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Lietuva Vis Tik Taisosi ir
Progresuoja

“Donbaso” procese'
11 asmenų pasmerk
ti mirties bausmei

Bet jai labai reikėtų apie 200 milionų litų 
rekonstrukcijos darbams, ypačiai kelių 

ir geležinkelių statybai
KAUNAS, liepos 5. — [Chi

cago Tribūne korės p. John 
Steele.] — Nežiūrint, kad val
džia naujoje konstitucijoje pa
skelbė, jogei Lietuvos sostinė 
yra Vilnius, o Kaunas esąs tik 
laikinė valdžios buveinė, lie
tuviai vis tik, matyt, pasiruo
šę dar kurį laiką pasilikti Kau
ne. Niekur Pabaltijy nerasi to
kio aktingo trobesių statymo, 
kaip kad šioje laikinėje sosti
nėje, o ir trobesiai ne bet ko
ki: jie statomi toki, kad lai
kytų.

l‘< r paskutiniuosius šešerius 
metus buvo sukurtas 
universitetas ir nauji 
kultetų trobesiai dygsta 
sų miestą. Kiekviename

naujas 
jo fa- 
po vi- 
kampe

iškyla naujos ministerijos, ir 
tai vis puikus, solidiškai sta
tyti rūmai, kurių valdžios įstai
goms pakaks šimtams metų. 
Ką tik yra pabaigtas statyti 
puikus valstybės banko trobe
sys, su eile apartamentų vir
šutiniame aukšte diktatoriaus 
Voldemaro rezidencijai.

Lietuvai daug padedą grįžę
Amerikon emigrantai

Kiekvienoje krašto atsteigi- 
mo srity Voldemaro valdžia 
dirba visu spartumu ir dide
liu darbingumu. Padedant grį
žusioms emigrantams, kurie 
gerokai prasisiekė Amerikoje, 
Lietuvos finansai yra puikia
me padėjime, ir valdžia gali 
vykinti visus reikalingiausius 
pagerinimus iš pajamų. Ji no
rėtų gauti paskolos kelių ir 
geležinkelių statybai paskubin
ti, tačiau 
spiriamas, 
ti didelius 
tad mano 
rinka bus

is

reikalas nėra taip 
kad turėtum mokė- 
nuošimčius. Valdžia 
palaukti, kol pinigų 
palankesnė.

Norėtų gauti 30 milionų dole-

Minisieris pirmininkas 
demaras sako, kad tiems 
lams jis norėtų gauti apie 20 
milionų dolerių, ir dar apie 
10 milionų dolerių tam, kad 
galėtų esamą skolų pakeisti 
lengvesnėmis sąlygomis. Tokia 
paskola butų galima gauti An
glijoje arba Amerikoje, mo
kant 7 ar 8 nuošimčius, bet 
VoldemartLs nusistatęs nemo
kėti daugiau kaip 5 nuoš.
Darbų kentrak toriai mokami 

valdžios bonais

Vol- 
tiks-

Sovietų teismas tačiau rėk o-. 
mindavo šešiems mirties? 
bausmę pakeisti; visi trys 
vokiečių inžinieriai išteisinti

dus keturių mylių [arti 
kilometro] kanalą, punkte 
Kaunu gautum 100 pėdų 
timą, nėkiek nesutrukdžius 
vigacijos upe.
Opus krašto kelių gerinimo 

klausimas
Iš didesnių darbų, kelių klau

simas yra opiausias. Dabarti
niai keliai yra labai blogi. Dau
gely vietų jie yra neką ge
resni kaip šunkeliai. Rudenį 
ir pavasari tiesiai neišvažiuo
jami. O kadangi dabar daro
ma pastangų išrutuloti žemės 
ūkio produktų eksportą, tai 
suprantamas dalykas, kad pir- 
mių pirpiiausiai reikia gerų 
kėlių, km’ ūkininkai galėtų sa
vo produktus pristatyti rin- 
kon greitai ir pigiai.

žemės sausinimo reikalas
Sausinimas taipjau labai rei

kalingas. Pirmiau buvę dideli 
dvarininkai Lietuvoje buvo 
blogi ūkininkai. Tuo reikalu 
jie maža tesi rupi no. Del to di
deli žemės plotai vis dar tebė
ra lieknai, o dar daugiau plo
tų periodiškai vandens užlie
jami. Palengva dabar pradėta 
ir tuo rūpintis, kiek finansai 
leidžia, bet jef butų {reikia
mų pinigų, butų galima 
veikti didelis darbas.

ties 
kri- 
na-

nu-

Estija turi jau per
1,100 automobilių

TALINAS, Estai, liepos 6.
Jauna Estija sparčiai *‘au- 

tomobilinasi”. 1922 metais vi
same krašte tebuvo 256 auto
mobiliai, o šiandie jų yra jau 
daugiau kaip 1,100.

Smarki lietaus ir
kimijų audra

per-

šiandie šioje apielinkėj siau
tė smarkiausi lietaus ir per
kūnijų audra. Miesto gatvės 
virto upėmis ir keliai pasida
rė neišvažiuojami. Daug nu
kentėjo vaisių medžiai. Vieni 
namai buvo perkūnijos uždeg
ti.

RADO FARMERIO ŠEIMĄ 
IŠŽUDYTĄ; KALTINA 

FARMERIO BROLĮ

ti.

MASKVA, liepos 6. — “Don
baso sąmokslo” byloj, iš pen
kiasdešimt trijų kaltinamųjų 

keturiasdešimt devyni tapo so
vietų Aukščiausiojo teismo ra
sti kalti dėl kontrręvoliucijos, 
ir vienuolika jų pasmerkti 
mirties bausmei. 

Atsižvelgdamas betgi į tai, 
kad tūli jų buvo gabus tech-1 
nikai ir seni prityrę inžinie-. 
riai, kurie gali būt dar labai 
naudingi sovietijai, aukščiau- ' ........... .......----------- .

sias teismas rekomendavo Še— Drąsioji aviatorč p-lė Ameba Earhart, buvusi chicagietė, kuri 
šiems pasmerktiesiems mirties kartu su aviatorium Wilmer S. Stultz ir mechaniku Louis E. 
bausmę pakeisti. Likusieji pen- Gordon trijų motorų aeroplanu “Friendship” perskrido Atlan- 
ki bus per keturiasdešimt aš- ( tiko okeaną, — iš Nevvfoundland į Angliją. Ji yra pirmoji ino- 
tuonias valandas sušaudyti — toris sėkmingai perskridusi Atlantiką. 
jeigu centralinis vykdomasai i 
komitetas nesusimils ir nepa
keis mirtięs bausmės.

Tie vienuolika, kuriems ta-. . . ipo išneštas mirties nuospren
dis, yra: Jusevič, Gorletsky, 
Križinovsky, Bojarinov, Bud- 
ny, Beriozovsky, Sadlun, Bu- 
jaršanov, Kazarinov, Bratanov- 
sky ir 
ši yra 
duota 
sti.

Švedų aviatorius iš 
gelbėtas iš atšiau- 

rės ledų

Japonija grąžins 
Kinų 7,000 savo 

kareivių

1S

Matov. Paskutiniai še- 
tie, kuriems rekomen- 

m irties bausmę pakei-

STOKHOLMAS, Švedija, lie
pos 6. — Iš Špicbergeno šian
die gauta pranešimas, kad šve
dų aviatorius Įeit. Einar Paal 
Lundborg tapęs išgelbėtas iš 
ledų netoli nuo jFoyno salos.

Leit. Lundborg buvo jstri- iš Kinų namo apie 7,000 ja
ponų kareivių. 

----

liepos 6. 
pasiuntė 

savo ka- 
korpusui

TOKIO, Japonija, 
— Japonijos valdžia 
į Tsingtao, Kinuose, 
riuomenės transporto 
įsakymų prirengti šešis vald
žios transporto laivus grąžinti

gęs leduose, kai birželio 23 
dieną, jam npikridus gelbėti 
dirižablio Italia įgulos žmo
gių, jo- aeroplanas apvirto. 
Prieš tai Įeit. Lundborg lai
mingai buvo išgelbėjęs gen. 
Nobil-e. Dabai’ kitam švedų ae
roplanui pavyko jis išgelbėti.

Afrikos maurai suėmė 
francuzų lakūną

Trys vokiečių .inžinieriai, 
kuriie kartu su kitais buivt> 
kaltinami dėl 'sabotažo ir kon- 
trrevoliucijos, tapo paleisti vi
sai, tik vienas jų, Badsteiber, 
bus metus laiko po policijos 
priežiūra.

Pažymėtina, kad teismas 
vis tik nepaklausė sovietų pro
kuroro Krylenkos, kuris rei
kalavo mirties bausmės dvide- Kap Boald() Amundseno ir 
šimt dviems kaltinamiems. penkių jo draugų, išskridusių

“Dombaso” byla tęsėsi kone <jirižablio Italia įgulos gelbėti 
pusantro mėnesio. jr prapuolusių, vis dar nesu-

i randa nė gyvų nė negyvų.
Vėl sąmokslas nudaigo-' -------------

ti Albanijos Zogu ‘Devyni kaliniai, bėgę iš 
Rumanijos kalėjimo, 

nušautiTIRANA, Albanija, liepos 6.
Susektas naujas sąmokslas

nužudyt Albanijos prezidentą BUGHARESTAS Bumanija, 
Ahmedų Zoįfii. Suimta kele- ..
tas įtartų bulgarų ir maj. Is- .. . . _ j x- * i* , i » . ljim<> buvo pabėgę dešimt ka-
mail šankm, buvusio premje- jjn| pasmerktų visam amžiui 
ro lUsuuo Pristincis draugu. ( kal_tL Gaudant juos devyni 

buvo nušauti, dešimtasis su
žeistas ir suimtas.

ro Ilasuno Pristinos draugas. 
Pristina ir jo valdžia buvo Zo- 
gu nuversta.

Pilsudskis keliaują
Rumaniją ilsėtis

Kal'nys kalinį užmušė

JOLIET, III., liepos 6.
IENA, Austrija, liepos 6. Iv?kus tarP Jųdviejų kivir- 
Pakeliui j Rumaniją, kur'valstijos liaudžiamąja- 
nano praleisti vasarą, Len-'me kalėjime kalinys S. Shack- 

diktatorius Pilsudskis e» užmuš6 kali"i HcnrX 
,avvk<. i Viena th’ą, 55 m. amžiaus.

VIENA, Austrija, liepos

jis mano praleisti vasarų, Len
kijos i 
šiandie atvyko į Vienų.

Go

TANŽIRAS, Moųoka, liepos 
6. — Maurų būrys paėmė į 
nelaisvę francuzų aviatorių 
Reine,’Latecoere-Dakar oro pa
što tarnybos pilotų, kuris su 
savo aeroplanu buvo privers
tas nusileisti ties Rio dėl Oro 
upės žiotimis. Francuzų vy
riausybė stengiasi jį išvaduo
ti.

WASHINGTONAS, liepos 5. 
— Netoli nuo Anacostia lai
vyno oro stoties šiandie nu
krito armijos transporto aero- 
planas, skridęs iš liolliuję avia
cijos stoties su septyniais įgu
los žmonomis. Du jų skaud
žiai užsigavo ir buvo 
benti j ligoninę.

nuga-

DEL NESVEIKATOS 
PASISKANDINO

MANISTEE, Mich., liepos
— Šokęs j Manistee ežerų, pa
siskandino vietos • gyventojas 
Albert Baker. Manoma, kad 
jis nusižudė dėl pairusios svei
katos.

6.

Reichstago komisija 
svarstys Kelloggo 

taikos paktą
BERLYNAS, liepos 6. — 

Reichstago užsienio reikalų ko
misija šaukiama susirinkti lie
pos 10 dieną Kelloggo propo- 
miojamam karų atsižadėjimo 
paktui svarstyti.

IŠ DARBO LAUKO

Atlanto skridikai laivu 
grįžo iš Europos

NEW YORKAS, liepos 6. — 
Garlaiviu President Roosevell 
šiandie grįžo iš Europos At
lanto skridikai, Miss Amelia 
Earhart, Wilmer Stultz ii 
Louis Gordon. Nežiūrint lie 
taus, prieplaukoj juos pasiti
ko didelės žmonių minios.

Pašalino “senovės liekaną”
CAPRI, Italija, liepos 6. — 

Viename vietos viešbuty lig- 
šiol telieka bojo didelis miru
sio Austrijos ciesoriaus Frant 
Juozapo portretas. Fašistai, pa 
stebėję tą “senovės liekaną” 
liepė tuojau portretą pašaliu 
ti. f?

“Bremeno” lakūnai sve
čiuos pas buvusi 

kaizeri
AMSTERDAMAS, ILolandi 

ja, liepos 6. — Vokiečių airių 
Atlanto skridikai, kap. Kochl 
von Huenefeld ir maj. Fitfc- 
maurice, atskridę šiandie iš Ai 
rijos į Soesterbergo aerodro 
mą, netoli nuo Utrechto, au
tomobiliu išvyko j Doorną j 
svečius pas buvusį Vokietijų 
kaizerį Vilhelmą.

Nesusitaiko dėl baigimo 30,000 
tekstilės streiko

NEW BEDFORD, Mass., 
liepos 6. — Konferencija, val
stijos taikos ir arbitražo ko
misijos laikyta su ^tekstiles 
fabrikininkų atstovais ir tek
stilės darbininkų taryba tiks
lu prieiti prie sutarimo ir baig
ti 30,(HM) tekstilės darbininkų 
streiką kol-kas nedavė jokių 
vaisių.
8,000 angliakasių Pennsylvani- 

joj metė darbą
LANSFORD, Pa, liepos 6.

— Visos l^ehigh Coal & Nav- 
igation kompanijos kasyklos 
Panther Creek klony sustojo 
dirbusios. Darbią (metė apię 
S,000 angliakasių.

Elivų darbininkų streikas 
Graikijoje

ATĖNAI, Graikija, liepos 6.
— Laivų darbininkai šiandie 
čia paskelbė streiką.

ŠNIPIADA
Dėjosi rusų monarchistais; šni- 

pavo Maskvai ir kartu buvo 
Rumanijas šnipais

KIŠINEVAS, Rumanija, lie
pos 6. Andai, kaip jau bu
vo pranešta, Kišineve buvo ne
žinia kieno nudaigotas Ivan 
Jakobovič, vieno rusų monar- 
chistų laikraščio redaktorius. 
Rumanijos policija dabar su
sekė, kad tas Jakobovič tar
navo kaip šnipas abiefU kraš
tų valdžioms, tai yra ir Mas
kvai ir Bucbarestui. Jis par
davinėjo sovietų karo paslap
tis Rumanijai, o •sovietams 
teikdavo tokių paslapčių iš Ru* 
manijos.

Policija taria, kad jis buvo 
nužudytas vieno sovietų agen
to vardu “Vaska”, kai Mask
va susekė, kad jis, būdamas 
jos šnipas, kartu šnipauja Ru
manijos naudai.

Policija suėmė ir to nudai
goto šnipo šeimininkę, ponią 
Kollantaj. Pasak policijos, ji 
pasipažinus, kad šSnipavmsi' 
Maskvos generaliniam (štabui. 
Sako, kad ji esanti Aleksan- 
ilros Kollantaj, sovietų minis- 
terio Norvegijai, teta. Dabar 
ji išdavus ir keletą savo drau
gų, kurie su ja bendradarbia
vę, dedamies rusų monarchis
tais. Policija juos jau su
ėmus.

Lietuviškas meno laik
raštis Paryžiuj?

Šiomis dienomis iš Paryžiau 
pradės eiti mėnesinis literatu 
ros meno ir kritikos tarptauti
nis lietuvių ir prancūzų kalbo 
mis žurnalas vardu MPRA (mu 
sų baro apžvalga).

Pirmame numery busią dau 
gelio žinomų Europos rašytoji 
straipsnių ir veikalų bei daili
ninkų reprodukcijų.

Žurnale bendradarbiauja ge 
riausi prancūzų rašytojai ii 
kritikai.

žurnalo tikslas — supažin 
dinti Lietuvą su užsienio lite 
raturos ir meno gyvenimu, c 
taip pat užsienį sų Lietuvos 
meno dalykais.

Pirmame numeryje busią ka 
kurių lietuvių rašytojų veika 
lai prancūzų kalba, o taip pa' 
musų dailininkų reprodukcijų 
ir šis tas lietuviško folklore 
prancūzų kalba.

Žurnalą redaguoja Juozai 
Tysliava ir žinomas prancūzu 
poetas ir kritikas Paul Der- 
mee. [LA]-

Kauno Gamtos Muzie
jaus įgyta retenybių
KAUNAS. — Gomtos muzie

jus yra užmezgęs ryšius su iš
tisa eile kraštų, su kurių moks
lo įstaigomis mainosi mokslo 
preparatais ir muziejų kolekci
jomis.

Šiomis dienomis gauti įdo
mus egzemplioriai iš Meksikos 
iškimštų įdomių žvėrių, paukš
čių, ypač peteliškių nepaprasto 
dydžio apie 30 cntm. ir kitų 
retenybių.

Jau antras siuntinys gautas 
iš Meksikos. Lietuvos universi
tetas už tai yra pasiuntęs, sa
vo keliu, mainais vietinių gy
vulių preparatų: šeškų, žuvų, 
paukščių ir kit.

Taip pat gauta brangių ko
lekcijų iš Filipinų salų, tikima
si šį tą įgauti iš Argentinos, 
Brazilijos ir kitų šalių.

Jei tik Gamtos Muziejus 
gaus tinkamą patalpą, prepara
tai liks prieinami ir plačiajai 
visuomenei.

Apiplėšė banką
MORR1LLTON, Ark., liepos

6. Du kaukėti banditai puo-
6. — Ja-’lė čia First National banką ir

OSBORNE, Kas., liepos 
Policija suėmė čia Fredą 

30 m., kaltinamą dėl

Tuo tarpu daug rekonstruk
cijos darbų dirbama iš paja- — 

vai- Kaserą, 
kur nušovimo savo vyresniojo bro- 
an-' lio 
im- ■ šių 

n ai 
mų
rodė, kad Alt,ertas Kaser ir jo 
šeima buvo pirma nužudyti, o 
paskui, piktadarybei paslėpti, 
padegti namai.

mų arba nauju ypatingu 
stybės finansų metodu, 
kontraktoriai, daugiausiai 
glai ir vokiečiai, sutinka 
ti valstybės bonus, atmokėti-
nus per dešimtį metų. Tuo bu- 
du atstatoma daug tiltų, su
naikintų karo metais, o taip
jau statomas naujas geležinke
lis iš Mintaujos [turbūt iš 
Klaipėdos] į Šiaulius, šitas ge
ležinkelis duos turtingam že
mės ūkio kraštui gerų išeitį 
j jurą.

Dabar vėl yra sumanymas 
steigti Nemuno upėj didelę

Alberto, jo žmonos ir 
jų vaikų. Jų apdegę 
buvo rasti jų farmos 
degėsiuose. Tyrinėjimai

še- 
ku- 
na- 
pa-

KUBOS SENATORIUS ŠAU
KIA ŽURNALISTĄ KAUTIS

HAVANA, Kuba, liepos 6. 
Senatorius Modesto Maidi- 

hidroelektros įmonę, kuri vi- que šaukia Drą Artūrą Doną 
sę kraštą aprūpintų šviesa ir dvikovon rapieriais. Dr. Don 
pajėga, bet tas sumanymas kol yra laikraštininkas. Viename 
kas tik svarstomas. Inžinie- savo straipsnių jis senatorių 
riai apskaičiuoja, kad prave- užgavęs.

Japonija dekoravo Pil
sudskį žvaigžde

VARŠAVA, liepos L. — 
poni; ambasadorius dekoravo (paspruko su $8,000 grobio, 
maršalą Pilsudskį Tekančios1 
Saulės žvaigžde.
Perkūnas užmušė ketu

ris vaikus

Alytuje sudegė “Shell” 
bendrovės sandeliai

IIENDERSONVILLE, 
liepos 6. — Per stiprių 
perkūnas trenkė vienus 
narnius Camp Minneliahoj, 
toli nuo Hendersonvillės. 
turi vaikai buvo užmušti, 
pavojingai sužeisti.

N. C., 
audrų 
vasar- 

ne- 
Ke- 
du

ir apielinkei fede- 
biuras šiai dienai

lietaus ir pcrkuni- 
da ilgiausiai

’VARŠAVA, liepos 6. — Len
kų prekybos ministerija ruo
šia prekybos sutartis su 
tų Amerikos respublikomis — 
Brazilija, Čile ir Peruvija.

pie-

^ORH
Chicagai 

ralinis oro 
pranašauja:

Gali būt
jų; šilta; stiprus, 
pietų krypties, vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 59° ir 79° F.

t šiandie saulė teka 5:21, lei
džiasi 8:28. Mėnuo teka 11,49 
vakaro. . . , i

KAUNAS.—Alytuje nuo ne
žinomos priežasties užsidegė 
“Shell” bendrovės benzino ir 
naftos sandėliai.

Sudegė 2000 kilogramų ben
zino iš 3 rezervų, apie 15 tonų 
naftos, kiek gazolio ir žibalo 
Dalis naftos pavyko išgelbėti.

Gaisras tęsėsi apie 3 vai, ir 
jį gesino vietos gaisrininkai, 
kurie, prie progos pabrėžiant, 
neturi visų reikalingų įrankių 
gaisro gesinimui.
“Shell” bendrovė turi apie 25,- 

000 litų nuostolių; kiek nuken
tėjo ir cisternų savininkas, pas 
kurį tos cisternos buvo išnuo
motos. Jam nuostolių padaryta 
apie 5,000 litų sumai.

Gyventoju surašymas 
Pakaitės valstybėse 
KAUNAS. — Einant nesena^ 

buvusios Lietuvos, Estijos ii 
Latvijos statistikos konferenci
jos nutarimu, paskirta trijų 
komisija, kuri atliks paruošia
muosius darbus visuotiniam 
gyventojų surašymui. Surašy
mas bus padarytas 1930 arba 
1931 m. visose sakytose valsty
bėse vienu metu.

UNION CITY, Tenn. — Pa
likęs raščiuką: “Sugrįšiu ry
toj rytą,” iš kauntės kalėjimo 
pabėgo kalinys Johh Vaųghan, 
21 metų, pasmerktas mirties 
bausmei už žmogžudybę.



NAUJIENOS, Chicago, III. '

IkorespondencuosI
[gyveno 20 metų. Lietuvoj pa-’dirbti, kur jis. įr užbaigė savo 
- liko žmoną, du aunu ir vienų 
dukterį.—P.M.

Racine, Wis.
SLA. Seimo atstovo raportas

SLA. 100 kuopos buvo pus
metinis susirinkimas naujoje 
vietoje, Union Hali, 428 Wis- 
consin St. Narių suėjo pilna 
svetainė, nes buvo pranešta, 
kad attsovas 100 kuopos iš Sei
mo duos raportą. Sus. atidaro 
2 vai. po pietų pir. J. H. Phi
lip. Rezignavo iždo globėjas 
K. Kisielius, į jo vietą vienbal
siai išrinktas p. Juozas Sama- 
lionis. Nutarta turėti išvažia
vimas į Brown’s lake liepos 22 
d., bet jei lietus lytų, tai nu
kelti į liepos 29 d.

Kaimynai lietuviai, norintys 
turėti linksmo laiko, kviečiami 
dalyvauti tame išvažiavime. 
Vėliaus bus pranešta plačiau.

100 kuopos buvęs išrinktas 
atstovu ir dalyvavęs SLA. Sei
me p. Jeronimas Pilipavičius 
išdavė platų raportą iš buvu
sio triukšmingo ir didelio Sei
mo. Po keleto paklausimų ra
portas liko priimtas venbalsiai, 
tariant J. Pilipavičiui ačiū už 
jo brangų sugaištą laiką ir iš
laidas, kurių yra pasidarę. Už 
vis dėkingiausi 100 kuopos 
nariai lieka, kad Seime laikėsi 
su ištikimais atstovais, ginda
mas drauge su visais SLA. nuo 
puolančių bolševikų, kurie kėsi
nosi užgriebt SLA. ir naudoti jį 
Maskvos naudai. 100 kuopos 
nariai apgailestavo, kad įvyko 
obstrukcijų Seime ir sudėjo pa
žadus būti visiems SLA. reika
lų sargyboj ir neįsileisti j kuo
pą netinkamų žmonių, o jau 
busimam Chicagoje Seime pa
siųsti atstovų tiek, kiek kon
stitucija leidžia ir rimčiausius 
100 kps. senus veikėjus.

...

■ ny

mėtoj ų. M ~
Milvvaukiečiai, po vadovyste Mirė draugas Juozas Neviackas 

p. V. Valkūno, atveš jaunu bę- T —
įninku grupę ir stos prieš to- i.. 2 d' p° plctų °“rny
kius pat jaunuolius j bąli gei-1 pS°n uUvJ So. Boston, Mass. 
mj. Apart to, bus orkestras, ml1'1' mu8« J- Nev,ack,,s- Mirt 
kuris visą laiką svečius links- netikėtai truput) sirgęs, tik 
mins. Vaišių pilnai pakaks dėl: 8,'v,rt tr'8 aavaltes- Mn* ',uo 
visų. Bus žaislai vyrams, mo- vCŽ'° vynuose. Buvo diktas, 
terims ir vaikams. Kviečiame av8rė 192 avarua- Išrodc 8ve‘-

• • • Ir uqtad į tą pokylį vietinius lietu- x
vius ir iš aplinkinių miestelių. •I*s buvo veiklus darbuotojas 
Root River Parkas randasi ly- darbininkiškame judėjime^ “Re
giai ketvirtoj mailėj prie Iligh-, leivio” redaktoriaus jmdėjėjas, 
way 15 kelio į žiemius, nuo *r geras kalbėtojas bei vaikų 
Racino vakarų link. draugijėlių mokytojas. Labai

Piknikas prasidės 10 vai. ry- gražiai sugyveno su savo žino
to ir tęsis iki sutemos.

—M. Kasparaitis.

way 15 kelio į žiemius, 
Racino vakarų link.

So. Boston, Mass

dįenas.
Neviackas buvo dar ne senas, 

42 rnetų, išrodė gražiai ir buvo 
linksmo budo.

Palaidotas tapo Norwood ka
pinėse, kur jau kelioliką metų 
atgal yra palaidotas jo brolis 
Tbpilius, o antras brolis Anta
nas gyvena Norwoode, bet da- 
dar vieši Lietuvoj ir pargry- 
žęs1 jau neras savo mylimo bro
lio. Jiedu gražiai sugyveno.

Gaila, labai gaila visų myli
mo draugo ir visuomenei nau
dingo Juozo Neviacko. Tegul 
bus jam lengva šios šalies že
melė.—Raplinaitis.

................- ................. ..............."..y « ■ . ■ ■ —■ ■

Kur jie randasi ir ką veikia— 
neteko patirti. Matyti, už 
rapijos pinigus jie pasiėmė 
gerą yekeišinų.

Parapijai tuodu šaldros 
darė daug iškaščių. Girdėjau, 
kad pas vyskupą Gritėną at-

pa
šau

pa-

važiuoja tręčiąs studentas iš 
Lietuyos. Jis irgi mokysis į 
kunigus. Reikėtų apsižiūrėti, 
kad kartais ir su juo neatsi
tiktų tas pat, kas atsitiko su 
pirmaisiais dviem.

—Bočių Juozas.

SUMANUS ŽMONĖS

šeštadienis, Liepos 7, 1928

GERIAUSIA VIETA 
PIRKTI

Scranton, Pa

šito 
garantuotas 25 metama ant lengvų

Piano kaino sumažinta iki $295
Vartoja kalendorių — pe termometrą — kaipo 
rodiklį pirkimui anglių ir coke. Patyrimas išmo
kino, kad tokie žmones, gali netik sutaupyti pi
nigų pirkdami anglis vasarą, bet kad jie gauna 
greitą patarnavimą ir gerą rųšį.
Daleiskit jums pasakyti apie speciales vasarines 
kainas.

»

išmokėjimų

Pabėgo kandidatai į kunigusna ir gražiai išaugino dukterį 
I Aldonų, 18 metų, ir sūnų 5 me- 
i tų. Pinigų nepaliko, bet pali
ko 8 šeimynų gražų namą ir ge
rą automobilių. Į Ameriką at
važiavo prieš 20 metų. Iš kar
to dirbo valgykloj prie plovi
mo lėkščių. Ant. žvingilas, 
sužinojęs, kad jis yra pamoky
tas, pakvietė prie “Keleivio”

PIRKIT SAU ANGLIŲ PERSITIKRINIMUI
Prieš kiek laiko Lietuvių 

Tautiška parapija savo lėšomis 
atkvietė iš Lietuvos J. Svida- 
ravičių ir Veličką, pasižadėda
ma išleisti juos j .kunigus. Pa
buvę kiek laiko pas vyskupą J. 
Gritėną, minėtieji 
į kunigus nežinia

Pernešama nauja Victrola kaina $9.00

'8.1M«*5BpP»

M

H 
M 
M

kandidatai 
kur dingo.

M 
M
M

Waterbury, Conn
Autas užmušė Jasiukiną

•>—■ 
V .-9*0’

0

i.

Garsinkitės Naujienose

Birželio 30 d. žuvo M. Jasiu
kinas. Vėlai vakare jis grįžo 
namo. Kuomet prie pat namų 
jis bandė pereiti skersai gat
vės, ant jo užbėgo automobilis 
ir mirtinai jį sužeidė.

Automobilistas George J. Ga- j 
lullo nuvežė suželtąjį j ligoninę. ' 
Bet ligoninės Jasiukinas gyvas . 
nebepasiekė,—jis mirė beveža
mas.

įvyko koroneriaus tyrinėji
mas. Galullo tvirtina, jog Ja-1 
siukinas nebuvo blaivas. Koro- 
nierius kol kas dar savo nuo
sprendžio neišnešė, — tęs to
liau tyrinėjimus.

Jasiukinas buvo apie 45 me? 
tų amžiaus, paėjo iš Naumies
čio, Suvalkijos. Amerikoj iš-

COAL-COKE-ICE 
BUILDINC MATERIAL

Nauja Elektrinė A C. 7 tūbos. Radio 
kaip ant paveikslo, kaina su vis
kuo už $95

Atwater Kent 7 tūbos Elektrikinė 
už ................................................. $77

JOS. F. BUDRIK, Ine.
3417-21 So. Halsted St.

Tėvynainiai, tai yra TMD, 
apskritis, ruošia metinį pikui? 
ką, kuris busiąs nepaprastas. 
Ruošiasi atvažiuoti dideliais bū
riais lietuviai iš Waukeganor 
Kenosha ir Milwaukės.' Racinie- 
čiai lietuviai bolininkai užsi- 
kvietė kenoshiečius į indoor bąli 
geimį. Kapitonas Tarnas Liz
das užtikrina, kad svečius ke
noshiečius priims labai malo
niai, bet priėmę bolgčmy jiems 
kailį vanos taip, kaip iki sieliai 
dar nėra vanoję. Kenoshiečiai 
daug nesigiria, net trumpai sa
ko: atvažiavę raciniečius, kaip 
jau daug kartų yra įrodę, su
varys į ožio ragą. Liepos 8 
d. Root River Parke pamaty
sime, kas iš tos kovos liks lai-

MŪRINIS arba MEDINIS
f) — kiti ii- 

4* I U mokėjimais i 24 mėnesius 
Musų speciališkumas yra budavoji- 
mas mūrinių ir medinių garadžių vi
sokiu stylių ir ryšių. j

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

Quality Construction Co. 
North Shore ofisas ir Yardai 

4538 W. Addison St.
Telephone Avcnue 4718

J. V. Barkauskas
Fotografas

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

me atsilankyt.
4090!4 Archer Avė.

Tel. Lafayette 0265

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

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

W. J. Stankūno 
Studija

5 3315 So. Halsted Street
Telefonas Yards 1546

Chicago, III.

po-pagrabus, 
našiai.

xararaxxrnxxxiaxxxx:n
Reumatizmas 

Sausgelė
Nesikankykite savęs skaus

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

CAPSICO COMPOUND me
stis lengvai prašalina viršmi- 
notas ligas; mums Šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
voneg pasveikę. Kaina 50c. 
per paštą 55c ar dvi už $1.05.

Dukart tvirtesnė 75c,
Knyga: “ŠALTINIS SVEI

KATOS,” augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
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Romas Striupas

Neklaužada
Kai mane motutė bažnyčion 

nuvedus klausdavo:
Kodėl, vaikut, nesimeldi.

Aš jai atsakydavau:
— Todėl, kad Dievo Narna 

pasiliko kitoje pusėje bažnyčios 
sienų...

Kai aš iš mokyklos pareida
vau tėvai mane klausdavo:

— Ką tu, vaikut, tenai mo
keisi ?

Aš jiems atsakydavau:
— Tą, ko mokykloj nemoko...
Kai aš universitetą baigiau, 

profesoriai mane klausė:
— Kodėl tu diplomo neimi?
Aš jiems atsakiau:
— Diplomais asilus balnokit, 

o man užteks žinių be pažymė
jimo...

Kai aš protu subrendęs pra
dėjau galvoti, visų tikybų at
stovai mane klausdavo:

Kuri esamųjų tikybų yra ne- 
klaidingiausia?

Aš jiems atsakydavau:
— Toji, kurią jus visi prakei

kit. ‘
Kai pro šalį mano namo mi

nia į Imžnyčią skubėdavo, ji 
visada man klykdavo:

— Oi tu bedievi, kodėl nesku
bi į bažnyčią?

Aš jiems atsakydavau:
— Dėlto, kad esmu dievotas 

ir noriu iš bedievių tarpo išsi
skirti.

Kai aš dvasia išaugęs dvasi
niu gyvenimu gyventi pradėjau, 
filosofai mane klausdavo:

— Kas yra Dievas?
Aš jiems atsakydavau:
— Dievas yra tai, ką mes 

savyje geresnio ugdome.
Kai aš kapinyną lankydavau, 

minia mane klausdavo:
Kas yra mirtis?

Aš jiems atsakydavau:
Mirtis yra antras ir tikras 

gyvenimas.
Kaunas, 35- IV—28 m.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Leido parduoti “žemę” virš 
geležinkelio.

bar virš tų bėgių išdygs milži
niški trobesiai ir pasidarys di
delio biznio vieta.

Smalinis karas
Frank. Zaloski, 35 m., 3320 

W. 38th PI., stogų dengėjas, su- 
gryžęs namo rado savo pačią be 
girtaujant balandžių ląstoj na
mo viškose su savo burdingie- 
rium Thomas Kazila, 50 m. Za
loski nusitarė juos apiberti 
plunksnomis ir , išsmaluoti. 
Plunksnų ten buvo užtektinai, 
tad jis ėmė tik smaluoti. Ka
zila irgi bandė tuo pačiu atsi
mokėti. Pagalios pašaukta po
licija, kuriai irgi teko paragau
ti tos pačios smalos..

Abu liko areštuoti ir atiduo
ti teismui, bet trys polteistai 
turės pirktis naujas uniformas.

Teisėjas Friend leido Illinois 
Central geležinkeliui parduoti 
taip vadinamą “air right” — 
“žemę”, teisingiau orą, virš ge
ležinkelio. Tuo pašalinama pa
skutinė legalė kliūtis pastaty
mui milžiniško, $500,000,000 
vertės namo virš to' geležinke
lio bėgių kertėj ežero, upės ir 
Randolph gatvės. Ten dabar y- 
ra tik geležinkelio bėgiai, te- 
čiaus leidus parduoti “orą”, da

Dėkingas pacientas
—-“Dėkuoju jums, gydyto

jau, už duotus vaistus”.
- Ar gerai jie “mačijo”?
—“Labai gerai!”
—“Tai, kiek jus išgėrėt tų 

vaistų ?”
—“Mano dėdė nuo vieno 

šaukšto persikėlė į kitą pasau
lį ir man visą savo turtą pali
ko!”

Smulkios Žinios

Motorciklistas užsimušė įvažia- 
vęs į automobilių.

John Pedajas, 18 m., 4661 
Lincoln # Avė., įvažiavo į auto
mobilių Tessville miestely ir 
veik ant vietos užsimušė. Au
tomobilistas sakosi norėjęs ap
sigręžti ir nepatėmijęs motor- 
ciklio, kuris neturėjęs šviesų.

Harvey Stoeten, 40 m., iš 
Bellwood, taipjau įvažiavo į 
stovintį automobilių ir užsimu
šė. Du jo draugai liko sunkiai 
sužeisti.

Ruel Lumber Co.
7337 Stoney Island Avė.

4

Sargeliai Materiolų Namams
Antrarankis namams materiolas, plumbingas ir t. t.

Atsilankykit arba telefonuokit Hyde Park 1726, mes sutaupy- 
sim jums pinigų.

2x4 lentos, po $15 ir daugiau 
už 1000 pėdų.

Lentos dėl grindų, po $18 už
1000 pėdų.

lentos po $20 už 1000 pėdų.
Laths už pundeli 15c.
Durys, $1 ir daugiau.
Rėmai j langus po 25c ir dau

giau.
50 vanų, toiletu, radiatorių ir 

t. t. pigiomis kainomis.

Mes pristatom j visas dalis miesto.

ŽIŪRĖKITE. — Garažas dėl 2 
automobilių už $125. Materi
olas pirmos klesos, užbaigi
mas geriausis, stogas, vinys, 
viskas kas reikalinga gara
žui.

"Plaster board” pirmos rų- 
šies, kvadratinė pėda 3Ms 
cento.

Geros durys, $3.
Stogų dengimo materiolas, ro- 

leliui, $1.50. -

Musų įstaiga atdara kas-
die iki 5:30 vakaro.

Povelykinis vizitavimas 
Kretingoje

(Po to, kaip tapo iškelta 
lašinių byla)

Prašau, ponas viršininke, 
paragauti šmočiuką lašinių.

—Labai ačiū, p. Blažukas, 
bet aš lašinius bijau valgyti.

—Prašau, ponas viršininke, 
nebijoti, nes lašiniai lietuviš
ki, iš Suvalkijos atsiųsti.

—Vistiek nevalgysiu, nors 
butų ir amerikoniški, sakau 
tamstai, kad bijau, nes mano 
brolis visai nevalgė, o tik pa- 
skuto firmos dėmelę nuo laši
nių ir tai kalėjimo gavo; galite 
sau įsivaizdinti, ko galima lauk
ti už jųjų valgymą. Nei aš, nei 
visa mano familija per amžius 
daugiau lašinių nevalgysim.

šiandieniška...
—Sveika, sveika, brangioji! 

Sako, tu vėl ištekėjai? Kaip 
gi dabar tavo pavardė?

Dabar... Palauk minutėlę, 
aš tuoj žvilgtersiu į knygutę. 
Negi gali visas atsiminti....

Permodeliojame
Mes atliekame visą • dar
bą; statome mūrinius ir 
medinius bungalow, ga
ražus, sun parlorus, pa
keliam namus, įdedam 
šalygatvius, grindis, pri
statome namus, taipgi at
liekame NAUJĄ DAR
BĄ. Atsiųskit kuponą dėl 
dykai apskaitliavimo.
$5 ĮMOKĖTI, KITUS IŠ

MOKĖJIMAIS PER 3 
METUS 

DIDYSIS AFISAS 
Ajax Construction Co.
2206 Milwaukee Avė.

Brunswick 4707 
South .Side Skyrius 
Mr. August Saldukas 

4034 Archer Avė.
Laf. 6719

Vardas ............. L.............
Adresas ................ 1......
Telefonas ........................

Jus Nežinot Nei Pusės 
A pie Šį HUDSON

Bėgimas kuris džiaugsmingai užkariauja naujus rubežius! 
Vienodumas kuris nustato naują rekordą motorinių karų! 
Gaso sutaupymas kuris pralenkia visus kitus nusistatymus!

Net ir jus, kurie turite pirmes- 
nius Hudson Super-Six, negalit 
sau įsivaizdinti šio nepaprasto 
puikumo ir rųšies, mechaniško 
gerumo ir “body” gražumo, did
žiausio šiandieninio Hudsono.
Beveik universal kryptis prie di
delio spaudimo motorų, tas pažy
mi vienatinį metodą, pažangos ir 
pasekmių pasiektų su Hudson Su- 
per-Six šiame išsivystyme.
Kai kurie automobilių typai turi 
vartoti brangų kurą, kad pasie

kus žinomo vienodumo jėgos ir 
karo veikimo, o Hudsone vartoja
ma bile koks gąsdinąs ir tas pa
prastas gasolinas išdirbamas į ex- 
tra jėgą kuri priduoda vienodu
mų inžinui.

Sujungtas su Super-Six princi
pu Šis naujas išradimas, padarė 
Hudsoną stipriausiu ir ekonomiš
kiausiu karu pasaulyje^
Tik vienas pasivažinėjimas jame 
įtikrins jus kodėl jis taip yra en
tuziastiškai žmonių sutinkamas.

HUDSON SUPEK-SIY
$1250 and up

118-inch chasste 
Koadster, $1295; Coupe, $1265 (Rumble Seat $30 extra|

' Sedąn, $1325; Coach, $1250
127-inch chassis t

Standard Sedan, $1450; Custom Landau Sedan, $1650; Custom Victoria, $1450 
Custom 7-Passenger Sedan, $1950 

Ali prices f. o. b, Detroit
Uuyers can pay for c ar3 out of income at lowest available chargt 

for interest, handling and Insurance

Essex-Super Six turi lietuvių departamentą, ELuomet jus atsilankysite j pardavimo, kambarį 
reikalaukite lietuvio pardavėjo. •

Klauskite Mr. Montvid

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

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN

Per Taupymą į Turtą — |
SISTEMATINIS taupymas žinomos sumos pini
gų taupinimo skyriuje, tokiame stipriame ban
ke, kaip musų, į trumpą laiką pasidaro nemaža 
suma pinigų. Tą sumą pinigų galima uždirbti 
perkant musų 6% ir 6*/2% Pirmų Morgičių Auk
sinius Bonus. Nieko nėra geresnio ir saugesnio 
kaip real estate bonai.
Tuos bonus su kitais savo brangiais dokumen
tais, galite padėti į musų apsaugos skrynutes — 
Skrynutės po $3 į metus.
PEBKELK1T SAVO TAUPYMŲ SĄSKAITĄ 
į šį banką be pražudymo nuošimčių. Mokėsime 
nuošimčius už padėtus taupymui pinigus nuo 1 
liepos, jei padėsite prieš liepos 15 dieną.

HOME BANK & TRUST CO
Ashland Avė., kampas Division St.
Žinomas bankas, kuris eina stipryn kasdie 

Atdaras btarninko ir Miibatos vakarais iki 8 va).

Budriko Krautuves Didelis
Inventoriaus Išpardavimas

Kad sumažinti musų Inventorių, turime.sumažinti kainas ant Pianų, Radio, Vic- 
trolų ir Rakandų.

Šitas gražus grojiklis Pianas Walnut—sveria 1000 svarų, vertas $800 už 395. 
Kitų Grojiklip kainos po $65.00 ir $150.00,

iillliliii niiminiiii**

Radiola 30A 12 tūbų vertė $495, dabar 
už $285 su viskuo. Radiola 10 už $115 
Freshman 6 tūbų su*cabinet ir tūbo
mis už $95.00

Nauja Victor Orthophonic Victrola ir 
Elektrikinė Radio krūvoje už $250 su 
viskuo.
Atwąter Kent 6 tūbų su cabinetu ir 
tūbomis už $95.00.

l

Atwater Kent 7tubų Radio už $77.00.
Gavome daug naujų Rekordų ir Rolių—Lietuviškų. Naujos pernešamos Victrolos 

Kainos tiktai $9.00.

JOS- BUDRIK, ®
3417-21 S. Halsted St Tel. Boulevard 4705

Garsinkities “ N A U JI E N OSE”
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gyvena ir prasčiau tvarkosi, negu kitos tautos.
Taigi nereikia geisti, kad žmones spaustų vargas. 

Desperacijos apimtų žmonių sukilimai ne visuomet ve
da prie ko gero. Desperacijos nuotaiką (ūpą) dažnai 
kaip tik sugeba išnaudoti savo tikslams despotai ir dik
tatoriai, arba kandidatai į diktatorius. Juk yra fak
tas, kad nė viena dabartinių diktatūrų neatsirado gero
vės ir žmonių pasitenkinimo sąlygose, ir niekur ekono
miniai kriziai nesugriovė diktatūros, nors tų krizių dik- 

taturių valdomose šalyse buvo ir tebėra pakankamai.
Mes manome, kad ekonomiškas Lietuvos sustiprė

jimas greičiau, negu kas kitas, prirengs dirvą smetoni- 
ninkų režimo likvidavimui. Ir mes tiktai džiaugtumė
mės, kad javai Lietuvoje užderėtų kuogeriausia, kad vi
siems Lietuvos žmonėms užtektų darbo ir duonos.

Vietoj daiktų susipratimui žmo
nės pradeda vartoti jau ne pa
čius daiktus, bet jų piešinius. 
Piešiamam raštui pradžią davė 
tatuiravimas. Laukinės tautos 
labai mėgsta savo kūne paišyti 
gan įvairius paveikslus. Iš pra
džių tatuiravimas buvo tik ne
žymus brūkšniniai, bet juo to-

1 iždai, tai galima ant lizdo už
krėsti truputį disulphid of car- 
bon, kerosino, arba gazolino. 
Negalime juos vartoti, jeigu 
lizdas arti ugnies.

Pintės įmerktos apsaldintu 
vandeniu- sutrauks daugelį 
skruzdėlių. Galime pilitės su

rinkti kelis sykius ant dienos 
ir įmesti į karštą vandenį, bet 
turime atsiminti, kad daugelis 
tokių saldžių daiktų vięton iš
naikinti skruzdeles, tik padidi
na jų skaičių. Todėl patartina 
vartoti apnuodintą sirupą.

(FLIS).

Pinigus reikia aiųiti palto Money 
Orderiu kartu iu uiiakymu.

LENKŲ SUSIVIENIJIMO BYLA.
i

Trubpa Rašto 
istorija

Kiekvienam šiandieną aišku, 
kokia svarbą užima žmonijos 
gyvenime 
kalbai 
turtu, 
galime reikšti

Chicagos spaudoje vakar buvo pranešta, kad lenkų 
Tautinio Susivienijimo (Związek Narodowy) byla teis
me pasibaigė senosios valdybos laimėjimu. Nuospren
dį išnešė Aukštesniojo (Superior) Teismo teisėjas Ja- 
cob H. Hopkins, kuris atrado, kad “radikalų” frakcijos [išradimus, teorijas, 
skundas prieš valdybą esąs nepamatuotas.

Lenkų Susivienijimas pateko į teismą pereitą rug
sėjo mėnesį, kai Zwiąnzko valdyba su savo šalininkais 
pasitraukė iš seimo, kuris buvo sušauktas vienam Chi-lžoįis Jau neišnyksta, 
cagos hotelyje^ Valdyba atsisakė nusilenkti seimo dau- duodamas musų ainiams tokiu, 
gumai, pareikšdama, kad “radikalai”, kontroliuodami kokiu buvo, nelieka iškraipy-

I su 
pasilikusiais žmonių lupose pa
davimais. Kaštas yra tartum 
veidrodis, kuriame atsispindi 
visos pavienių tautų ar visos 
žmonijos gyvenimas. Šių laikų 
kultūra nėra suprantama be 
rašto.

raštas. Jis yra po 
svarbiausiu žmonijos 
Basto pagalba mes 

mintis, norus, 
vienu žo

džiu visa, ką galime pasakyti. 
Negana to, kad visa tai galime 
pareikšti, bet svarbu, kad tai 
supranta kiti, kartą parašytas 

, jis per-

mandatų komisiją, neteisingai atmetė daugelį teisėtai 1 
išrinktų delegatų. Opozicija tuomet nutarė tęsti sei
mą be “atžagareivių”, išrinko naujus viršininkus Susi
vienijimui ir per teismą pareikalavo, kad senoji valdy
ba perduotų organizacijos turtą ir knygas.

Kadangi lenkų Tautinis Susivienijimas turi 250,000 
narių ir apie $15,000,000 turto, tai kova tarp tų dviejų 
frakcijų buvo labai smarki. Abi pusės nesigailėjo pini
gų ir pasisamdė brangius advokatus. Opoziciją, kaip 
girdėt, rėmė ir lietuvis bankininkas Brenza.

Teisėjas Hopkins atmetė opozicijos reikalavimą 
dėlto, kad mandatų komisija, jo nuomone, nebuvusi be
šališka ir nesielgusi sulig organizacijos įstatais. Jisai 
pataria lenkų Susivienijimui vėl sušaukti seimą ir vi
sus reikalus jame apsvarstyt, vadovaujantis “harmoni
jos ir santaikos dvasia”.

Kaip žinia, kivirčus lenkų Susivienijime atsidėję se
kė ir mūsiškiai ‘progresyviai”, planuodami ‘užkariauti” 
Susivienijimą Lietuvių Amerikoje geruoju arba su teis
mo pagalba. Matyt, lenkų padrąsinti, jie jau pradėjo 
kelti įvairiose vietose bylas prieš Pildomąją Tarybą ir 
prieš atskirų kuopų valdybas, rengdamiesi toliau duo
ti “buržujams” generalį mūšį teisme. Po lenkų opozici
jos pralaimėjimo turbut atauš ir mūsiškių “kariauto- i 
jų” ūpas.

niekas lie
ku r ios tu- 
raštas bu
sto vėjo ir 

kultūros

ARGI GERIAU?

Juk daug išradimų buvo ir 
senovėje, bet kadangi neturėta 
rašto, tai jie visi liko užmiršti. 
Vienu žodžiu, rašto istorija yra 
kartu ir žmonijos kultūros isto
rija. Šiandieną jau 
ginčija, kad tautos, 
rėjo raštą ir kurių 
vo geriau išsivystęs, 
stovi aukštesniame
laipsnyje, negu tautos, kurios 
neturėjo bei neturi rašto. Bera
štės tautos gyvenimas musų 

[laikais tiesiog nesuprantamas; 
kaip jį gyveno pirm keleto tuk- 

Į stančių metų, taip ji gyvena ir 
dabar, čia ką nors sužino, čia 

i vėl užmiršta ir taip nuolat be 
1 pažangos trypia toj pačioj vie- 
[ toj.

Kaip ‘matome, nebūtų pro 
šalį nors trumpai susipažinti su 

[to geradario rašto istorija. Kas 
sugalvojo raštą ir nuo kada jis 
pradedamas vartoti, sunku pa
sakyti, viena tik žinome, kad 
jis siekia gilios senovės.

Egiptiečiai, Babiloniečiai ir 
kitos senovės tautos manė, kad 
raštą suteikę jiems dievai. Vė
liau atsiranda nuomonių, pri- 
skaitančių rašto išradimą Fini
kiečiams. šie gi, kaipo žinomi 
pirkliai, išplatinę raštą Vidur
žemio juros pakraščiuose.

šiaip ar taip, kas jį nebūtų 
išgalvojęs, nėra abejones, kad 
raštas neatsirado išsyk tokis, 
kokį mes šiandieną turime. Kaš
tas turėjo kurtis ir vystytis 
pats per save, reikalo 
mas.
mynomis arba grupėmis, be jo
kio ankstesnio sąryšio, neturėjo 
platesnių ir painesnių reikalų 
— tada ir raštas buvo nereika
lingas, pakakdavo vien kalbos. 
Laikui įbėgant, pasidauginus 
žmonių skaitliui, pasikeitus gy
venimo sąlygoms, atsirado dau
giau rupesnių ir reikalų. Kovoj 
de! būvio atskiros grupės, jun
gėsi į mažesnes ir didesnes są
jungas, pamažu atsirado tautos 
ir valstybės. Santykiuose tarp 
savęs ir su kitomis valstybėmis 
atsiranda viešų reikalų, šiėms 
gi atlikti jau vienos kalbos ne
pakanka; reikalinga kažko, kas 
pamainytų kalbą. Tai ir bus 
rašto reikalas.

Dar prieš tikrojo rašto, 
radimą atminčiai palaikyti 
dojosi žmonės paminklais,
kyšime, miršta koks nors va
das, jo giminė stato jdm dides
nį ar mažesnį paminklą, atsi
žvelgiant į jo nuopelnus. Pas
tatytas paminklas būtent, ak
muo ar supiltas kalnas ir dar 
žmonių lupose užsilikę padavi-

i kar-

toms, jog čia guli palaidotas 
karžygis. Esant tokiam ant
kapiui padavimas ne taip greit 
užmirštamas, nors kartais iš
kraipo savo prasmę. Tie pa
minklai ir yra atminčiai pagal
ba.

Nuolatinis kokio nors daikto 
vartojimas įgyja žmonėse tam 
tikrą reikšmę. Sakysime, vie
na šeimyna ar gentė atskiria 
savo nuosavybę nuo kitos šei
mos tvora, antroji irgi pana
šiai daro, trečioji sekdama pir
mosios pavyzdžiu taip pat ne
nusileidžia. Ir taip žodis tvora 
reiškia lyg tam tikrą kliūtį, 
kaip ir pažymi, kad čia galima, 
o ten ne. Ir dabar gudresnis 
savininkas, vieton tverti kele- 
tos kilometrų tvorą, jąu pasta
to keletą akmenų kuriuose iška
la lenklus ar brūkšnius nu- 
duodančius tvorą. Kaimyne 
gentė tai pamačiusi supranta, 
kad ženklai akmeny iškalti, reiš
kia kieno nors nuosavybę. Lau
kiniai paskelbdami karą siun
čia priešui strėlą, įeiti ar)>a ki
tokį kurį ginklą vartojamą mū
šiuose, kadangi tie daiktai 
jiems turi platesnę reikšmę. Pas 
juos mat yra įsigalėjęs papro
tys ginklu reikšti karą. Pas 
kitus vėl Amerikos indėnus san
taikai palaikyti siunčiama prie
šui pypkė. Senovėj mat buvo 
paprotys laike derybų dėl tai
kos rūkyti, perduodant viens 
kitam, pypkę, Azijos tautos 
norėdamos išreikšti kam nors 
simpatiją siunčia druskos ga
balą, ką nors įžeizdamas siun
čia pipirų, baimei pareikšti — 
pelę ir t. t.

Tai jau ir buvo savo rųšies 
raštas. Tokį susižinojimo bū
dą ir dabar galima sutikti pas 
nekurias laukines tautaš, ir jis 
joms pakankamas, nes
platesnių reikalų, kurių pana
šiu budu negalima butų pareik
šti. Amerikos padermė Acte
kai sugalvojo ypatingą būdą 
reikšti mintims ir skaičiams. 
Tai buvo mazgų raštas vadina
mas kvipomis. Jis buvo painus 
ir nepatogus,
dviejų, trijų pėdų ilgumo vir
vutė, o prie tos virvutės pri- 
mezgama daugybė siūlų, kurie 
būdavo visaip sumezgami ir su
painiojami. šiame rašte ne 
vien užraišiojimas, bet taipogi 
ir spalva turėjo tam tikrą reik
šmę. Juodos spalvos mazgeliai 
ženklino mirtį bei nelaimę, bal
ti — santaiką, raudoni — ka
rą ir t. t. 'Mazgų reikšmė ar 
svarba priklausė ir nuo padė
ties, jei mazgas buvo anksčiau, 
tai yra arčiau bendros virvutės, 
tai jis turėjo svarbesnę reikš
mę, toliau nuo virvutės reiškė 
menkesnės vertės reikalus. Se
novės peru j iečiai (Amerikos gi
minė) tokiais mazgais reiškė 
įsakymus ir vadų pranešimus, 
net gi randama dramtiškų vei
kalų tokiuo mezginiu parašytų. 
Gi jų krašto istorija puikiausiai 
išskaitoma iš panašaus rašto.

Senovės germanai ir skandi
navai susižinojimui vartojo tam 
tikras lazdutes su reikalingu 
šakučių kiekiu. Iki šiam lai
kui vokiečių raidės vadinasi [ 
“Luchstorburn” (knygų lazdu
tės). Buvo dar ypatingas raš
tas sudarytas iš juros kiautų 
(sliekdėžių). Ant virvutės įvai
raus dydžio rųšies ir spalvos 
suverti kiautukai žymėdavo 
nekuriuos pranešimus ar pagei
davimus. Ypač patogu jis bu
vo skaičiavimui.

Juo toliau, juo labiau vystė
si protas kartu ir civilizacija.

liau, juo vystėsi ir vystėsi. Ne- 
kurie tatuiruodavosi išgųsdini- 

mui prieš#, kiti dėl gražumo. 
Bet buvo ir tokių tautų, kur ta
tuiravimas turėjo platesnę reik
šmę. Ypač jis buvo vartoja
mas giminės skirtingumui pa
žymėti. Kiekviena giminė tu
rėdavo savo skirtingą ženklą, 
kurį ištatuiruodavo tam tikroje 
kūno vietoje kiekvienam iš sa
vo giminės jaunuoliui! Vadai 
nešiojo ženklus pareiškiančius 
jų valdžią, bei narsumą. Vado 
krutinėję dažnai buvo pažymi
ma kiek kartų teko jam kovoti 
ir su kokia priešinga gimine. 
Be to, dar buvo tam tikri pieši
niai pažymintieji ar nešiojąs 
juos žmogus vedęs ar ne. Kuni
gai turėdavo taip pat savo skir
tingų ženklų. Mokėjimas ta- 
tuiruotis labai padėjo atminčiai. 
Mirus vadui ant jo kapo išpieš- 
davo visus ženklus buvusius jo 
kūno, būtent: jo giminės ženk
lą, pergyventą metų skaičių, 
kiek kartų teko kovoti ir su 
kuo, vedybos ženklus ir daug 
kitų. Tokiu budu, kaip mato
me, nors ir primityviu budu, bet 
visgi buvo galima parašyti at
sižymėjusių asmenų trumpa is
torija.' Piešti žmonės mokėjo 
nuo labai senai. Bet tas pie-

Kaip išnaikinti 
skruzdės i

Sirupas apnuodintas su “ar- 
senate of soda” yra geriausias 
naikintojas naminių skruzdė
lių kaip praneša Suv. Valstijų 
žemdirbystės Departamentas. 
Reikia atsargiai pagaminti tą 
sirupą, ir pagaminti tik užtek-
tinai ir neperdaug, nes pavo
jinga prileistą kitus naminius 
gyvulius, kur tas sirupas ran-1 
dasi. Skruzdėlės, paimdamos'

nėra

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

į Southampton kas Sereda vienu ir milžinų ekspresinių laivų 
Berengaria Aquitania Mauretania 

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

CUNARD LINE
-

New Y<5rko į Kauną $203 ir 
brangiau. Atskiri kambariai, 
erdvi vieta, geras naminis val- 

1 gis, mandagus patarnavimas.
Del kitų infirmacijų klauskite 
bilc Cunard agento, arba ra
šykite tiesiai pas:
346 N. Michigan Avė., Chicago

TIK 11 DIENŲ
beliko, kuriose gali 
gauti gražią nikeliuo
tą statinę DYKAI, 
pradedant čia taupy
mo sąskaitą. Pada
ryk tą šiandien—do
vana nuo 25c iki $10 
kiekvienoj statinėj.

Toliau — kiekvie
nas depozitas duoda 
jums progą dykai lai
mėti naudingą na
mams daiktą. Laiko 
nedaug beliko, todėl 
ateik su savo depozi
tu šiandien ir pama
tyk gražias dovanas.

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK

Vakar “Naujienose” tilpo ilgokas korespondento 
Radix’o straipsnis apie galimumą “didelių katastrofų 
Lietuvoje”. Prieš faktus, kuriuos jisai paduoda, nieko 
negalima pasakyti, nežiūrint, ar jie mums patinka, ar 
ne. Bet jo straipsnfo tendencija (krypsnys) yra kriti
kuotina.

Musų skaitytojai yra papratę kitaip samprotauti, 
negu Radix, ir tam tikri jo išsireiškimai turėjo jiems 
nemaloniai rėžti ausį. Jisai, pa v. sako: “Juo blogiau— 
juo geriau, yra pasakęs vienas reviliucionierius”. Ar
ba, pastebėjęs, kad nedarbas ir badavimas miestuose ir 
neužderėjimas sodžiuje gali iššaukti nepasitenkinimus, 
bruzdėjimus ir gal ginkluotus išstojimus, jisai pridu
ria: “O tas jau gerai”.

Taip kalbėti, tai mažų-mažiausia naiviška. Radix 
nori, kad Lietuvoje kiltų neramumai ir ginkluoti “išsto
jimai”, — l%aip, be abejonės, to nori daugelis Lietuvos 
žmonių, kurie neapkenčia žiaurios karininkų diktatū
ros. Bet kadangi, jo nuomone, šis jo noras gali įvykti 
tiktai tuomet, kai Lietuvoje žmonės kęs skurdą ir ba
dą, tai pas jį su noru, kad butų nuversta Voldemaro 
valdžia, susilieja noras, kad Lietuvoje siaustų nedarbas, 
badas ir ūkininkų skurdas. Tai juk yra absurdas!

Koks jau čia gali būt revoliucionierius, kuris gei
džia savo krašto žmonėms vargo ir nelaimių?

Radix labai klysta, kuomet jisai mano, kad šitoks 
revoliucijos supratimas esąs marksistiškas. Taip prota
vo ne Marksas, bet anareristas Mykolas Bakuninas, ir 
taip protauja dabartiniai bakunizmo atgaivintojai, Ru
sijos bolševikai.

Posakyje “juo blogiau —juo geriau”, žinoma, yra 
tiesos. Tam tikrose situacijose blogumo padidėjimas 
gali pagreitinti blogumo išnykimą. Rusijos caro val
džia,sakysime, ne tik įvėlė savo kraštą į didįjį karą, bet 
ir nesugebėjo tinkamai aprūpinti maistu ir ginklais sa
vo kariuomenę — todėl tą valdžią nušlavė revoliucija* 
Bet butų nesąmonė sakyti, kad caro valdžios blogumas 
buvęs geras daiktas Rusijai. Per amžius po carizmo 
jungu vargusi, Rusijos liaudis ir po revoliucijis blogiau mas liudija sekančioms

Buvo vejama

verčia-
Kai žmonės gyveno šei-

atsi- 
nau- 

Sa-

tą sirupą, parsigabena į savo 
lizdus ir tokiu budu tos skruz-' 
dėlės, kurios pasilieka namie, 
irgi užsinuodija.

Patartina sekančiai paga
minti sirupą: paimti vieną sva
rą cukraus sutirpinti į kvortą 
vandens ir įdėti 125 grūdus1 
(grains) “arsenate of soda”. 
Reikia viską išvirti ir išsunkti, 
kuomet atvėsta vartoti su pin
toms. Galima pridėti mažą da
lį medaus, kas pagerins sirupą.

Skruzdėles mėgsta visokį sal-i 
dų maistą, ypatingai keksą,1 
duoną, cukrų, sirupą ir t.t. Rei
kia pirmiausia surinkti visus 
maisto trupinėlius, nuvalyti vi
sas lentynas ir kampus, ir jei
gu reikia laikyti maistą, tai 
tokį maistą įlėti į cininius ar 
stiklinius indus, arba į dručiai 
uždarytą vėdytuvą. Patartina 
kasdien pirkti tik tiek maisto, 
kiek į vieną dieną galima su
vartoti.

Departamento žinovai rado, 
kad paprasti budai, kaip kam
paras ir napthalino lusteliai ar
ba pudruotos kandžių bolčs ne
turi vertės. Jeigu galima su
rasti kur randasi skruzdėlių

TRINERIO
KARTUSIS VYNAS

Yra saugiausios gyduoles nuo skil
vio trubelių. Nevartokit jokių pilių 
ir tablet’ų, kurie . kenkia virškinimo 
kanalui, vartokit tik Trinerio Kar
tųjį Vyną, kuris prašalina bereika
lingas atmatas iš jūsų žarnų natū
raliai ir gerai. Gaunamos visose 
vaistynėse.
A ■ ■ f ih »■ ■ ' y — r

■ i u ■ — į i ■ ———I

Pradedu Biznį
1) REAL ESTATE, 2) Visokios 
rųšies: Apdraudą (INSURANCE): 
Nuo Ugnies,. Langų, Automobilių, 
Gyvasties ir kitų, 8) Surandu 
PASKOLĄ ant Pirmų Morgičių.

Vesiu bizni per dideles, tvirtas 
ir teisingas kompanijos.

Meldžiu visų suteikti man pto- 
fcą mandagiai ir teisingai jums 
patarnauti.

V. MISZEIKA
Naujienos

i 1739 So- Halsted St.
Tel. Roogevtlt 8500

TRUSTINĖ KOMPANIJA

1110 West 35th Street, Chicago, III.

Valstijinis Bankas Biržos Bankas

4
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CHICAGOS Gal nusižudė apvogtas žmogus 18

ŽINIOS*

Pakirtas vaikinukas nusišovė.

Kadangi patėvis Dyrda aš
triai pabarė už sugryžimą na
mo girtu ir dar ketino vėliau 
aštriau palmrti, Albert Sagik, 
17 metų, iš Chicago Heights, 
nuėjo į savo kambarį ir nu
sišovė.

Policija ieško lavono Louis 
Almond, 54 m., 12018 Calumet 
Avė., kurio kepurė rasta prie 
Calumet upės.

Jo pati sako, kad jis išeida
mas pasisakęs einąs nusižudyti. 
Jis buvo nusiminęs visų laikų 
po to, kaip metai atgal plėšikai 
įsigavo į jo namus ir pavogė 
$2,500, kuriuos jis sunkiu viso 
savo gyvenimo darbu buvo su- 
sitaupinęs. Be to jis pastaruo
ju laiku sirgęs nuo persidirbi- 
mo.

m. jaunuolis nuteis 
tas visam amžiui

kalėjiman

Reikalauja pakėlimo 
važmos kainų

Elevatorių kompanija, kuri 
negavo pakėlimo važmos kainų 
iš Illinois prekybos komisijos,Teisėjas Eller vakar nuteisė!

visam amžiui kalėjiman Roger atsikreipė į federalinj teismą 
Bonny, 18 m., 8837 S. Hoyne prašydama, kad teismas panai- 
Ave., kuris laike plėšimo nušo-, Kintų 3 už 25c tikietus ir sa- 

‘ vaitinius pasus ir paliktų vien 
10c karterį, tuo pakeliant važ
mos kainas vidutiniai apie 20

Pasenę mokytojai at
gaus algą

Lenkų susivienijime lai
mėjo “senoji gvardija”

Prapuolė iždininkas 
su $9,500

seimas Lenkų 
turinčio apie 
ir $15,000,000 
kiekviena pu- 
“seimą” ir iš-

Leit. Samuel Peterson stro
piai ieško Gustave Lonnholm, 
33 m., 1122 Addison St. Peter
son buvo pirmininkas, o Lonn
holm buvo iždininkas vienos 
švedų draugijos, kuri 
pasistatyti prieglaudų 
si no valstijoje. Tam
buvo surinkta $3,500.
draugijos ižde buvo dar $6.000. 
Visus tuos pinigus Lonnholm 
išsiėmė iš banko ir dingo. Spė
jama, kad jis pabėgo švedijon 
ar Pietinėn Amerikon.

vė Arthur C. Nelson, Jr., 7 m 
1347 Vernon Av. ir sunkiai su
žeidė jo tėvų, kuris pasiliks in
validas visam ųmžiui. Kiti du 
jaunojo plėšiko drąugai, kurie 
dalyvavo tame plėšime, liko nu
teisti: Henry Raczynski, 20 m., 
3535 Hamilton St. — 20metų 

kalėjimam ir Paul Gressman, 
22 metų, gyvenus kartu su pas
taruoju, — 14 metų kalėjimam 
Prokuroras visiems trims, ypač 
dėl Bonny, 
bausmės.

Bažnyčios viršininkai 
suimti

reikalavo mirties

ruošėsi 
Wiscon- 
reikalui 

Be to

Visi trys 
namus, kada 
mie. Jiems išeinant sugryžo 
Nelsonai ir Bonny peršovė se
nį Nelsonų ir nušovė jo sūnų 
revolveriu, _ kurį rado Nelsonų 
namuose. Teisėjas nusprendė, 
kad jie nušovė tos valandos 
impulsu, nes jie ir plėšdami 
neturėję ginklų, bet radę gink
lų plėšiamuose namuose.

apipiešė Nelsono 
nieko nebuvo na-

Vienuolika First Christian 
bažnyčios, Hammonde, viršinin
kai liko suimti už suokalbį pa
pildyti nusidėjimų ir bus ati
duoti teismui. Juos kaltina 
Elizabeth White, kurios vyras 
liko sužeistas kada tie bažnyti
ninkai j j pastufnė laiptais, iš
einant iš bažnyčios su teisėju 
Barnett.

Teisėjas Friend įsakė moky
klų tarybai išmokėti $221,580.- 
94 algos 112 mokytojų ir prin- 
cipalų, kuriuos taryba buvo ne
teisėtai pašalinusi iš darbo ir 
temokėjo tik pusę algos.

Mokyklų taryba buvo nuta
rusi pašalinti visus mokytojus, 
sulaukusius 70 metų amžiaus, 
paskiriant jiems pensiją, pusės 
algos. 112 mokytojų liko ua- 
šalinta iš vietos, sį patvarky
mų teismas betgi pripažino ne
teisėtu ir pašalintieji mokyto
jai sugryžo dirbti. Tečiaus iš
mokėti pražudytų algų taryba 
atsisakė ir teko vėl kreiptis į 
teismų, kuris palaikė mokyto
jus.

Pasitarimas su musų Medicinos 
Daktarais dykai. *

Valandos nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Jei atHlųKlto nnvo mažą fotografijų arba 
fotorrafIJoH proof, I tai I>uh atkreipta 
opcclalC atyda. Visi InlAkal greit atsakomi.

American Institute 
ofPlastic and Facial Rejuvenatbon 
Sulte 720 State-Lake Bldg. 100 N. State St.

Telephone State 5156 Chicago, UI.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

ATYDA!

Išsirinkite Sau 
Tinkamą Nosį

Musų žinomi plastic chirurgai 
pertaisys jūsų nosį pagal jūsų 
veidą. Nežiūrint kaip kreiva jj 
butų arba stora, jus galit tu
rėti tinkamą nosį su pagelba 
be skausmo pataisymu. Ir tai 
užims tik dvidešimtį minučių. 
Neliks jokių ženklų. Specia
liai pigios kainos. Mes taipgi 
žinomi ir dėl kitų pertaisymų, 
kaip tai: prašalinime gymio 
ženklų, rauplių duobių, atitai
syme kreivų akių, atjauninime 
senų veidų ir 1.1. Kainos la
bai pigios.

DABAR GERIAUSIAS LAIKAS

apie pa
rinkimuose suktybes, 
seimas susirinko, tai 
kad veik prieš visus 
yra paduoti skun- 
kad negalima suda-

Pereitais metais vasarą Chi- 
cagoje laikytas 
Susivienijimo, 
250,000 narių 
kapitalo, skilo, 
sė atlaikė savo
rinko savo valdybą. Susivieni
jimą valdė “senoji gvardija” 

konservatoriai, prieš ku
riuos susidarė stipri radikalu 
opozicija, Cenzorium, kuris 
lenkų susivienijime turi dide
lę galią, buvo radikalas. Prie 
seimo abi pusės labai rengė
si ir visur stengėsi pravesti 
savo delegatus. Jau prieš sei
mą gauta daugybė skundų apie 
neteisėtus rinkimus, 
pildytas 
Kada gi 
pasirodė, 
delegatus 
dai, taip
ryti ir kvorumo. Cenzorius ta
da su jo paskirta mandatų ko
misija opozicijos delegatus pri
ėmė, o “senosios gvardijos*' 
atmetė. Seimas tada ir skilo. 
Opozicija, kuri, kaip išrodė, 
turėjo mažą didžiumą, pasili
ko seimuoti senojoj vietoj. O 
“senoji gvardija” išėjo ir at
laikė seimą kitoje vietoje. Prie 
“senosios gvardijos” prisidėjo 
visa valdyba, išėmus cenzorių, 
taip kad susivienijimo turtas 
pasiliko “senosios gvardijos”

Abiems seimams išrinkus 
atskiras valdytas, dalykas at
sidūrė teisine. Opozicija užve
dė “quo \varranto” bylą, rei
kalaudama pripažinti jos val
dybą ir atiduoti jai turtą.

Šiomis dienomis teisėjas 
Hopkins išnešė savo nuospren
dį. Jis pripažino, kad seimas 
buvo neteisėtas, kad neturėjo 
kvorumo ir kad galima buvo 
seimą tik atidėti. Teisėjas pa
tarė tuojaus sušaukti naują 
seimą, bet ne tikslu tęsti to
limesnius nesutikimus, bet tik
slu susitaikinti ir toliau ben
drai dirbti organizacijos la
bui. Pas seimas turys išlygin
ti ir ginčytinas vietas konsti
tucijoje ir Įstatuose^

Tas teisėjo nuosprendis pa
lieka susivienijimą “senosios 
gvardijos” rankose, nes palie
ka senąją valdybą, bent iki ki
to seimo.

Dykai Patarimas
Teikiamas Sergantiems žmonėms 

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

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

Kampas Monroe Street, Chicago, 
Crilly Building

Irvktta elevatorių iki penkto aukšto. Vyrų 
priėmimo kambarys 600.'—Motorų 608. Ofi- ' 
no valandon kasdien nuo 10 ryto iki 6 va> 1 
kare. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 po 
piet. BanedėlyJ. SeredoJ ir Subatoj nuo 10 
ryto iki 8 valandai vakare.
Dvidešimtia penki metai tame name

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

negalėjo jumis išgydyti, atsiiankykit pas mane. Mano pilnas išer 
zaminavimas atidenj 
sveikata jums sugryt. ____ r—   _____ „ ____ _______ .  ,
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzanūna- 
vimo — kas jums yra.

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

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

l, nuo 5 iki 7:80 vakaro, 
po pietų.

dyti, atsiiankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
Žs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 

, Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
t pats pasakys po galutino išegzamina-

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1

TREČIAS METINIS PIKNIKAS
Rengia Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubas

12 Ward iš Brighton Parko
Nedėlioj, Liepos 8, 1928,

S. Svalaitis Grove
Kean Avė. netoli 87th St., Justice Park, UI.

Pradžia 10 vai. ryto. Gera muzika.
širdingai kviečia KOMITETAS.

TAUTIŠKOS PARAPIJOS IŠVAŽIAVIMAS 
Nedėlioj, Liepos-July 8 dieną, 1928 

Pradžia 1 vai. po piet.
Prie Tautiškų Kapinių — Kučinsko Darže

Grieš geri muzikantai lietuviškus ir amerikoniškus 
šokius. Saldainių iš Lietuvos, šaltų gėrimų ir daug vi
sokių juoku. Meldžiame skailingai dalyvauti.

Kviečia KOMITETAS.

Šie Yra Įstatymai
Gyvenk teisingai. Valgyk vidu
tiniškai. Miegok užtenkamai. 
Mankštinkis reguliariai. Studi
juok metodiškai. Taupyk siste- 
matiškai. Investuok įstatymiš
kai. Tai yra neperkeičiami įs
tatymai. Sekant juos jus įgysit 
sveikatą ir turtą. Padėkit savo

taupymus reguliariai į šį banką. Pastebėkit kaip 
jūsų taupymai auga. Pirkit musų real estate mor- 
gičių Auksinius Bonus: Jie atneš 6 nuošimčius ir. 
yra saugus. Jus galit už juos mokėti dalinais iš
mokėjimais.

NORTH-WESTERN8S5i BANK
1201 Mihvaukee Av., kampas Division St 

Resursų virš $20,000,000-00
Gyventojai Logan Sųtiare ir Avondale distrikte gali 

gauti panašų patarnavimų musų ■'

SeconoNomhWernWe8ani(
2956 Milwaukee Av. kamp. Central Park Av, 

Resursų virš $5,000,000.00

MILDOS TEATRO BENDROVES ŠERI- 
NINKAMS. PERMAINYKITE SAVO ANT
RAŠUS BENDROVES RAŠTINĖJE NE 

VĖLIAU KAIP LIEPOS 28-tą, 1928.

Pagal nutarimą susirinkime laikytame 
Birželio 17-tą, 1928, nutarta šaukti antrą 
šėrininką susirinkimą Rugpiučio pabaigoj, 
dėl galutino nubalsavimo pardavimo Mildos 
Teatro Bendrovės nuosavybės ir likvidaimo 
Korporacijos.

John P. Ewald, Sekretorius,
840 West 33-rd Street

1'

Pamąstyti ir nuspręsti, kaip ir kur sutaupyti 
pinigus. Neteriojant laiką, tikrai taupysite savo 
pinigus. Atsineškite savo knygutę, kurios bankos 
ji ten nebūtų, o mes perkelsime jūsų pinigus su vi
sais nuošimčiais į DIDŽIAUSI, STIPRIAUSI ir 
SENIAUSI lietuvių Banką, būtent, METROPOLI
TAN STATE BANfc.

Už ant laiko padėtus pinigus išmokame 3% į 
metus; ant aukštos vertės pirmų mortgičių moka
me šeštą (6%) nuošimtį. Norėdami platesnių žinių, 
kreipkitės ypatiškai arba laišku į valdybų, nes 
mandagumas ir patarnavimas yra musų pamatas.

Kapitalas ir perviršis 
$400,000.00. Turtas virš 
$3,500,000. 
valdžios
Clearing House prie- 
žiūra.

Po Illinois 
ir Chicago

Metropolitan State Bank
2201 West 22nd St, kampas S. Leavitt

Valandos kas dieną nuo 9:90 A. M. iki 4:00 P. M. 
Antradieniais ir šeštadieniais iki 8:30 P. M.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas
Draugijų ir Kliubų Susivieniji

mo susirinkimas

Susivienijimas Draugijų ir 
Kliubų Bridgeporte laikė mėne
sini susirinkimą birželio 26 d., 
Lietuvių Auditorijoje.

Pirm. Ben. M. Butkui atida
rius susirinkimą, buvo per
šaukti draugijų atstovai. Pasi
rodė, kad atstovai atsilankė 
skaitlingai. Pereito susirinki
mo nutarimai priimti vienbal
siai.

Po to sekė raportai. Iš T!hi- 
cagos Lietuvių Auditorijos b- 
vės pranešė pirm. B. Butkus. 
Jis pranešė, kad Auditorijos 
bendrovė rengia pikniką liepos 
15 d., Justice Park darže, su 
visokiais pamarginimais. Jis 
kvietė netik visus atstovus at
silankyti į šį pikniką, bet ir 
paraginti savo atstovaujamų 
draugijų narius taipjau atsi
lankyti.

Komisijos narys J. Antanai
tis pranešė apie buvusį šokių 
vakarą gegužės 12 d. Laimėju
sieji dovanus dar ne visi atsi
šaukė. Būtent, neatsišaukė ir 
dovanų neatsiėmė P. Kairys, 50 
Avė., Cicero (jo adresas yra ne
aiškiai užrašytas) ir A. Vaš- 
kionis, 714 W. 14 PI. Tegul 
minėti asmenys atsišaukia į 
Lietuvių Auditoriją, 3133 S. 
Halsted St., pas J. Antanaitį 
(dženitorių) ir priduoda tikie- 
tus, ir jie gaus laimėtą dovaną.

Laiškas-kvietimas į susirin
kimą birželio 28 d., reikale pa
saulinės parodos, liko priim
tas. Atstovais dalyvauti susi
rinkime liko išrinkti J. Grinius 
ir M. Kadzievskis.

Taipgi buvo priduotas laiškas 
nuo Workers Communist Par- 
ty, kviečiantis dalyvauti pik
nike liepos 4 d., černausko dar
že ir prisidėti pinigine auka dėl 
kampanijos už komunistų kan
didatus Jung. Valstijų prezi
dento ir vice-prezidento vietai. 
Bet kadangi Susivienijimas 
Draugijų į politiką visai nesi
kiša ir veikia bepatrtyviai, tai 
šis kvietimas liko atmestas.

Daugiau reikalų svarstymui 
nesant, tuo susirinkimas ir už
sibaigė.

Dar turiu priminti draugi
joms ir kliubams ir jų nariams: 
nė vienas nepamirškite liepos 
15 d. atsilankyti į Justice par
ką, kur turėsime progos links
mai ir gražiai praleisti laiką 
tyrame ore ir dar padarysime 
naudos savąjam namui—Lietu
vių Auditorijai, paglbėdami jai 
sumažinti skolas.

—P. K. nut. rašt.

Pittsburghietis 
Chicago j e

Vakar atlankė “Naujienas” 
senas dienraščio skaitytojas ir 
prietelis, Jonas šermukšnis iš 
Pittsburgh, Pa. Svečiąs jau 
buvo stambesniose Chicagos 
lietuvių kolionijose ir stebisi, 
kad čia tiek daug lietuvių.

Jaunosios Birutės 
išvažiavimas

Rytoj, liepos 8 d., bus Jau
nosios Birutės išvažiavimas į 
Beverty Mills miškus, prie <87 
ir Western gatvių. ‘

Kviečiami netik vaikai, bet 
ir tėvai dalyvauti šiame išva
žiavime, nes bus visokių žais
mių ir kaip jaunieji, taip ir 
tėvai linksmai praleisite karš
tą dieną medžių pavėsy. Bus 
ten ir daugiau išvažiavimų, tai 
visiems kartu bus linksmiau.

— Ns.

Rytoj SLA. 36 kp. 
išvažiavimas

Vasara atėjo, žemė pasipuo
šė gražiais žaliais rūbais, ir vi
lioja visus iš miesto į laukus 
ir miškus, pas save, smagiai 
ten praleisti dieną ir pasiklau
syti medžių šlamėjimo.

šia proga bus šį sekmadie
nį liepos 8, Beverly Hills miš
ke, kur bus išvažiavimos Su
sivienijimo Lietuvių Amerikoj 
36 kuopos. Bus galima sueiti 
kuopos narius, taipgi bus gali
ma pasikalbėti su delegatais 
apie buvusį SLA. Seimą Balti- 
morėj. Kviečiame visus atva
žiuoti. Beverly miškas randasi 
prie 87 gatvės.

Reikia važiuoti “Ashland- 
-95” gatvekariais iki 87 gatvės. 
Iš ten eiti į vakarus iki miš
ko. Išvažiavimas bus ant “Bi
rutės kalno”—už upelio. Auto-,

mobiliais važiuoti reikia West- 
ern -Avė iki 91 gat., pasukti 
porą blokų į rytus ir važiuoti 
atgal į pietus į mišką iki pat 
išvažiavimo vietos.—Komisija.

Roseland
• Rytoj Golden Star išvažia

vimas

NelaijnČ
Liepos 4 d. apvaikščiojime 

Fernwood parke, prie 104 ir 
Union gatvių, laike besbolo 
žaidimo sulūžo sėdynės. Du 
vaikai likb sužeisti — vienam 
koją nulaužta, o kitas šiaip 
sužeistas.

Kiek vėliau buvo kilęs kitas 
triukšmelis. Parko keitė j ke
turi vaikėzai lošė iš kvoterių 
kauliukais. Belošdami dėl kvo-

terių susipyko ir susimušė. 
Muštynėse vienas liko gerokai 
sumuštas. Policija visus juos 
suėmė ir išsivežė pas save.

— N.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

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

1618 West 18-ta Gatvė

PRANEŠIMAS

šiuomi pranešu visiems ma
no kostumeriams, jog aš, John 
Pakel (Pakalnis), Generalis na
mų statymo kontraktorius, ati
darau naują ofisą po vardu:

John Pakel and Co. General 
Building Contractors and Real 
Estate po num. 2547 W. 71 St. 
Telephone Hemlock 0367. Real 
Estate Skyrių, nes John S. 
Czaikauskas ilgą laiką dirbęs 
Central Manufacturing Banke 
ir gerai žinomas vietiniams lie
tuviams. Todėl jei tamsta ma
note statyti naują namą arba 
norite pirkti, parduoti arba 
mainyti namą, lotus, farmą 
arba biznį, dėl teisingo patar
navimo matykite mus. Mes da
rome pirmus ir antrus mortgi- 
čius. Ofisas atdaras vakarais 
iki devynių. Nedėliom iki 2 po 
pietų.

JOHN PAKEL AND CO. 
General Building Contractors 

and Real Estate 
2547 W. 71st St.

Hemlock 0367

Buda vok it sau porčių 
ar garažą

Budavokit dabar. autaupyUt daur 
pinigų.
Galit uimokAtt viaus pinigua arba 
mokėti po biaki kas mėneaį ma
žais lAmokėjimafa.
Mes talpai budavoiame vasarna
mius ir darome visokius pertai* 
ajrtnua.

Star Construction Co.
Atailankykit, telefonuoklt arba 

rašykit niurna.

2845 N. Crawford Avė.
PALISADE 8A86

Mea eaam abelni kontraktoriai.Ml

Rytoj, liepos 8 d., bus Gold- 
1 en Star kliubo išvažiavimo. 
Visi kliubiečiai, kliubo rėmė
jai ir simpatizatoriai prašomi 
susirinkti prie Strumilo sve
tainės kaip 9 vai. ryto ir iš 
ten visi kariu važiuosime į 
Crete, III. Tik jau nesivėluo- 
kite, nes pavėlavę liksite ne
nuvažiavę. Išvažiavime kliubo 
jauktas los besbolą su Hclips.

— Komitetas.
Ačiū

Aš, Leo Staroška, tariu nuo-, 
širdų ačiū visiems draugams 
ir draugėms), kurie surengė 
man gražų vakarėlį 34- m. gi
mimo dienoj, birželio 28 d., 
Strumilo svetainėj. Ačiū už 
brangią dovaną — 3 krėslų 
parlor setą ir Bridgeport Fur- 
niture Co. už floor lamp. Šir
dingai ačiuoju. tos parės ren
gėjams: pp. Pranui Tupikai- 
Čiui. Juozui Simonui, Gečie

nei, Čepienei, Mačiulskienei ir 
visiems, kurie prisidėjote ir 
atsilankėte į vakarėlį. Pasitai
kė prastas oras ir nebuvo ti
kėtųsi tokio didelio būrio, tad 
ir ruošta tik dėl poros šimtų 
žmonių; tečiaus mano draugai 
nepabojo lietaus ir suvažiavo 
iki trijų šimtų svečių; gal to
dėl vėliau atvažiavusiems ir 
valgio pritruko — atleisite už 
tą. Tariu nuoširdų ačiū musų 
ristikui Požėlai, kuris netik 
suteikė svetainę, bet ir pagel
bėjo ją išpuošti; ačiū ir mu
zikantams Timinskiui, Pociui, 
Krištopaičiui ir Novakui, ku
rie iki ryto linksmino svečius. 
Visiems ačiū.

— Leo Staroška.

PRANEŠIMAI
Draugystė Lietuvos Vėliava Ame

rikoje No. 1 laikys savo mėnesini 
susirinkimą, liepos B d., 1928, papra
stoj svetainėj. Draugai ir draugės 
malonėkite atsilankyti ant susirinki
mo. Kviečia visus pirmininkas

J. Motu z.
... ' -4

Jaunosios Birutės išvažiavimas bus 
rytoj, liepos 8 d., i Beverly Hills 
miškus. Kviečiami kaip vaikai, taip 
ir tėvai dalyvauti. — Komitetas.

Chicagos Lietuvių Auditorium Ben
drovės susirinkimas įvyks 9 d. liepos, 
1928 m., 8 vai. vakare, Auditorium 
svet., po num. 3138 So. Halsted St. 
Gerbiami direktoriai ir draugystės 
atstovai visi pribukite laiku.

Su pagarba Nut. Rašt.

IŠVAŽIAVIMAS
L. E. L. Draugystė kviečia visuo

menę dalyvauti ant išvažiavimo, ku
ris atsibus 8 dienų Liepoj, 1928, Sa
vicko Darže, tarp 85 ir 86 St. ir 
Keane Avė. Vieta visiems gerai ži
noma šalę Tautiškų kapinių; bus 
graži muzika. Pradžia 10:30 vai. 
ryto.

įžanga veltui.
Kviečia Komitetas.

Draugystė Lietuvos Dukterų laikys 
savo pusmetinį susirinkimų nedėlioj, 
liepos 8 d., 1 vai. po pietų, paprastoj 
svetainėj. Visos nares teiksitės pri
būti. V. Kazlauskas.

SLA. 36 kp. išvažiavimas bus sek
madieny, liepos 8 d., “ant Birutes 
kalno”, Beverly Hills miškuose. Visi 
kviečiami dalyvauti. Seimo delega
tai papasakos daug įdomių Seimo 
įspūdžių. — Komitetas.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Roseland. Golden Star Kliubo na
riams, nedėlioję 8 d. liepos, Golden 
Star Kliubas turės savo išvažiavimų, 
liknikų, Grete, III. Vieta ta pati, 
eur pereitais metais Golden Star 
<liubas turėjo iššvažiavimų, kaip 
tad kasmetai, taip ir šeis metais iš
važiavimas bus puikus, nes bus daug 
jame visokių įvairumų.

Išvažiavime prašome dalyvauti ir 
ne kliubiečius. ,, Vieta puiki, bus ga
lima linksmai praleisti. Golden Star 
Kliubo nariai ir jų šeimynos. Norin
ti važiuoti trokais, turi užsiregistruo
ti iki liepos 6 d. pas rengimo komi
sijų kliubauzei. Komisija: V. Runips, 
A. Nakrusas, J. Dapkus, P. Puišys 
ir P. Belgis.

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 Canal 2544—2545 

________________________________________________ i

Puikus būdas karo išvalymo
Hudson Motor Karų kompanija dabar išrado naujų būdų, kaip geriausiai iš švariausiia išvalyti karus. 

Su pagelba šio naujo išradimo, karas taip yra gerai išvalomas, kad nelieka nei vienos kad ir mažiausios 
delelės kuri butų neišvalyta. Tuo budu ir taip gerai karas išvalytas, daug geriau ir ilgiau gali tarnauti 
ir mažiau reikia išleisti mechanikams už įvairius pataisymus. /

Tol. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

Phone Virginiu 20 54

JOSEPH VILIMAS
N a rn u S t a t y m o 

KONTRAKTORIUS
4 558 S. Wanhtenav» Avė. Chicago, III

SAVO DANTIS
Sutaupykit Pusę

Krown taip pigiai kaip $4.50 už 
dantj

Tiltelių darbas taip, pigiai kaip 
$4 už dantį.

Užpylimas taip pigiai kaip $1
Pleitos taip pigiai kaip $7.50
Pleitos pataisomos už $1.50

Garantuotas be skausmo
Ištraukimas dantų $1

Duosime jums rašytų garantijų 
už kožnų atliktų darbų 

Gas X-Ray

Kogen - System - 
Dentists

1105 West Chicago Avė.
Kampas Milvvaukee Avenue 

Antras aukštas
Tel. Monroe 4484

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

po pietųv - --------

MALT IONIC - EXTRA PALE
SPECIALIS ALUS

įSH.oon ,oa < r—’''11
ViMnutsi"“« 

' II GODO »OS TM» 
.IV Mvr.

Del žindamų motk 
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALTTONICO
arba

Jis ’ yra rekomen
duojamas per

Or.B.McNicholas
Prašykite savo groserninko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali 

suteikti, tuomet pašaukite

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

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

Liepos Menesio Investmentui
pirk

The West Side Trust & Savings Bank
6% Auksinius Bonus

t '

LABAI GERAS PASIŪLYMAS 
MUSŲ PIRMŲ ' MORGIČIŲ 

PASKOLŲ
/ 4 t ■

1. Konservatyviškas aprokavi- 
mas

2. Moderniški namai
3. Parinktose vietose
4. Geros įplaukos
5. Turime apdraudą nuo ugnies 

padengimui visos paskolos
6. Title apsaugota per Chicago 

Title & Trust Company Gua- 
ranty Policies

7. Bankas kolektuoja visus nuo
šimčius *

8. Bankas pats yra investavęs 
savo pinigus j tas paskolas

A Clearing House Bankas 
Resursų Virš $14,500,000.00

Sumanus investuotojai žino, kad 
mes vartojam visus žinomus saugu
mus dėl apsaugojimo musų bonų sa
vininkų, ir mes be jokios abejonės re
komenduojame savo bonus kurie at
neša gerą pelną.

Mes turime įsteigę planą dėl paran- 
kumo savo kostumeriams, kurie gali 
pirkti musų bonus mažais mėnesiniais 
išmokėjimais ir tie bonai atneša 6%.

Pasikalbėk su P-nu Herald J. Bes- 
kin, Iždininko pagelbininku arba su 
kitu banko valdininku apie šitą planą 
investavimų. Mes turime specialiai 
prirengę cirkuliorius kuriuos maloniai 
jums suteiksime.

Pirkit Bonus už Cash Arba 
Dalinais Išmokėjimais

BANKINES VALANDOS:
Utarninkais ir subatomis nuo 9 valandos ryto iki 8 valandai vakaro.
Kitomis biznio dienomis nuo 9 ryto iki 3 valandai po pietų.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Svečiai iš Bostono
Prieš “fortdžiulajų” atvyko 

Chicagon keturi svečiai iš Bos
tono: “Keleivio” redaktoriaus 
žmona draugė Michelsonienė, 
jos brolis Dr. Kapočius su sa
vo žmona ir Bostono miesto li
goninės slaugių (nursių) mo
kyklos viršininkė, p-lė Ulčins- 
kaitė (Miss Eliza Williams).

Kelionę Chicagon jie atliko 
automobiliu. šeštadienį išva
žiavo iš Bostono, o antradienį 
jau valgė pietus Chicagoje, 
nors pakeliui buvo sustoję Uti- 
coje, N. Y., ir Cleveiande at
lankyt savo pažįstamus ir taip 
pat praleido keletą valandų lai- 
ko Niagara Falls pažiūrėt 
garsiųjų vandenpuolių. Mašiną 
visų laiką “draivino” Dr. Ka
počius. Gasilino jie suvartoję 
viso tik už kokius 30 dolerių, 
ir tik vieną kartą visoje kelio
nėje (jvažiavus į Chicagą!) rei
kėję lopyt “tairą”.

Chicagoje svečiai pasimatė su 
savo senaisiais pažįstamais ir 
apžiurėjo mietą. Šiandie jie 
rengiai išvažiuot į Sodus, Mich., 
pas pp. Bačiūnus, kur ketina 
praleist apie savaitę laiko.

Bridgeportas
Mirė senas bridgeportietis 

Juozapas Ridikas

Užvakar Irons, Mich., neti
kėtai 'pasimirė senas bridge- 
portietis Juozapas Ridikas, 

vienas iš pačių pirmųjų Bridge- 
porto lietuvių biznierių.

Juozapas Ridikas bridgepor- 
tiečiams buvo gerai pažysta
mas ir žinomas, nes jis senais 
laikais yra veikęs draugijose, 
<> jo galiūnas, kurį jis • turėjo 
prie 33 ir Lime gatvių, buvo 
“veikimo centras”, visų to lai
ko veikėjų užeiga.

Vėliau velionis turėjo čeve- 
rykų sankrovą prie 34 ir Hal
sted gatvių, bet prieš , dešim
tį metų apleido biznį ir pir
kęs ties Irons, Mich. gražų ūkį 
visų laikų ten ir gyveno.

Velionis buvo jau ne jau
nas žmogus, apie 60 metų am
žiaus. Amerikoje išgyveno apie 
40 metų. Paėjo iš Šeduvos pa- 
rap., Panevėžio apskr. Paliko 
nubudusius žmoną Oną, sūnų 
Bernardų ir dukterį Oną. Sū
nūs ir duktė vakar išvažiavo 
j Irons, parvežti savo tėvo kū
ną. Kūnas bus laidojamas Chi
cagoje ir gal jau šiandie ryte 
bus parvežtas Bridgeportan. 
Laidotuves tvarkys graborius 
Masalskis.

Velionis mirė staiga. Kaip 
pasakoja buvę jo ukėj per lie
pos I d., jis jautėsi pilnai svei
kas, dagi su daug jaunesniais

LIUDVIKAS ALMONAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 5 dieną, 4:15 valandą po 
pietų, 1928 m., sulaukęs 45 
metų amžiaus, gimęs Šiaulių 
ap., Žagarės parap., Vesedžių 
kaimo, Amerikoj išgyveno 23 
metus. Paliko dideliame nu
liūdime moterį Marijoną po tė
vais šepkaitė, 5 sūnūs: Liudvi
ką, Joną, Juozą, Albertą ir Po
vilą, dukterį Marijoną ir gimi
nes. Kūnas pašarvotas, randa
si 12018 S. Caiumet Avė., W. 
Pullman, III.

Laidotuvės įvyks panedėlyj, 
liepos 9 dieną, 8:00 vai. ryto 
iš namų i Visų šventų parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gėdulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas j šv. Kazimiero, kapines.

Visi A. A. Liudviko Almono 
giminės, draugai ir pažjstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą įf 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Moteris, Vaikai ir 
Giminės.

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

už save lenktyniavusi, bet jau 
vakar gauta telegramų apie jo 
mirtį.

P. p. Poškų sidabrinės 
vestuvės

Pereitą šeštadienį p. p. Kas
paras ir Veronika Poškos, gy
venantys prie 7206 S. Wood 
St., turėjo dideles iškilmes. Tų 
gi iškilmių priežastis buvo p. 
p. Poškų sidabrinės vestuvės 
— 25 metų sukak u vės jų ži
nybinio gyvenimo. Ne dauge
liui šiais audringais laikais 
tenka laimė sulaukti tokias 
svarbias sukaktuves, tad ir p. 
p. Poškai laimingai sulaukę 
savo sidabrinių vestuvių labai 
džiaugėsi. Norėdami pasidalin
ti savo didžiuoju džiaugsmu ir 
laime ru savo draugais, jie su
sikvietę j savo erdvius namus 
didelį būrį giminių ir artimiau
sių draugų ir juos kaip įma
nydami vaišino. Viename bute 
buvo vaišinami svečiai, o ki
tame bule ėjo pasilinksmini
mas — šokiai ir žaismės iki 
pat ryto.

Tai buvo nepaprastai gra
žus pokilis. Viskas buvo labai 
tvarkiai prirengta, svečiai ir
gi kilnus žmonės, o šeiminin
kų vaišingumui galo nebuvo. 
Visų tai sudarė nepaprastai 
jaukų ūpų, draugiškumą ir 
linksmumų. Svečiai gi, kad at
žymėti šias dideles sukaktu
ves, suteikė “jauniesiems” ju- 
biliantams daug gražių dova
nų, žinoma — sidabrinių, ir 
be to glėbius širdingiausių lin
kėjimų tiek pat gražiai, suti
kime ir laimingai sulaukti auk
sinių vestuvių.

P. p. Poškos tų gražių ir 
nuoširdžių linkėjimų pilnai už
sitarnauja. Jie yra seni Cbi- 
cagos gyventojai, labai drau
giški ir visiems gero velijan
tys žmonės, mokantys kito ne
laimę netik užjausti, bet ir, 
reikale, padėti. Todėl tai ir tu
ri gražų būrį širdingų drau
gų. Jie yra nemažai veikę mu
sų visuomeniniame darbe ir 
nuo pat “Naujienų” įsikūrimo

Graboriai

S. D. LACHAVICZ 
\

Lietuvis Graborius ir 
Balzamuotojas

2314 W. 23rd PI.
Chicago, UI.

Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. 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.

Tel. Roosevelt 7532

S. M. SKUDAS
GRABORIUS

IR BALSAMUOTOJAS
Nubudimo valandoje 
suteikiam geriausi pa
tarnavimą. Palaidoji- 
ma 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
TAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė,

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel Lafayette 0727 

SKYRIUS 
1410 So. 49 Ct 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Aubur» Avė. Tel. Blvd. 

Cicero

3201

buvo ir yra nuoširdus “Nau
jienų” draugai ir platintojai. 
Dar tik pradėjus ^Naujienų” 
dienraščiui eiti, 14 metų atgal, 
p. Poška buvo generalinis 
“Naujienų” atstovas Batavia, 
III., kur tuo laiku p. p. Poš
kos gyveno.

P. p. Poškos gražiai užau
gino trejetų sūnų, kurių vie
nas yra jau vedęs. Bet patys 
visgi dar tebėra palyginimai 
jauni, pilni energijos ir jąp- 
numo žmonės, kuriems gyve
nimas tebėra pačiame žydėji
me. Todėl dabar laimingai 
jiems laukti auksinių jų * ves
tuvių!

Po visų iškilmių, pirmadie
ny p. p. Poškos aplankė “Nau
jienas” ir prašė kuoširdingiau- 
sia padėkuoti visiems svečiams 
už jų prielankumą, už jų gra
žius linkėjimus ir tiek pat 
gražias dovanas.

— Rpt.

LietuvėsAkušerės

A. Vidikas-Lulevich 
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

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

Phone Vfctory 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
tarti.

Aldų 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 trumparegyste ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

Lietuvis Akių Specialistas

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D
OPTOMETRISTAS (

Platt Bldg., kanip. 18 St. 2 aukštus, 
l’astebėkit mano iškabas

Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va
karo. Nedeliomis nėra skirtų va

landų. Robin. 8.
Phene Canal 0523

Akių Gydytojai
Jei abejoji apie savo ąsis, eik pąs

Dr. A. R. BLUMENTHAL

Phone Boulevard 6487 
4649 South Ashland Avenue 

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

Lietuviai Daktarai

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos 

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio

DR. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2169 

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

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820

Res., 6641 South Albany Avenue
i Tel Prospect 1930
Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

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

3464 South Halsted Street 
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare 
Res. 3201 South VVallace 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 g iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj , pagal sutarti

Res. 66G0 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal ®257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

ChifJis'O, IU.

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

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

Namų telefonas Brunswick 9597 
Ultravioletinė 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, III.

Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

______________ „________________
Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8k iki 12 dieną, nuo 6 

iki 8 vai. vak. Nedeliomis nuo 
8 iki 2 vai. po pietų

įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milvaukee Avenue

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

DR. ELLEN L. COLLEY
O1TOMETRISTAS

Egzaminuoju akis. Pritaikau aki
nius, išrašau receptus 

11055 Michigan Avė.
2 aukštas Parkway Bldg. sekamos 

durys nuo Parkvvąy teatro 
OFISO VALANDOS:

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

Uždaryta utarninko ir ketvergo vak. 
Tel. Pullman 0463

Advokatai
GYDO 

Kraujo, odos, chroniškas
slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdai, 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 

TELEFONAIS CANAL 0464 

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų 
7 iki 9 vak. Nedėl. nuo 10 iki 12 dien. 

Res. Telephone Plaza 3200

Res. Telephone Plaza 8200
DR. M. J. SHERMAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 So. Loomis Street 

Kampas 18th St.
Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakare 

Telefonas Canal 1912 
Reaidence Tel. Fairfax 6358

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 21 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligai 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nauiau- 
sius metodus X-Ray ir kitokius elek
tros prietaisus-

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

nuo 6 Iki 7:80 vai. vakare
Tel. Dieną: Canal 8110 

Nakti So- Shore 2238, Blvd. 6488

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

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

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 8102 S. Halsted SU 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 Uboi 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 288(1

Advokatai

A. A. OLIS 
ADVOKATAS 

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

Va karais
8241 South Halsted St. 

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

Pėtnyčios

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 Weat Adams St. Room 2117 
Telephone Randolph 672į 

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

Namų Telefonas Republic 9690

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 rvU iki 1 v. p. P

K~ JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St, 
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa 
skyrimo telefonu

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

127 N. Dearborn SU Room 1111 
Telefonas Central 4411 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet
Gyvenimo vieta 

8323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310 

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

Nedeliomis nuo 9 iki 12 ryto

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

LIETU VYS ADVOKATAS 
140 N. Dearborn St.

Room 310
Narys advokatų firmos

Eilioti, Gaudas & Tepper

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurini estyj i 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Wa»hinfton Street 

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

Namų Tol.: Hyde Pait 8895

J, P. WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Namų Tel. Pullman 6377

CLASSIFIED ADS.
Educational

r Mokyklon

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

J. P. Oleku, Mok,tolu
8106 Sn, Halsted St., Chicago, III

Miscellaneous

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 
MR. PARIS

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

J. J. SHAKENMAER, 
949 MILWAUKEE AVĖ., 

BRUNSWICK 7897.

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. U Val
kom malevą, popierą, stiklus ir t t 

3149 So. Halsted St 
Phone Victory 7261 

J. 8. RAMANOIONIS, Sav.

MALEVOJIMAS, popieravimas, 
calcimaiuing — iŠ viaaus ir vir
šaus — darbas garantuotas. Geriau
sias darbas mieste ir pigiau, šaukit 
Mohavvk 0496.

PRANEŠIMAS
Šiuomi pranešu, kad aš persikė

liau j kitą vietą ir todėl su reikalais 
plumbing, heating, gas fitting ir 
general ropair kreipkitės Šiuo ant
rašu:

K. KONTENIS
3316 So. Union Avė.

Phone Yards 6338

Business Service
Biznio Patarnavimas

10% PIGIAU UŽ VISA DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

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

SKOLŲ IšKOLEKTAVIMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ 

INTERNATIONAL CLAIMS 
SERVICE BUREAU

Room 301 
168 W. Washington 

Main 4020

AR JUMS KAS > NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

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

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

8408 S. Michigan Avė.
Victory 4126

ACORN BOILED REPAIR CO.

Taisymas boilerių ir karšto van
dens šildytuvu. Suvirinimas ir at- 
kirpimas. Visokios rūšies paipų 
darnas. Dykai anskaitliavimas. 
Reikia lietuvių pardavinėtojų.

4485 S. Union Avė. 
Yards 8888.

NIEKO NEREIK ĮMOKĖTI — 24 
MNESIAI IŠMOKĖJIMUI

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

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

PLUMBING & HEATING
Geriausias Materiolas — Pigiausios 
Kainos. Greitas patarnavimas — 

Kreditas Visiems
SOL ELLIS & SONS, Ine., 
2118-20 S. State St. Victory 2454 
4606-08 W. 22nd St. Cicero 130

I CLASSIFIED AUS.
L——--—*• ■■■ — i.. <

Business Service
Biznio Patarnayiinas_______

NIEKO neįmokėti, 5 metams iš
mokėjimui. Mūriniai ir mediniai 
bungalow, vasarnamiai, garažai, prį- 
budavojimai, viškai, porčiai, pakėli
mas namų, cementiniai pamatai, ša
ly takiai, stngų dengėjai, malevotojai, 
Stanton Construction Co., 6347 So. 
Westem av.: Hemock 2636, or 8528 
Lincon av.: Buckingham 7518 or 184 
N. LaSalle; Randolph 1187.

Pinančiai
Finansai-Paskolos

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

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant 

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

vakaras

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas. 
Musų išlygos bus jums naudingos. 

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

BE KOMISO 
Mažos. Paskolos 

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

1647 W. 47 St.

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES darome 2 morgičius ant 

South Improved Real Estate. 8500 
iki $5000. Lengvais išmokėjimais.

WINTON AND NARTEN 
6829 S. Halsted St.

PASKOLINSIM nuo $58 iki $800 
už 2H nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Paskolas suteikiam į 24 vai. 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2281 West Division St “upstairs” 

Tel. Armitage 1199

Ar Jum Reikalingi
- Pinigai?

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

HELBERG BROS.
Room 607 '

192 N. Clark St.

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 vienų dienų

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION

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

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi
čius.

JUSTIN MACKIEWICH 
2342 So. Leavitt St 

Phone Canal 1678

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

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Ava.

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

CENTRAL FINANCE CO.
Room 514, . /

City State Bank Building 
128-180 N. Wcll8 St.

(Continued on pa^e 8)
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Financial
Finansai-Paskolos

For Rent Automobiles

(Continued from page 7)

Mes dirbame ir perka 
me 1 ir 2 Morgičius

j 2 dienas

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47 St.

RENDON 4 kambarių flatas, nau
jai ištaisytas, flatas šviesus. Ren
da $18. 2228 W. 18 PI.

PASIRENDAVOJA puikus sales 
room dėl pardavinėjimo naujų auto
mobilių. Galima sutalpinti 4 maši
nas. Atsišaukite pas savininką į ga- 
radžių, 4406-8 Western Avė. Telefo
nas virginia 1162 V. Margevich.

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

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

RENDON, 6 kambarių flatas, 2 
lubos, pečium šildomas. 4153 South 
Artesian Avė. Tel. Lafayette 6148.

NAUJI STUDEBAKER
Naujas Studebaker Dictator Six, 

4 durų Sedan, pilnai {rengtas su 
spare tire, bumperials 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 
(rengtas kainuoja $1,670. Lietuviai 
kurie norite pirkti nauji karą arba 
mainyti seną j nauji — telefonuo- 
kite arba asmeniškai atsilankykite j

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

Savininkai

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale
Namai-žemi Pardavimui

PARDAVIMUI saliunas su namu 
ar be ftamo, pigiai. Priežastis — 
išvažiuoju į lAetuvą, 1942 Canal
port Avė.

PARDAVIMUI kriaučių šapa, lie
tuvių apgyventoj apielinkėj. Valy
mo ir prosinimo; nebrangiai. 2353 
S. Oakley Avė.

SALDAINIŲ krautuvė, su soda 
fountain, augštos rųšies. Parduo
siu arba mainysiu. Priimsiu auto
mobilių, 5205 So. Halsted St.

BRIGHTON PARK
BARGENAI

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES darome 2 morgičius ant 

South Improvet Real Estate. $500 
iki $5000. lengvais išmokėjimais.

WINTON AND NARTEN 
6820 S. Halsted St.

RENDAI ofisas dėl dantisto, su 
gyvenimui kambariais. Šioj vietoj 
per 8 metus gyveno dantistas. Ren
da pigi. Gera vieta ir dėl kitokio 
ofiso.

3831 So. Halsted St.
Yards 1677

Personai
Asmenų Ieško

VELTUI
Pateatal, Vaizbolenkliai, 

wright«. Rašyk šiandia. 
reikalais kreipkitės prie manąs 
pilnu užsitikėjimu. Teisingas 
Greitas patarnavimaa.

B. Pelechowicz
Ragistered Patent Attornay. 

28M W. Chicago Are.
Dept. 7 

Chicago, I1L

Copy- 
Patentą 

•u 
ir

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS pusininkas į kep
tuvę, su mažai pinigų. Biznis senas 
ir geras, wholesale ir retail. 850 W. 
18 St.

PASINAUDOK1T proga. Reika
lingas pusininkas i automobilių tai- 
s^ymo <1 i uvę, biznis eina Kerai, dar- 
bo oertiaug, negaliu apdirbti. Pusi- 
ninkas turi įnešti pinigų. 3407-9 So. 
Morgan St. Tel. Boulevard 9421.

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 inokinsitės pas tokius 
žmonės, kurie uždirbo daug pinigų 
pardavinėdami automobilius.

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

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

REIKIA jaunų vaikinų prie maz
gojimo butelių ir darbo dirbtuvėj. 
Manhattan Bottling Co. 306 W. 29 
St. Victory 7527.

REIKALINGI 2 vyrai prie taisy
mo čeverykų, kurie žino savo darbą 
atsakančiai. Ateikite su tulšiinis ga
tavi dirbti. 751 W. 32nd St.

REIKALINGAS barzdaskutis va
karais, 3151 So. Halsted St. Phone 
Victory 3167.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKIA virėjos (kukarkos) į res- 
taurantą. 1403 S. Jefferson St. Tel. 
Canal 2555.

WANTED 25 girls — 16 ycars old 
for summer vacation. Muat have 
school certificates. Michigan Mill 
Supply Co., 347 N. Sheldon St.

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

Furnished Rooms
LIETUVIU KOTELIS

Pigiausias gyvenimas dėl darbinin
kų žmonių. Su valgiu $8.00 i savai
tę, be valgio $2.00 ir aukščiau.

P. GADEIKO, sav. 
1606 South Halsted Streeet, 

CHICAGP. ILL.

RENDAI kambarys vienam ar 
dviem vaikinam, 2 lubos, 740 West 
31 St.

RENDON 2 kambariai, garu šil
domi, šiltas vanduo, maudynės, vai
kinams, merginoms ar vedusiai porai, 
yra elektra, telefonas, 2 blokai iki 
Washington Parko. Atsišaukit te
lefonų Wentworth 3965.

RE'NDAI kambarys vienam vyrui, 
su ar be valgio. 1341 W. Marųuette 
Rd. Englewood 1490.

RENDON kambarys, yra lietaus 
lašų vana, netoli Western Avė. A. 
Grigaitis, 6916 S. Maplevvood Avė. 
2 apt.

RENDON kambarys vienam arba 
dviem vaikinam arba merginai. 6047 
So. Sacramento, Hemlock 1655.

RENDAI kambarys vyrams arba 
vedusiai porai. Vyrams, $8 mėne
siui, vedusiai porai, $10 mėnesiui. 
O. S. 1921 Canalport Avė., 1 lubos, 
frontas.

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

RENDAI Stonis dėl grosernės ir 
bučernės. Yra ir fikčeriai dėl bu- 
černės. Pragyvenimui 4 ruimai. 
3628 So. Union Avė.

RENDAI 4 dideli kambariai, elek
tra ir maudynė. Renda $15, 1 lubos. 
5932 So. Maplewood St.

RENDON 3 ruimai šviesus, yra 
vana, karštą vandenį ir elektrą 
duoda savininkas, renda, $16.50 j 
mėnesį, 3028 S. Lowe Avė. Telefo
nas Victory 6240.

Musical Instrumento
Muzikos Instrumentai

TURIU paaukoti savo grojlklf pl
aną, atiduosiu už $65 cash. Taipgi 
parloro setas nebrangiai.

6621 S. Richoond St 
2nd floor

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

PARDUOSIU pigiai savo grojiklį 
pianą 
čius ir 
nuo 3 
Taipgi 
kandai.

už $100. Roleiiai, dųet ben- 
cabinet, $25 įmokėti, kitus 

iki 6 mėnesių išmokėjimui. 
5 kambariams gražus

S. CAMPBELL 
6512 S. Halsted St.

1 fl.

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Jtaisai

ra-

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

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

BISKĮ VARTOTI
I3A0 pulkui tnohair aeklyMoa aetM >88.60 
>4OO Frleae aeklyčloa selaa------- ------ >87.60
>6VO 4 Arnotų walnut miegruimio

•etai. __ ,_______________________ >88.60
>160 Gražus vairius valromo kamba-

bario setas ---------------------------------- >68.60
>76. 0x12 Wilton kaurai>22.60 
>26. 6 Arnotų pusryčiams sotas ____ >8.60

Available Fireproof Storage 
7728-32 Stony Island Avė 

Atdara kasdie iki 10 vai. vakare. 
NedfiUoj iki 8.

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

SCHWARTZ BROS. STORAGE 
640 E. 61st Street

Sewing Machines
Siuvamos Mašinos

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

SKOWRON,
8040 N. A vers Avė., 

Pensacola 1670

1000 SIUVAMŲ MAŠINŲ ATIDUO
DAMA JŪSŲ PASIŪLYTA KAINA 

Singer. Wnite ir visokių išdirbis- 
čių elektrinių ir kojomis sukamų 
siuvimui mašinų, praktiškai jūsų 
kaina. Šios yra išmainytos i zino- 
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
Durant sport touring, kaip nau

jas, 1925 ............................... $150
Dodge sedan perfect, 1927 ....... $425
Oldsmobile coupe, kaip naujas,

1927 .......................................... $450
Maxwell sedan, 1925 ................... $265
Flint sedan, kaip naujas 1926 $395 
Nash touring, 1926 ................... $350
Buick sedan, reikalauja taisymo,

1923 .......................................... $65
Ford tudor sedan, 1925 ........... $100
Penkios dešimts kitų pasirinkimui

McDERMOTT MOTOR SALES 
7136 S. Halsted Triangle 9380

BIRŽELIO BARGENAI
SO. karų paalrlnklmal, viri mraatuotl. 

Cadlllac'al, Bulck'al, Naab’ai, Hudaon'al. 
E»«ex'al, Cbevrolst'al Ir daurella kitų, la
bai pitlomiB kainomia. Matykit p. Lapai
ti. Mjrr. McDERMOTT MOTOR SALES, 
7180 M. Halated 8t., Trianalo 988Q

NEPAPRASTA PROGA. Priver
stas esu parduoti savo vėliausi mo
delį PEERLESS SEDAN. pats jį 
vartojau tik biskį, absoliučiai kaip 
naujas, nėra nei vieno įbrėžimo, ori
ginaliai tajerai, kaip nauji ir kiti 
visi įrengimai. Tai yra tikrai pui
kinusia karas Chicagoj, turit jį pa
matyti, kad įvertinus. Man reik pi
nigų, parduosiu 
navo $2700, dar 

Atsišaukit tik 
2231 N.

1

PARDAVIMUI saldainių, 
cream, cigarų krautuvė, pigiai, 
ras kumpas, 1846 Canal po rt Avė.

ice
Ge-

2 aukštų medinis namas, 
cementiniu pamatu, 4—6 
kambarių, flatai, ant kam
pinio loto, netoli lietuvių 
bažnyčios ir mokyklos. Tik
ras ’ bargenas, tiktai $1000 
įmokėti.

Man reik pi- 
už $350, karas kai- 
visai nesenai, 
nedėlioj, 
Kedzie Avė. 
apt.

$495
$295
$575
$375
$525
$885
$550

Dodge sodan, 1927, 5 nauji taj. 
Essex coach, 1927, 5 nauji taj. 
Buick 5 pas. 1925, sedan, bargen 
Oakland sedan, 1926 ...............
Reo sedan, 1926, tikras pirkinys 
Chevrolet sedan, 1927 ...............
Packard 4 pas. coupe nauj. gum. 
Visi karai pilnai įrengti, naujų karų 
gaarntija, išrodo kaip nauji. Atdara 
iki 10 vakaro. Halsted Auto Sales 
2560 S. Halsted St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI . lunch room. 4654 
S. Ashland Avė.

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

ARTI TEATRO. RardiioRiu hjiI- dainių, grosernę ir delicattessen 
krautuvę. Greitam pardavimui. Sa
vininkas išvažiuoja Lietuvon. Ne
brangiai. 5346 Wentworth Avė.
-----------------------------------------------r

PARDAVIMUI grosernė ir kendžių 
krautuvė su pagyvenimo kambariais. 
Nebrangiai greitam pardavimui. 4522 
S. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI 2 krėslų barbernė. 
Labai pigiai, 4500 So. Marshfield 
Avė. Yards 7160.

PARDAVIMUI štoras kendžių, ice 
cream, cigarų ir t. t. arba mainysiu 
ant automohilihus. ,. Priežastis — 
apleidžiu miestą. Kreipkitės A. B. 
8436 Gilbert Court.

PARDAVIMŪI rostaurantas. Ge
ras biznis. Kas norit pinigų pada
ryti atsišaukit. 1527 So. State St. 
Phone Victory 0192.

PARDAVIMUI grosernė, geras 
biznis. Pigi renda $25 į mėnesį. 
Pardavimo priežastsi, vienam per- 
sunku apsidirbti. 221 W. 62nd St.

PARDAVIMUI grosernė ir notions 
pigiai. Priežastis pardavimo cienai 
moterei sunku užlaikyti. 3236 South 
Lime St.

PIGIAI ĘEL LIGOS. Parduosiu 
seniai išdirbtas ir pelningas Malt ir 
Hop Storas, 5 pagyvenimui kamba
riai. Renda pigi. Pardavimo prie
žastis liga. 4637 So. Marshfield Avė.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė geroj vietoj, arba priimsiu lotą 
arba automobilių į mainus.

Bargenas.
JOHN PAKEL AND CO.

General Building Conctrators 
aYid Real Estate 

2547 W. 71st St.
Hemlock 0367

PARDAVIMUI grosernė geroj vie
toj, biznis išdirbtas. Gražus kamba
riai gyvenimui. Renda pigi. Lysas 
ilgas. Priežastį patirsit ant vietos. 
3417 So. Union Avė.

EXTRA PARDAVIMUI BIZNIS
Road house gas station ir 3 akrai 

gražaus miško išvien, prie Forest 
Preserve , ant labai didelio kelio 
Archer Avė., 2 blokai į vakarus nuo 

. akeriai gra- 
el piknikų dar- 
išvieno, bet aš

Willow Springs, arba 7 akeriai 
žaus miško, tinka dėl 
žo; tas viskas yra f 
parduosiu savo pusę, nes mes esame 
2 partneriai, tai galite pirkti biznj 
su 3 akrais arba 7 akrais miško, be 
biznio. J. GASIUNAS
Archer Avė., West of Willow Springs 

Sinclair Gas. Station

PELNINGA karčema ir “rond 
house” netoli nuo Chicagos, tirštai 
apgyvento j vietoj, atiduosiu už 
$650.00. Palikau vienas ir sunku 
prižiūrėti didelį biznį. Kas pirmas, 
to amžina laimė.

Box 1092 
1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI Delicattessen ir 
Grosernė. Gera vieta. Geras sta- 
kas ir fixtures. 6958 S. Carpenter St.

PARDAVIMUI štoras kendžių, ice 
creamo, cigarų ir “notions” — 6 
kambariai pragyvenimui, pigi renda. 
3222 So. Morgan St.

PARDAVIMUI grosernė, geras 
biznis, pigi renda, pardavimo prieža
stį patirsnt ant vietos. 4416 South 
Herinitage Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir ice 
cream 
mą. 
gera ’ 
Avė.,

i parloris, arba mainysiu į na- 
Atvažiavę pažiūrėti nesigailės, 

vieta, geras biznis.1 4629 Gross 
arti 47tos ir Ashland.

PARDAVIMUI dry goods krautu
vė, parduosime lietuvių šeimynai už 
$1000 pigiau. Priežastis — liga. 
5823 Fullerton ir Mansfield.

PARDAVIMUI saliunas, arba pri
imsiu partnerį, vokiečių ir švedų ap
gyventa vieta. Priežastis — turiu 
2 bizniu, vienam sunku apsidirbti. 
5202 So. Ashland Avė.

2 Aukštų mūrinis namas, 
6—6 kambarių, yra skiepas 
ir viškai, karštu vandeniu 
šildomas pirmas apt., 2 ka
rų garažas, 33 pėdų lotas, 
$2500 cash, kitus lengvais 
išmokėjimais.

Real Estate For Sale
Namai-žem į Pardavimut___

PARDAVIMUI arba mainymui 
mūrinis bizniavas 3 flatų namas ir 
3 karų garadžius Southsidėj, didelia
me biznio centre. Biznieriai nepra
leiskite progos.

PARDAVIMUI medinis katadžius 
ant dviejų lotų. 5 ruimų, didelis ga
radžius, vienuolyno apielinkėj. Geras 
bargenas $6700. Apžiurėkit šitą 
vietą. Rojus.

MAINUI 4 FLATAI ir 2 karų ga
radžius, naujas, 2 po 5, 2 po 4 rui
mus, ant plataus loto, vėliausios ma
dos, vienuolyno apielinkėj. Nedaro 
skirtumo kur jūsų namas randasi.

Graži Marųuette Parko apielinkė 
gyventi ir vakari jos praleisti per iš
tisą vasarą. Du flatai ant 70tos ir 
Artesian Avė., po 5 kambarius^ 
karštu vandeniu apšildomi, 2 karų 
garadžius arti kampo už $14,000.

Kreipkitės

A. Z. MICH
6921 So. Western Avė.

Real Estate For Sale
______ Namai-žemž Pardavimui_____

PARDUOSIU pigiai savo moder
nišką priemiesčio bunga)ow, 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.

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

ARLINGTON HEIGHTS 
REALTY CO.

Artlington Heights, I1L 
Tel. 316

Exchange—Mainai
KĄ TURITE MAINYMUI?

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

A. GRIGAS
8114 So. Halsted Street

Tel. Victory 4898

Turime ir kitų daug bar- 
genų pasirinkimui.

RUBIN BROS.

»-
Namų Statytojai

4155 Archer Aveune
Tel. Lafayette 8705

NEGIRDĖTI MAINAI
IŠSIMAINO puikus kapinis biz

niavas namas, 2 Storai ,ir 6 flatai, 
extra lotas ir 2-jų karų garažas, 
parduosiu pigiai arba mainysiu ant 
privatiško namo, summer resort, 
bizniavų lotų, arba kas turit namus 
kitam mieste priimsiu kaipo pirmą 
įmokėjimą.

IŠSIMAINO puiki farma 40 ake- 
riu, Wis. -valstijoj, parduosi u pigiai 
arba mainysiu ant nėflidelio namo ar 
bučernės.

IŠSIMAINO biaoavas namas su 
bizniu, mainysiu aht 2-jų flatų na
mo nepaisant apielinkės.

Su virš minėtais reikalais kreip
kitės pas

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archr Avė.

Phone Lafayette 5107
\ - ------

MAINYSIU savo 8 kambarių na
mą, šiltu vandeniu šildomas ir 3 lo
tus, vienas kampinis, South side ant 
mažai vartoto

Atsišaukite
automobiliaus.
. inui ■

M r. NATRIMAS
5260 So. Halsted St.

NEPRALEISKIT ŠIOS PROGOS
Mes priėmėm į mainus ir parduo

sime labai pigiai, 2-4 kambarių mū
rinį namą, 2 metų senumo, 2 karų 
garažas.

2 aukštų medinis namas, cementi
niu pamatu ir mažas skiepas, 
kambarių flatai.

2 po 30 pėdų lotai, netoli 
ir Western Avė. $1000 cash.

B. R. PIETKIEWICZ & 
Namų budavotojai

2608 W. 47 St.

4-5

47 St.

CO.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

MODERNIŠKA 210 AKRŲ PIE
NININKYSTES 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 Ridgs Avė., Wiknette 

Pbone 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

1O 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.

GERA PROGA; savininkas par
duoda 5 akrų dailią farmą daržo
vėm. Geras namas ir kiti budinkai. 
žemė apsėta komais, daržovėmis ir 
500 kerų vynuogių. Kaina $8500. C. 
Urban, 135 St. & 44 Avė. R. 1, Bqx 
98, Blue Island, III.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI arba rendon 2 fla
tų medinis namas, su aukštu skiepu, 
ant postų, 7-7 kambarių, yra gasas, 
vana, elektra, randasi 629 W. 46 PI., 
netoli Union Avė., elė cementuota ir 
apmokėta, kaina, $4000.

Atsišaukite prie savininko, 
446 W. 46 PI.

BIZNIAVAS MŪRINIS namas 
ant plačios gatvės, didelis štoras, 6 
ruimu flatas viršun Storo ir 2 karų 
gąradžius muro. Parduodu nebran
giai arba mainysiu į privatišką na
mą, lotus ir j kitokią nuosavybę.

Kreipkitės prie savininko.
J. MILKEVICH,

7243 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI, tik $200 cash, ki
tus po $40 į 
aukšto namą, 
žas, netoli 26 
Galite tuojau 
kaina $3200.

$500 cash, kitus kaip rendą, nu
pirksite naują mūrinį modernišką 
bungalovv, ką tik užbaigtas, į Lyons. 
Didelis lotas, netoli noujo valstijos 
kelio ir Forest Preserves, 3 blokai 
nuo Berwyn-Lyons gatvekarių ir bu- 
sų, kuinu Lile $6ISOO.

$500 cash, kitus lengvais išmokėji
mais, nupliksite 4 kambarių stucco 
rezidenciją į Bervvyn,' taipgi 1 karo 
garažas, lotas 37x125, aplinkui yra 
gražus medžiai ir krūmai, kaina tik 
$4500.

$400 cash, kitus išmokėjimais, gra
žus 5 kambarių namas į Berkley, tik 
biskį į vakarus nuo Melrose Park, 
lotas 63x289, kaina $52Q0r

$300 cash, kitus mažais mėnesi
niais išmokėjimais, nupirksite bunga- 
low į Stickney, lotas 60x137, kaina 
$5500.

Dviejų aukštų namas, krautuvė ir 
flatai ir 1 aukšto marinis namas iš- 
renduotas paštai, prie West 51 St. į 
vakarus nuo Kedzie, kaina, $15,000, 
išmokėjimais pagal sutartį.

FRANK J. PETRU,
1443 W. 18 St., 
Tel. Canal 0806

mėnesį, nupirksite 1 
krautuvė, didelis gara- 
St. ir Wentworth Avė. 
įsteigti bile kokį biznį,

MATYKITE šį bargeną tai yra 
proga kur netankiai pasitaiko. Nau
jas bizniavas namas, Storas, 6 kam
barių flatas, užpakalyj, 6 kambarių 
flatas ant antro aukšto, karštu van
deniu apšildomas pirmas floras. Yra 
bučernė ir grosernė, biznis daroma 
apie $1000.00 į savaitę, gera prie
žastis pardavimui, priimsime 2 fla- 

Ran-

Išsirinkite Vienąi
Parduosiu 5 flatų naują kampinį 

namą arba priimsiu | mainus mažes
nį namą, lotus, arba biznį/' šis na
mas yra vienas iš geriausiai įrengtų 
Marųuette Parko apielinkėj.

Antras tai yra bizniavas namas 
ant 71st St. 2 vidutinio didžio štorai, 
6 kamb. flatas, 2 mašinų garadžius, 
štimu apšildomas, viskas įrengta su
lig vėliausios mados. Parduosiu ar
ba mainysiu. Nepraleiskite šio bar- 
geno.

Dar vienas, tai yra dabar stato
mas namas ant 71st St. prie Talman 
Avė., tai bus 5 flatai, 2 nedideli što- 
riukai arba galima palikti į vieną ir 
2 mašinų garadžius, tai bus vienas 
iš praktiškiausių namų ant 71st St., 
jei tamsta manote užsidėti bile kokį 
biznį, ypatingai dry goods, hardware 
arba kriaučystę, tai geresnės vietos 
negalite rasti. Del pilnesnio pasi
kalbėjimo atvažiuokite į musų ofisą, 
2547 W. 71st St.

Dar vienas tai yra naujas 2 flatų 
muro namas, 5-5 kamb., 3 bedrui- 
miai, pirmas flatas karštu vandeniu 
npSildomtiH, prraiioj vietoj, beizman- 
te padarytas dėl 4 kamb, flata-s. 
Mainysime j neperdidelj namą, kur 
galima laikyti karvė ir vištų, turi 
būti nepertoli nuo karų ir mokyklos.

Mes turime keletą gerų bizniavų 
ir rezidencijiniŲ lotų, gražiose ir 
smarkiai augančiose vietose. Mes 
perkam, parduodam ir mainom viso
kius namus, lotus, farmas ir biznius, 
todėl jei tamsta turite ko nors par
duoti, išmainyti arba norite pirkti, 
visada pašaukite Hemlock 0867 Klau
skite Pakalnio, jei turite lotą ir ma
note statyti namą, matykite mumis, 
mes duosime 'teisingą išrokavimą. 
Mes dėl savo kostumerių padarom 
planus, pa rupi na m pirmus ir antrus 
mortgičius. Todėl dėl visų viršmi- 
nėtų reikalų meldžiame pašaukti 
Hemlock 0367 arba atvažiuokite į 
ofisą 2547 W. 71st St.

John Pakel and Co.
General Building 
Contractors and 

Real Estate

BUNGAL0W BARGENAI — Mo
derniški nauji muro bungalow, karš
tu vandeniu šildomi, tile vana ir 
stikliniai porČiai, tiktai $2,000 įmo
kėti, kitus kaip rendą po $70 į mė
nesį. Mes taipgi galim pastatyti 
ant jūsų Ibto kokį tik norit bunga- 
low. O. Variderwars, Bev. 6540.

$250 CASH
PO ?35 Į MENESĮ IR 

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

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

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

$250.00.
2. Gali fmokėti Lietuviškais Bonais 

pilną vertę.
3. Gali irnolcSti lotu.
4. Balansą iimokesi mokėdamas 

po $65.00 f mėnesj ir nieko dau- 
giaus.

Pasimatyk greitai

ED. W. BAKS
BAKŠEVIČIUS

4392 Archer Avė.
Tel. Virginia 0055

žastis pardavimui, priimsime 
tų arba bungalow į mainus, 
dusi netoli Marųuette Parke.

JOHN PAKEL &
GENERAL BUILDING 
CONTRACTOR AND 

REAL ESTATE 
2547 W. 71st St. 

Hemlock 1867

co

PARDAVIMUI 2 flatų namas po 
kambarius. Elektra, gazas.

vininkas, 3656 Emerald Avė.
4 Sa-

PARDAVIMUI 6 ruimų muro 
bungalow, karštu vandeniu šildoma, 
2 karų gaudžius.' Geras beizman- 
tas, reikia $5000 cash. Kaina tik
tai $10,000. Savininkas, 6343 So. 
Mozart St.

DIDELIS BARGENAS. Pardavi
mui ' kampinis bizniavas namas 
Brighton Parke, Archer Avė., • di
džiausiam biznio centre, 2 Storai, 2 
flatai 5-6 kambarių, 1 karui, gara
žas. Matykit savininką po 6 vai. 
vakare, nedėlioj visą dieną, savinin
kas ant vietos, 2 lubos iš užpakalio. 
4156 Archer Avė.

PARDUODA savininkas 4 flatų 
mūrinį namą arba mainysiu ant ma
žo namiuko priemiesty. Turiu, par
duoti didelius rubber plants. Tinka 
bizniaviems langams pagražinti. Tel. 
Prospect 0611.

PARDAVIMUI namas labai pigiai. 
Jeigu norit galima paimti aht išmo
kėjimo. Geras siulimas nebus atsa
kytas, 2 lubos, 832 W. 37th St.

PARDAVIMUI su namu Rooming 
House 8 kambarių. Greitam pirkė
jui pigiai. 2421 S. Lawndalo Avė.

DIDELIS BARGENAS. Pardavi
mui kampinis bizniavas namas, 
Brighton Parke, prie Archer Avė., 
didžiausiam biznio centre, 2 Storai, 
2 flatai 5-6 kambarių, 1 karui gara
žas. Matykit savininką po 6 vai. 
vakare, nedėlioj visą dieną, savinin
kas ant vietos, 2 lubos iŠ užpakalio. 
4156 Archer Avė.

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

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

PARDAVIMUI nauji namai. Jei 
jums reikia tikrai gero namo, atsi- 
lankykit ir paniatykit šiuos namus. 
Netoli nuo airport, 63 St. ir Cicero 
Avė.

Savininkas ant vietos visą die
ną,

6212-6218 S. Keating Avė.

Pabudavosim 2 flatų 
arba bungalow ant 

jūsų loto
Mes pastatysime jums Chicagoj 

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

Ofisai Chicagoj ir priemiesčiuose, 
atdari vakarais ir nedėliomis.

TRIANGLE 3299

BARGENAS
2 flatai po 5 kambarius, karštu 

vandeniu šildomas, 2 karų garažas, 
lotas 30 pėdų pločio, parduosiu už 
$3,000 pigiau negu vertas, arba pri
imsiu į mainus bile ką, kaipo dalį 
jmokėjimo.

WALTED J. PAUL
6601 S. Western Republic 4170
3286 W. 55th St. Hemlock 2889

PARDAVIMUI 9 kambarių fumi- 
šipota cottage, 2 karų garažas. Bar- 
8enas. Tik biskį įmokėti, 3807 So. 

lalsted St.

KLAUSYKIT!
Kam jus bereikalo mokat 

rendą?
Jqs tik už mažą jmokėjimą, 

o kitus taip kaip rendą, galite 
įsigyti nuosavą namą — pui
kiausi bungalow Chicagoj, su 
puikiausiais moderniškais pa
togumais.

Arba rašykit.
CARLSON CONSTRUCTION 

COMPANY
10826 S. Talman Avė.

Beverly 9407

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

Adresas ......................................
Telefonas ....... ............................

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

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

JŲSn'W »
Mes pabudavosim namą ant jūsų 

loto be jmokėjimo pinigų, bungalovv 
arba 2-8 flatų namą. Visi musų 
namai yra insulated ir sienos pleis- 
teriotos, ant metalinių lath, vėliau
sia plumbingas ir apšildymas. Ma
tykit musų planus ir kainas prieš 
pirkimą. Pašaukit telefonu arba 
atlankykit musų ofisą. 
STOLTZNER, CONSTRUCTION CO.

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

Central 5901-2-3

BIZNIAVAS mūrinis namas ant 
plačios gatvės, didelis štoras, 6 rui
mų flatas viršui Storo ir 2 karų ga- 
džius muro. Parduosiu nebrangiai 
arba mainysiu į privatišką 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.

3 MIEGRUIMIAI
Modemiškas 6 kambarių bungalovv, 

$500 jmokėti ir po $50 j mėnesį, 
įskaitant nuošimčius. Priimsim j 
mainus Išmokėtą lota.

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

7168 and 7039 W. Grand Avė.

CERTIFIED NAMAI
Statomi per Carpentcr

Puikios rezidencijos, 2 flatų, 6 
kambariai apačioj, 5 viršui, $11,000 
$750 jmokėti, po $80 j mėnesį. Yra 
visi reikalingi įrengimai. I^ai vienas 
flatas užmoka jūsų rendą. Kamba
riai dideli ir šviesus, puikiai deko
ruoti, aržuolinės grindys, porčiai, 
puikiausi virtuvė, Crane plumbingas 
įmūryta vana, cementinis skiepas, 
skalbykla, 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 Bldg., 
Madison and Crawford.

Room 812.
Phone Van Buren 1600 

Arba šaukit 
Dov/ners Grove 491


