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Vilnius buvo Zeligov 
skio pagrobtas Pil 

sudskio įsakymu
I^nkų diktatorius prisipažinęs 

santarvininkų ministeriams, 
kad smurto žygio inžinie

kores-
pondentas Varšuvoje, John 

Gunther, vieną savo korespon
dencijų, įdėtą Daily Ne\vs pra
eito antradienio leidiny, pa
šventė Lenkijos diktatoriui 
Pilsudskiui charakterizuoti, ir 
be kita jis paskelbia šitokią 
įdomia žinia: I fe •

1920
pos-
Jis

me- 
per- 
Da-

"Pilsudskis,“ sako korespon
dentas, “tikrai buvo įsakęs ge
nerolui Žk ligovskiui paimti 

Vilnių jau žinomu smurto žy
giu, dėl kurio santykiai Pabal
tijy ligšiol tebėra pavojingoj 
padėty. Santarvininkų ininiste- 
rių Franci joje kvočiamas, Pil
sudskis tuomet stangiai gynė-, 
si, kad dėl to įvykio jis nesąs 
atsakingas. Keletui dienų 
slinkus po to (tai buvo 
metais), jis pasitraukė iš 
to kaip valstybės galva,
sušaukė daiktan santarvininkų 
ministerius, ir trumpai štai ką 
jiems pasakė:

“ ‘Ponai, andais aš jums 
lavau. Aš buvau valdžios 
sona, ir turėjau meluoti,
bar esu privatinis žmogus, to
dėl galiu pasakyti teisybę. Vil
niaus pagrobimą surengiau aš 
pats. Gen. Želigovskis yra per 
daug geras kareivis, kad bu
tų galėjęs daryti tai be mano 
Įsakymo! Sudiev.* ”

Pasak korespondento, Pil
sudskis esąs griežtas priešinin
kas monarchizmo ir pats at
sisakęs būti Lenkijos kara
lium, kai prieš kelis metus len
kų monarchistai siūlę jam ka
rūną.

Iš visų diktatorių, kurių po 
karo Europoje pridygę, Pil
sudskis esąs visų įdomiausias 
asmuo. Paniuręs rustus senis, 
jis vienas pats sėdi sau Balve- 
dero rūmuose, paprastai tyli, 
kartais vėl sprogsta kaip bom
ba, apsiaustas saldliežuvių, ku- 

klausosi pusiau su pa-

du daiktu:
Lenkijos

lietuvis,

Lietuvą ir 
diktatorius, 
gimęs Vil-

rių jis 
nieką, 
temylįs 
vaikus,
mat, yra 
niaus krašte 1867 metais. Vai
kus, kurių jis turi dvi dukte
rį, vieną 12, antrą 9 metų, Pil
sudskis fanatiškai mylįs.

Nuo 1926 metų Pilsudskis 
tik vieną kartą nusivilkęs ka
riškio uniformą. Tai buvę pra
eito gruodžio mėnesį, kai jis 
važiavęs į Genevą. Tada jis nu
sitaręs, kad tai okazijai civi
liai rūbai geriau tiksią ir, duo
damas užsakymą siuvėjui, pa
sakęs;

“Žiūrėk, kad kelinių 
butų duksli: man teks 
sti ant Voldemaro.“

Dabartinė Pilsudskio 
ja Lenkijos politikoje,

sėdvnė

Pilsudskis 
bet 
švelnesnė, 
diktatorių, veikiausiai, sako 
korespondentas, dėl to, kad ir 
jo oponentai esą stiprus ir ne- 
aip nulankųs.

Pilsudskis esąs pagarsėjęs 
savo “stipriais žodžiais.“ Prieš 
1926 metus, kai jis buvęs pa
sitraukęs iš politikos, jam už- 
"ję ant seilės truputį pasimo
kyti franeuziškai. 
pasak jo draugų, 
tiesiai darąs stebuklus 
mokėjimu franeuziškai 
Ii.

Kad Pilsudskis nebūtų 
kų patriotas, to dar 
negalėjęs jam prikiški. 
dagi aršiausi jo priešai 
lėtų pakaltinti Pilsudskio 
nesąžiningumo, sako 
pondentas. Sąžiningumas 
ti vyriausia jo dorybė. Jis 
neturtingas žmogus, Lot 
pensiją atiduodąs našlaičių 
kyklai.

diktatorius, 
diktatūra esanti daug 

nekad kitų kraštų 
veikiausiai,

Ir dabar, 
Pilsudskis 

savo 
keik-

len- 
niekas 
Antra, 
nega- 

del
kores- 
esan- 
esąs 
savo 
mo-

Kinu karo vadų kon 
ferencija Pekine

Suvažiavo tartis dėl karo 
gių prieš mandžurus ir 
nacionalistų karo 
mobilizavimo

jėgų

žy
dei 
de-

vyriausie-
karo va-
manoma,

Fengtieno

PEKINAS, Kinai,
- Į Pekiną atvyko 

įi Kinų nacionalistų 
dai konferuoti, kaip 
Jei karo žygių prieš
jėgas šiaurėje ir dėl demobi
lizavimo atliekamų nacionali
stų karo jėgų.

Konferencijon atvyko vy
riausias Nankino vadas gen. 
čiang Kaišek, Hankovo vadas 
gen. Li Sungjen, maršalas Jen 
Ilsi ša n ir 
rolo Feng 
gen.

nane, 
gos.

krikščionių“ gene- 
Juhsiano atstovas 

Lu čunglin. Pats gen. 
Juhsianas, kuris yra IIo- 
negalėjęs atvykti dėl li-

čang Hsueliang busiąs 
Mandžurijos diktatorius

TOKIO, Japonija, liepos 4. 
— Praneša, kad viršiausiuoju 
Mandžurijos karo vadu ir kra
što diktatorium busiąs paskelb
tas jaunas generolas čang 
Hsueliang, 

Mandžurijos
buvusio Pekino 
maršalo Čang Tsolino sūnūs.

Gen.

nesenai mirusio 
“karo lordo“ ir 

diktatoriaus

Katastrofingas sprogi
mas aliejaus įmonėj

įstaigoj, vienas 
buvo užmuštas, 

sužalotas.

— Sprogimo, įvykusio Sun Oil 
kompanijos 
darbininkas
kitas pavojingai

Sprogimo pagimdytas gaisras 
sunaikino dar aliejaus ir kito 
turto vertės apie $100,000.

Budelis, pakoręs rusų 
revoliucionierių, ati- 

doutas teismui
pozici- 

sako 
l>aily News korespondentas, 
esanti “visai teisėta“: jis esąs 
ministeris pirmininkas [dabar Į j^ve prasidėjo procesas bude- 

, kuris caro laikais pakorė 
rusų revoliucininką Bagrovą, 
nušovusį ministerį pirmininką 
Stolipiną.

Byla veikiausiai prasitęs ke
letą dienų.

MASKVA, liepos 4. — Ki-

iš to posto rezignavo] ir ka-1 h(>* 
ro ministeris, nors tos pozici
jos pasiekęs — 1) karo žygiu 
ant Varšavos, 2) užmušimu 
600 žmonių Varšavos gatvėse, 
3) privertimu rezignuoti Len
kijos prezidentą, I) pribaugi- 
nimu seimo pakeisti konstitu
ciją, 5) išsirinkimu savęs pre
zidentu ir paskui atsisakymu 
užimti prezidento vietą, 6) pa
skyrimu savo draugo respub
likos prezidentu ir 7) paga
liau “sutikimu“ būti ministe- 
riu pirmininku.

12 žmonių žuvo per aud
rą Sibiro mieste

KRASNOJARSKAS, 
liepos 4. — Užėjus 
audros sukuriu! 
dvylika žmonių 
ir didelės žalos

Sibiras, 
baisiam 

šiame mieste 
buvo užmušti 
padaryta.

Naujosios Vokietijos 
vyriausybės dekla

racija parlamente
Kancleiis Mueller pareiškia, 

kad Vokietija ir toliau steng
sis dėl taikos; reikalausian
ti okupacijos likvidavimo

Socialdemokratų kancleris Her
mai! Mueller vakar perskaitė 
reichstage naujos Vokietijos 
vyriausybės programą. Progra- 
me sakoma, kad užsienio po
litikoje vyriausybė eisianti ta 
pačia linija, kurią nutiesęs už
sienio reikalų ministeris Stre- 
semannas, būtent, taikos ir 
konsiliacijos, atsižadant bet 
kurios keršto minties.

Savo deklaracijoje kancleris 
Mueller pareiškia, kad, kartu 
su visa vokiečių tauta, vyriau
sybė esanti įsitikinus teisingu
mu savo reikalavimų, kad oku
pacija vokiečių kraštų tuojau 
butų likviduota, kadangi ji sto
vinti skersai kelią tikro tautų 
tarpusavio pasitikėjimo ir 
draugingumo santykiams įstei
gti.

Veterano motina paliko 
karo seselei $3,600,000

LOS ANGEI.ES, Gal., liepos 
4. — Kanadietė Edan Irving, 
karo metais buvusi gailestin
goji sesuo ir darbavusis karo 
ligoninėje Bulone, Francijoj, 
gavo iš vienos Londono advo
katų firmos pranešimą, kad ką 
tik mirusi turtinga moteriškė, 
Mrs. Julia Woodlynn, savo 
testamente palikus jai 750,060 
svarų sterlingų (daugiau kaip 
$3,600,000).

Per karą tos moteriškės sū
nus, kap. Max.well Woodlynn, 
buvo labai sužalotas, ir sesuo 
Irving jį prižiūrėjo.

Žemės drebėjimas 
Nicaraguoj

lie-MANAGUA, Nikaragua, 
pos 4. Managuoje buvo jau
stas stiprus žemės drebėjimas, 
tęsęsis apie trisdešimt sekun
dų. Išsigandę žmonės b’ėgo is 
namų į gatve*. Didesnės žalos 
rods nepadaryta, bet daugelio 
namų sienos susproginėjo.

Francija skolina Ruma- 
nijai $12,000,000 valiu

tai stabalizuoti
BUČĮ IARESTAS, Numani ja, 

liepos 4. — Vietos laikraščiai 
skelbia, kad Francija sutikus 
duoti 300 milionų frankų (apie 
$12,000,000) paskolos Rumuni
jos valiutai stabilizuoti.

Sprogimas valdžios eks
perimentinėje stoty

PITTSBURGIH, Pa., liepos 
4. — Brucetone įvyko sprogi
mas j. v. kasyklų biuro eks
perimentinės stoties laborato
rijoj. Vienas laborantas, Mur- 
ray Biggs, buvo užmuštas, 
kiti skaudžiai sužeisti.

du

lie-MEKSIKOS MIESTAS, 
pos 4. — Ambasadorius D\vi- 
ght W. Morrow, kuris buvo 
išvykęs atostogoms į Jungti
nes Valstybes, grįžo atgal į 
Meksikos Miestą.

KUTNO, Lenkija, liepos 4.— 
Arti Krosnievicų kaimo lėkęs 
automobilis apvirto griovy 
trys asmenys buvo užmušti, 
kiti pavojingai sužeisti.

ir 
du

[Atlantic and Pacific Photo]

Senatorius Charles Curtis iš Kansas, kurį republikonų partija 
nominavo kandidatu į Jungt. Valstijų vice-prezidentus.

Britų moterų baisa 
vimo įstatymas pa

tvirtintas
LONDONAS, liepos 4. — 

Lordų bute vakar buvo patvir
tintas naujas parlamento pri
imtas įstatymas, kuriuo rinki
mų teisė suteikiama moterims, 
sukakusioms 21 metų am
žiaus.

Iki šiol rinkimų teisę turė
jo moterys tik sukakusios 30 
metų amžiaus.

Naują įstatymą priėmus, 
dabar moterų balsuotojų 
lijojė bus apie 5 milionus 
giau.

Mano, kad keturi 
mens prigėrė N.

įlankoj

dau-

as-

4.NEW YORKAS, liepos 
Pasigendama keturių asmenų, 
kurie nedidele motorine valti
mi bandė perplaukti per Fire 
Island Bar tuo melu, kai jū
rės buvo labai neramios. Bijo
ma, kad jie nebūtų prigėrę.

Likviduoja slauniąją 
Kauno “konkę”

KAUNAS. — Kauno miesto 
valdyba sudaranti sutartį su 
arklių tramvajaus savininkais; 
likvidavus konkę, visose lini
jose turi būti pradėtas auto
busų susisiekimas.

AKTORIUS UŽSIMUŠĖ
READING, Pa., liepos 4. — 

Automobiliams susidūrus, bu
vo užmuštas Floyd Ingram, 
aktorius, 34 m.

Chicagai ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Nenusistojęs oras; gali būt 
lietaus su perkūnijomis; nedi
delė temiieraturos atmaina; 
vidutinis mainąsis vėjas.

Vakar temperatūros buvo vi
dutiniškai 79° F.

šiandie saulė teka 5:20, lei
džiasi 8:29. Mėnuo teka 10:49 
vakaro.

Juozas Neviackas Mirė
Bostono 

dar vie- 
daibuo-

Naujienos gavo iš 
telegramą, kad mirė 
nas Amerikos lietuvių 
tojas Juozas Neviackas.

Adv. F. Bagočius pavo tele
gramoj, išsiųstoj liepos 2 d. 
11 valandą vakaro, trumpai 
praneša:

“Ji ozas Neviackas, “Kelei-1 
vio” redaktoriaus padėjėjas,

Del drg. Juozo Neviacko 
mirties “Naujienos“ ir LSS. 
Sekretori us-Vertėjas pasi u n te
užuojautos telegramas nabaš
ninko šeimynai. ESS. Sekreto
rius, 1a) to, 
vainiką ant 
sto.

nabašninko kar-

telegramą pa- 
Pagočių, 

ir “Naujienų“ redaktorius, P.

Užuojautos 
mirė šiandie kaip 1 vai. po pie- siuntė, per adv. 
tų.

“Laidotuvės įvyks Norwoode, Grigaitis, kuris nuo seniai pa
liepus 4 dieną, 3 valandą po žinojo asmeniškai nabašninką 
pietų.“ ir draugę Neviackicnę.

Venezelos včl Grai- Prusai įspėja buvusi 
kijos premjeras kronprincą

AIENAI, Graikija, liepos 4.’ Arba turįs .paliauti politikavęs
— Naujam ministerių kabine
tui sudaryti tapo respublikos 
prezidento Konduriotiso pa 
kviestas Eleuterios Vcnizelos 
liberalų partijos vadas, jau pir 
miau buvęs Graikijos ministe- 
riu pirmininku.

Parlamentas bus paleistas 
paskelbti nauji rinkimai.

su monarchistais, arba bu
siąs išguitas laukan

ir

Rado nužudytą rusą 
! monarchistų laikraš

čio redaktoriųIšvaikė “anti-impe 
rialistų” demonstra-. -------

ciją New Yorke 'u c_______ | manija, liepos 4. — Bul
NEW YORKAS, liepos 4. — 

Vakar policija išvaikė demon
straciją, kurią “All-America 
Anti-Imperialist League“ ban
dė surengti ties Wall ir Nas- 
sau gatvėmis protestui prieš 
Jungtinių Valstybių interven
ciją Nikaraguoj ir kituose kra-

ja, Ru 
. — Bute, km 

jis gyveno, rado lovoje nužu
dytą Ivaną Jakobo vičą, rusi 
monarchistų laikraščio redak 
torių. Kadangi Jakobovič ait
riai puldavo sovietų valdžią, 
tai policija linkusi manyt, kad 
jį nužudė vienas rusas, gyve
nęs tuose pačiuose namuose ii 

į kuris tuojau po žmogžudybėt 
šešiolika asmenų buvo a rėš-' Policija mano, kad

llI()ta I Jis pabėgo 1 sovietų Rusiją.

5 asmens žuvo aviacijos Serbai neleido Vengry
nelaimėse aviatoriui skristi per 

Jugoslaviją
NEWPORT, R. L, liepos 

— Jų hidroplaniu nukritus 
1,000 pėdų aukštumos į uostą, 
žuvo du laivyno aviacijos ofi- 
cieriai, leitenantai T. N. Al- 
ford ir Wm. Butler.

MEA1)OW, S. D., liepos 4. 
Pilotas W. Ames ir pasažie-' 
riai G. Botell ir F r. Gibson 
žuvo liepsnose, jų aeroplanui 
nukritus čia ženįėn ir užsi
degus.

4. 
iš BUDAPEŠTAS, Vengrija, lie- 

pos 4. — Jugoslavijos vyriau
sybė atsisakė duoti leidimų 
vengrų aviatoriui, Įeit. Kassa 
lai, skristi per Jugoslavijos že
mę pakeliui iš Vengrijos į Ita
lijQ-

Jugoslavijos vyriausybė 
ko, kad tas skridimas esąs 
galvotas propagandos tikslais 
ir Vengrijos fašistų finansuo
jamas.

sa-
su-

Hangaras ir 6 aeropla
nai sudegė

WASHINGTONAS, liepos 4. 
— Iloover aviacijos lauke, Vir
ginijos pusėj skersai Potomac| 
upę, gaisras sunaikino Berline- 
ro hangarą ir šešis aeropla
nus. Nuostoliai siekia per 
$60,000.

VARSA VA, liepos 4. — Chi- 
cagietis Charles S. Dewey, fi
nansinis lenkų valdžios pata
rėjas, tapo išrinktas Lenkų- 
Amerikiečių (prekybos kame
ros Varšavoj vicepirmininku.

PERKUNAS TRANKO

KAUNAS. — šakių apskr.
Griškabūdžiu valsč.

KAUNO SUSISIEKIMO
PRIEMONĖS

Kauno miesteKAUNAS.
valdybos statistikos žiniomis 
Kaune yra 123 vežikai, 217 

i automobiliai, 113 motorciklų, 
i2717 dviračių, 7 autobusai ir 
14 arklių tramvajaus vagonų.

Lietuvių vokiečių dary
bos dėl prekybos 

sutarties
Kau

to-

Smilgių

KAUNAS. — Atvykusi 
nan su p. Jjegacijos 
re j u von Schack priešaky Vo
kietijos vyriausybės delegacija 
birželio 14, 15 ir 16 d. Kaune 
tarėsi su ministerijos direkto
riaus pasiuntinio p. Zauniaus 
vedama Lietuvos vyriausybės

kaime birželio 15 d. perkūno(delegacija dėl visos eilės klau- 
trenkimo užmuštas pil. Antanas 
Mačiulaitis.

šakių apekr. Ažuolupių kai
me taip pat perkūno trenkimo 
užmušta pil. Zapikytė.

Alytaus apskr. Miroslavo 
valsč. pas naujakurį Zalevičių 
perkūno trenkimo užsidegė gy
venamas namas kurs ir sude
gė. Nuostolių padaryta apie 
2000 litų.

BERLYNAS, liepos 4. 
Prūsų ministerių kabinetas 
la’kytame nepaprastame jmisč- 
dy nutarė įspėti buvusį Vokie
tijos kronprincą Fridrichą Vil
helmą, kad jis paliautų daly
vavęs politinėse 
demonstracijos ir 
savo dvare 
jei ne, tai 
t i priversta 
Vokietijos.i

Įspėjimas 
dėl to, kad 
chistai andai
monstraciją Oppelne, apie 
sę valandos kelionės nuo 
vusio kronprinco dvaro, 
monstracijoj dalyvavo ir 
sai Fridrichas Vilhelmas
procesijoj jis buvo monarchis- 
linės pusiau kariškos “pliena- 
šalmių“ organizacijos narių 
ant pečių nešamas.

monarchistų 
žaistų sau 

golfų ir tenisą, o 
vyriausybė Lusian- 

vėl ištremti jį iš

nutarta padaryti 
vokiečių monar- 

buvo surengę de- 
pu- 
bu- 
De- 
pat- 
, ir

8

Svarbus kalinys pabėgo 
iš kalėjimo.

KALNAS. — Birželio mėn.
d. pabėgo iš Insterburgo ka

lėjimo Lietuvos pil. kalinys 
šlakaitis Jonas. šlakaitis Jo
nas Vokietijoj gyveno pavarde 
Lopata ir už svarbių doku
mentų suklastojimą buvo nu
teistas 3 metus kalėti sunkių
jų darbų kalėjime. Bausmei 
atlikti buvo pasodintas Instc- 
burgo kalėjime.

Lietuvos šlakaitis Jonas yra 
padaręs keletą didelių nusikal
timų
čių ir kit. šių metų birželio 
mėn. butų buvęs perduotas 
Lietuvos teismui. Norėdamas 
bausmės Lietuvoj išvengti — 
pabėgo.

plėšimų, žmogžudys-

fciomis dieno- •

Rengimasi Lietuvos 
Dainos Šventei

KAUNAS.
mis jau pradėta platinti ir tai
syti dainos
tribūna Petro Vileišio aikštėje, 
kur buvo ir pirmosios dainos 
šventės vieta. Šioj padidintoj 
tribūnoj galės sutilpti laukia
mas dainininkų skaičius ligi 

šešių su puse tūkstančių. Sė- 
džiamų vietų publikai numato
ma įrengti iki 10,(MM), o sto
vėti bus vietos tiek, kiek tik 
susiras klausytojų. Įeinamieji 
į dainos šventę bilietai numa
toma nuo penkių litų, o sto
vėti vienas litas.

Yra gaminama dainos šven
tei progiama — knygutė, ku
rioj be kelių straipsnelių ir 
pačių dainų teksto bus įdėtas

šventės chorams

simų, kurie rišasi su preky
bos sutarties tarp Vokietijos 

į ir Lietuvos sudarymu. Dery
bos, kuriose dalyvavo ir Lie
tuvos pasiuntinys Berlyne p. ir sąrašas visų chorų dalyvių.
Sidzikauskas ir Vokietijos pa- Atminčiai 
siuntinys Kaune p. Moraht, 
buvo 
.nuotaikos dvasioj ir gerokai nimui 
pastūmėjo priekin sudaromąjį | lėliai 
sutarčių kompleksą. Į kiusių

kams 
vedamos draugiškumo lėliai, 1 • • • v • .

visiems daininin
kus įteikti atskiri ženk
le to šios dienos atmi- 
bus pardavinėjami ženk- 
ir visiems, kas atsilan- 
norės įsigyti.

ANGEI.ES
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Baltimore, Md.
Po SLA. Seimo

Turbut visiems yra žinoma, 
kaip jaučiasi žmones po ko- 
kokiam nors dideliam baliui, sa
kysime, vestuvių. Kuomet bū
na daug svečių, tąsyk yra daug 
lermo, daug smagumo ir daug 
malonumo. O kuomet svečiai 
iškrinka ir namiškiai palieka 
vieni, tai jie nebežino kas su 
jais besidaro,—neramumas, ny
kumas ir ilgėsis buvusių sve
čių tiesiai kankina... Taip da
bar yra pas mus po SLA. Sei
mo. Visi pasigenda tų malonių 
svečių, Seimo delegatų-čių, pas 
visus jaučiasi trukumas ko tai 
nepaprasto. Tik pamanykit, 
trys šimtai suviršmu svečių iš 
tolimų Jungtinių Valstijų kam
pų! Kiek daug musų vietos 
žmonės rado malonių draugų, 
kurių buvo nebematę per de- 
sėtkus metų. Kiek daug su
tikta naujų draugų ir įsigyta 
naujų pažinčių; šitie visi, taip 
reikšmingi įvykiai, kiekvieną 
vietos lietuvį žymiai pabudino, 
ir kiekvieno ūpas buvo pakilęs. 
Negalima praleisti nepasakius, 
kad Baltimorės lietuvių istori
ja niekuomet neturėjo tokios 
didelės šventės ir niekuomet 
neturės tiek daug savo brolių 
lietuvių, savo svečiais, kaip 
kad buvo pas mus nuo birž. 17 
d. iki 22 d.

Septyniolika metų tam atgal 
čia buvo laikomas SLA. Sei- 
mąs, bet tuomet pati organiza
cija buvo silpnutė, suvažiavu
sių delegatų skaitlius tuomet 
palyginamai buvo mažas, nes 
sudarė tik apie šimtą. Supran
tamas dalykas, kad ir įspūdis 
buvo mažesnis, negu iš praeito 
Seimo. Prie to tuomet pas 
mus nebuvo nuosavios svetai
nės, kur būt galėję svečiai de< 
legatai savo posėdžius laikyti. 
Dabar kas kita. Baltimoriečiai 
turi savo pastogę, Lietuvių 
Svetainę, kuri da tik septyni 
metai kaip įsteigta. Apie Sei
mo surengtus vakarus, apie jų 
gerumą ar blogumą, manau, 
kad parašys svečiai delegatai, 
aš čia tik trumpai pabrėžiau 
musų pačių įspūdžius apie Šei
nio delegatus ir kaip mes jau
čiamės dabar i>o Seimui.

Buvau ir pamrišęs parašyti 
apie labai “trivožnus” ir liūd
nus dalykus, kurie nutiko lai
ke Seimo musų komunistams. 
Matote, musų pustuzinis komu
nistiškų vyrų, ir tiek pat mo
terų, “kypino labai bizė”. Nors 
jie nedalyvavo Seimo rengime 
kartu su kitų organizacijų at-1 
stovais, tačiaus jų generolai 
juos taip užkamandavo, kad 
jie dirbo išsijuosę ir “rengė 
seimą“ daugiau už kitus. Jie 
prisamdė kambarių, jie laukė 
delegatų ir išvežiojo juos po 
svetainę, laikė atskirus posėd- 
vietas, jie turėjo nusisamdę 
žius ir “rūpinosi“ SLA. reika
lais. Nors patys nepriguli prie 
SLA., bet dirbo net daugiaus 
už kitus. Kodėl jie toki geri 
buvo, ir kodėl jie taip daug rū
pinosi svetimos organizacijos 
reikalais? Matote, dalykas la
bai paprastas. Bent tam, kas 
žino komunistų tikslus ir jų I 
taktiką, yra labai aišku, kodėl 
musų vietos komunistai taip la
bai prakaitavo. Bimba su Pru- 
seika, sėdėdami Brooklyne iš- 
skaitliavo ant mėnulio ir žvai
gždžių, kad laike Seimo bus 

gražus oras ir revoliuciją bus 
galima kelt ir laimėt, šituo 
vaduodamiesi minėti generolai 
mobilizavo savo visą armiją iš 
svetur ir prisakė vietiniams, 
kad butų prisirengę prie darbo 
ir revoliucijos. Ir labai gali
mas daiktas, kad revoliucija 
būt įvykus, bet nelaimei, antra
dienį ir trečiadienį iškilo ne
paprastai smarkus lietus, ir 
kaip visiems yra žinoma, lyjant 
revoliuiją kelti negalima. Ir ši-! 
tą visą prisirengimą, taip sa
kant, riestauodegis nunešė...

Po tokio skaudaus įvykio, 
žinomas daiktas, kaip dabar tu
ri jaustis tie žmonės, kurie . 
tiek daug triūso dėjo ir nieko 
o nieko nelaimėjo. Jie dabar 
vaikščioja rankas nuleidę, gėdi
si net pažystamus sutikti, nes • 
visi rėkte rėkia, kaip ant ko-1 
kių vilkų, už betvarkės kėlimą I 
Seime ir* juokus daro, kaip iš I 
kokių nelaimingų sutėrimų, 
kurie tiek daug dirbo, o gavo 
tik špygą.—K. L.

Uniontown, Pa.
Sumažino angliakasiams 

algas

H. C. Frick Coke kompani-, 
ja nuo liepos 1 d. sumažino 
savo darbininkams algas net 
ant 11 nuošimčių. Iki šiol ta, 
kompanija prisilaikė, taip va
dinamos, Jacksonville skalės, 
kuri buvo priimta 1922 m. Al

C1A imokėb ~ kiti lengvam il-
I U mokėjimais į 24 mėnesius 

Musų speciališkumas yra budavoji- 
mas mūrinių ir medinių garadžių vi- i 
šokiu stylių ir ryšių.

Pakeliame namus, padedame konk- 
ryt pamatus. Visoks cementinis dar
bas, perdirbame porčius ir sunpar- 
lorius. Mielu noru priduosime ap- 
skaitliavirnų ant pareikalavimo—be 
užmokesties. Mes einame visur, Chi
cago je ir į priemiesčius. Prisiųsiu te 
savo vardą, adresą jeigu norite in
formacijų.
Vardas ......  ...__________
Adresas *..................... —.........—.... —

Quality Construction Co.
Nori h Shore ofisas ir Yardai 

119 Chicago Avė.
Evanston

Rogers Park 8270 
Tel. Universitv 3950 arba 

Dykai Patarimas
Teikiamas Sergantiems Žmonėms 

Pasitarkite su Dr. B. M. Koss, at- 
sakančiu specialistu. Jis turi tris
dešimtį metų pasekmingos prakti
kos gydyme chroniškų ir užsisenė- 
jusių ligų. Kraujo ir privatiškas li
gas, reumatizmą, skilvio triubelius, 
širdies ligas, inkstų, pūslės, šlapi-1 
nimo ligas išgydo tuojau. Slaptos ; 
ligos, sifilis ir užkrečiamos ligos iš-' 
gydomos. Dr. Ross sistema, moks- ; 
liniu gydymu. Yra vartojama geriau
si Amerikos ir Europos metodai.
Silpni, nervuoti ir visai suirę vyrai
Jums gali būt grą- 4F 
žinia sveikata ir/r 
vyriškumas spccia- F 
liu gydymu kuris k,. , 
sustiprina nervus ir jy
teikia stiprumo silp- t \ 
niems organams. I 
Atsilankykit dėl pa- 
sitarimo dėl bile ko- \ 
kios ligos arba silp- /js \ 
numo.

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

Kampas Monroe Street, Chicago, 
Crilly Building

lipkito elevatorių Iki penkto aukAto. Vyrų 
priėmimo kambarys 50o,—Moterų 508. Ofi
so valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 va
kare. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 po 
pint. l’ancdėlyj, Seredoj ir Subatoj uuo 10 
ryto iki 8 valandai vakaro.
Dvidešimtis penki metui tame name |

gų nukapojimaą palies apie 
35,009 darbininkų.

Iš angliakasių pusės prieš al
gų kapojimą nesimato jokio 
pasipriešinimo. Mat, jie yra ne
organizuoti ir nepriklauso uni
jai.

1922 m. Frick kompanijos 
angliakasiai streikavo lut iš
tisus 9 menesius. Vienas svar
biausių reikalavimų buvo pri
pažinti unija. Kompanija tą 
reikalavimą atsisakė išpildyti, 
tačiau su angliakasiais ji pa
daro sutartį,* prisižadėdama 
mokėti Jacksonville skalės al
gas tol, kol kitos Pennsylvani- 
jos kompanijos mokės jas sa
vo organizuotiems darbinin
kams. Unijoms priklausantys 
angliakasiai Jacksonville ska
lės algas dar ir šiandien tebe- 
gauna, o Frick kompanija sa
vo sutartį sulaužė ir nukapojo 
algas.

Nuo liepos 1 d. tos kompa
nijos dieniniai darbininkai per 
dieną gaus nuo $5.05 iki $6.05, 
o dirbantys lauke $3.60.

— Pasaulio Vergas

Nei Jokio Gerklės Erzinimo — Nei Jokio Kosulio

© l«2S, Tbe Am«rlc.n Tobacco Co„ M.»„r.eUr.m

rase, kad Lucky 
Strikes mažiau erzina jautrias gerkles, negu kokie kiti 
cįgaretai.

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

10,264 daktarai birželyje

išiiičšš::

t

Operos artistė Liuda 
Sipavičiūtė

Liuda Sipavičiūtė susikon- 
traktavus su Metropolitan Ope
ra ateinančiam sezonui pildyti 
Wagnerio veikalus, šiomis die

nomis įdainavo keturias dainas 
į Columbia kompanijos rekor
dus. Tai bus paskutiniai re
kordai, kokius Amerikos lietu
viai galės girdėti, nes kuomet 
pastos į Metropolitan, tai į re
kordus kompanija dainuoti ne
leis.

Vėliausiai įdainuotos dainos 
yra sekančios:

1. “Kad mes gėrėm midų 
alų“ (Liaudies daina).

2. “Bėda, kad giltinė ne ėda” 
(Liaudies daina).

3. “Oi kas?“ (Kompozicija 
S. Šimkaus).

4. “Vasaros naktys“ (Kom
pozicija J. Kačinauskio).

Rekordus galima gauti pas 
visus rekordų pardavinėtojus.

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 apsiiinsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugrys. Eikit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzamina- 
vimo — kas jums yra.

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

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

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

Artistas Pilka pasi
lieka Amerikoje

Teko patirti, kad musų se
nas pažįstamas Stasys Pilka 
gavo leidimų dar metams pa
silikti Amerikoje. Vasaros me
tu art. Pilka ruošia rytuose du 
didelius po atviru dangum, 
gamtos sąlygose vaidinimus. 
Dabai- yra sustojęs New Yor- 
ke. Netrukus pasirodys p. Pil
kos rekordai: “Skrendam, kaip 
paukščiai“, “Marytė“, “Apie 
žydą barabansčiką“ ir “Bėgau 
pas mergelę”. Pastaromis die
nomis art. St. Pilka užbaigė 
rašyti veikalą, kurį netrukus 
žada atiduoti į spaudą.

— N.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

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

1618 West 18-ta Gatve

Jei jus rinksitės rųšį 
patys, jus negalit is- 
siringti geresnės rų- 
šies ... mes vartojam 
GERIAUSI, TIKRĄ
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Iš “Naujienų” Ekskursijos
(Tęsinys)

Kopenhagoje

Birželio 9 d. musų laivas 
plaukė Švedijos pakraščiais. 
Rytas buvo gražus ir šiltas, 
vanduo tykus. Aiškiai matėsi 
abiejų valstybių— Danijos ir 
Švedijos žaliuojanti krantai ir 
raudoni stogai. Apie 11 vai. 
ryto pasitiko musų laivą Dani
jos muitinės valdininkų laive
lis. Visi sveikino juos. Netru
kus persėdo jie į laivą. Kol 
laivas atplaukė į uostą, valdi
ninkai ant laivo padarė bagažų 
peržiūrėjimą. Bagažus jie ma
žai tekrėtė ir po kiek laiko sa
vo darbą užbaigė. Apie 2 vai. 
po pietų laivas išplaukė į di
delį ir gražų Kopenhagos uos
tą. Čia pasitiko danus ekskur
santus didelės minios žmonių. 
Sveikino savo tautiečius 
didžiausiomis ovacijomis. Apie 
300 danų išlipo iš laivo, svei
kinosi su savo draugais ir gi
minėmis. Buvo prinešta viso
kiausių gėlių ir vėliavų. Apdo
vanojo ir mus gėlėmis ir svei
kinimais. Aš pats ir kun. Ma
tulaitis nutraukėme paveikslus 
nuo laivo miesto ir uosto su mi
niomis apielinkes.
• Pusė po keturių 
tus lyti. Oras čia 
ir visi džiaugėmės
mę, nes šaltis mums buvo ge
rokai įkyrėjęs. Laivas pradėjo 
trauktis nuo krašto. Benas vėl 
griežė, o mes žiūrėjome į gra
žųjį Kopenhagos miestą.

Iš Kopenhagos musų laivas 
gavo naują kapitoną. Tą naktį 
lietuviams buvo surengta taip 
vadinami “kapitono pietus”.

Visi pietavome pirmos kla
ses salone. Kapitonas išgėrė 
tostą ir pasveikino mus. Buvo 
visokių gėrimų ir skanių val
gių.

Po vakarienės pirmos klesos 
šokit; ir kmlity saloje Buvo lie
tuvių programas ir šokiai, šo
ki uosg dalyvavo pats kapito
nas, pirmasis inžinierius, gydy

tojas ir kiti laivo viršininkai. 
Tar pmusų buvo ir adv. Brad- 
chulis su savo žmona.

Tai buvo smagi ir linksma 
kelionė laivu iki pat Klaipėdos.

į Klaipėdą

Tai buvo birž. 10 d. nedėl- 
dienis. Per naktį krantų nebu-

vo matyti. Saulei patekėjus, 
buvo migla, bet saulė matėsi; 
vanduo buvo tykus. Visi ke
leiviai skubinosi prie pusryčių. 
Po pusryčių visi rinkosi laivo 
prešakin ir žiurėjo Klaipėdos 
linkui, bet per miglą krantų ne
simatė. Po pietų, apie 2 vai., 
musų laivas pradėjo eiti lėtai 
ir visiškai sustojo. Išvydome 
Klaipėdos pakraštę. Tuoj at
plaukė Klaipėdos uosto laivas 
musų 
buvo

mus,

laivą pasitikti. Laive 
p-lės Locitės su buketais 
ir kiti, kurie sveikino 
o mes juos. Musų laivą

rius Visockis. Prof. žemaitis 
aprišo ekskursijos palydovus 
tautinėmis juostomis. Po svei
kinimų ir kalbų buvo sugiedo
ta Lietuvos himnas. Nuėmė 
paveikslus.

Ant rytojaus buvo išspaus
dintos žinios “Lietuvos Kelei
vy” ir vokiečių laikrašty apie 
musų ekskursiją.

Užbaigus ceremonijas pasi
tikimo komitetas nuvežė kelei
vius j Ryto viešbutį. Mudu su 
kun. Matulaičiu komitetas at-I
vežė j viešbutį laiveliu.
Pietus ir kalbos Ryto viešbuty

Ryto viešbuty amerikiečiams 
pastikti komitetas iš anksto 
buvo užsakęs skanius pietus. 
Čia ir vėl prasidėjo širdingi 
sveikinimai ir linkėjimai. Kal-

Saugus plaukiojimas

pradėjo be
buvo šiltas 
pasiekę že-

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 Milvvaukee Avė.

Brunswick 4707 
South Side Skyrius 
Mr. August Saldukas 

4034 Archer Avė.
Laf. 6719

Vardas
Adresas
Telefonas

Budavokit sau porėtų
ar garažą

BudavoMt dabar, sutaupykit daug 
pinigų.
Galit užmokėti vieue pinigus arba 
mokėti po hiaki kas mėnesį ma
žai* iimokėjimais.
Mes taipgi būdavo jame vasarna
mius ir darome visokius pertai
symus.

Star Construction Co.
Atsllankykit. telefonuokit arba 

rašykit mums.

2845 N. Crawford Avė.
PALIRADE HA3B

Mes esam abelni kontraktorlal.

dosi, nebūtų įgautas į burną ir 
prarytas, nes tuomi galima vi
durius užkrėsti. Gerai kaip vy
rams, taip ir moterims turėti 
gumines kepures, kurios neįlei
džia vandens į ausis.

Yra dar keletas patarimų, ku
rių prisilaikant, galima turėti 
daug naudos. Pirmiausiai, ne
reikia eiti į vandenį kuomet la
bai įkaitęs. Taip pat neišmin
tinga plaukti pavalgius. Turi 
nors dvi valandos praeiti nuo 
pavalgymo prieš eisiant į van
denį. Vandeny niekuomet ne
reikia tiek plaukioti, kol priei
nama prie pavargimo. Kuomet 
taip daroma, netenkama viso 
plaukiojimo gerumo, ir pasida
ro negeistina reakcija, nemalo
ni ir pavojinga.

Sveikatos žvilgsniu mažai 
naudos tegaunama voliojanties 
vandeny, kartais net po keletą 
valandų ant syk. Kad butų nau
dingas maudymasis, nereikia 
vandeny ilgiau būti kaip po 30 
minutų ant syk. Jei galima, 
geriausis būdas yra kelis sy
kius ant dienos maudytis, ge
rai išsitrianant po kiekvieno sy
kio ir apsivelkant sausus ru
bus, vieton kad leidus maudy
mos rūbams sudžiūti ant kū
no, kaip dabar yra žmonių da
roma pamariuose.

Plaukiojimas yra sportas, ku
ris raginamas nevien dėl pasi
linksminimo, bet taip pat ir 
dėl mankštinimos. Protiniai 
ir fiziniai suvargusiems jis pri
duoda daug sudrutinimo. Yra 
tai sportas vertas užsiėmimo.

[FLIS.]

T elef onųPatarnavimas, 
Publikos Trustas

Plaukiojimas yra vienas iš 
populariškiausių sportų, nes ne
tik kad juomi mankštinamąsi, 
bet jis taipgi priduoda daug 
smagumo.

Labai maža dalis žmonių, ku
rie plaukia, ištiria, ar vanduo 
kuriame plaukioja yra tyras. 
Dažniausiai pasitikima ant pri
žiūrėtojų žodžio. Geriausis bū
das yra pačiam paklausinėti ir 
sužinoti ar saugu plaukioti upe
ly ar ežere. Kuomet yra bent 
kiek abejonės, geriausia visai 
neplaukti.

Jei norima upely plaukioti, 
reikia žiūrėti, ikad nesirastų 
ten jokių išmatų, nes tai gali 
priduoti daug pavojaus sveika
tai. Kad tikrai sužinojus apie 
vandens sanitarumą, reikia 
kreiptis prie vietinio arba val
stijos sveikatos skyriaus.

Sanitamį privalumai rišan
tis su plaukiojimu, yra du. Pir
miausiai, privatinių plaukiojimo 
vietų prižiūrėtojai turi išpildy
ti pareigą vandens naudoto- 

' džiau, nekad danai pasitiko sa-(Jam8> 0 ar|t plaukiotojų puola 
!vo brolius danus Kopenhagoj. į Pareiga kitiems, kurie tą van- 
Tai buvo linksma ir graudu. |denį naudoja. Kiekvienas plau- 
Sveikinimai ir ovacijos pripildė ^jojimo vietos užlaikytojas tu- 
musų širdis savo gimtojo kraš
to meile. < 
didelės 
savo brolių, kurie nesigailėjo nė 
laiko, nė lėšų taip iškilmingai 
mus pasitikti. Ir mes ant vi
sados tai atsiminsime Lietuvoj. 
Visų tų įspūdžių čia negalima 
nė surašyti. Tai butų gražus 
romanas. Mums atrodė lyg 
sapnas. Keisti lietuvių, saule 
nudegę veidai, basos kojos ir 
skepetaitės ant galvos senų mo
terų. Gamta kitokia— tyras 
oras ir medžiai kitoki. Gegutė 
kukuoja miške.

Pasilsėję Ryto viešbutyj ant 
rytojaus skirstėmės ir nenorė- 

nes juromis va-1 
žinodami susidraugavome vieni 
su kitais.

“N.”

atvedė tiesiai j Klaipėdos uos- ijejo ir palydovai ir komiteto
tą. Besiartinant prie uosto, 
krante matėsi didelės minios; 
žmonių. Migla pranyko, o 
krantas buvo žalias ir gražus.

Nepaprastos ovacijos ir 
pažymėtinas įvykis

Pirmą kartą istorijoj milži
niškas jūrių laivas “Lituania”! 
sustojo Klaipėdos uoste. O tai 
įvyko kap p. Stulpinui pasidar
bavus. Kopenhagoj musų lai
vą valdyti paėmė jaunas drą
sus kapitonas. Jis paklausė p. 
Stulpino tvirtinimo, kad Klai
pėdos prieplauka yra gili ir nė
ra baimės laivus įstrigti.

Iki šiol laivai Klaipėdoje 
prieidavo prie kranto. Reikėda
vo persikelti mažesniu laivu į 
sausumą.

Laivui sustojus sulipo į 
va amerikiečiams pasitikti 
m i tetas. Griežė Klaipėdos 
licijos benas. Publikos i 
plaukoje buvo apie 2,000 
nių su glėbiais gėlių.

Prasidėjo 
prieplaukos 
ta kaspinai 
mus skiria, 
ir: “Lietuva sveikina savo vai
kus”. Tie parašai darė į at
vykusius gilaus susijaudinimo. 
S? ubrukdo keleiviai ir susimaišė 
didelėj minioj. čia tuoj musų 

bagažai buvo nukelti nuo laivo 
ir nunešti į prieplaukos trobe
sius. Stovėjo ir specialiai pa
rūpinti traukiniai važiuoti į 
provinciją. Kai žmonės apri
mo, prie laivo prasidėjo prakal
bos ir bagažų revizija.

Ekskursijų palydovams buvo

nariai, ir ekskursininkai. Pas
kui buvo šokiai.

Tai buvo linksma valanda 
mums, amerikiečiams, kurios 
mes nisitikėjome sulaukti iš 
musų brolių lietuvių. Mus pa
sitiko nesulyginamai nuošir-

D'™'4S prasiplatinimas savininkų Bell Telephone 
Sistemos, uždeda ant vedėjų didelę atsakomybę, kad 

apsaugojus taupčmus pinigus šimtų tūkstančių šeri ninku.
Jų atsakomybė yra tokia didelė, tai dalis visoj ša

lyj telefonų patarnavimas, jie turi prižiūrėti, kad patar
navimas visuomet butų geras, atsakantis ir užganėdi
nantis vartotojams.

Vienatinis geras ir saugus būdas, tai visuomet teikti 
gerų telefonų patarnavimą, pigiomis kainomis ir ap
saugojus žmonių investuotus pinigus.

Bell Sistemoje nėra noro greitai pralobti arba spe
kuliuoti. Uždarbiai turi būt užtektini, kad užtikrinus 
gerą patarnavimą ir finansinę biznio neprigulmybę. Jei 
atsiranda perviršis šių reikalavimų, tuojau eina pageri
nimui patarnavimo ir atpiginimo kainų.

Tai yra pagrindas kompanijos nusistatymų.
Bell Sistema yra gera, nes ji tiesiai patarnauja pu

blikai — telefonų patarnavimas yra geriausis, ir pigiai 
kainuoja vartotojams. Ji (kompanija) yra atskomin- 
ga telefonų patarnavime visoje plačioje šalyje kaipo pu
blikos trustas.

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY
BELL SYSTEM

One Policy - One System • Universal Service

ne-

lai- 
ko- 
po- 

prie- 
žmo-

sveikinimai.
sienų buvo iškabin
au parašais: “Jura j°me skirtis, 
jura mus vienija” (

Ant

■ - ", ri parūpinti vietą, kurioje no- 
Jautėmės neverti tos plaukti galėtų gerai iš- 

garbės ir nuoširdumo: sh)lau«ti. Geiiausias būdas y- 
ra turėti savo abrusus ir mau
dimui rubus.

Nežiūrint visų apsisaugoji
mo būdų, vanduo užsikrečia 
nuo pačių žmonių maudantis. 
Dėlto kiekvienas žmogus, kuris 
nesijaučia 
maudytis, 
kūno išbėrimas, 
ausy, nosy ar gerklėj arba pa
prastas karštis turėtų sulaiky
ti kiekvieną nuo maudymos. 
Paprotys spiauti į vandenį y- 
ra labai blogas. Keikia steng
tis, kad vanduo, kuriame mau-

Ekskursijos palydovas 
—M. J. Šileikis.

(Galas)

Pieninėje

— Kazy, tu šiandien 
su vandeniu atnešei!
• — Ne su vandeniu, i
viedru.

— Kvaily, vandens

l pieną
/ 

bet su

i pieną
įteikta dovanos. P-lė Stikliory-, P4'1* daug pripilta! 
tė įteikė man gražiausių gėlių ! ’ ( ovano »
bukietą, čia sutiko mus seni. "*> ^mlninkė 1 meną 
pažįstami—A. Žmuidzinavičius,1 dens dau? |,r'!>yle’ ?et 
P. Karosas, p. Brakas ir p. Ke-j™ 1 vandenl >,er mazai ,Py’. 
mėža. , _

Kalbėjo ir sveikino Amerikos --------------- -----
lietuviams priimti vyriausio ko
miteto atstovas prof. žemaitis. 
Klaipėdos krašto gubernato
riaus vardu sveikino p. Dėdelė 
ir Klaipėdos krašto komendan
to vardu kapitonas Pliuškaitis. 
Toliaus sveikino vietinio ame
rikiečiams priimti komiteto 
vardu ponas Brakas. Sveikino 
dar Šaulių Sąjungs centro val
dybos vardu dailininkas Žmui
dzinavičius ir Klaipėdos uosto 
Direkcijos pirmininkas inžinie-

tai ma
ne van-;

DUOKIT 
PATAISYT

SAVO DANTIS
Sutaupykit Pusę

Krown taip pigiai kaip $4.50 už 
dantį

Tiltelių darbas taip, pigiai kaip 
$4 už dantj.

Užpylimas taip pigiai kaipUžpylimas taip pigiai kaip $1 
Fleitos taip pigiai kaip $7.50 
Fleitos pataisomos už $1.50

Garantuotas be skausmo
Ištraukimas danty $1

Duosime jums rašytą garantiją 
už kožną atliktą darbą 

Gas X-Ray

Kogen - System - 
Dentists

1105 Wcst Chicago Avė.
Kampas Milwaukce Avenue 

Antras aukštas
Tel. Monroe 4484

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

po pietų

sveiku, neturėtų
Paprastas šaltis,

karštis aky, Sulig Jurgio kepurė

—žiūrėk, kokią didelę kepu
rę tas ubagas laiko. Visai ne 
sulig galvos!

—Tai, mat, jie ne sulig gal
vos kepures turi, o sulig publi
kos.

Naujausi Lietuviški 
Rekordai columbia

10 inch 75c.

16097 F <

16098 F ■

LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ
Jaunimo Polka
Žemaičiu Polka

AukStalČių Polka
Zanavykų Polka

Kreivos Akys 
Atitaisomos

Nėra reikalo nei vienam vyrui, moterei arba vaikui
būti kreivomis akimis, turėti daug nemalonumų, kuo
met paprastas, be skausmo atitaisymas per patyru
sius daktarus TUOJAU atitaisys bile kokias akis. 
Kaina yra nebrangi, kiekvienas gali lengvai užsimokė
ti. Mes taipgi taisome kreivas nosis, dideles ausis,

Pasitarimas su musų Medicinos 
Daktarais dykai.

Valandos nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Jei u(hIunite huvo nmži> fotografiją arba 
fotografiJoH proof, I tai bus atkreipta 
speciali utyda. VIhI lalAkai greit atsakomi. 

American Institute 
of Plas tie arui Facial Rejuvenation 
Sulte 720 State-Lske Bldg. 190 N. State St.

Telephone State 5156 Chicago, III.

prašalinam gymio ženk
lus, rauplių duobes, at- 
jauninam senus veidus. 
Visi pertaisymai yra be 
skausmo. Kainos pigios. 
Pasekmės geros.

——————MMĮMĮ

• *)

Budweiser
Tikros Rūšies

Malt Syrupas

Greičiausiai
Malt Syrupas markete. 
reiškia

parduod amas 
tai HOP FLAVORED

16096

16094

16095

16089 F '

16086 F |

16087 F J

16090 F •
>

16092 F ■

16091 F |

16093 F

16078 F -

16088 F

Valgiai įgauna geresnį skonį ir 
yra labiau maistingi kuomet yra 
kepami su Budweiser Tikros Rū
šies Malt Syrupu.

ANHEUSER-BUSCH
ST. LOUIS

Western Sales Corporation
1525 Newberry Avė. Distributors Chicago, III,

BM-74

K. MENKELIONIOTfi ir F. STANKŪNAS 
Trys Sesutės, Duetas 
Valia, Valužė, Duetas

LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ
Viena Mergytė, Vairas
Mergužėle. Eik* Pas Mane. Polka
Lietuvių Hymnai

Noriu Miego, Polka

Polka Karolka
šaulių Polka

Lietuvaiti, Polka
Polka Marcelė

Krekždutė, Polka
Trimola, Polka

JONAS YOUNGAITTS, HARMONIKŲ SOLO 
Aiškinti, Polka 
Algytė, Polka

KASTANCIJA MENKELIŪNIOTE, SOPRANO 
Neveski, Vaikine 
Ak, Myliu Tave

COLUMBIJOS ORKESTRĄ
Suirusio Gyvenimo Valcae
Tostą, Vaitas

LIAUDIES ORKESTRĄ
Gaidžio Polka
Lėtutė, Polka

A. VANAGAITIS
Eina Pati | Karčiam* 
Mergytę Prigavo

Lietuvoj Mados 
Pas Draugų Julių

SchubertCentennlal-Organlied Columbia PhonogtaphCompany

^vythesereeordsfromyour/ocaldealeror orderį 
OtsdĮfrom nearestdecder addask/brCopip/efeCcda^ue.

COLUMBIA PHONOGRAPH COMPANY
434 So. Wabash Avenue, Chicago, III.

Columbia c ords

. u.

TEMYKIT!
Visus aukščiau garsinamus Columbia ir kitokius 

rekordus galite gauti pas '

JOS. F. IBUDRIK Ine.
MUZIKALIŲ INSTRUMENTŲ KRAUTUVE

3417-21 So. Halsted St. Chicago, III.
Te). Boulevard 4705
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$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outaide of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.
8c. per copy.

Entered as Second Claaa Matter 
March 7th, 1914, at the Port Office 
of Chicago, III., undar the art of 
March Srd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iialdriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St, Chicago, 
111. — Telefonas: Rooaevelt MOu.

MIRĖ JUOZAS NEVIACKAS.

«

Liepos mėn. 2 dieną mirė ir vakar buvo palaidotas 
Norvvoode drg. Juozas Neviackas, “Keleivio” redakto
riaus padėjėjas. Apie jo sunkią ligą pirmiausia išgirdo 
S LA. seimas Baltimorėje iš adv. F. Bagočiaus, kuris pa
reiškė, kad Neviackas prašęs jo ištraukti jo kandidatū
rą į SLA. vice-pdezidentus. Paskui pasirodė smulkes
nių žinių apie jo sirgimą Bostono lietuvių laikraščiuo
se. “Keleivis” rašė, kad jo antrasis redaktorius jau 
trečia savaitė sergąs ir nežinia, kada išgysiąs. Gydyto
jai nustatę, kad ligonio viduriuose esanti votis ir kad 
be operacijos nebusią galima ją pašalinti.

Pereitos savaitės “Sandara” minėjo, kad J. Neviac
kas šiek-tiek pasitaisęs po ligos ir atsilankęs “Sanda
ros” redakcijoje, bet išrodęs labai sumenkęs ir vargiai 
galėsiąs išvengti operacijos.

Antradienį atėjo telegrama, kad ligonis jau miręs! 
Liūdna žinia visiems, kurie pažinojo nabašninką asme
niškai arba iš jo visuomeniško darbo, nes tai buvo vie
nas gabiausiųjų ir rimčiausiųjų žmonių tarp Amerikos 
lietuvių, vienas tvirčiausiai nusistačiusiųjų savo pažval- 
gose visuomenės darbuotojų. Jam dar turbut nebuvo 
sukakę nė 50 metų amžiaus, ir jei ne liga, jisai dar bu
tų galėjęs daugelį metų būti naudingas visuomenei.

Juozas Neviackas buvo pamokytas žmogus. Lietu
voje jisai ėjo mokslą Veiverių Mokytojų Seminarijoje. 
Amerikoje jo vienas pirmutinių užsiėmimų buvo darbas 
“Keleivio” spaustuvėje. Kartu su kai kuriais kitais ze- 
ceriais jisai vėliau įsteigė ‘Laisvę’’ ir per eilę metų buvo 
“Laisvės” Bendrovės pirmininku. Kuomet jisai iš jos 
pasitraukė, tai tarp “laisviečių”; nepasiliko nė vieno 
žmogaus su nugarkauliu, ir “Laisvė”, užėjus bolševikiš
kai “influencijai”, nudardėjo į bolševizmą, atsižadėda
ma savo socialistinių principų.

Neviackas nesubolševikėjo, nors jam apsigyvenus 
Worcesteryje ir įsisteigus savo biznį (real estate), bu
tų buvę tiesioginis materialis išrokavimas prisidėti prie 
tos partijos. Kadangi nenorėjo parsiduoti bolševikams, 
tai jie keršijo jam, kuo įmanydami, šmeižė jį ir diskre
ditavo jo vardą. Pagaliau, jam teko Worcesterį aplei
sti ir jisai ėmė dirbti “Keleivio” redakcijoje. Kiti jo 
bandymai įsikurti savarankiškai irgi nepasisekė. Tuos 
rupesnius apie rytojų jam dar sunkino nuolatinis sir
gimas žmonos.

Nabašninkas gabiai vartojo plunksną ir buvo geras 
ir įspūdingas kalbėtojas. Savo oratoriškų talentu jisai 
ypatingai daug prisidėjo prie pasisekimo Lietuvos Šel
pimo Komiteto, kuris buvo suorganizuotas karo pra
džioje Brooklyno seime. Po to, kai komunistai 1919 m. 
suskaldė Lietuvių Socialistų Sąjungą, drg. Neviackas 
nenuleido rankų, bet stengėsi kartu su kitais draugais 
atgaivinti socialistų organizaciją ir atremti jos priešų 
puolimus. Be to, jisai veikė įvairiose pašalpinėse drau
gijose, buvo žymus narys Susivienijime Lietuvių Ame
rikoje ir daug laiko pašventė, mokytojaudamas lietuvių 
vaikų mokyklėlėse, žodžiu, nors pats būdamas netur
tingas, jisai visuomet stengėsi ^pasidarbuoti savo arti
mo ir visuomenės labui.

Juozo Neviacko asmenyje todėl Lietuvos išeivija 
Jungtinėse Valstijose neteko vieno savo uoliausių ir 
nuoširdžiausių darbuotojų.

PROPAGANDA IR FAKTAI.

Pastaruoju laiku Amerikos spaudoje ėmė vis daž
niau rodytis telegramų ir korespondencijų iš Varšavos, 
kuriose giriama, stačiai keliama į padanges, “stebuklin
gai atgijusi Lenkija”, jos ekonominis susitvarkymas ir 
jos protinga vidujinė bei užsienių politika. Skaitai tuos 
pagyrų hymnus ir matai aiškiai, kad tai niekas kita, 
kaip gerai apmokamų spaudos agentų (publicity 
agents’) propaganda.

Jei Pilsudskio politika butų iš tiesų taip išganinga 
Lenkijai, kaip apie ją atsiliepia “korespondentų” skrai
ste prisidengę Varšavos propagandistai, tai kuo išaiš
kinti tą beprotišką ginklavimąsi, kurį vykina dabarti
nis Lenkijos diktatorius? Štai kokių žinių šituo klau
simu paduoda Berlyno “Vorvvaerts”:

Visiaakymo kalnai
Chicago ja — paštu:

Metama--------- ------ - $8.01
Pusei metų ----------- r 4.00
Trims minariama , 2.50
Dviem mineaiam ____ . . 1.50
Vienam mAneaiui ,75

Chicagoje per iineiiotojuai
Viena kopija - - - -f - 7 8c 
Savaitei ■----- - - -........................18c
Minaaiul - - - . - —r 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chlcago- 
K paltui

Metama -------------  ------ - |7.00
Pusei metų -----------  8.50
Trims mėnesiams 1.75
Dviem minėdama , 1.25
Vienam mineaiui —_. ,75

Lietuvon ir kitur uislertuose 
[Atpigintai:

Metams - ------- - — —. $8.00
Pusei metų--------- r— - - <*00
Trims mineaiams -------—. 2J0
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su atsakymu.

“Lenkija be paliovos ginkluojasi. Jos miestų 
biednuomenės distriktuose siaučia džiova. Socialės 
politikos (darbininkų apdraudos įstatymų. “N.” 
Red.) ir socialės hygienos nematyt beveik nė pėd
sako. 40 nuošimčių kariuomenės naujokų yra 
analfabetai ir taip menko kūno sudėjimo, kad tik 
per didelį vargą galima iš jų išvystyti vidutinišką 
kareivį. Tuogi tarpu eina ginklavimąsi!

“Pernai metais valdžia sauvališkai peržengė 
karo ministerijos sąmatą 214 milionų zlotų, t. y. 36 
nuošimčiais. Sąmata 1928-9 metams tapo padidin
ta 136 milionais zlotų, t. y. 22 nuošimčiais. Bet jau 
skelbiama, kad šitos sumos neužteksią ir kad ji vėl 
turėsianti būt peržengta. Karo ministerija reika
lauja 800 milionų zlotų, t. y. 35 nuošimčių visų val
stybes išlaidų norima paimti kariuomenei!” 

. . . . Kuriuo atžvilgiu šitokia politika gali būt pripažin
ta sveika? Aišku, kad, sukišdama į militarizmo nasrus 
apie trečdalį valstybės pajamų, Lenkija gali susilaukti 
tiktai dar didesnio žmonių skurdo, negu dabar, bet ne 
ekonominio bujojimo.

Tarpe Varšavos apmokamų propagandistų piešia
mos Lenkijos ir tikrosios Lenkijos, deja, yra didelis 
skirtumas.

Francijos auksas. — 
Prohibicija įvairiose 
valstijose.

Paprastai sakoma, jog paty- 
rimas yra geriausias mokyto
jas; jis išmokina žmogų būti 
atsargiu ir žiūrėti skeptiškiau į 
dalykus.

Tuoj po karo, kaip žinia, Eu
ropa pergyveno didelį infliaci
jos krizį. Kai kuriose šalyse 
pinigų vertė tiek nukrito, jog 
tiesiog nebeužsimokėjo juos 
spausdinti. Popieris buvo bran
gesnis, negu banknotai. Del in
fliacijos skaudžiai nukentėjo ir 
Lietuvos gyventojai, kurie tuo 
laiku vartojo vokiečių markes. 
Markės buvo tiek nukritusios, 
kad pasidarė be vertės.

Prancūzai irgi turėjo pergy
venti krizį. Tiesa, tas krizis 
nebuvo tiek aštrus, kaip vokie
čiuose, vienok gyventojus ir jis 
gan skaudžiai palietė, nes fran
ko vertė nukrito apie šešis kar
tus. Skaudaus patyrimo pamo-j 
kyti, žmonės pradėjo skeptiškai - 
žiūrėti į banknotus, kurių ver- 
tė nuolat įvairuoja. Kas kita O » »
su auksu, šiaip ar taip, auksas Jeigu galima spręsti apie 
visgi pasilieka auksu, ant ku-'mjestų blaivumą sulig to, kiek 
rio vyriausia yra paremta ša-'ten žmonių areštuojama dėl 
lies pinigų valiuta. Tad po ka- 'girtavimo, tai New Yorkas bus 
ro Francijos kaimiečiai prade- sausiausias didmiestis visoj 
jo taupyti auksinius pinigus ir Amerikoj. Pereitais metais 
nebeleisti jų į apyvartą. Tru- New Yorke dėl girtavimo buvo
kūmas aukso bankuose privedė 
prie 1926 m. infliacijos. Tąsyk 
valstybės bankas pasiryžo vi
sais galimais budais surinkti iš 
žmonių auksinius pinigus. Pra
sidėjo savo rųšies kampanija. 
Parlamentas autorizavo valsty
bės banką išleisti banknotus, 
paremtus auksu. Tokiu budu 
naujų pinigų vertė tapo garan
tuota. Pravartu bus priduoti, 
kad naujieji pinigai buvo išleis
ti specialiai tam tikslui, kad su
rinkti iš žmonių auksą.

Praėjo kiek laiko ir žmonės 
įsitikino, kad laikyti naujus 
-banknotus yra geriau, negu 
auksinius pinigus, ir štai kodėl: 
šiaip ar taip, auksinis pinigas 
truputį nusitrina. Vadinasi, 
nnpuola savo vertėj. Kitais žo
džiais sakant, nauja auksinė 
moneta turi pilną vertę, bet 
kuomet ji pasitrina ir jos svo
ris sumažėja, tai tuo pačiu lai
ku sumažėja ir jos vertė, žino
ma, svorio sumažėjimas yra ne
žymus. Vienok kuomet leidžia
ma apyvarton didelės pinigų 
sumos, tai tas sumažėjimas 
jaučiama.

Kai Francijos kaimiečiai įsi
tikino, jog naujų banknotų ver
tė yra truputį aukštesnė, negu 
auksinių pinigų, tai jie ėmė tuš
tinti savo, įtaip, vadinamus, 
“pančiakinius bankus”. Būriai 
Išmonių ėjo į valstybės banko 
skyrius mainyti auksinius pini
gus į banknotus. Per 18 mė
nesių suplaukė į bankus apie 
350,000,000 auksinių frankų

($70,000,000).
Auksiniai pinigai paliovė 

Francijoj cirkuliavę nuo karo 
pradžios. Vėliau tas pat atsiti
ko ir su sidabru. 1921 m. buvo 
išleista 4,000,000 frankų auksu, 
bet ir jie greit atsidūrė “pan- 
čiakiniuose bankuose”.

Oficialė statistika rodo, jog 
prieš karą Franci j a turėjo 7,- 
500,000,000 frankų auksu. Ke
turi bilionai buvo valstybinia
me banke, o likusieji apyvartoj 
arba pas kaimiečius. Karo me
tu suplaukė į valdžios iždą 
2,500,000,000 frankų, o likusie
ji tapo investuoti į pramonę ar
ba atsidūrė kaimiečių “pančia- 
kiniuose bankuose”.

Kaip jau buvo minėta, iš 
j kaimiečių valdžiai pasisekė su
rinkti 350,000,000 frhnkų auk- 

,su. Tas auksas bus pavartotas 
valiutos stabilizavimui. Fran
cuzai į banknotus vis dar skep
tiškai tebežiūri. Bet kuomet 
jie pamatys, jog savo bankno
tus jie gali bile kada išmainyti 
į auksą be nuostolių, tąsyk pra
nyks ir “pančiakiniai bankai”.

areštuota 11,011 žmonių arba 
20 iš kiekvieno 10,000 gyvento
ją*

Įdomu pastebėti ir tai, kad 
New Yorkas yra nusistatęs 
prieš prohibiciją. Tuo tarpu 
Kansas valstija nuo senai yra 
“sausa”. Bet sprendžiant iš 
areštų skaičiaus, jos gyventojai 
ne labai teprisilaiko “sausumo”, 
štai lentelė, kuri parodo kiek 
Kansas miestuose yra areštuo
jama per metus už girtavimą:
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Emporia ....... ....... 30 .. ..... 27
Ncwton ........ ...... 15 .. ..... 15
Parsons......... ..... 108 .. ..... 68
Pittsburgh .... ..... 263 .. ...... 146
Salina ........... ..... 102 .. ..... 68
VVichita ........ ... 1,073 .. ..... 149

Imkite dabar Maine valstiją, 
kur prohibicija tapo įvesta 
prieš 75 metus. Toj valstijoj,
vidutiniškai imant, dešimčiai 
tūkstančių gyventojų tenka 
158 areštai dėl girtavimo. Pie
tinėse valstijose girtavimas yra 
dar didesnis. Ten yra ne ma
žai miestų, kur, proporciona- 
liai imant, areštuojama tryliką 
kartų daugiau žmonių dėl gir
tavimo nekad New Yorke.

Tiesa, per daug pasitikėti tos 
rųšies statistika nėra galima.

Kad viename mieste yra dau
giau areštuojama žmonių dėl 
prohibicijos įstatymų laužymo, 
tatai juk gali pareiti ir nuo to, 
kaip policija ir “sausieji” agen
tai savo pareigas qina. Iš visų 
tų faktų galima padaryti ne
bent tą išvadą, kad prohibicijos 
įstatymų neprisilaiko nei viena 
valstija. — K. A.
o———/ TIBM ——■ l l l——■———»——■—■ 

1924 m. Imigracijos 
įstatymų permainos

Gegužės 28-tą dieną abudu 
Kongreso Butai priėmė bilių, 
teikiantį palengvinimus taip 
vadinamoms “atskirtoms šeimy
noms”, ir Su v. Valstijų prezi
dentas pasirašė po tuo bilium 
gegužės 29-tą dieną. Pirmą 
kartą nuo priėmimo 1924 m. 
Immigracijos Įstatymo ilgai 
laukiamos permainos įvyko.
Kvotinė pirmenybė teikiama 

apsigyvenusių ateivių 
šeimynoms.

Kaslink persiskyrusių šeimy
nų, svarbiausia permaina įvyk
sta Immigracijos įstatymo še
štoj sekcijoj, kuri liečia pirme
nybę kvotoje. Sulig 1924 m. 
įstatymo pirmenybė buvo kvo
tiniam immigrantui, kuris nė
ra vedęs, neturys 21 metų am
žiaus, tėvui, motinai, vyrui ar
ba žmonai Su v. Valstijų pilie
čio, turinčio 21 metų amžiaus 
ar daugiau; ir kvotimui immi
grantui, kuris yra sumanus 
žemdirbys, jo žmonai ir vai
kui, neturinčiam 16 metų am
žiaus, jeigu jie su juom arba 
pas jį važiuoja, žmona ir ne
pilnamečiai vaikai ateivių, ku
rie buvo legališkai įleisti nuo
latiniam apsigyvenimui negavo 
jokios pirmenybės. Jie turėjo 
vykti kaipo paprasti, kvotiniai 
immigrantai, nežiūrint nors gi
minė Su v. Valstijose ir butų 
pareiškęs norą tapti Suv. Vals
tijų piliečiu. Ir kadangi dau
gelio šalių kvotos yra tokios 
mažos ir kadangi tūkstančiai 
aplikacijų įplaukia, pastarieji 
turėjo laukti ilgą, ilgą laiką.

Kaip dabar pertaisyta ir ei
nant galėn nuo liepos 1 d., 1928 
m., Sekcija šešta sako:

“Sekcija 6-ta (a) Immigraci- 
jos vizos kvotiniams immi- 
grantams bus išduodamos fis- 
kaliais metais sekančiai:

(1) 50 nuošimtis kiekvienos 
tautos kvotos bus išduodamas 
sekantiems immigrantams, ne
kreipiant domės į klesas:

(a) Kvotiniams immigran
tams, kurie yra Suv. Valstijų 
piliečių, turinčių 21 metų am
žiaus arba dauginus, tėvai ar
ba motinos, arba vyrai piliečių 
kurių apsivedimas įvyko po ge
gužės 31 d., 1928 m.

(b) Kurios tautos kvota yra 
300 arba daugiaus, kvotiniai 
immigrantai, kurie yra suma
nus žemdirbiai, jų žmonos, ir 
vaikai neturinti 18 metų am
žiaus, kurie su tėvu arba pas 
tėvą važiuoja.

(2) Liekama dalis, kiekvie
nos tautos kvotos, pridėjus 
kiek lieka nuo viršminėto 50 
nuošimčio (pirmame paragra
fe), kurie nesuvartoti tais me
tais, viršminėtoms ypatoms, 
bus duodamos tais pačiais me
tais, tos tautos kvotiniams im
migrantams, kurie yra ne ište
kėję vaikai, neturintys 21 me
tų amžiaus, arba žmonoms, ap
sigyvenusių Suv. Valstijose at
eivių, kurie legališkai buvo į- 
leisti į Suv. Valstijas nuolati

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

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

niam apsigyvenimui.
(3) Ta dalis kiekvienos tau

tos, kuri nesuvartota immigra
cijos vizoms viršminėtomš pir
mame paragrafe ypatoms bus 
duodama tos tautos kitiems 
kvotiniams immigrantams.

Pirmo ir antro paragrafo pir
menybės, kiekvienos tautos 
kvotinių immigrantų atsitiki
muose, bus duodami tame mė
nesy kuomet pirmenybė daro- 
dyta jeigu skaitlius immigraci
jos vizų, kurios išduotos per 
mėnesį kvotiniams immigran
tams, neišsibaigęs; kitaip se
kančiame mėnesy.

Jaunieji skaitosi nekvotiniais 
immigrantais.

Immigracijos Įstatymo ket
virtoj sekcijoj irgi įvyko per
mainos. Ta sekcija liečia ne- 
kvotinius immigrantus. Iki 
šiam laikui sekantieji immi
grantai skaitomi nekvotiniai: 
Amerikos piliečio nevedęs vai
kas neturys 18 metų amžiaus; 
pertaisytame įstatyme neište
kėjęs vaikas, neturįs 21 metų, 
gali atvykti kaipo nekvotinis 
immigrantas. Nekvotinis sto
vis teikiamas Suv. Valstijų pi
lietės vyrui, jeigu apsivedimas 
įvyko prieš birželio 1 d.

Naujo įstatymo procedūra.
Pirmos informacijos kaslink 

procedūros naujo įstatymo, ku
ris teikia palengvinimą atsi
skyrusioms šeimoms rodo, kad 
apsigyvenę ateiviai neturės iš
pildyti peticijos prašant pirme
nybės kvotoje. Amerikos kon
sulai turės elgtis su šia nau
ja pirmenybės grupe kaip jie 
elgėsi su taip vadinama “žem
dirbystės” pirmenybe.

Daugybė žmonų ir vaikų S. 
Valstijose apsigyvenusių atei
vių jau dabar yra užsirašę kon
sulo ofisuose. Tuos konsulai 
ims paeiliui iš savo surašų. 
Konsulai pertikrins giminystę 
abejotinuose atsitikimuose, tu
rės patikrinti legališką įleidi
mą į Suv. Valstijas vyro arba 
tėvo, pas kurį immigrantai va
žiuoja. Jeigu konsulas ras, kad 
ištikrųjų immigrantai priguli 
prie tos klesos, geroj sveikatoj, 
fiziškoj ir protiškoj, gero mo
rališko budo — jis jiems iš
duos immigracijos vizas. Jis 
tas vizas aplikantams išduos 
paeiliui — “pirmiaus atvykęs 
pirmiau patarnavimas teikia
mas”. Tik svarbu atsiminti, 
kad apsigyvenusių ateivių žmo
na ir vaikai turės kuogreičiau- 
sia užsirašyti pas konsulą. 
Kiek ‘dabar numatoma, apsigy
venusiam ateiviui yra svarbu 
pasiųsti užlaikymo afidavitą 
žmonai arba vaikams, ir jiems 
tuoj pranešti apie šią naujo 
immigracijos įstatymo permai
na.

Amerikos piliečiai, kaip ir 
praeityje, pasiųs peticijas im
migracijos viršininkui, Wash- 
ingtone, D. C., prašydami, kad 
jų giminės, nekvotiniai ir ku
riems pirmenybė duodama, bu
tų priskaitytos prie naujo sto
vio. Dabar vartojama Form 
633, nereik ją permainyti.

Ir dabar nereikalaujama, kad 
kuomet Amerikos piliečiai pra
šo vizų giminėms, kad tas pilie
tis gyventų Suv. Valstijose 
kuomet pasiunčia form 633 ne- 
kvotiniams immigrantams.

Amerikos pilietis, kuris jau 
padavė peticiją dėl neištekėju
sio vaiko, tarpe 18 ir 21 metų 
amžiaus, ir Amerikos pilietė, 
kuri padavė prašymą vyrui at-
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vykti ir kuriems jau buvo pra
nešta, kąd tokiems giminėms 
išduotas pirmenybės stovis, ne
turi pasiųsti naujas peticijas 
prašydami nekvotinio stovio. 
Konsulai automatiškai perkels 
juos į nekvotinį stovį. Ameri
kos konsulai patys tuoj praneš 
visiems laukiantiems apie nau
jo įstatymo permainą ir išduos 
jiems nekvotinias immigracijos 
vizas kaip tik greitai jie tą ga
lės daryti. (FLIS.).

Įsitikinimo galia
—Nėr kas sakyt, tvarkelė 

jūsų įstaigoje! Susilauksite, 
kad laikraščiai apie jus ims 
rašyti!....

—Nu, parašys kartą. Lyg 
taip svarbu! Kreipsim mes do- 
mę!

—Dar kartą parašys...
—Irgi ne kažin—kas. Kreip

sim mes domę!
—O jeigu ir trečią, ir ketvir

tą kartą parašys?...
—'Ketvirtą?... Liausime do

mę kręipę...

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

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

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

V - • -*

Klozeto outfitas Įreng
tas. $13.50. Pirkit nuo 
musų olselio kainomis. 
Namų apSildyrno Įren
gimai parduodami leng
vais iimokfijimais.
Peoples Plumbing & 
Heating Supply Co. 
490 Mohvaukee Avė., 

461 N. llalNted St.
Haymtrket 0075—0070

1 .------
Pradedu Biznj

1) REAL ESTATE, 2) Visokios 
rųšies: Apdraudą (INSURANCE) : 
Nuo Ugnies, Langų, Automobilių, 
Gyvasties ir kitų, 3) Surandu 
PASKOLĄ ant Pirmų Morgičių.

Vesiu bizni per dideles, tvirtas 
ir teisingas kompanijos.

Meldžiu visų suteikti man pro
gų mandagiai ir teisingai jums 
patarnauti.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevtlt 8500

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

Mžnesini* žurnalai 

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

Prenumerata metams $1.50 
Pusei metų _.............— $1
Kopija ........................... 10c

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

G—- ——G
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Gasas pažadino moterį; 
rado savo vyrų nu- 

troškusį

Gaso smarvė pažadino naktį 
Mrs. O. J. Olson, 621 So. Lin
coln Avė., Park Ridge. Ji at
sikėlusi nuėjo pažiūrėti kur 
gasas yra atsuktas. Beieškoda
ma ji nuėjo į rūsį ir ten rado 
nutroškusį nuo gaso savo vyrą. 
Visos gaso pervados rūsy buvo 
atsuktos. Spėjama, kad jis nu
sižudė iš nusiminimo dėl pairu
sios sveikatos.

ki ė nuo atgal nusižudė 
pati, dabar nusižudė

ir vyras
Mėnuo atgal, kapinių puoši- 

fno dienoj, nusitroškino gasu 
Alis. Mayme Emmerson Isbell. 
Dabar gauta žinia, kad ir jos 
vyras John Isbell, pasiturintis 
brokeris, nusišovė besisvečiuo
damas pas savo gimines ties 
Kendaville, Ind.

Abu jie paėjo iš Goshen, Ind. 
Apsivedė jiedu 18 metų atgal. 
Abu buvo jauni ir neturtingi. 
Po kelių ' metų jie susilaukė i 
dukterų ir persikėlė į Chicagą. 
Čia jiems sekėsi ir Isbell greitai 
praturtėjo brokerio bizny. Bet 
turtas juos ir perskirė.

Pora metų atgal Isabell'ienė 
pareikalavo perskirų, nes jos 
vyras nuolatos girtaująs ir esąs ’ 
žiaurus. Vėliau susitaikė ir ( 
perskirų reikalavimą ji atsiė
mė.

Metais vėliau betgi ji vėl pa
reikalavo perskirų. Tada vie
ną naktį Isbell atėjo į jos na-
mus ir ją rado su Charles Mer- 
vis, 5038 Drexel Blvd. Ji pa
prašiusi leisti jai apsirengti, 
sugryžo iš savo kambario su 
revolveriu rankoje • ir peršovė 
savo vyrą. Isbell pasveiko, bet 
atiduoti teismui savo pačią at
sisakė. Jis tik pareikalavo per
skirų ir savo dviejų dukterų.

Neilgai viena pagyvenusi, Is- 
bell’ienė nusitroškino gasu ge
gužės 30 d., savo namuose Ev- 
anstone. O dabar, už mėnesio 
laiko nusišovė ir jos vyras. Jis 
pastaruoju laiku sirgo nervų 
suirimu ir buvo išvykęs pas 
gimines ant ūkės pasilsėti ir 
atsigauti.

Pradės upės išlyginimo 
darbų

Jau keletą metų atgal li
ko nutarta ištiesti Chicago upę 
ir panaikinti joje kilpą tarp 
Polk ir 18 gatvių. Jau buvo 
pradėtas ir kasimas naujos u- 
pės vietos. Bet iškilo daugy
bė legalių kliūčių ir visą darbą 
sustabdė. Daugiausia kliūčių 
buvo dėl žemės. Žemės dau
giausia priklausė geležinke
liams, reikėjo jas išpirkti, rei
kėjo duoti jiems žemės kitose 
vietose. Dabar tečiaus viskas 
užbaigta, viskas išlyginta. Že
mių savininkai ir miesto atsto
vai susirinko ir apsimainė že
mėmis — viso apie $9,000,000 
vertės.

Pašalinus visas kliūtis dabar 
galima bus daug sparčiau va
lyti upės išlyginimo darbą ir 
tikimasi, kad visas naujos upės 
vagos kasinio darbas bus už
baigtas ateinančiais metais.

Išlyginus upę, atsidarys daug 
gatvių iš pietinės mi/sto dalies 
į vidurmiestį, kurios ikišiol bu
vo pertrauktos upės — Dear- 
born, LaSalle, Wells ir k. Taip
gi daroma daug kitų projek
tų, kurie dabar pasidarė gali
mi įkūnyti. Jų tarpe pasta
tymas centralinės geležinkelių 
stoties, kuri kainuos nuo $200,- 
000 iki $100,000,000, elektrifi
kavimas geležinkelių per mies- 
tąir tt. Miestui gi ištiesimas 
upės kainuos $2,500,000.

Nušautas barny
Thomas O’Connor, 24 metu,. 

6746 So. Maplevvood Avė., pasi
mirė ligoninėj. Savaitę atgal 
jis liko pašautas barny su res
torano savininku. Jo draugas 
George Burkis, 5106 So. Michi- 
gan Avė. ir restorano savinin
kas Samuel Lam polis, 4702 So. 
Wentworth Avė., liko areštuo
ti.

Tikisi kovų tarp 
butlegerių

Policija sakosi, kad artimoj 
ateity tikisi atsinaujinsiant la
bai aštrias kovas tarp bu Bege
riu. Pradžia tos kovos buvo 
nušovimas “Big Tim” Murphy. 
Bėt su tuo užmušimu kova ne
apsistosianti. Jau buvo apšau
dytas “Spike” O’Connell. Frank 
Uale, artimas Capone draugas, 
kuris pristatydavo butlege- 
riams gengsterius ir užmušė
jus, liko nušautas New Yorke. 
Tvirtinama, kad buvo kėsina
masi nušauti ir Joe Šaltis. Jam 
einant iš savo “headąuarter’io” 
prie 4958 So. Hermitage Avė., 
iš pravažiuojančio automobilio 
buvo paleista 13 šūvių, bet nė 
vienas nepataikė. Policija jau 
senai ieško Joe Šaltis, kad pa
sodinti jį dviems menesiams 
kalėjiman už nešiojimąsi revol
verio, bet vis “nesuranda”. Al 
Ca|K>ne, Cicero “karalius”, bet 
turintis tiek pat plačius inte
resus Chicagoje, skubiai sugry- 
žęs j Cicero iš Floridos, kur jis 
jau nuo kelių mėnesių viešėju
si.

Delei besiartinančios kovos, 
New City policijos stoties, ant 
Town of Lake, komanduotoji! 
tapo paskirtas kapt. Gregory 
Moran, žinomas kaipo “geleži
nis žmogus”, o dabartinis kapt. 
Wm. Stapletou liko iškeltas į 
vidurmiesti.

BOLESLOVAS BARTKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu, 

liepos 3 dienų, 6 valandą vak., 
1928 m., sulaukęs 20 metų 
amžiaus, gimęs Panevėžio ap., 
Naujamiesčio parap., Gustėnų 
kaime, paliko dideliame nuliū
dime motiną Jievą po tėvais 
M>ilukičę, tėvą Mikolą, 2 se
seris, Vandą ir Bronislavą, 2 
dėdes, Joną ir Petrą Bartkus ir 
ciocę Eleonorą Povilaitienę, 
pusbroli Joną ir Vladislovą 
Bartkus. Kūnas pašarvotas, 
randasi 3256 Wallace St.

Laidotuvės įvyks subatoi. 
liepos 7 dieną, 8 vai, ryto iš 
namų į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Boleslovo Bart
kaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie- 
kčiarni dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame, 
I Motina, Tėvas, Seserys

ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra

borius S. P. Mažeika, Telefonas 
Yards 1138.

A A

ONA SNAKSK1ENĖ 
po tėvais Butkaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 4 dienų, 7:00 valandą ry
to, 1028 m., sulaukus 33 metus 
amžiaus, gimus Panevėžio ap
skričio, Truskavos parapijos, 
Užarteles kaimo. Amerikoj iš
gyveno 18 metų. Paliko dide
liame nuliudime vyrą Petrų, 
sūnų Edvardų, 10 metų, moti
ną, seserį Brigitą Petrikienę. 
Kūnas pašarvotas, randasi 1532 
N. 16 Avė., Melrose Park, III.

Laidotuvės įvyks subatoi 
liepos 7 dieną, 10 vai. ryto iš 
namų bus nulydėta j Tautiškas 
kapines.

Visi A. A. Onos Snaiskienės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sūnūs, Motina, 
Sesuo ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Prabish.

Statys didžiausi sandeli
Chicagoje, naujoje turgavie

tėje, prie Loomis ir Blue Island 
gatvių, bus pastatytas didžiau
sias pasauly šaldomasis sande
lis. Jame bus 9,000,000 kubi
nių pėdų vietos, arba 1,000,000 
kub. pėdų daugiau už New Yor- 
ko municipalinį sandelį. Čia 
bus kelios sankrovos, sviesto su- 
taisimo ir kiaušinių peržiureji- 
mo dirbtuves, taipgi sandeliai 
valgomiems produktams. Tie
siai sandely busią galima iš 
karto krauti 74 vagonus. Na
mas busiąs 12 augštų ir kainuo
siąs $4,500,000% Statosi jį mais
to perkupčiai susidėję. Bet pir
miausia bus statoma tik viena 
dalis namo, kuri kainuosianti 
$2,100,000 ir busianti pabaigta 
statyti šių metų pabaigoj.

Reikalauja geresnių 
sūrų

Greater South Side Chamber 
of Commerce pasišaukė konfe- 
rencijon 19 aldermanų iš pieti
nės miesto dalies ir tarsis su 
jais apie įvedimą pietinėj mies
to daly geresnių sūrų. Preky
bos kamera sako, kad visame 
distrikte tarp Michigan Avė. ir 
Leavitt St. ir 39 gt. ir 87 gt. 
suros buvo sudėtos 20 metų at
gal. Niekurios suros yra dagi 
medinės. Skersinių sūrų nėra 
sudėta. Tos suros buvo sudė
tos tik dėl mažų namelių ir jos 
toli nėra užtektinos dėl didžių
jų apai’tmeutinių namų, kurių 
pilna pridygo pietinėj miesto 
daly. Delei neužtektinų aurų 
ir pasidaro tankus rusių (beis- 
mentų) patvinimai po didesnių 
lietų.

Charles Pepcorn, 63 m., 2117 
So. State St., tiek džiaugėsi įsi
gijęs naują automobilių, kad 
pasivažinėjęs ir vos spėjęs pa
sistatyti jį garažiuje iš susijau
dinimo pasimirė.

A + A
APOLINARAS' NEVIERA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 2 dieną, 10:30 valandą 
dieną, 1928 m., sulaukęs 45 
m. amžiaus, gimęs Naujikų so
džiaus, Vabalninką parapijos, 
Biržų apskričio, Lietuvoj, 
Amerikoj išgyveno 25 metus. 
Paliko dideliame nuliudime mo
terį Teofiliją, 3 sūnūs, Joną 
20 m., Juozapą 18 m., Franą 10 
m. ir dukterį Johasę 13 m., se
serį Veroniką Neveraitę ir pu- 
seserę Oną Dovidonienę. Kū
nas pašarvolas, randasi S. M. 
nas pašarvotas, randasi 1721 S. 
Halsted St., 3 lubos.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
liepos 5 dieną, 8 vai. ryto iš 
namų į Dievo Apveizdos para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į( šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Apolinaro Nevie- 
ros giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Vaikai ir Sesuo.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. M. Skudas.

A + A
STANISLAVA NORBUTAITĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 2 dieną, 6:00 valandą 
ryto, 1928 m., sulaukus 13 me
tų amžiaus, gimus Thomas, W. 
Va. Paliko dideliame nuliudi
me motina Juozefiną, tėvą Jo
ną, 3 brolius: Petrą, Joną ir 
Juozapą, dėdę Kazimierą Pet
rošių, ciocę Marcijoną Grakal- 
skienę ir gimines. Kūnas pa
šarvotas, randasi 10538 Perry 
Avė., Roseland, III.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
liepos 5 dieną, 8:00 vai. ryto 
iš namų į Visų Šventų parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nulydėtu 
j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Stanislavos Nor- 
butaitės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Broliai, Dėties, 
Ciocės ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

Nušovė užmušėjų pri- 
statinėtoją

Frank Uale, kitaip Yale, ku
ris buk pristatinėdavęs užmu
šėjus Chicagos butlegeriams ir 
gangsteriams, liko nušautas 
Brooklyn, N. Y. Penki žmonės, 
važiavę automobilįu su Illinois 
laisniais, sustabdė jo automo
bilių gatvėje ir suvarste jį kul
komis.

Uale jau pirmiau buvo žino
mas policijai; Jis buvo suim
tas dėl kelių žmogžudysčių Chi
cagoje (dėl užmušimo Jim Co- 
losimo, Dean O’Bannion ir k.), 
bet vis likdavo paliuosuotas dėl 
stokos įrodymų. Spėjama, kad 
jis yra surištas su “Big Tim” 
Murphy užmušimu ir todėl jam 
ir likę atkeršyta.

Uale buvo apie 35 metų am
žiaus. Jis valdė stiprią Five 
Points šaiką, kuri valdė visą 
New Yorko Bowery. Gerai su
organizavęs šaiką, jis ėmė pri
statinėti mušeikas įvairioms 
kompanijoms padėti laužyti 
darbininkų streikus. Kadangi 
reikalavimas nuožmių mušeikų, 
kurie nebijotų reikale ir žmo
gžudystę papildyti buvo didelis, 
tai Uale biznis ėjo gerai. Vė
liau, kada atsirado turtingų 
butlegerių, kurie tarp savęs 
ėmė kovoti ir todėl buvo reika
lingi mušeikų, tai Uale ir jiems 
ėmė pristatinėti užmušėjus ir 
mušeikas. Jis buvo nuteistas 
New Yorke kalėj iman už žmog
žudystę, bet kitiems prisipaži
nus prie tos žmogžudystės, jis 
liko paliuosuotas. Spėjama, kad 
tas prisipažinimas buvo pada
rytas jo įsakymu. Mušeikų ir

______ Graboriai______

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborins ir 

Balzamuotojas

'2314 W. 23rd PI.
Chicago, III.

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

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

3307 Aubum Avė.
CHICAGO, ILL.

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

el, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
stės.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
S K Y R I U Si 

3238 S. Halsted St 
Tel. Victory 4088

Tel. Roosevelt 7532

S. M. SKUDAS
GRABORIUS

IR BALSAMUOTOJAS
Nubudimo valandoje 
suteikiam geriausi pa
tarnavimą. Palaidoji
mu atliekame rūpes
tingai ir gražiai; bu
site pilnai patenkinti.

1911 Canalport 
Avė., Chicago.

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

J. F. Eudeikis Komp
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Hermitage Avė, 

Tol. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Aubum Avė. Tel. Blvd. 3201 

užmušėjų pristatinojimo biznį 
jis varęs iki savo mirties. O 
ir pati mirtis yra paseka jo 
biznio.

Namų pasiilgęs jaunuo
lis pasiėmė $700 ir 

pabėgo
Oscar Nelson, 18 metų, tik 

du menesiai kaip atvyko iš 
Švedijos. Kiekvienas išvykęs į 
svetinių šalį greitai pasiilgsta 
savo namų, savo gimtosios ša
lies. Pasiilgo jų ir Olson. O 
pinigų sugryšti namo nėra. Tad 
pradėjo ieškoti lengviausios iš
eities. Jis dirbo už patarnau
toją Rainbo Fronton. Ten is
panų grupė lošia ispanišką žai
smę “jai alai”. Kada lošėjai 
persi rėdė ir nuėjo lošti savo 
žaismę, Olson įsigavo j jų kam
barį ir iš jų drabužių paėmė 
pinigus, viso apie $700. Su tais 
pinigais jis ir išbėgo savo gim- 
tojon Švedijon. Taip bent jis 
sako savo paliktam raštelyje. 
Tečiaus jį vejasi policija ir y- 
ra abejotina, ar jam pasiseks 
pasiekti Švedijos krantus.

Lietuvės Akušerės

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victory 1115
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligo
se prieš gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką pa t a r 1- 
mas, dar ir ki- 
tbkiuose 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 
Stato Bank

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

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 karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Jei abejoji apie savo aias, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenue 

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

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

Lietuvis Akių Specialistas

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1

Keturi žmonės užmušti 
traukinių

Soo Line geležinkelio trauki
niai sekmadieny Dės Plaines 
miestely užmušė keturius žmo
nes. Pirmiausia žuvo Susan 
Miller ir Emily Listman, 16 m. 
mergaitės, kurios gryšdamos iš 
teatro pakliuvo po traukinio ra
tais. Jos praleido tavorinį trau
kinį ir ėjo skersai bėgių, kuo
met ant jų užbėgo ekspresinis 
traukinis. Už poros blokų nuo 
tos vietos, traukinis suvažinė
jo automobilių, kuriame važia
vo Ferdinand Etjen su žmona. 
Abu liko užmušti.

Lietuviai Daktarai

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. A. J. KARAUUS
Gydytojas ir vChirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2166 

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

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenee 
Telefonas Boulevard 7820

ResM 6641 South Albany Avenue 
TeL Prospcct 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

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

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

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

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedalioj pagal sutartį

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6G59 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicaieo. III.

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 9597 
Ultravioletini šviesa ir diathermia

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, 111.

Ofiso Tel. Victory 7188
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.
------ j------------------------ - —/-----------------------

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

Įvairus Gydy^
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M. 
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal 

Dr. J. W. Beaudette 
VIRBUI ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

TELEFONAS CANAL 0464

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

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal 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 

m io 6 iki 7:30 vai. vakare 
Tel. Dieną: Canal 3110

Naktį So. Shore 2238, Blvd. 6488

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

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

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

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

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai egzaminacija. Be skausmo 
ištraukimas

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

Tel. Cicero 49

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

Ofisas
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Advokatai

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Velkantis
8241 South Halsted St 

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

Pėtnyčios

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St. Room 2117 
Telephone Randolph 6727

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

Namų Telefonas Republic 969(1

John Kuchinskas ir
Balys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

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

Nedėlioj nuo 11 rvto iki 1 v. p. p.

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St 
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Park 8395

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta

3323 South Halsted 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 
L1ETUVYS ADVOKATAS 

110 N. Dearborn St.
Room 310 

Narys advokatų firmos 
Eilioti,* Gaudas & Tepper

J. P, WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Namų Tel. Pullman 6377
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Dar vienas lietuvis bai 
ge u n i versi tetų

Chicagietis Ivan Palsuski 
gė aptiekorystės mokslą 
nois universitete.

uni- 
lietuvių 
kuris šį

o tokiam P. V. žalpiui tai ne
verta leisti kapinėse kalbėti, nes 
jis neatskiria kapinių nuo biz
niuko pikniko. — Vietinis.

Šiandien sandariečių 
susirinkimas

Bendras Chicagos sandariečių 
susirinkimas įvyksta šį vakarą, 
liepos 5 d., VVhite Square Park 
didžiojoje salėje, prie 31 St. 
ant Halsted; prasidės lygiai 8 
vai. vak.

seime, p. p. K.
Firantienę, M.

šis susirinkimas yra labai 
svarbus visiems A. L. T. San
daros nariams. Mes, chicagie- 
čiai, turėjome keturias delega
tes Sandaros 
Katkevičienę,
Zolpienę ir Zosę Krasauskienę; 
gal buvo daugiau, bet nežino
me. Trys musų atstovės jau 
gryžo Chicagon, o ponia Kra
sauskienė leidžia vakacijas 
New Yorke.

Todėl, šiame bendrame posė
dyje, turėsime daug naujo iš
girsti, ką spaudoje garsinti ne-

į buvo galima. Užtat visų kolio- 
.... inijų draugai sandariečiai-tės i Iii* i * • • •

privalome kad ir sykį sueiti, iš
girsti ir pasitarti apie savo or- 

. ganizacijos reikalus. Bus svar- 
i'bus ir žingeidus susirinkimas.

— Sandarietis-Liaudininkas.
Tarp šiemet baigusių 

versitetus chicagiečių 
yra ir Ivan Palsuski, 
mėnesį baigė aptiekorystės
mokslą Illinois universitete.

Iš džiaugsmo sunui baigus 
mokslą, jo tėvai, p. p. Palsus
kiai savo namuose 2101 S. 
Fairfieid Avė., surengs gražų 
pokilį, kuriame dalyvavo daug 
kaip tėvų, taip ir jaunojo ap- 
tiekininko draugų.

PRANEŠIMAI
I). L. K. Vytauto SpulkoH direkto

rių susirinkimas atsibus ketvirtadie
nio vakare, july 5, kaip 8 vai., spul- 
kos raštinynej, 4558 S. Paulina St. 
Visi direktoriai privalote susirinkti; 
atidarymas naujos serijos ir primi- 
tnas naujų šėrininkų.

Pirm. F. J. Puleikis.

Tėvai, p. p. Palsuskiai ypač 
yra dėkingi į), p. Patumsiams 
ir p. Juozui Zubui, kurie atvy
ko į tą pokilį net iš De Kalb, 
III. ir p. VVilIiam šaikis ir p-iai 
šarkauskienei už gėles ir dova
nas jų sunui. —T.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas Kliubas laikys pusmetinį susirin
kimą penktadienyj, liepos 6, 7:30 v. 
vakare, Lietuvių Auditorium svet., 
3133 So. Halsted St. Visi nariai ma
lonėkit laiku pribūti, nes randas 
daug svarbių dalykų aptarti.

Nut. rašt. S. Kunevičius.

Cicero
a. Petras Saulis

Birželio 25 d. po ilgos ir sun
kios ligos, pavieto ligoninėj pa
simirė Petras šautis. Palaidotas 
birželio 28 d. Tautiškose kapinė
se. Velionis paliko brolį Leo
ną. puseserę Sofiją ir Lietuvoj 
seną motiną, brolį, seserį ir ki
tus gimines. Velionis Ameri
koje turi ir tėvą, bet jis dirba, 
rodos, miškuos, kur susižinoji
mas yra sunkus ir į sunaus lai
dotuves todeV negalėjo atvykti.

Velionis buvo ramaus budo 
žmogus, paprastas darbininkas, 
taupus .priklausė prie vietinių 
pašelpinių draugijų. Del tūlų 
išrokavimų kitas pametė ir pa
siliko tik Vakarinės žvaigždės 
Pašelpiniame Kliube. 
■šeši draugai suteikė 
patarnavimą.

Tos laidotuvės jau 
rašytos “Vilny”, bet 
viai, kad net juokai 
ima. Jie visur kiša 
Į)ą ir garsina savo kromelį, net 
ir numirusioms neduoda ramy
bės. Velionį, pristato dideliu 
veikėju ir geru komunistu, 
nors jis niekad nebuvo, ką pa
liudija ir paskutiniai jo žodžiai 
prieš mirtį. Velionio giminės, 
pagerbdami seną motiną ir 
krikščioniškus papratimus, su 
laidotuvėmis elgėsi kaip galėjo 
geriausia. Jiems už tą garbė,

SLA. 335 kp. pusmetinis susirin
kimas įvyks liepos 5 d 
ketvirtadienyj, 
VVhite Sųuare 
Halsted St. ir 
111.

Visi nariai 
susirinkiman, nes 
ant apsvarstymo, 
išduos raportą iš 
Seimo, Baltimore,

1928 m., 
7:30 vai. vak., Mark 
Park svet., prie So. 

W. 30th St., Chicago, t
būtinai atsilankykit 

bus daug dalykų 
Taipgi delegatai 

atsibuvusio SLA. 
Md. Valdyba
V. F. .Andrulis.

CLASSIFIED ADS.
—■>- ■" ■ I ■ ...................... ..... t

Educational
Mokyklos

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMU] 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

Miscellaneous
Kliubo 

paskutinį

buvo ap- 
taip nai- 
ir pyktis 
savo sna-

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

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

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1821 
M R. PARIS

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

J. J. SHAKENMAER,
949 MILWAUKEE AVĖ., 

BRUNSWICK 7397.

Moterys Surado
Kad Sevcra'a Rcmilator 
yra puikun tonikai, pa- 
RilbHti Gamtai apsutiiro- 
ti sveikata ir Htlpruma. 
Tūkstančiai giria ir var
toja jas reguliariai. Rei
kalaukit nuo savo vaistininko.

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Uflal- 
kom malevą, popferą, atiklus ir t. t 

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J. 8. RAMANČIONIS, Sav.

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

Business Service
Biznio Patarnavimas

KEGULATOR 10% PIGIAU UŽ VISA DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

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

Phone Virginia 20 5 4

V amu Statymo
KONTR AKTORIUS

4558 S Wa«htenaw Avė Ch.cit’o, III

SKOLŲ T8KOLEKTAVIMAS AMKR.IK.OJ IR EUROROJ
INTERNATIONAL CLAIMS 

SERVICE BUREAU
Room 801 

163 W. Washington 
Main 4020

Business Service
Biznio Patarnavimas_____

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

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

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

8408 S. Michigan Avė.
Victory 4126

NIEKO nejmokėti, 5 metams iš
mokėjimui. Mūriniai ir mediniai 
bungaiow, vasarnamiai, garažai, pri- 
budavojimai, viškai, porčiai, pakėli
mas namų, cementiniai pamatai, ša- 
lytakiai, st^ęų 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 REPĄ IR CO.
Taisymas boilerių ir karšto van

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

4435 S. Union Avė.
Y arda 3883.

NIEKO NEREIK ĮMOKĖTI — 24 
MNESIA1 IŠMOKĖJIMUI

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

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

Financial
FinanHai-Paskolos

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

Telephone Victory 0662 
Daro paskolas ant 

1-mo ir 2-ro Morgečio 
Valandoa nuo 4 iki 8 kai 

vakaras

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi Į 24 

valandas.
Musą išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitis pas

8888 So. Halsted St

BE KOMISO
Mažos Paskolos 

$100 — $200 ir $300 
Nėra jokių ured tapė” 

1647 W. 47 St.

Ar Jum Reikalingi
Pinigai?

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

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES darome 2 mor

South Improved Real I
___ ant 

štate $500 
iki $5000.* Lengvais išmokėjimais. 

WINTON AND NARTEN 
6829 S. Halsted St.

PASKOLINSIM nuo $51 iki $800 
už 2H nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Paskolas suteikiam į 24 tai. 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2281 West Division St “upstairs” 

Tel. Armitage 1199

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

F. J. STEWART,
Vincennes 0816 

arba šaukite 
8234 Rhodes Avė.

Paskolos suteikiama 
, j vieną dieną
2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
f

Mes perkame real estate 
kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
COKPOIKATDON 

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

Financial
Finanflai-Paskolos

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

MOBGICIA1
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi
čius.

JUSTIN MACK1EWICH
2342 So. I^eavitt St.

Phone Canal 1678

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $800, imama legali nuošim
tį. Pinigus gausite j 12 valandą. 
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago A«., 
Kampas Hermitage Avė.

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

CENTRAL FINANCE CO.
Room 514, 

City State Bank Building 
128-180 N. Wella St

Mes dirbame ir perka 
me 1 ir 2 Morgičius

į 2 dienas

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47 St.

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

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

Personai
Asmenų Ieško

VELTUI
Vaizboženklial, Copy- 

Patentų 
•u 
ir

Pat**t&l, ▼ 
wrighta. Rašyk šiandie, 
reikalais kreipkite prie manąs 
pilnu užsitikėjimu. Teisingas 
Greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Ragiatered Patent Attornay, 

2860 W. Chicago Ava. 
Dept 7 

Chicago, T1L

JEŠKAU apsivedimui moteries, ne 
jaunesnės 30 metų, be šeimynos ar
ba su maža šeimyna. Kreipkitės 
laišku arba telefonu.

Kenosha 2-1279,
P. P. KELPŠAS, 

1921 — 41 St.; 
Kenosha, Wis.

Situation Wanted
 Darbo Ieško

J1EŠKAU darbo už janitorių 
krautuvėj arba saliune. Turiu ge
ras rekomendacijas. Esu nejaunas 
bet ištikimas žmogus, Jurgis Kučin
skas, 617 W. 18 St. Basementas iš 
fronto.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKIA LIETUVIŲ AUTOMOBI
LIŲ PARDAVINĖTOJŲ — PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus pardavinėjot au

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

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

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

REIKIA kelių jaunų 
iki 30 metų amžiaus, 
prisidėti prie aviacijos 
tyrimas nereikalingas, 
no mis. Jus turėtumėt
mokyklą vakarais per tūlą laiką. 
Turime darbų dėl “pilots” ir aero
planų mechanikų su geru atlyginimu.

Atsišaukit prie Superintendento, 
2137 S. Cicero Avė., 

Room 12, 
Cicero, III.

Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakaro

vyrų, nuo 17 
kurie norėtų 
biznio. Pa-
Darbas die- 

lankyti musų

REIKALINGAS pfeseris prie seno 
darbo. Tegul atsišaukia toks katras 
sutiks gyventi ant vietos ir dirbti 
liuosą laiką vakarais ar dienomis, 
3612 S. Halsted St.

For Rent
RENDON 4 kambarių flatas, nau

jai ištaisytas, flatas šviesus. Ren
da $18. 2228 W. 18 PI.

RENDON visai naujas 5 kamba
rių bizniavau namas su Storu ir 
basmentu. Dviejų karų garadžius. 
Tinka bile kokiam bizniui. 2689 
W. 69th St. Savininkas — Telefonas 
Armitage 6227.

Musical Instruments
Mazikos Instramentai

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

6621 S. Rlchbond St.
2nd floor

TURI būt tuojaus parduotas gro
jiklis pianas už $66, su roleliais. Jei 
norite, išmokėjimais. 6512 South 
Halsted St.

PARDAVIMUI Grojiklis pianas, 
suolelis ir didis skaičius volelių iš 
priežasties suirimo šeimyniško gyve
nimo; turiu parduoti kuogreiČiausiai 
už teisingą pasiūlymą.

Atsišaukite
10114 So. State St., 

Chicago, UI. 
1-mos lubos

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

4 KAMBARIŲ nauji rakandai, 
$180. 4 kambarių neatsišaukusių ra
kandai, $80. Jūsų kreditas yra ge
rus. lengvais išmokėjimais, jūsų 
rasiulyta kaina. Atdara vakarais. 
)astatymas bile kur dykai. Ajax 

Fumiture Co. 1434 W. Madison St.

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

BISKĮ VARTOTI
$350 pulkim mohair seklyčioB ectM $68.50
$4OO Fride m-klydtoH sotim ........  $87.60
$500 4 Arnotų wulnut mlegTUimio 

setas ............... .......................... —— $88.50
$150 Gražus valaus valgomo kntnba-

bario Mtan ..........................  $5H.so
$75. »xlU VVilton kaurai ........... $22.50
$25, 6 Arnotų pusryčiams setas ____  $8.50

Available Fireproof Storage
7728-32 Stony Island Avė 

Atdara kaselio Iki 10 vai. vakaru. 
Nedalioj Iki 0.

DIDELIS išpardavimas valgomų 
kambarių setų,, $5 ir daugiau, ledau- 
nės, $3, 2 šmotų parloro setai, $25, 
dreseriai, rašymui stalai, lova, $2, 
virtuvės kabinot, $7 ir daugiau, bu
fetai, kaurai, pastatomos liampos, 
$3.00.

SCHWARTZ BROS. STORAGE 
640 E. 61 st Street

PARDAVIMUI vėliausias mados 
elektriniai fikčeriai už labai žemą 
kainą; galima pasirinkti iš kelių 
šimtų; matykit janitorių, 1501 North 
Hoyne Avė.

Sewing Machines
Siuvamos Mašinos

VISOKIŲ išdirbysčių siuvamos 
mašinos pataisomos už $1 ir dau
giau. • - ' • •
bas garantuotas. T aipgi
Rotary ir Singer beveik naujos 
šinos pardavimui.

SKOWRON,
3040 N. A vers Avė., * 

Pensacola 1670

Atvažiuojame bile kur. Dar- 
garantuotas. Taipgi White, 

i ma-

1000 SIUVAMŲ MASINU ATIDUO
DAMA JUSU PASIŪLYTA KAINA 

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

Automobiles
BIRŽELIO BARGENAI

0U karų paBtriūkimul, visi rarantuotl. 
Cadillac'ai, Buiek'ai. Naah'al, Hudson'ai. 
EBHOx'at, Chevrolet’al Ir daurelia kitų, la
bai ptriomiH kainomis. Matykit p. Lapai
ti. Mgr. McDEHMOTT MOTOR SALES. 
7180 So. Balated St., Triangle 9330

NAUJI STUDEBAKER
Naujas Studebaker Dictator 9ix, 

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

MILDA AUTO SALES 
806 W. 81st St., Tel. Victory 169? 
D. KURAITIS ir A. KASIULIS 

Savininkai

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI lunch room. 4654 
S. Ashland Avė.

BARGENAI
Pardavimui saliunas su namu, 

1928 Canalport Avė., 3 pagyvenimų 
ir Storas, parduosiu už $12,500, nes 
aš turiu 2 namu, vieną turiu būti
nai parduoti.

Šaukite
W. GRITENAS, 

3241 So. Halsted St.
Victory 5065

BUČERNfi IR GROSERNĖ
Parduosiu už pusę kainos arba mai

nysiu ant lotų, automobilio, namo 
arba kas ką turite, nes turiu du biz
niu. Tai abudu negaliu laikyti.

Kreipkitės pas
W. GRITENAS, 

3241 So. Halsted St. 
Victory 5065

PARSIDUODA mažas groserukas, 
saldainių iče cremo ir tabokos krau
tuvėlė, 4 kambariai pagyvenimui ne
brangiai. 2139 W. 24th St.

PARDAVIMUI pigiai grosemė ir 
bučernė, didelė krautuvė, 4 kamba
riai gyvenimui iš užpakalio, yra 
jardas, barnė, rendos $45, kaina $500 
cash. John Mitchell, 8600 Went- 
vvorth Avė.

ARTI TEATRO. Parduosiu sal
dainių, grosernę ir delicattessen 
krautuvę. Greitam pardavimui. Sa
vininkas išvažiuoja Lietuvon. Ne- 
bi-H nxi ii i. I3H4G Wcntworth Avo.

PIGIAI DEL LIGOS. Parduosiu 
seniai išdirbtas ir pelningas Malt ir 
Hop Storas, 6 pagyvenimui kamba
riai. Renda pigi. Pardavimo prie
žastis liga. 4637 So. Marshfield Avė.

DELIKATESEN, bekernės tavo- 
ras, lengvų užkandžių, sandvičių ša
pu, didžiausis ir geriausia bargenas 
visoje Chicagoje. Randasi tirštai 
apgyventoje kitehinet namais ir 
viešbučiais, North Side. Greitam 
pirkėjui parduosime už $1600 viską. 
Geriausis pasiūlymas, verta dvigu
liai. Jei norėsit gausit dalinais iš
mokėjimais. Arba parduosime ir nu- 
k raustysim j jūsų apielinkę. Nebran
gi renda, geras lysas.

2848 Broadway,
1 blokas į šiaurę nuo 

Diversey St.

PARDAVIMUI rooming house, 20 
kambarių, mūrinis namas, vidus iš
taisytas, garu šildomas, nauji rakan
dai, kambariai visada išrenduoti, il
gas lysas, rendos $150 j mėnesį 
Įplaukų, $350 j mėnesį, kaina $1500, 
įmokėti $500, kitus pagal sutartį. 
Našlė parduoda pigiai.

Savininkė,
565 E. Columbia St., 

Detroit, Mich.

ATIDUODU dykai saliuną, tik 
mokėk rendą, nes turiu kitą biznį. 
12412 S. Halsted St.

Exchange—Mainai
KĄ TURITE MAINYMUI?

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

A. GRIGAS
8114 So. Halsted Street

Tel. Victory 4898

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

iš-

MODERNIŠKA 210 AKRŲ PIE
NININKYSTĖS FARMA

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

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

Phone 364

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

749 Broadway, 
GARY, INDIANA

90 AKRŲ 8 MYLIOS NUO 
RACINE, WIS., 

prie cementinio kelio, gera žemė, 
visa dirbama, 8 ruimų mūrinė stuba, 
nauja barnė, mūrinė šilo, ir kiti ge
ri budinkai. 15 “T.B. tested” kar
vių, 4 arkliai, visos reikalingos ma
šinerijos, užsėti laukai. Parduosiu 
arba mainysiu ant bizniavo namo; 
dėl platesnių žinių rašykit savi
ninkui.

JOS. RUMBUTIS 
1603 Washington Avė., 

Racine, Wis.

10 AKRŲ paukščių farma, gera 
žemė, gražus sodnas, 2 mylios nuo 
miesto, elektra ir auto transportaci- 
ja, 60 mylių nuo Chicagos, kaina, 
$2500. Kloss, 1134 W. 69th, Tel. 
Wentworth 8947.

Real Estate For Sale
Na m ai-žemėPa r d ay i m u i

3 APT. namas, mainysiu j biznia
vę namą, su krautuve tinkama saliu- 
no bizniui.

Oil station, kampas, $20,000, savi
ninkas mainys j 2 apt. arba didesnį 
namą arba priims lotus.

Biznio kampas, ekstra gera vieta 
dėl oil stoties. ' Savininkas važiuoja 
j Europą, parduos labai pigiai arba 
mainys.

Atsišaukit pas
S. M. GIRLICH,

3042 Wentworth Avė., 
Tel. Calumet 4663

BIZNIAVAS mūrinis namas ant 
plačios gatvės, didelis Storas, 6 rui
mų flatas viršui Storo ir 2 karų ga- 
džius muro. Parduosiu nebrangiai 
arba mainysiu j privatiSką namą, 
lotus ir j kitokią nuosavybę. Kreip
kitės prie savininko

J. MILKEVICH,
7243 So. Ashland Avė.

BARGENAS
Parduodu biznio namą su Jewelry 

bizniu arba atskirai. Biznis išdirb
tas per 18 metų; namas beveik nau
jas, kambariai užpakalyj ir 6 kam
barių flatas viršuj. Parduosiu la
bai pigiai.

Savininkas ant vietos 
3223 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 2 augštų namas 
6-6 kambariai — medinis garadžius. 
Pigiai. 5224 S. Peoria St.

PARDUOSIU pigiai savo moder
nišką priemiesčio bungalow, 5 kamb. 
vana, elektra, gasas, skiepas, nau
jai dekoruota, lotas 100x200, 2 dideli 
garažai, 2 blokai iki Rock Island 
stoties, 35 minučių važiavimo iki vi- 
durmiesčio, mėnesiniais išmokėji
mais, šaukit savininką State 4879, ar- 
bo Room 301, 163 W. Washington st.

PARDAVIMUI O ruimu muro 
bunj<alow, karštu vandeniu šildomu, 
2 kary garadžius. Geras beizinan- 
tas, reikia $5000 cash. Kaina tik
tai $10,000.

Savininkas
6343 So. Mozart St.

Golfo laukas, 120 iki 500 akrų, ne
toli Chicagos rubežiaus, netoli sto
ties, geri budinkai, nėra skolų, spe
cialiai $400 už akrą.

ARLINGTON HEIGHTS 
REALTY CO.

Artlington Heights, III. 
Tel. 316

BUNGALOW BARGENAI — Mo
derniški nauji muro bungalow, karš
tu vandeniu šildomi, tilo 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.

$250 CASH
PO $35 J MĖNESĮ IR 

daugiau, nauji 4-5-6 kambarių bun- 
galovv, mediniai ir mūriniai, porčiai, 
tile vanos, skiepai, furnas šildomi, 
netoli mokyklos ir transportaciios, 
kuiną $3600 iki $6500, matykit vaka
rais ir dienomis. Pirkit tiesiai nuo 
budavotojo. CONRAI) P. SAWIAK, 
7181 W. Grand Avc. Merrimac 9552.

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

štai kaip len
1. C “ ‘

$250.00.
2. Gali įmokėti Lietuviškais Bonais 

pilną vertą.
3. Gali jmokėti išmokėtu lotu.
4. Balansą išmokėsi mokėdamas 

po $65.00 į mėnesį ir nieko dau- 
giaus.

Pasimatyk greitai
ED. W. BAKS

- BAKŠEVIČIUS
4392 Archer Avė. 

Tel. Virginia 0055

& 
pui- 
gat-

i kaip lengva nupirkti.
Gali įmokėti taip mažai kaip

Pabudavosim 2 flatų 
arba bungalow ant 

jūsų loto
Mes pastatysime jums Chicagoj 

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

NEREIKIA NIEKO 
5 arba 6 kambariu 

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

užtektina dėl išmokėjimu 
mėnesį. “Multi-celled 

Atsišaukite bile kada

nj t namą. 
ĮMOKĖTI. 
bungalow 
kambarių, 
kate bus i 
kiekvieną 
insullation.” 
dėl dykai apskaitliavimų ir planų.

Ofisai Chicagoj ir priemiesčiuose, 
atdari vakarais ir nedėliomis.

TRIANGLE 3299

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

Kreipkitės prie
WALTER J. PAUL

6601 S. Western Republic 4170
3236 W. 55th St Hemlock 238?

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

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

AR JUS TURIT LOTĄ?
Mes pabudavosim namą ant jūsų 

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

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

Central 5901-2-3

3 MIEGRUIMIAI
Moderniškas 6 kambarių bungalow, 

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

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

7168 and 7039 W. Grand 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. I^ii vienas 
flatas užmoka jūsų rendą. Kamba
riai dideli ir šviesus, puikiai deko
ruoti, aržuolinės grindys, porČiai, 
puikiausi virtuvė, Crane plumbingas 
įmūryta vana, cementinis sklepas? 
skalbykla, 87% 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
Madison and Cravvford.

Room 812.
Phone Van Buren 1600 

Arba šaukit
Downers Grove 491


