, oficia
lius dokumentus, kopijas visų 
Amerikos laikraščių, ir origina
liškus Kolioniališkų ir Revoliu
cijos periodo rankraščius.

Tarpe specialių knygų yra 
Huitfeld-Kass (Skandinavų) ko
lekcija, Orientalė iš 93,000 chi- 
niškų ir 13,000 japoniškų kny
gų; Yudin kolekcija rusų lite
ratūros — pie 80,(XX) knygų; 
Judaica apie 20,000 knygų; 
Francuzų revoliucijos kalekci- 
ją, ir tt.

Laiks nuo laiko Kongresinis 
Knygynas perka nepaprastas 
knygas. Knygius pranešė, kad 
$2,000 išmokėta pereitais me
tais už knygas, kurios aprašo 
Rusijos aukščiausio teismo nu- 
sprendžius nuo 1640 metų iki 
1914 metų.

Knygynai Suv. Valstijose
Suprantama, kad Kongresi

nis Knygynas užima pirmą vie
tą Suv. Valstijose. Antroje vie
toje randame New Yorko Vie
šą Knygyną su 52 skyriais, 
1923 metais turėjęs 2,678,000 
knygų. Vale Universiteto Kny
gynas, New Ilavone, Connecti- 
eut valstijoj, turi 1,582,000 
knygų. Harvard Universiteto 
Knygynas, Cambridge, Massa- 
chusett valstijoj, turi 1,361,000 
knygų, Chicagos Viešas Knygy
nas su savo 41 skyrių turi 1,- 
290,000 knygų, Bostono Viešas 
Knygynas turi 1,248,000 kny- 
gy-

19^3 metuose, Suv. Valstijo
se užsiregistruota net 8,544 
knygynai, kurie turėjo 1,000 
knygų arba daugiaus, arba iš
viso tie visi knygynai turėjo 
127,(XX),000 knygų, arba apla
mai imant vienas knygynas dėl 
kiekvienų 13,000 gyventojų ir 
J15 knygų dėl kiekvienų 100 
gyventojų.

Viešieji knygynai paskolina 
knygas už dyka, laikui nuo sep
tynių iki keturiolikos dienų, su 
pailginimo privilegija. /

Beveik visi knygynai turi 
skaitymo kambarėlius, kur ap
art knygų, sveęiai gali pasinau
doti laikraščiais ir žurnalais.

Yra daugybė privatiškų cir
kuliuojančių knygynų, kurie 
ima mažą kainą už knygų pas
kolinimą. (FLIS).

G " (ji
GYVENIMAS 

Mėnesinis Žurnalas 

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

Prenumerata metams $1.50
Pueel metų ______ __ - $1
Kopija ............................. 10c

Tik trumpam laikui 
“Gyvenimas” ATPI

GINTAS. Kopija - 
10c. Prenumerata me
tams — $1.50. Pasi- 
naudokit šia nepa
prasta proga.i
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Iš “Naujienų” 
Pikniko

Kaip žinot, žmonės sako: 
nesijuok iš kito nelaimės ar
ba raišo žmogaus. Ik't man ro
dosi, kad ir iš šlapio negalima 
juoktis. Naujieniečiai gal būt 
juokėsi iš vilniečių, kad juos 
apšlapino per piknikų. Kaip 
pasirodė, tai ne visas lietus su
sigėrė j komunistus, dar liko 
ir “naujieniečiams”. Kaip ten 
nebūtų, bet kartais ir gerai, 
kad apie vakarą lietus prade
da vanol kalnierių. Na, jei gra
žus oras, tai publika ir būna 
iki vėlumos, užmiršta ir na
mus. Bet kai pamato didelį de
besį atvažiuojant, tai tuojaus 
moteris savo dėdą už ranko
vės: “tėvai, greičiau namo!’’, 
o tas — noroms nenoroms ei
na lauk iš miško.

Aš manau “Naujienos” nesu
pyks ant senelio Abraomo, nes 
per keletą metų jis buvo sau
sas “Naujienų” piknike, taigi 
nors vieną kartą . turi pamir
kei savo skurinius Union Siu
tus. Bet vėl man Raila tų ne
turtingų žmonelių, kurie nega
li įsitaisyt makabilių. Jiem rei
kia važiuot strytkariais, tai tie 
žmonės tartum spunčei turi su
traukti. O su velnio mašina 
važiuoja ir juokiasi, na, ir ką 
tu jiems padarysi.

Bet apie 6 vai. vakare il
tie, kurie makabilius turi, pa
būgo, m s iš už debesų tik pra
sišiepė ir baritono balsu pa
liepė: “geraut iš čia, ba jau 
pifeiu.” Ir pakartojimo jau ne
laukta. Žmonės bėgo prie savo 
gesalininių vežimų ir leidosi į 
garbingą Chicagą.

— Pustapėdis

Roseland
Auksinės žvaigždės Lietuvių 

Pasilinksm. ir Pašalpos Kliubas 
nutarė peF|taisyU( konstituciją 
ir ją atspausdinti. Tam darbui 
turi išrinktą komisiją.

Komisija turėjo porą susirin
kimų konstitucijos taisymui. 
Tuose susirinkimuose pernagri- 
nėta keli puslapiai konstituci
jos. Pasirodė, kad daug daly
kų yra taisytina. — ne vien ra
šyba, bet reikalinga nekurie 
paragrafai išmesti, jų vieton 
nauji paragrafai įdėti. Komi
sija turės pusėtinai daug pa
dirbėti, kol pertaisys visą kon
stituciją.

Iki šiol kliubas turėjo kaip ir 
dvi konstituciji. Viena kliubo 
konstitucija, o antra sporto 
skyriaus. Tos dvi konstituciji 
atskirai atspausdintos. Kuo
met jos bus pertaisytos ir prieš 
metiniame susirinkime priim- 

. tos, tada taps atspausdinta vie
nos knygutės formoje, žinoma, 
tuokart nariams bus daug pa
rankiau su konstitucija, negu 
šiandien.

Kliubo sporto skyriaus jau
nuoliai užimti su besbolu kas 
sekmadienis. Tur būt nėra a- 
pielinkėje jaukto, su kurio 
kliubas nebūtų lošęs šia vasarą. 
Pusėtinai pralavintas Kliubo 
jauktas. Jiems pasisekė daug 
jauktų nugalėti. Net ir tokius 
K< ckfordiečius suvarė į ožio ra
gą. Kuomet kliubo jauktui se
kas su besbolo lošimu, jisai 
daug šmeižtų susilaukė iš dole
rinių komunistų. Man rodos, 
kad daugumas patėmijote, kaip 
Pusžemaitis šmeižė per “Vil
nį” įkriminuodamas Auksinės 
žvaigždės Kliubo jauktą. Vie
ni ir kiti klausinėja, kodėl Pus- 
žemaitis niekina kliubo jauktą, 
gal jisai turi ypatiškumus? Bet 
pasirodo, kad Auksinės žvaigž
dės Kliubo jauktas komunis
tams yra ašaka gerklėje, nes 
jų porkčapo kliubui. yra pavo
jus. Jie čia turi sudarę tokį 
porčiapo kliubą iš Martino iš
perėtos lygos. Iš to porčiapo 
kliubo komunistai sūdai ė kokį 

tai tymą ir navatniu šventu 
vardu jį pakrikštijo. Jei jiems 
taip sekasi lavinti tymą, kaip 
kad rinkti drapanas ir šiušius 
j komunistiškos ježednievnos 
stotį, tai vargu jie kada galės 
išlavinti porčiapo tyn^ą, kad 
jis galėtų stoti į rungtynes su 
kiek geresniu tymu, žmogus.

Įdomus koncertas
**•••«* ...... ■

Sabonio ir Byansko muzikos 
mokyklos metinis koncertas į- 
vyks trečiadienyje, birželio 27- 
tą dieną. Pradžia 7 vai. vaka
re. Koncertas bus duotas Die
vo Apveizdos parapijos svetai
nėje, 713 VVest 18th Street.

Mes žinome Byanską kaip pi
anistą; mes plačiai žinome p^ 
Sabonį kaip dainininką; ir vie
no ir kito pasirodymas scenoje 
suteikia mums malonumo. Da
bar jie pasirodys ne tik kaip 
pianistas ir daininikas, bet ir 
kaip mokytojai; kitaip sakant, 
šį kartą ne tik jie patys daly
vaus koncerto išpildyme, bet ir 
jų mokiniai.

Gal būt ne vienas jų dabar
tinių mokinių teiks malonumo 
mums ateity, kaip kad teikia 
šiandien jų mokytojai. Taigi 
galime tikėtis trečiadieny įdo
maus koncerto *— ar ne? To
dėl atsilankykime jin. —Rep.

Atlankė “Nau
jienas”

Nesenai atvyko iš Lietuvos p, 
Jonas Montvilas. Jis apsistojo 
pas p. Mockų, 5631 So. Fran- 
cisco Avė. Pereitą savaitę jis 
aplankė “Naujienas”.

žmogus inteligentas, gyveno 
Kaune ir todėl gali autoritetin- 
giau kalbėti, negu daugelis kitų 
pabuvojusių Lietuvoje. Štai 
keletas klausimų, kurie buvo 
duoti p. Montvilui, ir jo atsaky
mai į tuos klausimus:

Kl. — Ar ne perdaug Lietu
voje tų gimnazijų ir progimna
zijų? Juk Lietuvai, kaip ūkio 
šaliai, svarbiau butų turėti 
daugiau ūkio ir amatų mokyk
lų.

Ats. — Toliau numatantieji 
žmonės tą reikalą įrodinėjo nuo 
pat Lietuvos savistovo gyveni
mo pradžios, bet laikiusieji sa
vo rankose valdžios vadeles ne
kreipė domės. Dabar tečiaus 
kreipiama daugiau dėmesio į 
ūkio mokyklas.

Kl. — Ar yra daug bedarbių 
Lietuvoje šiuo laiku?

Ats. — Yra. Kiek tikrai jų 
gali būti, tai sunku pasakyti.

Kl. — Ar teikiama jiems ko
kios pagalbos?

Ats. — Gyvenau. Kaune, ir 
apie Kauną tik tegaliu pasaky
ti. Miesto taryba ir Vileišis 
stengiasi gelbėti kiek galėdami. 
)uodama užsiėmimo viešuose 

darbuose, taisyti gatves, dirbti 
>rie kanalizacijos. Bet to dar

bo nėra pakankamai. Leidžia
ma dirbti po keletą dienų sa
vaitėje. Vasaros laiku ne ma
žai bedarbių išvyksta ūkinin
kams dirbti.

Kl. — Na, o kaip žiuri Lietu
vos pilietis į dabartinę valdžią? 
Kaip žiuri, pavyzdžiui, ūkinin
kai?

Ats. — Ūkininkų esama viso
kių. Dalis jų, kaip seniau ne- 
>aisė ką valdžia darė, taip, ne- 
>aiso šiandien. Kiti vėl, kurie 

seniau buvo demokratijai prie- 
ankųs, tai t c šiandien pasilieka 
;okie pat.

Beikia tečiau pasakyti, kad

PRANEŠIMAI
Marąuette Purk. — Marcuette 

Jarke Lietuvių Am. Politikos Kliubo1 
vyks susirinkimas, birželio 28 d., Į 

":30 vai. vak., kapelianijoj, 2634 W. I 
Mar<|uette Rd.

Visi nariai ir kurie norite’ įstoti j 
diubą, kviečiame atsilankyti i susi
rinkimą. — Valdyba.

Draugija Lietuvos Dukterų rengia 
didelį. triukšmingą išvažiavimą. - 
NEDfiLIOJ, L1EPOS-JULY i, 1928 

KUČINSKO DERZE, 
priešais Tautiškus kapines.

Yra puiki vieta šokiams; grieš C 
muzikantai; bus visokių žaidimą, 
(atras geriau pasirodys, tas laimės 
dovaną. Taipgi bus skanią valgių 
ir gėrimą.

Nepamirškit nedėlioj skaitlingai 
atsilankyti, busite dukterų užganė
dinti.

Kviečia visus ir visas nuoširdžiai
Duktd.

Smetona Ir Voldemaras kaip 
išmanydami pataikauja ūkinin
kams. Pavyzdžiui, kad įgavus 
parapijonų pritarimo, jie pasko
lina pinigų parapijonams, baž
nyčioms. Iš syk po perversmo 
ūkininkuose buvo pasklydusių 
gandų, buk Voldemaras ir Sme
tonos valdžia esanti bedieviška, 
bet paskolomis bažnyčioms dik
tatoriai rodo ūkininkams, jogei 
jie nesantys bedieviai.

Taikosi ūkininkams valdžia ir 
kitokiais budais — 'parduoda 
miškų kiek pigiau, negu rinko
je. Tegul nors truputį pigiau 
sieksniui, bet, ot, jau turi gali
mybės pasigirti, kad pigiau.

Smetona spaudžia ūkinin
kams rankas, vaikus nešioja. 
Na, ir jaučiasi kai kurie, pas
paudę “prezidento” arba “mi- 
nisterio pirmininko” ranką “gi- 
miningesni” valdžiai. Karinin
kams dalinami medaliai. Nu
lieti toks medalis kainuoja cen
tas kitas, o pritarimo sau val
džia juo nuperka už visą litą ir 
daugiau. Valdžia varo gudrią 
agitaciją spaudoje, tveria ūki
ninkų organizacijas. Trumpai 
kalbant, deda didelių pastangų 
propagandai varyti, idant save 
sustiprinus.

Karininkai, žinoma, eina su 
valdžia.

Kl. — O kaip valdininkai? 
Juk jie vaidina ne menką vaid
menį valstybės aparato suki
me.

Ats. — Stambesnieji eina, 
aplamai imant, su vąldžia. Vie
ni jų dėl vietų pritaria tiems, 
kurie sėdi viršūnėse (ir tokie 
pritaria bet kokiai valdžiai), 
kiti žiuri taip pat į krašto val
dymą, kaip ir diktatoriai. Ma
žesnieji valdininkai turi tylėti. 
Be to, sijojimas valdininkų žy
mus. Norėdamas patekti vidu- 
tinėn vieton turi gauti reko
mendaciją Voldemaro, Smeto
nos, Smetonienės arba kurio ki
to sėdinčiųjų arčiau viršūnių. 
Abelnai tečiaus imant, žemes
nieji valdininkai, kaip buvo de-

■

A + A -
PETRAS ŠIAULYS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 35 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 nuliudime tėvą Kazimierą, 
brolį Leoną, pusseserę Zofiją 
Skirkienę, brolienę Oną, švo- 
gerį Kazimierą Skirką, o Lie
tuvoj motiną Oną, seserį Oną 
ir brolį Kazimierą. Kūnas pa
šarvotas, randasi 1343 S. 49 
Avė., Cicero, III.

Igddotuvės įvyks ketverge, 
birželio 28 dieną, 2 vai. no pie
tų iš namų bus nulydėtas j 
Tautiškas kapines.

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

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

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

A a+a A
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 nuliudime vyrą Antaną, 
2 dukteris: Marijoną ir Stanis
lavą, sūnų Antaną, 2 seseris: 
Zofiją Miknaitę ir Stanislavą 
Klapatauskienę, o Lietuvoj mo
tiną Rozaliją, 2 broliu: Joną ir 
Rapolų, seserį Konstanciją. 
Kūnas pašarvotas, randasi 4634 
S. Wallace St.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
birželio 28, 8:30 vai. ryto iš 
namų į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę liekame,
Vyras, Vaikai ir Seserys.

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

mokratijos šalininkai, taip ir 
.tebėra.

K. — Moksleivija... kokios 
tvirčiausios srovės jos tarpe?

Ats. — Ateitininkai tvirčiau
si tur būt. Liaudininkai ir so
cialdemokratai turi savo šali
ninkų. Voldemaro ir Smeto
nos pritarėjų skaičius paaugo... 
žinote, karjera.

Kl. — Ar daug studentų 
Kauno universiete?

Ats. — Apie trys tūkstančiai 
tur būt bus.

Kl. — Ar yra vilties atsteig- 
ti demokratinę valdimosi for
mą Lietuvoje netolimoje atei
tyj?

Ats. — Sunku pasakyti 
“taip” arba “ne”. Vienas da
lykas tečiaus galima numanyti, 
būtent tas, kad geruoju Volde
maras su valdžia skirtis neno
rės. 'Pavyzdžiui, oficialiai Sei
mas dar ekzistuoja. Pasitaikė 
taip, kad Voldemarui buvo pas
tebėta apie Seimo pirmininką. 
Tai jis atkirto: “Ar yra Seimo 
pirmininkas?” A

Prisiminta kitu atveju apie

A & A 
FRANCI AKUS 

ANTANAVIČIA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 23 dieną, 4:30 valančią 
vakare, 1928 m., sulaukęs apie 
52 metų amžiaus, gimęs Lietu
voje, Kauno rėdybos, Tauragės 
apskričio, Kvėdarnos parapijos, 
I’ajurelių kaimo. Paliko dide
liame nuliudime dvi dukteris 
ir žentus: Juzefą ir Antaną 
Šatkus, Kazimierą ir Juozapą 
Juozaičius, brolį 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,Jo 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 paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, Sumiš, 
Žentai, Brolis ir Giminės.

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

A+A
PETRAS KASPARAITIS

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

Laidotuvės įvyks seredoj, bir
želio 27 dieną, 1:30 vai. po 
4>ietų 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, 
Moteris, Vaikai, 
Broliu ir Giminės.

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

Grahoriai______

Š. D. LACHAVICŽ
Lietuvis Graborius ir 

Balzamuotoji*
2314 W. 23rd PI.

Chicago, III.

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

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Aubum Avė.
CHICAGO, ILL. 

cenzūrą, kad ją reikėtų panai
kinti. Voldemaras atšovė: “O 
kas geresnio galima surasti už 
cenzūrą?”

Kl. — Ar ištikro Voldemaras 
yra taip didelis “vyras”, kaip 
kad mums čia pasakoja mūsiš
kiai fašistai? '

Ats. — Kad jis turėtų kokį 
toli nužiūrėtą programą valsty
bės reikalais — nematyti; kad 
jis orientuotųsi geriau už kitus 
šalies ekonominiais klausimais 
ir tarptautinės situacijos prob
lemose — irgi abejotina. Vei
kia ir kalba kaip momentas pa- 
diktuja, taip sakyti, iš dienos 
dienon. Bet jau užsispirėlis 
kokių mažai Lietuvoje rasi.

— Reporteris.

Graboriai

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St 
Tel. Victory 4088

Lietuvės Akušerės

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Stree 
Kampas 31-mos gatvės 

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

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
tartį.

Akių Gydytojai
Jei abejoji apie savo hkis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenue 

ir 805 East 471 h Street 
Phone Kenwood 1752 
Praktikuoja 20 metų

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

Litduvis Akių Specialistas
3265 So. Halsted St.

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

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

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

Pastcbėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va
karo. Nedaliomis nėra skirtų va

landų. Room. 8. 
Phonę Canal 0523

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa

si naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Lietuviai Daktarai

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

Tel. Kcnwood 5107 
Valandos

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio 

drTaTj. karalius 
Gydytojas ir Chirurgas

3303 South Morgan Street
Tel. Boulevard 2169

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

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytoja* ir Chirurgą* 

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Map1ewood Avė. 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820

Res., 6641 South Albany Avenue 
TeL Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

Ofiso ir Ros. Tel. Boulevaro 5913
DR. A. J. BERTASH 

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

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

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicaro. 111.

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 1597 
Ultravioletini šviesa ir diathermia

Office Boulevard 7042
DR. O. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

Telephone Hemtock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS
X-Ray Laboratorija 

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

Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos 

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

į vairųs Gydytojai
Res. Telephone Plaza 8200 

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Reaidence Tel. Fairfax 6353

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

Jvairųsjyt°jaL- - -
Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

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

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3102 S. Halsted 81., Chicago 

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

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

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

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

TELEFONAS CANAL 0464

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai egzaminacija. Be skausmo 
ištraukimas

Valandos: 10-P2, 2-4 ir 6-9
4930 W. 13 St., CICERO

Tel. Cicero 49

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

nuo 6 iki 1:30 vai. vakare 
Tel. Dieną: Canal 3110

Naktj Sr>- 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 1Q 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 9. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-6

Vakarais 
8241 South Halsted St. 

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

Ratnyčios

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 

Namų Telefonas Republic 9600

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

Nedėlioj nuo 11 rvt« iki 1 v. p. p.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St 
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu

A. A. SLAKIS7“
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyji 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Park 8395

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

127 N. Dearborn S t., Room 1111 
Telefonas Central 4411 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto

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

LIETUVYS ADVOKATAS 
1-10 N. Dearborn St.

Rmun 310 
Narys advokatų firmos
Elliott, Gaudas & Tcpper

J. P. WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avc.
T ei. Pul J 59 S 0

Namų Tel. Pullman 6377



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Joniškiečių išvažia
vimo reikale

gi o|M'ros salė neturi sienų, tai 
operą galima matyti ir klausyti 
be operos bilieto. Taip daro 
šimtai žmonių. Ypatingai pigiai 
atsieina Ravinijos opera savo 

\ automobilius turintiems žmo
nėms. —J. lapaitis.

JUL.

šeštadienio laidoje, “Naujie-' 
nų” num. 149-me, Naujas narys | 
rašo apie joniškiečių išvažiavi-j 
mą. Sako, kiek jis yra buvęs 
išvažiavimuose, nė viename iš
važiavime jam taip nepatikę,

Educational
Mokyklos

CIASSIFIED ADS

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

. gramatikos, sintaksės, aritmetikos,kaip kad patiko joniškiečių iš- Icnvgvedystč*, stenografijos, ir kitų 
važiavimas. Raudonųjų biznie-; °Joksl°

. . 4 sistema stebėtinai greitai užbaigia-
rių nebuvę, ramiai sau galėjęs, ma pradinį mokslą i devynis mėne- 
buti; nekabinėįę jokių relikvi-. «iusJ aukft:?8ni TT* I 
jų.

Į tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus.

AŠ patarčiau naujam nariui, Ateikite įsirašyti šiandien ir jum* 
, . . . i . padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa-
kaip rašysi kitą Kartą apie jo- ro fouvj žymiai pagerinsite, kai buki

te abelnai ir visose mokslo lakose 
i apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. Olekas, Mokytojas
_ 2 ____ 2 j Chicago,

niškiečių išvažiavimą, tai ne
minėti jokių Raudonųjų hiznie-1 
rių, taip pat ir relikvijų, nes 
tuomi Joniškiečių Kliubo na-j 
riai gali įsižeisti ir įvykti kliu- 8io« s^. HaisSTst™ 
bo viduje nesusipratimų. Nagi, 
ar butų gražu buvę, jeigu aš 
apie šį joniškiečių išvažiavimą 
rašydamas bučiau parašęs apie 
geltonuosius ir kitokios spalvos 
biznierius. Juk tas reiškia įžei
dimą kitokių politiniai nusista
čiusių žmonių.

Aš pasakysiu Naujam nariui, 
kad Joniškiečių Kliubas ar jis 
važiuoja į savo išvažiavimus, 
ar jis eina į kliubo 
mus — kiekvienas 
politikos reikalus | 
muose. Prie 
turėtų žinoti, 
Kliubas nėra 
ar demokratų 
labdarybės ir

III

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

• susirinki- 
narys savo 

palieka na- 
to, naujas narys 

kad Joniškiečių
koks republikonų gAtėšT* kai 

kliubas, o yra 
kulturos kliubas.

Joniškietis.

Miscellaneous
{vairus

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

tamsta sakai pa(Be reikalo 
mokslą Naujam Nariui. Jonis-Į 
kiečių Kliubo jis neįžeicU 
kai dėl “raudonųjų biznierių 
(komunistų), 
žinoma, kad jie neduoda ramy-, 
bes žmonėms, jeigu tik mato.• I kur progos pasipinigauti ir sa-j 
vo “relikvijas“ prikabinti. Mi-i 
nėtame Joniškiečių Kliubo 
važiavime to pedliavojimo 
buvo. Tatai Naujas narys ir 
žymėjo korespondencijoje.

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

įtaisymą namo? Jei taip, tai susiži- 
Gi1 nokit su mumis, mes atliekame vi

sokius pataisymus, įskaitant plum
bingą ir apšildymą. Tiktai biskj 

tai visiems yra įmokėti, kitus į du metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
MR. PARIS

į£_ GEROS, riebios juodžemės galite 
pirkti pigiai, dėl savo daržo, pievos 

ne" j ir t. t. $7 už lodą taipgi “filings”. 
pa_ šaukit Nevvcastle 2818.

Business Service
Biznio Patarnavimas

Trečiadienis, birž. 27, 1928NAUJIENOS, Chlcago, UI.

Business Service
Biznio Patarnavimas

Financial
Finansai-Paskolos

Fumiture & Fixtures
Rakandai-ItaiMai

10% PIGIAU Už VISA DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

tai taisome stogus visokios rųšies, 
.bile ka<ia ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Kedzie 5111.

MALEVOJIMAS, popieravimas, 
calcimaining — iš vidaus ir vir
šaus «— darbas garantuotas. Geriau
sias darbas miesto ir pigiau, šaukit 
Mohawk 0496.

NIEKO N E RE IK ĮMOKĖTI — ?4 
,MNESIAI IŠMOKĖJIMUI

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

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

Financial
Finansai-Paskolos

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi j 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės pas
M. J.* KIRAS,
SM5 So. Halsted Hk

ar jums Reikalingi pinigai?
MES darome 2 morgičius ant 

South Improved Real Estate. $5C0 
iki $5000. Lengvais išmokėjimais.

WINT()N 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

PASKOLINSIM nuo $5$ iki $300 
už 2V4 nuošimčio ir lengvais išmokė- 
I ima ii. Paskolas suteikiam j 24 vai. 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD,
West Division St. “upstairs” 

Tel. Armitage 1199
2231

Paskolos suteikiama 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai '
Mes perkame real estate 

kontraktus

Mes dirbame ir perka 
. me 1 ir 2 Morgičius

į 2 dienas

PETRZILEK BROS
1617 W. 47 St.

MES darome 1, 2 ir 3 morgičius. 
Eightecnth Bonu & Mortgage Co. 

1618 VV. 18th St. 
I. F. Dankow.ski, pres.
C. T. Dankowski, ižd.

Personal

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

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI grosernė, gera vie
ta, prieinama kaina. Tel. Canal 0213.

PARDAVIMUI ‘2 krėslų barbernė, 
nauji fikčeriai, randasi geroj vietoj. 
Atsišaukite, 4020 Archer Avė.
1.. . "| —- ■

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui_____

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

4 KAMBARIAMS, $395 
Nepaprastai aukštos rųšieo rakan
dai, 3 šmotų parloro setas, innhoga- 
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.

Exchange-—MainB>
KĄ TURITE MAINYMUI?

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

A. GRIGAS
8114 So. Halsted Street

Tel. Victory 4898

iš-

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

Šaukit savininką.
Fairfax 910G

19 SANDELIO IŠDARDAV1MAS NAUJŲ 
IR SENU RAKANDŲ 

$30,000 verlčH naujų rakandų ir kaurų 
turi būt (Aparduotu labai pigiai 

Patentu : ♦ kambarių, verti $1000 ..................
i Fui. -t 4 |<nni|„ullb verti $2000Kreipkite! prie maną* SU $2<)OO Mohalr Frieze RAklyčion aetnu 

$450 Frieze aeklyčion autasi

VELTUI
Patentai, Vaizboženklial, _ Copy- 

vrrights. Rašyk šiandie, 
reikalai* kreipkite 
pilnu užsitikėjimu. Teisingai 
Greitai patarnavimas.

B. Pelechowicz
Re gi s te red Patent Attonmy. 

2800 W. Chicago Avė. 
Dept. 7 

Chlcago, III.

$160 rieAutiniR vnliromo kamb. untna 
I $186 5 Arnotų wnlmit miegruimio actas 

(,’<ixwcll krČHlal, kaurai visokios fuAIcb.
b Arnotų punryi’-iainR zcttiH ........ .........

KlaiiHkit M r. Varmei 
COLI.INS STORAGE 

5114 MndlHon St.
Atdara vakarius iki 9, nedailioj ikt

$476
$KH

$145
$55
$88
$10

6

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

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

ARLINGTON HEIGHTS 
REALTY CO. 

Artlington Heights. III. 
Te). 316

akrą.

$500 JMOKĖTI 
pastatysim ant jūsų loto 
Bungalows .............. $6,950
2 flatis .................... $11,900
3 flatis ................... $15,875
G flatis ................... $30,000

Mes
Mūrinis
Mūrinis
Mūrinis
Mūrinis

Moderniški naujos mados.
Budavotojas FRANK LYNN, 

5944 N. Rockvvell St. Edgewater 1930

PA IEŠKAU savo vyro John Kisie
liaus. Prasišalino nuo manęs va
sario 27 d., 1928 m. Jeigu j savaitę 
laiko sugrįžši, dovanosiu. Jeigu 
nori grįžti apsirūpink su namu 
m>areštuosiu ir gražiai atsiskirti 
losime.

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

ne
oš 

ga-

m.

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 walnut miegruimio setas, 5 šmotų 
pusryčių setas, 6 tūbų Erla radio, 
9x12 karpetas, liampos, šlaviklis, 
vaikuko vežimukas.

5530 Drexel Avė., Ist 
Piaza 6913

Help Wanted—Malė
Dajbinjnj^^Reifcia 

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. I )r,.enta^ kaurus. Viskas geram sto-

Jei jus norite blskį pasimokinti,! vyje« 4143 W. Washington Baul. Ist 
jus galite tikti pelningam bizniui,! ^an Ruren 9461. 
pardavinėti Chevrolet automobilius,! 
kurie viršija kitus karus išpardavi
me. Atsišaukit asmeniškai ir pami
nėkit šį skelbimą.

THE CHEVROLET DEALERSI 
ASSOCIATION—Salesmen ——
School, : 
Ohio St.

TIKRAS Rakandų bargenas. Turiu 
parduoti 6 kambarių parloro setą, 
valgomo kamb. ir miegruimio setą, 
krėslus, liampas, VVilton Chineese ir

Sewing Machines
Siuvamos Mašinos

1000 SIUVAMŲ MAŠINŲ ATIDUO
DAMA JUSU PASIŪLYTA KAINAATION—Salesmen Training ‘ ' ” ’ ? tttctt acm t t v* a Vatma 301 Gossard Bldg. 108 East l)į^A JŪSŲ I ASIULY1A KAINA 

Chicairo III 1 Singer, White ir visokių išdirbis-
’’ ‘ čių olektrinių ir kojomis sukamų

_ ___________________ I siuvimui mašinų, praktiškai jūsų 
i kaina, šios yra išmainytos į žino- 

REIK1A patyrusio boilerio į junc msa NEW HOME ELECTRIC siuvi- 
op. Nuolat darbas, gera mokės- mui mašinas. New Home dirbtuvėsshopL

tęs. 5138 S. Wentworth Avė.

REIKALINGI “Hambohner” išimti 
kaulus iš kumpių, geras, nuolatinis 
darbas. 2857 S. Špaulding Avė.

skyriai: 4463 Broadvvay, 6521 So. 
Halsted St.. 4714 Irving Park Blvd. 
ir 554 Washington St.. Gary, Ind.

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, Mieh., 18 mylių iki South 
Bend, Ind. Kaina su šlaku ir pa
dargais, $12,500.

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

MODERNIŠKA 210 AKRŲ PIE
NININKYSTĖS FARMA

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

J. H. SCHAEFER & CO.
80.3 Ridg? Avė., Wilmette 

Phone 364

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

749 Broadwav.
GAHY, INDIANA

DAR NIEKAD NEBUVO
tokių pasiūlymų kaip šis. lengviau
siomis išlygomis galite nuslpiikti 
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 kaip 

$250.00.
2. Gali įmokėti Lietuviškais Bonais 

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

po $65.00 į mėnesį ir nieko dau
ginus.

Pasimatyk greitai
ED. W. BAKS
BAKŠEVIČIUS

4392 Archer Avė.
Tel. Virginia 0055

Pabudavosim 2 flatų 
arba bungalovv ant 

jūsų Lęto 
pastatysime jums Chicagoj

Ravinia opera
Praeitą šeštadienį Ravinia 

parke prasidėjo vasaros sezono 
opera. Ji paprastai tęsiasi apie j 
tris mėnesius.

Ravinia operos kompanija 
praeitą šeštadienį buvo maniu
si duoti operą “Balio in Mas- 
chera”, bet dainininkei Elisa- 
beth Rethberg apsirgus, tapo 
patiektos dvi trumpos operos: 
“Pagliacci” ir “Cavalleria Rusti- 
cana“.

Ravinia parkas randasi gra
žiam miškely arti Michigan 
ežero i žiemius nuo Chicagos. 
Operos tenai laikomos, galima 
sakyti, atviram ore. Yra didelė 
ir puikiai įrengta operos sve
taine, bet ji neturi sienų. Ty
liais ir ramiais vasaros vaka
rais oĮieros orchestras ir daini
ninkų dainos duoda miškely 
taip puikius atgarsius, kad ne
galima atsigerėti.

Pasiekti Ravinia parką gali
ma Milwaukee 
traukiniais 
Adams ir 
cago & 
(Madison 
mobiliais
žinoti Sheridan vieškeliu, kurs 
už hriesto jau vadinasi ne She
ridan, bet Road 42.

Mylintiems muziką ir dailias 
žmonėms aš patariu su Ravinia 
parku apsipažinti. Beda ta
čiau, kadj to parko lankymas ne 
pigiai atsieina. Geležinkelio bi
lietas ir operos įžanga atsieina 
brangiau, negu vidutiniškas bi
lietas žiemos metu į Audito
rium operą. Bet tas lėšas gali
ma apkapoti ir Ravinia operą 
išklausyti už vieną dolerį. Ne
skaitant geležinkelio ir operos 
bilietų, įžanga į Ravinia parką 
yra tik vienas doleris. Kadan-

elektrikiniais 
(iš miesto nuo 

Wabash) arba Chi- 
North Western Ry. 
ir Canal Sts.). Auto- 
iš miesto reikia var

AR JŪSŲ MALEVOJIMAS IR 
! DEKORAVIMAS ATLIKTAS EKS
PERTŲ? NUO VALANDŲ ARBA 

I KONTRAKTINIS DARBAS.
J. J. SHAKENMAER, 

949 MIIAVAUKEE AVĖ., 
BRUNSWICK 7397.

BNTERNATDONAL 
DNVESTMENT 
CORPORATION 

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

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

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

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

REIKIA lietuvių vyrų ir moterų 
dėl pardavinėjimo puikių vasarinių 

i resortų praperčių. Atsišaukite, F. 
i J. Kucera, 30 N. La Šalie St. Room 
826.

išdirbysčiu siuvamos 
pataisomos už $1 ir dau- 

Atvažiuojame bile kur. Dar- 
garantuotas. Taipgi White, 

ma-

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

SKOWRON, 
3040 N. Avers Avė

Pensacola 1670

Automobiles
BIRŽELIO BARGENAI

60 karų paairinklmui, visi garantuoti. 
CadiUac'al, Buick'ai, Naah’ai, Hudaon’al. 
EBsex'al, Chevrolct’at ir daugelia kitu, la
bai pigiomis kainomis. Matykit p. Lapai
ti. Mgr. McDERMOTT MOTOR SALES. 
7180 So. tiaisted St.. Triangle 0380

MODERNIŠKA 210 AKRŲ 
PIENININKYSTĖS FARMA
Puikus budinkai ir padargai, 

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

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

Phone 364

Mes 
arba priemiestyj ant jūsų loto bile 
kokios rųšies bungalow arba flali- 
nj namą. 
ĮMOKĖTI. 
bungalow 
kamoari _ 
kate bus i 
kiekvieną 
insullation.” 
dėl dykai apskaitliavimų ir planų.

Ofisai Chicagoj ir priemiesčiuose, 
atdari vakarais ir nedėliomis.

NEREIKIA NIEKO 
5 arba 6 kambarių 

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

užtektina dėl išmokėjimų 
mėnesį. “Multi-celled 

Atsišaukite bile kada

TRIANGLE 3299

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

. • : . Vilai-
n malevą, popierą, stiklus ir t. t
3149 So. Halsted St

Phone Victory 7261 
J. S. RAMANČIONIS, Sav.

Malevojam ir popieruojam. 
, kom malevą, popierą, stiklu

Cementinis Darbas
Visokios rųšies. Pamatai, cemen

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

namų pakėlimas, 
garažai ir visokis 

Specialus kainos tik 
Jei norite, lengvais 
Atsišaukit arba ta- 

Dykai apskaitliavimas.

MR. A. CLOVE
920 N. Mozart St. 

Brunswick 7354

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

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO. 

3408 S. Michigan Avė.
Victory 4126

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

ACORN BOILED REPAIR CO.
Taisymas boilerių ir karšto van

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

4435 S. Union Avė.
Yards 8883.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Ar Jum Reikalingi
Pinigai?

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

HELBERG BROS.
Room 607

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

6621 S. Richoond St. 
2nd floor

t /’
TURI būt tuo jaus parduotas gro- 

jiklis pianas už $65, su roleliais. Jei 
norite, išmokėjimais. 6512 South 
Halsted St.

South

192 N. Clark St

MAINYSIME j jūsų grojiklį pia
ną, upright pianą, fonografą, senas 
bateries, radio, j musų naujų, 1928, 
elektrini radio.

Atsišaukit,
6136 S. Halsted St., 

Tel. Normai 9431, 
ir musų atstovas atsilankys 

pas jus.

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 nauj| karą arba 
mainyti seną į nauji — telefonuo- 
kite arba asmeniškai atsilankykite į

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

D. KURAITIS ir A. KASIULiS 
Savininkai

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

BUNGALOVV BARGENAI — Mo
derniški nauji muro bungalow, karš
tu vandeniu šildomi, tile vana ir 
stikliniai porčiai, tiktai $2,000 įmo
kėti, kitus kaip rendą po $70 į mė
nesį. Mes taipgi galim pastatyti 
ant jūsų loto kokį tik norit bunga- 
low. O. Vanderwars, Bev. 6540.

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

Kreipkitės prie
WALTER J. PAUL 

6601 S. Westem Republic
8236 W. 55th St. Hemlock

gerą

4170
238?

Furnished Rooms

PARDAVIMUI 2 aukštų -medinis 
namas, kaina $3,000, 639 W. 16 St.

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi
čius.

JUSTIN MACKIEWICH
2342 So. Leavitt St.

Phone Canal 1678

RENDON kambarys dėl vyrų ar 
merginų; su valgiu ar be valgio. 42 
W. 108 PI. 2 lubose Roseland.

RENDON kambarys vaikinui su 
valgiu arba be valgio. Yra telefo
nas, maudynė, visi parankumai, gera 
transportacija. Mrs. J. M. 4120 So. 
Francisco Avė.

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

1726 W. Chicago Avė., 
Kampa* Hermitage Ava.

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

CENTRAL FINANCE CO.
Room 514, 

City State (Bank Building 
128-130 N. Wells St

BE KOMISO
Mažos Paskolos 

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

1647 W. 47 St.

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

PARDUODU nebrangiai furničius 
— priežastis, mane vyras apleido. 
3131 W. 41th PI. 3 lubos.

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

SCHWARTZ BROS. STORAGE 
640 E. 61st Street

BISKĮ VARTOTI
$850 puikus mohair seklyčios setas 3
$400 Frieze seklyčios setas ............— a
$250 Gražus vvalnut miegruimio setaa 5
$600 4 Arnotų vvalnut miegruimio

setas ..................     H
$660 Pulkus vvalnut valgomo kambario 

setas ......................... .......................
$150 Gražus valnus valgomo kamba.

bario setas ......
$75, 9x12 Wilton kaurai
$125. 9x12 stori VVilton kaurai
$26, 6 Arnotų pusryčiams setas

Available Fireproof Storage 
7728-32 Stony Įsland Avė 

Atdara kaselio ikt 10 vai. vakare. 
NeUčlloJ iki 0.

$63.50 
$87.50 
$55.50
$88.50
J
$44.50
$58.50

_ $22.50 
_ $34.50

$8.50

Business Chances
Pardavimu

BARGENAS
Pardavimui labai pigiai, groserne 

ir bučernė, nėra kreditų, parduosiu 
pigiai arba mainysiu ant mažos far
mos namo ar loto, priežastis, turiu 
2 bizniu, negaliu apdirbti.

JOHN BAGDON
W. Broadway, Blue įsland, III. 

Phone Blue įsland 2069
2

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

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

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

GROSERNĖ ir delicattessen grei
tam pardavimui dėl ligos. Nauji fix- 
tures, geras biznis. 1708 W. 46 St.

PARDAVIMUI bučernė, užpakalyj 
yra 4 kambariai gyvenimui, jardas, 
barnė, renda, $45 j mėnesi, kaina 
$500 cash, J. Mitchell, 3600 Went- 
worth Avė.

PARDAVIMUI saldainių krautu
vė, yra cigarai, cigaretai, įce cream. 
Pigiai, nes apelidžiu miestą. 1437 S. 
49 Ct., Cicero, III.

REIKALINGAS darbininkas dirb
ti ant farmos, arti Chicagos, kuris 
galėtų karves milžti. D. Bamblaus- 
kas, 501 W. 32 St.

•iJ. .u# to;

PARDAVIMUI 5 flatų namas su 
bučerne ir groserne arba mainysiu 
ant 2 flatų namo, bungalow arba 
vacant property, South Side arba 
Rrighton Parke, 3 karų 
džius.

Atsišaukit,
2901 South Emerald Avė.

gara-

DABAR LAIKAS
Nusipirkti namą, lotą, farmą, ar

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

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 pirkinis 6 kambarių 
nauja muro bungalow, mainys ant 
bučernčs 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 MENESĮ 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.

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

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

AR JUS TV1UT LOTĄ?
Mes pabudavosim namą ant jūsų 

loto be jmokejimo pinigu, bungalow 
arba 2-3 flatų namą.
namai yra insulated ir sienos pleis- 
teriotos, ant metalinių lath, vėliau- 
sis plumbingas ir apšildymas.
tykit musų planus ir kainas prieš 
pirkimą. Pašaukit telefonu arba 
atlankykit musų ofisą.
STOLTZNER, CONSTRUCTION CO. 

7403 So. Halsted St. 
Triangle 8704-10301 
134 N. I>a šalie St.

Central 5901-2-3

bungalovv
ai musų

Ma-

8 MIEGRUIMIAI
Moderniškas 6 kambarių bungalow, 

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

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

7168 and 7039 W. Grar.d 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. Ijii vienas 
flatas užmoka jūsų rondą. 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 
Dovvners Grove 491

t


