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Vokiečių vadų pro
testas prieš “Donba- 

so” nuosprendį
Telegramoj sovietų valdžiai sa

ko. kad duoti byloj parody
mai nepateisina mirties nuo
sprendžio kaltinamiems

BERLYNAS, liepos 10.
Paskiausiomis žiniomis iš Mas
kvos, sovietų valdžia tikisi, 
kad išteisinimas trijų vokiečių 
inžinierių, kurie “Don baso’* 
procese buvo apkaltinti kartu 
su penkiasdešimt dviem ru
sais, padarysiąs tokį gerų įspū
dį Vokietijai, kad pairę biznio 
santykiai tuojau busią atnau
jinti ir gaivi prekyba tarp 
abiejų valstybių iš naujo pra
sidėsianti.

Apie tai įkalba ir sovietų 
spauda, kuri sako, kad suėmi
mas vokiečių inžinierių ir eks
pertų buvęs taip nugnzdinęs 
vokiečių firmas, dariusias di
delį biznį su Rusija, kad tū
los jų beveik visai paliovu
sios, ar bent sumažinusios biz
nį iki minimumo. Sovietų Są
junga, — sako bolševikų spau
da, — turi vilties, kad žala, 
kurių padarė dabartine byla, 
bus greitai užmiršta, kadangi 
kaltinami vokiečių inžinieriai 
tapo paleisti be bausmės.

Iš 52 rusų kasyklų inžinie
rių ir vedėjų, kurie buvo ap
kaltinti dėl sabotažo ir kontr
revoliucinio sąmokslo, 7 buvo 
visai išteisinti, 34 nuteisti iki 
10 metų kalėjimo^ 6 — iki gy
vos galvos, o 5 — mirt’es bau
smei.

Sovietų teismo nuosprendis 
užsieny padarė labai sunkų 
įspūdį. Tai parodo spauda, da
gi ta, kuri šiaip yra draugin
ga sovietų valdžiai. Ta parodo 
taip pat telegrama, kuria žy
mių Vokietijos politikų, rašy
tojų ir žurnalistų grupė tuo
jau pasiuntė sovietų valdžiai. 
Telegramą pasirašė toki pa
sauliui žinomi ir įtakingi Vo
kiečių žmonės, kaip reichsta
go prezidentas Loebe, garsu
sis žurnalistas Tbeodoras 
\VoIff, Georgas Bernard etc. 
Savo telegramoj jie sako:

“Mes negalime tylėti, kada 
atimama svarbiausias ir šven
čiausias daiktas, kurį žmonija 
turi, būtent, žmogaus gyvybė. 
Musų nuoširdžiausias įsitikini
mas yra, kad įrodymai, kurie 
buvo paduoti procese, mirties 
bausmės visai n įgali patei
sinti.

Kai dėl seno, 68 metų am
žiaus, inžinieriaus Rabinovičo, 
buvusio Durnos atstovo, kuris 
buvo nuteistas šešeriems me
tams kalėjimo, telegramoje sa
koma, kad toks ilgas kalėjimo 
terminas tokiam senam ir be 
to sergančiam žmogui, kuris 
visų savo gyvenimų buvo-drau- 
gingiausiuose santykiuose su 
darbininkų masėmis, reiškia 
tiek pat, kaip kad mirties nuo
sprendis.

Telegrama baigiama graude
nimu, kad sovietų valdžia nu
teistuosius amnestuotų.

Rūkykit; nuo rūkymo 
vėžio negausit

LONDONAS, liepos 10. — 
Britų kovos su vėžio liga eks
pertai paskelbtame savo pra
nešime sako, kad cigaretų rū
kymas negimdąs plaučių vė- 
v • _ 
Z10.

Ekspertai darė ilgus ekspe
rimentus tabako durnais ant 
gyvulių, bet visos pastangos 
tuo budu pagimdyti vėžį ne
davė vaisių.

Tarptautine skelbimo 
konvencija ir paroda
DETROIT, Mieli., liepos 10. 

— čia prasidėjo dvidešimt 
ketvirta metinė skelbimo kon
vencija ir kartu pirma tarp
tautinė skelbimų paroda. Da
lyvauja penki tūkstančiai de
legatų, atvykusių iš keturioli
kos Amerikos ir Europos val
stybių.

Skelbimo paroda užima ke
lis trolnsio aukštus su 350 

paviljonėlių, kuriuose rodoma 
įvairiausi produktai ir skelbi
mo metodai.

Amerikiečių misija 
uždaro savo kole

giją Kinuose
ŠANCHAJUS, Kinai, liepos 

10. —. Amerikiečių presbite
rionų misija uždaro savo Hang- 
ebotv Christian kolegiją, įsteig
tų prieš 80 metų.

Tautinė Kinų valdžia yra 
mat išleidus reguliacijas, kad 
misijų mokyklose lankymas 
tikybinių apeigų, pamaldų, bi
blijos skaitymų ir tikybos pa
mokų studentams neturi būt 
verstinas, khip kad iki šiol bū
davo, tad presbiterionų misija 
nutarė gvriau savo kolegijų už
daryti, ne kad klausyti šito
kio valdžios patvarkymo.

Daug kitų misijų mokyklų 
Kinuose sutiko patvarkymo 
klausyti.

Kompanijos reika
lauja grąžinti joms 
$101,589,180 taksų
WASHINGTONAS, liepos 10. 

— United States Steel korpo
racija ir devyniasdešimt dvi 
kitos, jos valdomos, kompani
jos įteikė United States Court 
of Claims bendrą peticijų, kad 
iždas grąžintų joms $101,589,- 
180 pajamų taksų ir pelnų 
taksų, kuriuos jos esu permo
kėjusios einant valstybės mo
kesnių komisionieriaus perdėtu 
jų turto apskaičiavimu.

Graikijos parlamen
tas paleistas

ATĖNAI, Graikija, liepos 
10. — Premjero Venizelos rei
kalavimu, Graikijos parlamen
tas tapo paleistas ir netrukus 
bus paskelbti nauji rinkimai.

Venizelos, be to, reikalauja, 
kad butų pakeista rinkimų si
stema, bet prezidentas Kon- 
duriotis tam priešingas, ir dėl 
to tarp abiejų vadų gali įvyk
ti konfliktas.

9,300 mylių atjojo rai
tas iš Argentinos

INDIANAlPOLIS, Ind., lic- 
pos 10. — .Jojus raitas iš Bue
nos Aires, Argentinoje, į New 
Yorką, Felix Tschiffley, ar- 
gentinietis, šiandie atjojo į 
Indianapolj, viso 9,300 mylių. 
Iš Buenos Aires jis arkliu iš
jojo 1925 metų balandžio 23 
dienų.

122 Nikaraguos sukilė
lių pasidavė jankiams
• ——— I I —

MANAGUA, Nikaragua, lie
pos 10. — Octopale, Nueva 
Segovia provincijoj, 122 gene
rolo Sandino sukilėlių pasida
vė be ginklų Jungtinių Val
stybių jūreiviams. Visiems 
jiems buvo prižadėta amnes
tija.

Gyvi išlikę dirižab
lio Italia žmonės se

rga ledynuose .
Tiki, kad juos išgelbės Vusų 

laivas Krasin, kuris, kpižy- 
damas ledus, esąs jau per 
25 mylias n m jų

STOKHOLMAS, Švedija, lie
pos 10. — Kapitonas Torn- 
berg, švedų gelbėtojų ekspedi
cijos vadas, prųneša iš Špic
bergeno, kad penki ’susikulu- 
sio dirižablio Italia įgulos žmo
nės, kurie išliko gyvi, tebėra 
ant ledo lyties netoli nuo Foyn 
salos. Jie esą labai suvargę, 
sergu ir fiziškai ir psichiškai. 
Maisto jie turį tiek, kad pa
kaktų trims mėnesiams.

Esą vilties, kad jie paga
liau bus išgelbėti rusų ledų 
laužomojo laivo Krasino, kurs 
palengva artinasi ir dabar esųs 
jau per 25 jūrių mylias nuo 
nukentėjusiųjų stovyklos.

Kap. Tornberg sako, kad Dr. 
Finu Malmgren ir du jo kom- 
panjonai, kurie beveik tuojau 
po katastrofos atsiskyrė nuo 
tos grupės ir bandė pėsti le
dais pasiekti sausumą, esą ar
ba tebeplūduriuoju kur ant le
do lyties, arba jau žuvę. Jo
kių ginklų jie neturėję ir jų 
apautuvas nebuvęs tinkamas 
vaikščioti ledais ir ledų kau- 
karomis.

Indų valdovas įsakė 
duoti visoms naš

lėms pensijas
HYDERABADAS, Indija, 

liepos 10. — Hyderabado vieš
pats (nizam) įsakė, kad atei
nančių melų biudžete butų pa
daryta provizija pensijonuoti 
visas našles, neatsižvelgiant į 
jų tikybų ar kastų.

Apskaičiuoja, kad toks naš
ių pensijonavimas pareis dau
giau kaip $6,250,000 metais.

Šiaurės šviesos su
trukdė susisieki

mą telegrafu
()TTAWA, Kanada, liepos 

10. — Šiaurės šviesos — Au
rora Borealis — paraližavo su
sisiekimų telegrafu tarp rytų 
ir vakarų. Praeitos savaitės 
gale Winnipegas buvo ilgais 
laikotarpiais atkirstas nuo su
sisiekimo su Ottawa, o vakar 
po pietų nė Caaadian Pacific 
geležinkelis, nė Canadian Na
tional negalėjo jokios telegra
mos pasiųsti;

Šaukia ministerj iš Ber- 
lino Serbų kabinetui 

sudaryti
BJELGRADA1S, Jugoslavija, 

liepos 10. — Karalius Alek
sandras įsakė Živojinui Balug- 
čičui, Jugoslavų ministeriui 
Vokietijai, grįžti į Belgradą 
naujam ministerių kabinetui 
sudaryti.

Ispanų diktatoriaus su
žieduotinę nuėjo i 

vienuoliną
• '

LONDONAS, liepos 10. — 
Gautas iš Hendaye, Francijos 
Ispanijos sienoj, pranešimas 
sako, kad senorita Nina Cas- 
tellanos, kuri buvo susižieda
vus su Ispanijos diktatorium 
Primo de Rivera, įstojo į Mi- 
racrizo vienuolynų San Sebas
tiane.

[Atlantic and Pacific Photo]

Gen. Aivaro Obregon, naujai išrinktasis Meksikos prezi
dentas. Prezidento pareigas jis pradės eiti nuo šių metų gruo
džio 1 dienos.

Trockis pasmerkia 
Zinovjevo Kamene- 

vo atsivertimą
BERLYNAS, liepos 10. — 

Matyt, dar toli gražu, nuo to, 
kad Trockis susitaikytų su 
Stalinu. Berlyniškis trockinin- 
kų laikraštis griežtai nugina 
visus gandus, Lak Trockis ren- 
giųsis pasekti Zinovjevo ir 
Kamenevo pavyzdžiu prisi
pažinti klydęs ir maldauti nuo- 
lėmių atleidimo. j

Laikraštis praneša, kad 
Trockio draugai Maskvoje pa
skleidę laiškų, kurį buvęs ka
ro komisaras iš trėmimo at
siuntęs savo šalininkams. Ta
me laiške Trockis aštriausiais 
žodžiais pasmerkia Zinovjevų 

ir Kamenevų dėl jų atgailos 
laiško, dėl jų išdavystės, ir sa
ko, kad jis atsiimąs visus ge
rus žodžius, kurių jis esųs apie 
juos rašęs. Trockis graudena 
savo draugus nesiskubinti ka
pituliuoti Stalino mašinai, bet 
tvirtai laikytis savo jprinci- 
pų.

Neramumai Filipinuo
se; du asmens užmušti

MANILA, Filipinai, liepos 
10. — Ncgroes provincijoje įvy
ko vienos čiagimių religines 
sektos narių maištas. Nera
mumus malšinant, du asmens 
buvo užmušti, keli kiti sužei
sti.

Chicagai ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Nenusistojęs oras; gali būt 
lietaus ir perkūnijų; netaip 
šilta; vidutinis ir stipresnis 
mainųsis vejas. 

♦
Vakar temperatūros buvo 

tarp 67° ir 88° F.
Šiandie saulė teka 5:24, lei

džiasi 8:27. Mėnuo teka 1:23
1 I
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Geriau eisią kalėti, 
nekad pabaudą 

mokėsią
NEW YORKAS, liepos 10.

— Astuoni Anti-Imperialistų 
lygos nariai, jų tarpe komuni
stų laikraščio Daily Worker 
redaktorius Robert Minor, ku
ris yra taipjau komunistų kan
didatas į Jungtinių Valstybių 
senatorius, Tombs teisme pa
reiškė, kad jie geriaus eisią į 
kalėjimą, nekad mokėsią pa
baudų už tai, kad buvo suren
gę demonstraciją Wall Slreete 
ties J. P. Morgano & Co. ofi
sais.

Kai teisėjas Gottlieb pasa
kė teismo nuosprendį, Minor 
sušuko:

“Jus čia pildote Morgano, 
savo pono, įsakymus imti pi
nigus politinei Al Smitho kam
panijai.’’ Teisėjas trenkė ku- 
jaliu į stalų, o antsolis užėmė 
Minorui burnų.

Anti-iimperialistų d emon- 
stracija protestui prieš Ame
rikos intervenciją Nikaraguoį 
buvo suruošta ties Morgano 
ofisais liepos 3 dienų. Demon
strantai tuomet buvo policijos 
išvaikyti ir kai kurie jų vadai 
areštuoti.

Devyni asmens mirė 
nuo kaitros Milwaukee

MILWAUKEE, Wis„ liepos 
10. — Nuo kaitros, per pa
staras tris dienas Mihvaukec 
mirė devyni asmens. Keliolika 
asmenų buvo susirgę.

Francijos parlamentas 
išsiskirstė vakacijoms
PABYŽIUS, liepos 10. — 

Francijos parlamentas vakar 
paliovė savo sesijas ir išsiskir
stė atostogoms iki ateinančio 
spalių mėnesio.

Prezidentas Coolidge pakei
tė mirties bausmę nusikaltė
liui Malcolmui ILovvardui, neg
rui, amžinu kalėjimu. IIoward 
buvo pasmerktas už žmogžu- 
dybę ir turėjo būt nužudytas 
liepos 19 dienų Wushiugtcne.

Dvylita, asmenų mi- LjeĮtJVOS 210108 
re, dar 600 serga nuo

užkrėsto pieno
LEE, Mass., liepos 10. — 

Pastaromis dienomis šiame 
mieste ėmė siausti nepaprasta 
liga — gerklės uždegimas. Tuo 
gerklės uždegimu mirė jau 
dvylika asmenų, o daugiau 
kaip 600 pavojingai serga.

(lydytojai sako, kad liga pa
reinanti nuo užkrėsto pieno. 
Bakteriologai ir veterinarai 
daro stropius pristatomo mie
stui pieno tyrimus tikslu su
sekti užkrėjimo versmę.

Tuo tarpu miestas padėtas 
karantinoj. Sveikatos vyriau
sybė užgynė visokius viešus 
s/usirinkimus. Restoranams įsa
kyta užsidaryti nuo 8 valan
dos vakaro, o laidotuvės ta 
liga mirusių,' kad butų atlie
kamos visai privačiai. Sveik
stantiems užginta rodytis gat
vėse, kol visai pasveiks, nes 
liga labai užkrečiama.

Du mirė Illinois
LA SALLE, III., liepos 10. 

— Nuo užkrėsto pieno mirė 
du vietos farmerio Nicholas 
Conway sūnus, Robertas, 16, 
ir Bonifacas, 20 metų amžiaus. 
Kiti keturi šeimos nariai, su
sirgę, tapo atgabenti j ligoni
nę. Daktarai neturi vilties, 
kad jie pasveiktų.

Lietuvos baronas 
Ropas mirė Cali- 

fornijos ligo
ninėj *

GLENDALE, Gal., liepos 10. 
— Po ilgos ligos vakar įnirę 
čia ligoninėj Lietuvos bajo
ras, baronas Vilimas Ed var
das de Ropas (Ropp), gimęs 
Lietuvoje 1865 metais ir di
desnę savo amžiaus dalį ten 
gyvenęs. Į Jungtines Valsty
bes jis atvyko 1915 metais ta
riamai Amerikos švietimo si
stemos studijuoti, bet čia ir 
pasiliko.

Nekokia pradžia kelio
nei per Atlantą

MOUNT PLEASANT, Pa., 
liepos 10. — Nelaimė perse
kioja M. R. Daugherty, beko- 
jį ir vienrankį aviatorių, skren
dantį iš New Martinsvillės, W. 
Va., į New Yorką, iš kur jis 
žada skristį per Atlanto van
denynų. Praeitą šeštadienį jis 
buvo priverstas nusileisti Ham- 
mondvillėj, vos tik išskridus 
iš New "Martinsville, o šian
die, bandant pakilti į orų Hec- 
lia aviacijos lauke, jo aero
planas užsigavo į tvorą ir nu
lūžo sparną. Lakūnas išliko 
sveikas.

Giolitti, fašizmo prie
šas, sunkiai serga

CAVOUH, Italija, liepos 10.
— Giovanni Giolitti, buvęs Ita
lijos premjeras ir stangus fa
šizmo priešas, sunkiai serga. 
Viena koja jo visai paraližuo- 
ta.

AEROĘLĄNO SUSIKULIMAS
EL PASO, Tex., liepos 10.

— Bandant nusileisti žemėn 
ties Marfa, Tex., susikūlė ne
didelis aeroplanas, kuriuo skri
do dvi moterys, Mrs. Phoebe 
Omlie, kaip pilotas, ir Mrs. 
Eddie IStinson, pasažierius. 

Laimingai, abidvi lakūnės iš
liko sveikos.

Lietuvių ir Žydų Kultū
rinio Bendravimo 

Draugija
KAUNAS. — Birželio 12 d. 

Vinco Kudirkos skaitykloje 
įvyko steigiamasis lietuvių žy
dų kultūrinio bendravimo drau
gijos susirinkimas. Susirinki
me buvo pabriežta, kad greta 
gyveną žydai ir lietuviai ma
žai kits kito kultūrų pažįsta. 
Susirinkime buvo pareikšta 
minęių apie tai, kad abiejų 
tautų šviesuomenė turinti tuo 
susirūpinti. Draugijos įstatai 

numato kultūrinio žydų ir lie
tuvių (bendravimo formas ir 
budus.

Draugijos valdybon išrinkti 
prof. M. Biržiška, pr. ad. Ro
binzonas, Garfunkelis, p. Pu
rickis ir V. Krėvė Mickevi
čius.

Netarta artimiausioje < atei
ty pagaminti draugijos darbo 
planų.

Prie progos pravartu prisi
minti, kad dar prieš karų žy
dų lietuvių kultūrinio bendra- 
vimd idėja buvo mėginta kū
nyti. Panevėžy buvo pasirodęs 
žydų kalba laikraštis “Lito“, 
kuriame buv^ dedami įvairus 
lietuvių rašytojų veikalų ver
timai. Laikraštį leido ir reda
gavo žinomas žydų žurnalistas 
Urias Kacenelenbogen [jis da
bar yra Chicagoj.]

Sprogusi granata du 
vaiku užmušė, du 

sužeidė
DARBĖNAI/ Kretingos ap- 

skr. — šeštadienį, birželio 23 
! d. pusę 2 vai. Darbėnuose pil. 
i Antano Rokaičio vaikai žaidė I 
I daržinėj ir rado kažkokį ilga 
kietą daiktų, kurį ėmė links- 

i mai daužyti. Tai, matyt, buvo 
granata, nes tuoj įvyko spro
gimas, kurio maža duktė ir 

i sūnūs užmušti, o du sūnus 
• sunkiai sužeisti.

Norėjo padegti Žemalės 
bendrovę

ŽEMALE. — Birželio 5 d. 
naktį miestelio centre, nežino
mai piktadaris, žibalu aplais
tys, padegė Žemalės vartotojų 
bendroves namų, tik laimė kol 
dar ugniai neužsiplėtus pabu
do iš miego gretima gyvento
ja Bičkienc. Moteriškė sukėlė 
triukšmą ir sukilę kiti gyven
tojai spėjo užlieti.

Tuo metu buvo stiprus žie- 
I mos vakarų vėjas. Jei ugnį ne
būtų spėję užgesinti, butų likę 
be pastogės du trečdaliu mie
stelio gyventojų.

Sąryšy su padegimu išstaty
ti miestely panaktiniai.

Po to buvo padaryta ben
drovėje r vizija, ir rasta tru
kumų.

Patikrinta vokiečių lie
tuvių sieną Klaipėdos 

krašte
* \-----------

KAUNAS. — Kaunan sugrį
žo iš Nidos Lietuvos vyriau
sybės paskirtos komisijos na
riai, kurie Klaipėdos krašte 
kartu su Vokietijos vyriausy
bės paskirta komisija patikri
no lietuvių vokiečių valstybės 
sienų. Buvo pravesta tiesi li
nija per Kuršių įlankų ir ko
pas.

Komisija dirbo vietoje dvi 
dienas.

1
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ĮkorespondencijosĮ
Springfield, III.

Lietuviu praeitis k dabartis

Kiek man teko patirti čia 
lietuviai pradėjo atsirasti 1891- 
92 metais. Pirmutiniais čion 
apsigyvenusiais lietuviais buvo 
šie: Vincas Batvinis (miręs), 
Tomas Dumkus (miręs), J. 
šiupienis, Adomas Sugentas, 
Jurgis Česnius ir Bartkus. Man 
atvykus į Springfield 1903 me
tais, lietuvių čia dar suvis ma
žių buvo. Bet jau jie turėjo 
susitvėrę (1900 m.) šv. Jurgio 
pašaipi nę draugystę katalikys
tės pagrindais iš apie 20 narių. 
Taipgi 1903 metais lietuviai 
katalikai ir parapiją pradėjo 
organizuoti. Nors šis užmany
mas jiems sunkiai ėjosi, te- 
čiaus po kelių metų darbavi
mosi visgi jie savo tikslų at
siekė ir 1908 metais pasistatė 
bažnyčią, kurių airių vyskupui 
aprašė. Bažnyčios turtas yra 
vertas apie $50,000. Parapijos 
organizuotojai buvo Juozas 
Dzienius, Klemensas Stučionis, 
Jurgis Višniauskas, Jonas Bal- 
trušis, Petras Burčikas ir kiti. 
Pirmu klebonu buvo kunigas 
Bukaveckas, kursai pasižymėjo 
tuo, kad kaip parapijos komi
tetas pasiusųdavo knygų per
žiūrėtojus, tai kunigas |>asi- 
samdydavo didelį tvirtų nigerį, 
kurs atsilankiusius knygų re
vizorius išmesdvavo iš kleboni
jos lauk, ir dar į užpakalį jiems 
įspirdavo. a

Kun. Bukaveckui iš čia išsi
danginus, atsirado kun. Mali
nauskas. Šis pasižymėjo tuo, 
kad šauniai pa ūždavo, pagen
da vo ir turėjo labai gražių mer
gina už gaspadinę. Bet su taja 
mergina atsitiko kas tai nepa
prasto... staigiai mirė. Po Ma
linauskui klebonavo kum Čiu- 
berskis, kun. Keršis (miręs) ir 
dabartinis kun. Yunkeris.

Apart lietuvių katalikų, at
radau jau aš čia ir pažangesnių 
laisvų minčių žmonių. Tai bu
vo: Jonas žvingilas (miręs), 
Dom. Puišis, Silvestras Katke
vičius ir Mikas Križanauskas. 
Ir taip pasitarus keletui pažan
gesnių draugų, lapkričio 22 d. 
1903 m. tapo sutverta iš li
kos narių, SLA. 79-ta kuopa; 
šita kuopa buvo užvardyta po 
draug ir Lietuvos Sūnų Drau
gystė. Be pomirtinės, buvo 
mokama sergantiems nariams 
ir ligos pašelpa. Tai buvo pir
mutinė Springfieldo lietuvių 
laisva draugystė, j kurių viso
kių pažvalgų lietuviai galėjo 
priklausyti. Su įkūrimu Lietu
vos Sūnų Draugystės prasidėjo 
Springfieldo lietuvių visas pa
žangus judėjimas. Pradėta 
rengti prakalbos, pasilinksmi
nimo vakarai, teatrai ir 1.1. 
Pirmuoju kalbėtoju buvo F. 
Bagočius, dabartinis Bostono 
advokatas. Vėliaus kuone visi 
geresni lietuvių kalbėtojai at
lankė Springfieldą.

Man rodosi, kad bus ne pro 
šalį pasigirti, kad čia buvo vie
na iš darbštesnių jų lietuvių 
kolonija.

Visoki naudingi užmanymai 
savo tautai arba sveikam dar
bininkiškam judėjimui čia ras
davo pritarimo ir parėmimo iš 
darbščiųjų ir duosniųjų spring- 
fieldiečių. Netrukus buvo ir 
daugiau įsteigta pažangių 
draugijų. Tėvynės Mylėtojų 
Draugystės 54 kp. sutvėrėme 
vasario 28 d., 1904 metais. Lie
tuvių Am. Ukesų Kliubas su
tverta rugsėjo 22 d., 1904 me
tais, Lietuvių Socialistų Par
tijos 29 kuopų sutvėrėme rug
sėjo 17, 1905. Iškilus 1905 
m. Rusijoje revoliucijai prieš 
caro valdžių, buvo sušaukta 
lietuvių viešas susirinkimas. 
Išrinkta revoliucijai remti vie
tos Komitetas ir aukų rinkėjai 
į visas dalis miesto. šiame 
darbe dalyvavo ir laisvamaniai

ir katalikai ir socialistai —visi 
išvieno. Aukų surinkta suvirs 
$400. Karo laike, kada buvo 
renkamos aukos dėl Lietuvoj 
nuo karo nukentėjusių, laisvo
sios tautiškos draugystės buvo 
nusitarę rinkti aukas, bet šiam 
darbui pakenkė kunigas Čiu- 
berkis. Kun. čiuberkis įkal
bėjo miesto majorui l‘numa
nai (miręs), kad neduotų 
mums leidimo, kų katalikas 
majoras ir išpildė kunigučio 
Čiuberkio norus. Uždraudė 
mums daryti aukų rinkliavų 
dėl Lietuvoj nukentėjusių nuo 
karo.

Spalių 9 d. 1914 metais su
tverta SLA. 158 kp. Rugsėjo 
14 d., 1915 m. tapo sutverta 
L. D. L. D. 7-ta kuopa. Vasario 
14, 1921 sutverta SLA. 275 
kuopa. Atgavus Lietuvai ne
priklausomybę, ir kada pradėjo 
įsigalėti krikščionys-demokratai 
ir ėmė persekioti* skirtingų įsi
tikinimų žmones, Springfieldo 
laisvosios draugystės ir vėl pa
sirodė, išnešdamos rezoliucijas 
prieš klerikalų ir liaudininkų 
valdžių. Tai dėjosi liepos 31 
d., 1921 metais*. Rezoliucijoje 
buvo reikalauta: Laisvės žo
džio, spaudos ir susirinkimų, 
panaikinimo karo stovio, cen
zūros, atskyrimas mokyklos 
nuo bažnyčios, bažnyčios nuo 
valstybės ir keli kiti reikala
vimai, kuriuos suminėti užimtų 
per daug vietos. Taipgi prie 
I>abaigos rezoliucijos Lietuvos 
valdžiai buvo patėmyta: Jeigu 
Lietuvos valdžia neatkreips į 
musų reikalavimus domės, tai 
mes, Springfieldo draugystės, 
pareiškiame: nei vieno cento 
Lietuvos valdžiai neduosime ir 
nepirksime bonų. Už šituos 
išsireiškimus tūli blogos valios 
žmonės dar ir iki šiai dienai 
“Naujienų” red. Grigaičiui da
ro priekaištus, būtent, kad Gri
gaitis sakė, jog Lietuvai nei 
cento.

Dabartiniu laiku lietuvių čia 
priskaitoma apie 3,000. Iš lais
vųjų draugysčių gyvuoja: Lie
tuvos Sūnų Draugystė: narių 
turi 100, pinigų $3,347.93; pa- 
šelpos moka į savaitę po $12. 
Nuo susitvėrimo pašelpos yra 
išmokėjusi $18,340.00. Lietuvių 
Am. Ukesų Kliubas -narių tu
ri 126, pinigų kasoje $2,716.26; 
pašelpos moka į savaitę po $10. 
Nuo susitvėrimo pašelpos yra 
išmokėjusi $15,400.00. *

SLA. 158 kp. narių turi 219. 
Ja valdo komunistai. Bet ko- c 

munistų joje randasi tik apie 
20 ypatų. SLA. 275 kuopa 
turi 150 narių.

Mirė šios draugystės: SLA. 
79 kp., L. Socialistų Sąjungos 
29-ta kuopa, TMD. 54 kp., 
L.D.L.D. 7-ta kp., Lietuvių 
Ukesų Draugystė, “Vienybės” 
draugystė ir Lietuvių Prog. 
Darbininkų Kliubas.

Iš bažnytinių draugysčių gy
vuoja: Šv. Juozapo; narių turi 
30, pinigų kasoje $1,500.00., 
Šv. Vincento; narių turi 27, 
pinigų kasoje $600.00, SLRK. 
121 kuopa; narių turi 160, 
SLRK. 295 kuopa; narių turi 
40. Vyčių kuopa; narių turi 
apie 50. Mirė jų draugystės: 
Kunigaikščio Vytauto kareivių 
draugystė ir Saldžios širdies 
Jėzaus draugystė.

Lietuvių Knygynų įsteigėme 
1914 metais. Jį užlaiko 4 da
bartinės laisvos draugystės. 
Knygynas yra vertės $500.

Biznierių, ką užlaiko valgo
mų daiktų krautuves, yra 26. 
Drabužių krautuvė 1., Minkštų 
gėrynių įstaigų 3. Profesiona
lų—advokatas Izidoris Jacktis.

Lietuviai darbininkai dau
giausia dirba anglų kasyklose.

—V. Černauskas.

Detroit, Mich.
SLA. 21 kuopa

—
SLA. 21 kuopa į Baltimorės 

Seimą turėjo išrinkusi dvyliką 
delegatų, bet važiavo tik 10. 
Kaip žinome, 21 kuopų valdo 
bolševikai; vadinasi, raudonie
ji. Aišku tad, jog ir visi de
legatai buvo raudoni.

Eiliniame kuopos susirinki-, 
me delegatai išdavė raportą, i 
Raportas buvo* raštiškas ir toks 
ilgas ir nuobodus, jog nariai, 
pradėjo snausti. Raporte bu
vo pažymėta, kad 21 kuopos 
delegatas Nftike Seimo sesijų 
užmigo ir kitų delegatų staiga į 
išbudintas balsavo priešingai. 
Tai buvo savo rųšies nusiskun
dimas. Prasikaltusis delegatas j 
pareiškė, jog buvęs labai nu- i 
vargęs ir nebegalėjo nuo mie-j 
go susilaikyti. Raporte taip 
pat buvo pastebėta, jog ant 21 

kuopos delegatų kažkas skundų 
buvo padavęs. Delegatai ste-' 
bejosi ir klausinėjo narių, kas 
tą skundų galėjo paduoti. Gir
di, dabai- čia nėra nei Overai- 
čio, nei kitų, tad skundikas tu
rėjo atsirasti iš savųjų.

Finansų sekretoriaus rapor
tai nesutiko su iždininko ra
portu. Tad liko išrinkta ko
misija, kuri peržiūrės knygas. 
Vienas iždo globėjas mėgdavo 
narius vadinti šiukšlėmis, bet 
dabar ir pats tokiu tapo ir ne
silanko į susirinkimus.

Šioj kuopoj dar yra keistas 
žmogiukas, kuris nei viename 
susirinkime neužmiršta Pildo
mosios Tarybos adresu siųsti1 
tokius žodžius, kaip “žiurkės”, 
“fašistai” ir t.t. Rimtesnieji na
riai to žmogaus burnojimais 
jau pradeda piktintis.

—Detroitietis.

Chicagos lietuvių 
Vieškniškių kliu- 

bo reikalu
F

Chicagos lietuvių Viekšniš
kių klubas savo laiku kultūri
nių žvilgsniu yra daug pagel- į 
bėjęs savo valsčiaus gyvento
jams.

Keletą metų atgal jis buvo 
įkūręs didelį knygynų prie į 
“Viekšnių Vartotojų Bendro-) 
vės”.

Knygyno steigimo laiku, var
totojų b-vei vadovavo pažangus 
žmonės, kurie ne tik pačia1 
vart. Bendrovę, bet ir patį 
knygynų ištobulino; pažymėti-1 
ni šie veikėjai: Progim. mo-! 
kytojai— Aukštykalnis, žilevi-į 
čius, Gerdvainytė, P. Brazdys 
ir keletu kitų vietinių inteli
gentų. Pasikeitius Vart. 
B-vės valdybai ir ja pradėjus 
vesti klerikalams, jų prieša
kyje kunigui Gasiunui, B-vės 
veikimas ir drauge knygyno 
susilpnėjo. Kun. Gasiunas 
ėmėsi pats kunigiškai tvarky
ti knygynų, išmesdamas veik 
visas svarbesniąsias pažanges
nės minties knygas. Nors pa
žangesnioji visuomenė ir B-vės 
nariai tam pasipriešino, ta
čiau jokiu budu su kunigužių 
šalininkais nebuvo galima susi
tarti, kadangi jie jautėsi ga
lingi, suorganizuodami prie

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR!

Laike gegužio mėnesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai!

ViRH»i darbas užaakytan (rcgii^io tnAnn- 
syj bun atliktas ų)i«iomis kainomis. Tai 
yra perstatoma VIENODŲ KAINŲ Stato
ma musų apylinkių Deniai Ofisu.musų apylinkių Dental Ofisų.

SKYRIAUS OFISAS
1800 S*. Halsted St.

Dantų Beta* už %
Betas $12.60
setas $7.60
Bctaii $5

$215
$16
$10

$6 
$5 
$6 
$2 
$1

VEIDAS
PRIPIL

DOMAS— 
JIE TURI

TIKTI
Geriausi* auktdiilN darbas už Vį 
GeriuuBlOB AuksinS* Crowna _ $2.60 
Geriausi Auksiniai Elllings $2.60 
Geriausi Auksiniai Tilteliai   $2.60 
Alloy EililngH .............    $1
Sidabrinai FlUnfs__ k._________ 60c

Išvalymas dantų .........     60c
Šių kainų negausite musų <lidžiam)am 

ofise. DIDYSIS OFISAS IsteigtaB 23 me
tai atgal.
THE HAYES DENTAL OFFICES 

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

320 South State St. 
Pitone H&rrhon 0761

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

vart. B-vės davatkų gvardiją, 
kuri “tėvų dvasiškųjų” užgai
das pildė. Taigi dalykams taip 
esant knygynas pasidorė apy
tuštis, žmonės ėmė jo nebelan
kyti, nes nebegaudavo geriau
sios minties knygų, kadangi 
kunigaą Gasiunas jas mesdavo 
gurban, taip kad skaitytojų 
akims jos nepasirodydavo.

Visą tą matydami pažanges
nieji vietiniai veikėjai, kurių 
tarpe prisėjo būti ir man, ėmė
si steigti neprigulmingą nuo 
“ganytojo” Viešąjį knygyną.

Tuo tikslu buvo kreiptasi į 
Viekšniečių klubą Chicagoj e 
gavimui įgaliavimo perėmimui 
nuo kunigužių tų knygų, ku
rias revizorius Gasiunas buvo 
numetęs gurban; jgaliavimas 
buvo gautas. Tą pačią 1926 
m. vasarą Viekšniuose viešėjo 
Chicagos Viekšniečių klubo na
riai—Mozgeris ir Rakauskas 
su šeimyna, todėl visų pastan
gomis buvo sušauktas susirin
kimas knygyno reikalui aptar
ti.

Susirinkusieji nutarė steigti 
naują knygyną, kuris butų pri
einamas visų pakraipų žmo- 
ėms. Išrinkta komisija per
ėmimui “iškeiktųjų” knygų ir 
laikinoji valdyba iš šių asme
nų: pirmininko — stud. Paul 
Dargioj sekretoriaus progim
nazijos direktoriaus Sliesorai- 
čio; iždininko mokytojo Žilevi
čiaus ir narių mokytojo Braz- 
džio; pp. Rakauskių ir p. Moz- 
gerio.

Tais pačiais metais aš išvy
kau Amerikon tęsti pradėtąjį 
Liet. Universitete teisių moks
lą.

Dabartiniu laiku, kaipo bu
vęs knygyno pirmininkas gau
nu įvairiausių laiškų, surištų 
su knygynu. Kadangi man da
bartiniu laiku nieko nėra žino
ma apie Chicagos Liet. Viekš

niškių klubą nei apie jų vei
kimą, todėl nieko jiems apie 
minėtą klubą, nei jų paramą 
knygynui suteikti negaliu, nes 
antrašo klubo valdybos netu
riu; todėl kreipiuosi į jus (Chi
cagos Liet. Viekš. Klub. Val
dyba) per laikraščius išreikšti 
savo nuomonę šiuo reikalu ir, 
jei yra galimybės, pagelbėti 
savo gimtinės tautiečiams šia
me kultūriniame darbe. Jei 
Viekš. Klubo valdybai įdomu 
šiuo reikalu plačiau sužinoti, 
prašau kreiptis į mane šiuo ad
resu: 107 Chartiers, Avė., Mc- 
Kees Rocks, Pa.,

stud. Paul Dargia.

NURSftS ŽINO, ir gydytojai skel
bia, kad nieko nėra geresnio už 
Bayer Aspirin nuo įvairių įvairiau
sių skausmų, bet tikrai žiūrėkit, kad 
butų tikros Bayer; tas vardas turi 
būt ant pekelio, ir ant kiekvieno tab
lete. Bayer yra tikros, ir žodis tik
ros, raudonai parašytas ant kiekvie
no bakselio. Jus nepadarysit klai
dos jei tik apžiurėsit ant bakselio:

isdirbystės Monoaceticaci- 
dester of Salicylicacid.

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

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrų ligą Ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugrys. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzamina- 
vimo — kas jums yra.

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

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

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

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

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

AR JUMS REIKIA PINIGŲ? 
1 - 2 ir 3 MORGICIAMS

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

1618 West 18-ta Gatvė

MARGUTIS
DAINOS IR JUOKAI!

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

Red. Leidėjas:

ART. ANT. VANAGAITIS
3241 S. Halsted St., Chicago, III.

Preinier Malt Sales ’
Company,

720 No. Michigan Avė., 
ChhuKo. III. ■ /*\ i

Phone: Whitchall 7807 1 Įjjtj
Gaugit Kit»i

Lena r vt v 1
Audeklo ‘f fl|į
Prluluntę 10c bu kuponui . ||y 
Dykai Virimo Knyga! JEStJr
Vriuiųnklte kuponą (rauti Dykai Virinio 
Knyga nu virs 2(>0 išbandytu paturimų 
akaiitems valgiams ir saldainiams.' >

Premler Malt Hales (’o., Dopt. I* 433 1 
| 720 N. Mlchigan Avc„ Chicago, III. | 

įdedu 10c apniokoti pilnai už ką
I niisiųskiie I>ena Audeklo Lėlę—*a- I 

tavai sukirpti ir fr-ikimAti. (16 colių
I aukšlio). |

Kryžiukų čia dėl L?18* [ 1
■ Prašomo prisiųsti Dykai Biue Ribbon I 
1 Malt Extraet virimo Knygą.
| Kryžiuką čia dėl Knygos [ ]

PIANAI, PIANAI, 
PIANAI!

Kimball Player Pianas, vertės 
$700, už $295.

Kimball Upright Pianas už $85.
Macey Kamp Grojiklis, naujas, 

vertės $900 už $395.
Gulbransen Grojiklis vertės 

$600 už $235.
Stark Upright Grand už $75.
Bell Player Baldvvin vertės $650 

už $190.

RADIOS, RADIOS!

Radiola 28 su 104 Speakcriu 
vertės $575, — 12 tūbų elec- 
tric su viskuo $195.

Atvvater Kent 6 tūbų AC elec- 
tric su viskuo už $58.

Freshman 6 tūbų AC eleetrie 
uk $56.

Bramuntuly 6 tūbų AC clcctric 
$65.

Brunswick — combinacija 6 tū
bų vertės $600 už $150,

VICTROLAS, PHONOGRAFAI, 
GRAFONOLAS

Nauja Colombia Vivatonal ver
tes i $300 už $110.

Sonora vertės $250 už $95.
Victor Orthofonic vertės $200 

už $85.
Brunsvvick, Edison, Vidicomb— 

Kainos po $24-18-15-12-9 ir 
po $6.

Rekordai 10 colių ant abiejų pu
sių po 12c.

Pianų Roles su žodžiais ir be žo
džių po 15c.

Viskas turi būti greitai 
parduota už storage

Manufacturers 
District Warehouse
3343 S. Halsted Street

Atdara vakarais ir nedėlioj 
iki pietų •

J 

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu. 9

TAI yra piuku jeigu gali taip 
' ‘ padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

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

Listerlne, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalio* surado sustato 
kurs iitikro šveičia nedrasky
damas dantų amale*.—• ta* Nin
ku* uždavinį* pagalio* tapo iš
rišta*.

Didelė tubd Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacai Co., Saint 
Louis, U. S. A.

•op£Hl JI 
vfnuifn ojjaoz 

mindasnuv nj}u«(n>onu i 
•su onjf ns tuit^sjųist vq 
■aa ftpzpr; ftujoų 
lomnfjąppi >p|oS*w|8dv

•punoM joj

FyES
Night and Moming to keep 
them Clean, Clesu- and Healthy 

Write įor Free *‘Eye Care” 
ar **Eye Beauty” Book

Murinę Ca, DspL II. S., 9 B. Ohio St..Chic«lo

Itching ikin
QulcMy Relieved
Don’t suSer with Ecssm*. Dandnifl, Pim 
plės, Blemishe* and other annoying akio 
imtations. Žemo anti*eptic Uąuid i* th* tai* 
surs w«y to reliei. Itching often dtoappaan 
cvernight. Splendid for Sunburn and iM*oa 
Ivy. Ali druggiat* 35c, 60c, $1.00

žemo
FOR SKiN IRR1TATIONS
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Apiplėšę aldermaną 
miesto salės tarp

dury
Policija nugirdus, kad perei

tą šeštadienį plėšikių padarę du 
drąsius plėšinius, kuriuose jie 
pelnę $34,000. Bet tai buvę 
tokie plėšimai, apie kuriuos ty
lima ir policija tik nugirsta a- 
pie juos, bet niekad jai nebū
na pranešama.

Vienas apiplėštųjų esąs 2-ro 
vardo aldermanas negras Dan 
Jackson. Ji apiplėšta įeinant į 
miesto salę ir iš jo -esą atimta 
$24,000. Tačiaus nežinoma ku
riam reikalui jis nešėsi tuos 
pinigus į miesto salę.

Kitam plėšime plėšikai už
puolę Jerry O’Connor- gemble- 
riavimo urvą vidurmiesty. Plė
šikai čia turėję ir kulkasvai- 
džių. Jie pasišlavę $10,000.

Apiplėšė pieninyčią
Penki plėšikai apsiginklavę 

revolveriais ir šautuvais, va
kar užpuolė Bovvman Dairy 
Co. raštinę, 415 N. Albany 
Avė. Raštinėj tuo laiku buvo 
18 darbininkų, kuriuos plėši
kai suguldė ant grindų, o pa
lys gi pasiėmę iš seifo apie 
$12,000 pabėgo automobiliu.

minėtų patarimų išvažiuojant 
atostogoms. Pašalinkite prieža
stis ir vagiliai patys su laiku 
išnyks.”

Daugiau vyrų beprot
namiuose, negu mo

terų
Valstijos alienistas Dr. Alex 

S. Bershfield sako, kad vyrai 
yra labiau palinkę prie bepro
tybės, n<gu moterys. Tai ro
do ir tas faktas, kad beprot
namiuose yra daugiau vyrų, 
negu moterų, štai Illinois be
protnamiuose birželio 1 d. bu
vo 11,316 vyrų ir tik 9,795 
moterys.

Pasak Dr. Hershfield, taip 
yra ne dėlto, kad vyrų gy
ventojų yra daugiau, negu mo
terų, bet todėl, kad vyrams 
tenka j>ernešti daugiau viso
kių gyvenimo audrų, nuo ku
rių moterys yra labiau apsau
gotos. Be to alkoholizmas ir 
lyties ligos irgi žymiai padi
dina bepročių skaičių tarp vy
ry. *

Betgi tas pats daktaras sa
ko, kad ūmi nelaimė, pav. ūmi 
mirtis mylimo asmens, ar ne
tekimas pinigų ir turit*, ap
sivylimas meilėje, ar kokis ki- 
tokis didelis ir umus jausmų 
sąjūdis, nepaveikia į sveiką 
protą. Jei po tokio sąjūdžio 
kartais pasireiškia protinis pa
mišimas, tai tik todėl, kad tas 
žmogus jau ir pirmiau buvo 
palinkęs prie protinio pamiši
mo, tik dar nebuvo pastebė
tas.
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Išvažiuojant atosto 
goms

Policijos komisionicrius Mi- 
chael Hughes savo savaitinia
me bi u leteno sako:

“Atostogų sezonas yra did
žiausio veikimo sezonas dėl Vi
sokių vagilių. Todėl prieš iš
važiuojant atostogoms tvirtai 
užrakinkite duris ir langus ge
rais užraktais.

“Būtinai praneškite laiška
nešiui, kad sulaikytų jūsų pa
štą, taipjau sustabdykite neši
mą laikraščio, pristatymą pie
no ir t.t.

“Prie jokių aplinkybių na
muose neturi būti laikomi pi
nigai ir vertingos popieros. 
Tai ir padaro vagystes pelnin
gu užsiėmimu. Jūsų apielinkės 
bankas mielai apsaugos jūsų 
vertybes.

‘Tie žmonės, kurie laiko na
muose pinigus ir vertingas po- 
pieras, kurias lengva paversti 
i pinigus, tarsi kaip ir paka
bina ant savo durų vagims pa
kvietimą įsilaužti j jų namus 
ir juos apiplėšti.

“Kooj>eruokite su policijos 
departamentu prisilaikant virš-

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

n

Moteris pašovė lietu
vių vaiką

Mrs. Mario Marino, savinin
kė grosernikės prie 3759 Lowe 
Avė., pašovė lietuvių vaiką 
Stanley Kubilius, 15 m. Vai
kas sako, kad jis liko pašau
tas kai jis per Marie Marino 
kiemą vijosi mergaitę, su ku
ria jis žaidė.

Tyrinėja ligoninę
Koroneris Oscar Wolff ir 

sveikatos komisionierius Dr. 
Arnold H. Kegel tyrinėja pa
dėtį Michigan Boulevardo sana
torijoj, 3750 S. Michigan Avė., 
kurios savininke yra Mrs. Ma
rie Fenton.

Prieš tą ligoninę yra pada
vusi skundą pašalinta iš dar
bo slaugė Gert rude Under- 
w«od, kuri sako, kad ligoninėj 
buvo daromos ’nelegalės opera
cijos, kūdikiai žudomi ir jų la
vonai deginami. Ji žinanti tris 
tokius atsitikimus. Jos skun
do teisingumą patvirtinusios 
keturios kitos slaugės ir džia- 
nitorius Steffy, kuris sakosi 
radęs krosny kūdikių lavonų. 
Suimtas ir Dr. Justin L. Mit- 
chell, kuris tas operacijas da
ręs.

Kaltinamieji grįežtai užsigi
na visokių nelegalių operaci
jų. Jie sako, kad ta slaugė 
buvusi pašalinta už netinkamą 
savo pareigų ėjimą ir bandžiu
si iš jų gauti pinigų.

Tyrinėjimai driromi atsargiai 
ir jokių kaltinimų nedaroma. 
Bet Dr. Kegel jau rekomen
davo mayorui Thompsonui at
imti ligoninės leidimą delei ne-

»Ten ir iš

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

Su musų populiariais laivais
NIW YORK.'ALBUIT BAIXIW9 

HAMBURG, DKUTBCHLAND, 
IUUOLUT1, REUANCK, 

CLKVKLAND, 
wbbtphai.ia, thubinoia

Puikus patarnavimas visose 
klesose-- - - - - - - - - - - - - - - 

šono14 new yor-/|| <K° IKI KAU- 
U V u NO IR ATGAL

Trečia Klesa
Plūs U. S. Revenue taksai 

k ..------- j

Kelionė greita ir pigia kaina
Del permito ir kitų informa

cijų kreipkitės prie vieti
nių agentų arha prie

Hamburg- American Line
177 N. Michigan Avė. Chicago

tinkamo jos vedimo, kad ji nė
ra kaip reikiant aprūpinta ir 
kad nėra užtektinos, ligoninei 
reikalingos švaros.

Motina ir sūnūs nusi
nuodijo munšainu

Mrs. Charles Decker, 60 m. 
ir jos sūnūs William, 40 m. 
amžiaus, rasti negyvi savo na
muose 2853 Mihvaukce Avė., 
nusinuodiję munšainu, kurį 
jie išgėrė. Policija įsilaužė i 
jų namus po to kaip kaiminai 
pranešė policijai, kad jie mo
tinos ir sunaus jau kelintą 

‘diena nematą.

Lietuvių bylos 
teismuose '

Šiomis dienomis lietuvių už
vestos šios naujos bylos: 
. Robert Fowler vs Joseph J. 
Gavrilovicz, Frank Žilis and 
Max Alexander. Byla dėl $10,- 
000, Superior Court. Bylos nu
meris 479315.

Cezar Zaleskis vs Stanislava 
Zaleskis. Divorsas. Circuit et. 
Bylos No. B164757.

Barbora Mikshys vs John & 
Anton J. Mikshys ir k . Byla 
dėl partnerystės. Circuit Ct. 
Bylos No. B164773.

rator, vs John Freyer and Jo
seph Peculis. Byla dėl $10,000. 
Superior Ct. Bylos No. 479489.

John Vephonikia vs N. Y. C. 
& St. L. R. R. Co. Byla dėl $5,-^ 
000. Superior Ct. Bylos No. 
479490.

Bertha Marcelis vs Alphons 
Marcelis. Divorsas. • Superior 
Ct. Bylos No. 479572.

Anton Woveris vs Elizabeth

Woveris. Divorsas. Circuit Ct. 
Bylos No. B164961.

John Gašlūnas, administra- 
tor, vs Cho <fc. Joliet Fiectric 
Ry Co.
cuit Ct. Bylos No. B164964.

Byla dėl $10.00. Čir-

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

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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MŪRINIS arba MEDINIS
i n — kiti lencvaia ii- 

I U mokėjimais i 24 mėnesius 
Musų speciališkurnąs yra budavoji- 
mas mūrinių ir medinių garadžių vi
sokiu stylių ir rųšių.

PaKeliame namus, padedame konk- 
ryt pamatus. Visoks cementinis dar
bas, perdirbame porčius ir sunpar- 
lorius. Mielu noru priduosime ap- 
skaitliavimą ant pareikalavimo—be 
užmokesties. Mes einame visur, Chi- 
cagoje ir i priemiesčius. Prisiyskite 
savo varda. adresu jeigu norite in
formacijų. Lentos ir “Millvvorks”.
Vardas .................. —..........—- ---------
Adresas —..................... ...........

Quality Construction Co.
North Shore ofisas ir Yardai 

. 4538 W. Addison St. 
Telephone Avenuc 4718

Joseph Zalandauskis vs Ro
man S. Iwaszkiewicz and Lie
tuva Loan and Savings Ass’n. 
Reikalauja injunetion. Circuit 
Ct. Bylos Nr. B164779.

Joseph Unguraitis vs C. O. 
Ry Co. ir k. Byla dėl $10,000. 
Superior Ct. Bylos No. 479360.

Keistuto Loan & Bldg Ass’n 
vs Stepanovvicz et ai. Byla už
daryti trust deed. Superior Ct. 
Bylos No. B479447.

Garard Trust Co., administ-

Budavokit sau porčių ■ 
ar garažą

liudavokit dabar, ■utaupyklt daug B® 
pinfrų.
Galit užmokėti v imi h pinlffua arba 
mokėti po bluki kas mėnesi ma
žais lAmokėjimals. BI
Mes taipgi budavolame vasarna- t 
mins ir daromo visokius pertai
symus.

1
Star Construction Co.

I :
Atsilankykit, telefonuokit arba 

raAykit mums. ~~

2845 N. Crawford Avė.
PALISADE 8530 

Mes esam abelni kontraktorlal.

" i i’ '

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. i 
Laf. 6719

Vardas ...........................
Adresas ........................
Telefonas ....................1 7

METINIS PIKNIKAS SU DOVANOMIS 
Rengia Chicagos Lietuvių Auditorijos B-vė 

Nedėlio j, liepos 15,1928
JUSTICE PARK DAŽE, Archer ir Kean Av.

BUS TRIS POROS RISTIKŲ:
1. Juozas Bancevičius, lietuvis, 185 svarų su neg

ru O. Baso, 203 svarų.
2. Bilas Bartash, lietuvis Amerikietis, 205 svarų, 

su Jack Sampson, amerikonas, 201 svaro.
3. Mikolas Borisovas, rusas, 225 svarų, su Joe 

Valos, vokietis, 241 svarų.
Visos poros risis iki pergalėk.
Visi minėti ristikai risis dėl garbės, taip, kad 

visos įplaukos butų sunaudotos dėl ’ Auditorijos 
labo.

Bus visokios žaismės, lenktynės ir šokiai.
Pradžia 10 vai. ryto. Įžanga 50ę. ypatai.

Kviečia1 visus atsilankyti KOMITETAS.

Dar Viena Naujienų
EKSKURSIJA

iŠ NEW YORKO - KLAIPĖDON - BE PERSĖDIMO

LAIVU ESTONIA

Kelionė bus linksma ir gera.

21,1928
Z '

Geležinkelis iš Chicagos 
Dearborn Stoties

Iki Ekskursijos beliko tik keliolika dienų, bet 
dar galima suspėti prisirengti, jeigu tuojau 
pradėsit.

Vietiniai kreipkitės asmeniškai, o iš kitų miestų rašykit

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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TUBBY Shattered Day Dreams.

GO FOte'lM, KID, 
VOU GoT'IM GfcOGGY, 
UPPERCUT'IM !

6-T-8-9IO 
Vou'fcE OUT!
I PRONOUMCE 

TUBBY BAXTEQ 
CHMPEEM OP 
< THE \WfcLC>!

TUBBY 
COME 
HEBE, 
Ivmakvt 
you’J
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newu 

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

1739 South Halsted Street 
Chicayo, 111.

Telephone RooMveli 85M

Ėditor P. GRIGAITIS

ITiiliakymo kalnai 
Chicagoja —, paltas

Metama - r - r
Pusei metų ------------
Trims mlnariamg „—
Dviem mtaeaiam f 
Vienam Ditaeaiui 

Chicagoja per iineiiotojual
Viena kopija ... -------------
Savaitei -.r.-r ..-t

2.50
1.60
.75

Subscription Kates: 
$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outaide of Chicago. 
$8.00 per year in Chicago, 
8c. per copy.

Entered as Second Claaa Matter 
March 7th, 1914, at the Port Office 
of Chicago, III., undex the art of 
March 8rd. 1879.

Suvienytos ValitljoM, m Chlcago-

Metami ........
Pusei metą —-
Trims minėdami 
Dviem minėdami 
Vienam mineaiaį

Netayon ir Mtur uUMoom 
[Atpigintąjį

Metams —-

>7.00
8.50
1.75
1.25

.75

Naujienos eina kasdien, iialdriant 
■ekmadieniui. Leidžia Naujienų Bcn-

|8.00 
4.00 
AM

Orderiu
=

SUNKUS MET^I LIETUVOJE

apie 
didė-
pavo-

“Naujienose” jau buvo atkarto tinai minėta 
grasinantį Lietuvai neužderėjimo pavojų ir apie 
jantį Lietuvos visuomenėje susirūpinimą dėl to 
jaus, šiandie paduodame dar ištrauką iš Kauno “So
cialdemokrato”, kur svarstoma bendras Lietuvos eko
nominio blogėjimo klausimas sąryšyje su neužderėji- 
mu laukuose ir prekybos pasyvumu. Ir išrodo, kad 
prie šios temos mums dar teks ne kartą gryžti, nes at
einančios iš Lietuvos žinios tolyn darosi vis liūdnesnės.

Amerikiečiai gauna laiškų nuo savo giminių ir 
draugų iš Lietuvos, ir tie laiškai dažnai pilni dejavimų 
ir nusiskundimų. Parvažiavusieji Lietuvon pasiviešėti 
amerikiečiai taip pat rašo, kad dėl lytingo ir šalto pa
vasario Lietuvoje laukai atrodą labai prastai, ūkinin
kai nusiminę, o miestų gyventojai biją bado. Pavyz
džiui, iškeliavęs su pirmąja šių metų “Naujienų” eks
kursija Lietuvon (gegužės 21 d.) p. Juozas Dargužis 
keliuose laiškuose, rašytuose savo broliui į Chicagą, pa
sakoja, kad jisai apvažiavęs Lietuvoje apie tūkstanty 
amerikoniškų mylių forduku ir beveik niekur nematęs 
gerų javų laukuose. žieminiai javai ir vasarojai, ku
riuos žmonės suspėjo pasėti, mirksta vandenyje; dideli 
plotai žemės visai nedirbti. Birželio mėnesyje Lietuvo
je tiek priliję, kad vanduo išnešęs vieškelių ir plentų 
tiltus, ir vietomis esą lengviau keliauti valtele, negu au
tomobiliu arba vežimu. Ūkininkai, negalėdami 
laukų, atleidžiu darbininkus; gyvuliams trūkstą 
ro, grudų aruodai baigiami tuštinti.... .

Taigi, iš tiesų, atrodo, kad Lietuvai šiemet,

dirbti 
paša-

kaip 
rašė vienas musų korespondentas, grasina tikra ekono
minė katastrofa. Kuo ji galėtų būt pašalinta? Jeigu Lie
tuva butų geruose santykiuose su savo kaimynais ir ypa
tingai jeigu jai butų prieinami kreditai užsieniuose, tai 
vienų nederlingų metų našta nebūtų jau taip sunkiai 
pakeliama. Bet politiniai ir finansiniai Lietuvos san
tykiai su kitomis šalimis šiandie yra bene blogesni, 
negu buvo kada nors nuo Steigiamojo Seimo laikų. Kas 
dabar sutiks duoti Lietuvai paskolą, idant ji galėtų pa
remti žemės ūkį ir sušelpti netekusius uždarbio betur
čius?

Padėti Lietuvai, žinoma, neatsisakys Amerikos lie
tuviai, kurie juk ir pirmiaus visuomet ateidavo jai pa
galbon. Bet jie reikalaus, kad jų aukos tikrai tektų 
tiems, kurie kenčia vargą. Patyrimas didžiojo karo 
metu parodė, kad iš skirtų Lietuvai pašalpų tam tikri 
j komitetus įsiskverbę elementai susikrovė lobius, o 
daugelis tikrųjų vargdienių negavo nė duonos plutos. 
Surasti kam reikalinga pagalba ir sukontroliuoti pašal
pų skirstymą gali tiktai susiorganizavusi Lietuvos vi
suomene.

Reikia todėl pasveikinti tą reiškinį, kad jau Lietu
vos spaudoje kyla balsai, raginantys visuomenę steigti 
komitetus ir kitokiais budais rengtis kovon su grasi
nančiu pavojum ekonominei krašto būklei. Klausimas 
tiktai, ar šitą žmonių iniciatyvą nemėgins slopinti da
bartiniai Lietuvos diktatoriai?

.. 1 I I- -

Apžvalga
PAVASARIS BLOGĄ LEMIA.

Tokiu antgalviu įdėta veda
mas straipsnis “Socialdemokra
to” birželio m. 21 d. numeryje. 
Įdomesniąją jo dalį paduodame 
žemiaus.

“Kiekvienam kraštui”, 
skaitome tame straipsnyje, 
‘tiek pat ir mumš, reikšmin
ga, kaip eina šalies prekyba. 
Iš musų kad ir trumpo ne
priklausomo gyvenimo pra
eities mes jau žinome, kad 
Lietuvos prekyboje su užsie
niais vasaros mėnesiai yra 
paprastai liesieji mėnesiai. 
Jų metu musų eksportas da-

rosi mažesnis už importą ir, 
jeigu rudens ir žiemos mė
nesiais susidaro eksporto 
perteklius, tai vasarą tas 
perteklius paprastai žymiai 
sumažėja, o ypatingai sun
kiais metais virsta minusu. 

Tuomet musų prekybinis ba
lansas darosi, kaip sakoma, 
pasyvus, kitaip sakant, mes 
perkamos daugiau kaip par
duodame, mes pradedame 
gyventi skolon.

Iki šiol musų prekybinis 
balansas su užsieniais keitė
si eiliodamas kas met. 1923- 
iais ir 25-ais metais balan
sas buvo pasyvus. 1924 ir 
26-ais metais buvo aktyvus. 
1927 metais buvo pasyvus; 
bet"šiais metais musų išve
žimas turėtų prašokti įveži
mą.

’ Tuo tarpu prašokti mato
mai visai nesiskubina. Išve
žimas jau kovo mėnesį buvo 
mažesnis kaip įvežimas (įve
žimas 31,09; išvežimas 18, 
mil. lt.). Balandžio menesį 
išvešta už 14,6 mil. ir įvežta 
už 24,0 mil. Vadinasi, jau 
iš pavasario pradedame gy
venti skolon ir gyvensime iki 
pat rudens, nes aišku, kraš
tas nebeturi ką parduoti, o 
pirktis vis tiek turės. Visa 
viltis — susilaukti turtingo 
rudens. Tokiai žemės ūkio 
šaliai, kaip Lietuva, derlingi 
metai reiškia beveik viską. 
Pilni aruodai, gerai paderėję 
linai, gerai paaugęs galvijų 
pašaras sudaro tikrą pama
tą musų ūkio balansui. Jis 
pasidaro jei ne šiais tai bent 
busimais metais aktyvus. Iš
vežimas ima viršyti įveži
mą, ūkininko kišenėje ima 
maišytis litas, visas krašto 
gyvenimas, kaip gavęs nau
jo kraujo, pradeda sparčiau 
ir plačiau vestis, linksmesnė 
darosi priekyba, didėja iždo 
pajamos iš muitų, rinkliavų 
ir tiesioginių mokesčių.

Tokiais turtingais metais 
turėtų būti šie 1928 metai.

Bet,
Dievu iki šiol nepajėgia su
daryti net galingiausi 
lio diktatoriai, o be 
pagelbos geriausios 
dažnai eina niekais,
šiais metais padėtis ir pas 
mup. Šaltas, pavėluotas ir 
lytingas pavasaris sukrėtė 
žiemkenčius, sustabdė vasa
rojaus sėją arba jau pasė- 
tąjam neduoda augti. Bul
vės vietomis dar nesodintos, 
vietomis pajodintos supuvo. 
Žemosios Lietuvos sritys, 
kaip Panevėžio, Biržų, Šiau
lių apskritys derliaus atve
ju atrodo labai liūdnai. Pri
slėgtas ūpas seka ūkininką 
visoj Lietuvoj, nes laikas 
bėga, ir jis daugely vietų 
neaugina bet gadina dęrlių, 
žlugdo paskutinę viltį.

Padėtis atrodo labai rimta 
ir reikalinga susirūpinimo. 
Tuo tarpu musų gerbūvio 
oficiozinės lakštingalos, nu
statytos tam tikrai melodi
jai, iki šiol nesugebėjo jos 
pakeisti, nors labai butų me
tas.

deja, sutarčių su

pasau- 
Dievo 
viltys 
Sunki

Atskiras žmogus, dažnai 
ir visos bendruomenės susi
griebia tik tuomet, kai per
kūnas trenkia po pat kojų. 
Tuomet paprastai 6una per
vedi. Seniai reikia ir mums 
pastatyti sau ir atsakyti 
klausimą: kur mes esame?

Ekonominio blogėjimo žy
mes yra tik vienas nesveikas 
musų būklės ženklų, o pa
prastai dedasi taip, kad iš
šokus vienai vočiai, ją seka 
vienu laiku dešimtys, ir gy
dyti jau būna kartais ir per- 
vėlu.

K. Tetmaijero

šešėlis
Visur žmogų seka, šešeėlis, 

niekada, nei dieną, nei naktį jo 
neapleisdamas. Dažnai žmogus 
į jį žiuri, bet jo nemato, taip 
pat, kaipo pasitaiko nepastebėti 
išsprogstant medžius priešais 
namus, kuriuose gyvenama, ar 
pro šalį einančius, kaip mintys 
kitu kuo užimtos.

Bet tas šešėlis vis žmogų se
ka... Net kai jis, kūdikis būda
mas, siekia motinos krūties, ir 
kai žiuri į pusiau atviras, mei
lės glamonėjimuos apsvaigusias 
moteriškės akis, tikėdamosi ra
sti jose šaltą kuklumą ir karš- 
čiąusią aistra; ir tada, kai žiū
rėdamas į pavasario žolelę jis 
mano, kad kitą pavasarį gal 
ant jo kapo žolė žaliuos.

Dieną ir naktį, visada ir vi
sur seka tas šešėlis žmogų, dar 
atkakliau nei laimės troškulys, 
ištikimiau už vienatvę, o tas še
šėlis yra — nykybė.

r imi    — ■- !■■■■ i

Kada žmogus atvirai nuošir
džiai kalba — nuo jo sielos vi
sos piktos dulkės nukrinta.

vyt fe • • • v 'ra” iŠ Londono atplaukė ket-
\f ĮOAiriAg 7 1 M 1 Q 1Q virtoji Amerikos lietuvių eks-

▼ lOViliUO £i 1 11 1 V O 10 kursija. Ekskursijos palydovu
buvo p. P. Bukšnaitis, laivų 
kompanijos agentas. Ekskur
sija susidėjo iš 83 asmenų. Ek
skursiją pasenkant, griežė 
muzika ir buvo pasakyta daug 
karštų kalbų.

disk usuota, 
Užsienių 

esanti tos

Klaipėdos krašto
gareiviai” laikė juos “pažabo
ję” ir nedavė jiems laisvai iš
sireikšti? (O gal jie “pažabo
ti” kalbėjo?).

Rašo A. Kemėža

Ar bus /“Naujienos” įleidžiamos 
j Lietuvą?

Birželio 7 d. Klaipėdos išei
viams priimti komiteto pirmi
ninkas, p. Brakas, ir aš nuėjo
me pas Klaipėdos krašto gu
bernatorių Merkį pasiteirauti, 
ar yra galimybės, kad Chicagoj 
leidžiamas dienraštis “Naujie
nos” bus įleidžiamas į Lietu
vą. . Nors aš nebuvau nuo 
“Naujienų” įgaliotas ką nors 
jų vardu veikti, bet kadangi 
mudu su p. Braku dirbame 
kartu Amerikos lietuvių eks
kursijų pasitikime, tai ir ma-j 
nėme, kad gal gubernatorius 
galės pagelbėti. Manėme, kad Į 
“Naujienų” ekskursijos paly
dovas, atvykęs į Klaipėdą, ga
lės pranešti smagią žinią. Bet 
išėjo kitaip.

Gubernatorius Merkys pri-

buvo svarstyta, 
bet... be pasekmių, 
reikalų ministerija 
nuomonės, jog įsileidimo klau
simu pačios “Naujienos” turin
čios į ją kreiptis. O ministeri
ja, girdi, pareikalausianti iš 
“Naujienų” leidėjų pasiaiškin
ti, kodėl jie šmeižia dabartinę 
Lietuvos valdžią. Jei tas pa
siaiškinimas butų pamatuotas, 
tai gal esą . “Naujienoms” 
atsidarytų kelias į Lietuvą.

Tai tiek apie “Naujienų’ 
sileidimo reikalą.

* ♦
Birželio 17 d. laivu “Schwart- 

zort” atplaukė į Klaipėdą vo
kiečių studentų ekskursija. 
Studentus pasitiko sportininkų 
draugija žegliniais laiveliais. 
Smiltynės saloj studentams bu
vo surengtos vaišės.

“Naujienų” ir Baltučio 
ekskursijos

Taigi po visų bolševikams 
įiepasisekusių (rinkimuose ir 
seime), ir po visų nachališku- 
mų ir desperacijų daugiaus 
jiems nieko neliko, kaip tik sa
ve raminti. Susiraminimas, ži
noma, yra geras daiktas. Tik 
kada bolševikų “pisoriai” save 
ir savo pasekėjus ramina, iš
aiškindami, kad SLA. seime jų 
buvę tik “eiliniai nariai” ir to
dėl nelaimėję, tai Čia prisime
na pasakaitė apie lapę. Kada 
lapė, pamačiusi pakabintas deš
ras, vis šoko į viršų dešras pa
siekti, bet visos jos pastangos 
liko be pasekmių, tada ji su
pykusi ir pasakiusi: “čia ne 
dešros kabo, o tik pančiai”!...

Kažin, ar bolševikai dabar 
informuos tą rusų laikraštį 
(kaip “Tėvynė” rašė), kuris 
prieš SLA. seimą buvo “infor
muotas”, kad bolševikai užval
dys seimą, sunaikins rinkimus 
ir SLA. bus bolševikų rankose.

Anglijos kariniai laivai
Birželio 19 d. į Klaipėdos uos

tą atplaukė Anglijos laivas “Can- 
terbury”. Kaip paprastai yra 
priimta, karišką laivą saliuta
vo kanuolių šaudymu. Berau
dant atsitiko nelaimė. Del ko
kios tai priežasties vienas šo
vinys neišsišovė. Leitenantas 
Jakučiunas įsakė artileristams 
išimti šovinį, šovinys eksplio- 
davo ir mirtinai sužeidė patį 
Jakučiuną ir kareivį Šimkų. 
Be to dar, viršylai Lingiui 
smarkiai apdraskė abi kojas, 
o vįfnam kareiviui apdegino 
akis. Kiti trys kareiviai tapo 
lengviau sužeisti.

I

Laivo pasitikti susirinko vi
si diplomatai su cilinderiais ir 
kiti aukšti ponai. Griežė ka
riškas orkestras.

Ant rytojaus atplaukė ant
ras anglų kariškas laivas.

Birželio 27 d. buvo laidojami 
nelaimingai 

panelį !^.Jsuneš6

ir

rikiečių ekskursijos: 
! nų” ir Baltučio. ‘

ėmė mudu labai maloniai. Pir- ekskursijos
miausia p. Brakas paaiškino 
mudviejų atsilankymo .tikslą. 
Jis nurodė, kad “Naujienos” 
1926 m. daug pagelbėjo jo ir 
p. Jankaus misijai Vadinasi, 
jos daug gera yra padariusios 
Klaipėdos kraštui. Po Brako 
kalbėjau aš ir prie progos pla
čiai paaiškinau, kiek daug 
“Naujienos” yra prisidėjusios 
prie Amerikos lietuvių kulturi- 

Paminėjau dar ir tai, 
visais gali- 

del karo nu-

nimo. 
jog “Naujienos” 
mais budais rėmė 
kentėjusių šelpimo darbą.

Gubernatorius paklausė, ar 
vis dar “Naujienas” Grigaitis 
teberedaguoja. Atsakiau, jog 
taip. Po to gubernatorius pa
stebėjo, kad reikėtų “Naujie
nas” įsileisti. Esą caro laikais 
mes kovojome dėl spaudos at
gavimo. O dabar, kuomet Lie
tuva tapo n-epriklausoma vals
tybė, neįsileisti svetur leidžia
mus lietuvių laikraščius nekaip 
atrodo. Bet, girdi, ką padary
si. Kam “Naujienos” šmeižia 
dabartinę Lietuvos valdžią ir 
jos vadus. Rimta kritika esą 
Lietuvoj priimtina, bet šmeiž
tų negalima toleruoti. O dėl 
tos priežasties, — užbaigė gu
bernatorius— “Naujienos” ne
gali būti į Lietuvą įleidžiamos.

Įsidrąsinęs, aš paklausiau 
gubernatoriaus, ar jis skaito 
“Naujienas”. Atsakė, kad ne. 
Bet, girdi, man pasakojo nese
nai grįžęs iš Amerikos komp. 
Šimkus, kad “Naujienos” ima 
medžiagą iš lenkiškų laikraščių 
ir rašo apie Lietuvą visokius 
nebūtus dalykus. O žmonės, 
gyvendami toli nuo tėvynės, 
negali tinkamai orientuotis, 
kaip pas mus iš tiesų yra. Tuo 
budu jie tampa suklaidinti. 
Antra vertus, pridūrė guber
natorius, aš tame reikale ne 
daug ką galiu padaryti. Turi
te kreiptis į ifžsienių reikalų 
ministeriją.

Nieko nepešę pas gubernato
rių, nuėjome į “Eltos” skyrių 
ir tuojau tolkalbiu 
davėme užklausimą 
ministerijai, ar bus 
nos” įsileidžiamos

Birželio 10 d., 3 vai. po pie
tų, laivu “Lithuania” tiesiai iš 

•• New Yorko pribuvo dvi ame- 
“Naujie- 

Naujienų”
palydovu bu

vo dailininkas M. J. Ši
leikis, o Baltučio—kun. Matu
laitis. Viso atvyko 108 ame
rikiečiai. Juos pasitiko ir pa
sveikino Kauno komiteto na
riai—prof. žemaitis ir dailinin
kas Žmuidzinavičius, o Klaipė
dos komiteto vardu sveikino p. 
Brakas. “Naujienų” ekskursi
jos palydovui buvo įteikta gy
vų gėlių bukietas, o kun. Ma
tulaičiui Klaipėdos į____v
rankų darbo juosta. Prie lai- ’ Lal(lotuvėse 
vo griežė dūdų orkestras. Ka-! an8 ^ laivo 
daugi buvo j

Kuris bolševikų laimės kei
kūnų “čempionas”: Pruseika, 
ar Bimba? Bimba SLA. sei
mą aprašydamas tiek išsikeikė, 
kad Pruseika šoko jį “suby- 
tyt” tame darbe... Ir dabar, jie
du lenktyniuojasi, kuris bus 
“čempionu”...—Kalvis.

PASAULIO NORAS

(telefonu) 
užsienių 
“Naujie- 

į Lietuvą.
Atsiliepe p. Jonas Karosas, bu
vęs amerikietis, z o dabar tar
naująs “Eltoj”. Jis atsakė, 
jog klausimas apie “Naujienų” 
įsileidimą busiąs tą pat dieną 
pakeltas. Apie pasekmes pasi
žadėjo pranešti asmeniškai, 
nes birželio 10 d. jis rengėsi 
atvykti į Klaipėdą pasitikti 
“Naujienų” ekskursiją.

Mudu su p. Braku grįžome 
namo kupini vilties, jog “Nau
jienos” bus įleidžiamos. Bet 
apsirikome. Birželio 10 d. iš 
Kauno atvyko; p. Karosas, dail. 
Žmuidzinavičius ir prof. žemai-* 
tis pasitikti “Naujienų” eks
kursiją. Prie pirmos progos 
aš paklausiau p. Karoso, kaip 
buvo išspręstas “Naujienų” įsi
leidimo klausimas. Atsakė, jog

žuvę kariai. Vaini- 
devynias galybes, 
dalyvavo ir visa 

įgula. Gubernato- 
daugi buvo sekmadienis ir rius Mcrkys pasakė įspūdingą 
gražus oras, tai, pažiūrėti eks- Pra^5ą.
kursantų susirinko tūkstančiai 
klaipėdiškių. Keleiviams, ku
rie vakare norėjo išvažiuoti, 
buvo privežti prie uosto antros 
klasės vagonai. Pasilikusieji 
iki sekamos dienos tapo nuga
benti į “Rytojaus” viešbutį. 
Prie muitinės gubernatoriaus 
atstovas pasakė amerikiečiams 
įspūdingą kalbą. Antruoju 
kalbėjo dail. Žmuidzinavičius. 
Jis prisiminė tuos laikus, ka
da su maršrutu važinėjosi po 
Amerikos lietuvių kolonijas. 
Girdi, amerikiečių daugingumo 
ir nuoširdumo jis niekuomet, 
neužmiršęs. Paskui kalbėjo 
prof. Žemaitis, primindamas, 
jog amerikiečiai Lietuvoj nega
li tikėtis tokių j 
kaip Amerikoj. Lietuva daug ‘j 
nukentėjo nuo karo ir tik ne
seniai pradėjo savistovį gyve
nimą vesti. Jai sunku lenkty
niuoti^ su kitomis valstybėmis. 
Bet, šiaip ar taip, ji daro vis 
didesnį progresą, kulturėja. 
Trumpai dar papasakojęs apie j 
tai, kas daroma Lietuvoj, prof. 
žemaitis palinkėjo visiems sve
čiams linksmai 
praleisti 
Brakas. 
riotišką 
prakalbą.
chulis, chicagietis, apsivedė su 
Klaipėdos panele (Lacitaite), 
tai p. Brakas “palaimino” jau
navedžius, palinkėdamas jiem
dviem laimingo gyvenimo. Jis 
surišo jaunavedžius su juosta. 
Tąsyk netoliese stovėjęs kun. 
Macijauskas juokais pastebėjo: 
“Ponė Brakai, tamsta suriši 4< 
jaunuosius be bažnyčios, tai j 
mums, kunigams, biznį gadi
ni.”

♦ * *
Vakare anglų kariški laivai 

apleido uostą. Juos palydėjo 
laivas “Prezidentas Smetona”.

* * *
Birželio 19 d. įvyko Klaipė

dos konservatorijos vokalio 
skyriaus operos spektaklis. 
Spektaklis pasisekė labai ge
rai.

PASTABOS
Desperatiškai prisišmeižę 

bolševikų organai ir jų vadai 
I prieš SLA. rinkimus ir rinki- 
; mų laiku, ir nieko nelaimėję, 

’ijie seimui prasidėjus vėl tuos 
parankumį Ipačius , atk»^0- m

a.,,,.,, pasirodo, kad jiems bevarant
šmeižimų kampaniją, jų smege
nyse pasidarė mišinys. O kįid 
taip yra, tai matyt iš sekančių 
aprašymų šeimoj “Vilnis” 145 
num. sako, kad seime “atžaga
reiviams nepavyko”; kad “jie 

' nieko nepešė”; ir 
I kai privertę tuos 
1 vius” duoti jiems 
Allright. Bet štai 
num. jau kitokia
seimą (iš “Laisvės”) įdėta. Esą 
“sandarieeių ir smalavirių šai- 
ka užsisėdo ant Susivienijimo 
narių sprando ir įsteigė niek- 
šiką diktatūrą”; kad “trempia 
po kojų visokias taisykles”; 
kad “pagelba policijos laiko 
pažaboję narius išrinktus dele
gatus ir neduoda jiems laisvai 
išsireikšti, ir svarstyti savo or
ganizacijos reikalus”, ir t.t

Taigi, jeigu buvo
niekšiška diktatūra”, tad kaip 

bolševikai galėjo laimėti “kon
cesijų”? Bet štai tame pačiame 
“Vii.” num. ant sekančio pus- 

seimo rašo V. 
Andriulis kas ir už ką SLA.

i seime kalbėjo. Ten pasakyta, 
pasilikusioms Klai- kad “Tėvynes” redaktoriaus ra

portą kritikavo : Juslus, šar-

pas savuosius 
laiką. Kalbėjo p. 

Jis pasakė labai pat- 
Klaipėdos atžvilgiu 

Kadangi adv. Brad-

kad bolševi- 
“atžagarei- 

“konccsijų”! 
“Vilnis” 147 
giesmė apie

uždėta

Kun. Matulaitis nuoširdžiai lapio iš SLA. 
padėkojo komtetui už malonų ■. 
pasitikimą.

Vakare 
pėdoj nakvoti ekskursantams 
“Ryto” viešbuty j buvo sureng- kūnas, J. Siurba, šalaviejus, J. 
ta vakarienė, kurioj dalyvavo 
apie 40 amerikiečių ir vietinių.
Iš phieagiečių buvo tik trys pa- apeliacijų 
žįstami—tai dail. M. Šileikis, kritikavo , šarkiunas, o Ješkevi- 
ponia Margerienė ir p. Motie- čiutė davė paklausimą. Apšvie-

Viskas butų buvę geltos komisiją kritikavo J. Siurr 
ba.

Taigi kas pasirodo? 
tie išvardyti delegatai 
ševikai. Tad kaip 
kalbėti ir kritikuoti, jei “atža-

junas.
rai, tik vakare pradėjo lyti, o 
tai į amerikiečius darė blogą 
įspūdį.

* * *
Birželio 19 d. laivu “Rolta-

(Iš J. Rainio).

—Nori pasaulis, kad jį valdytų, 
Jį monais ir apgaule nuolat 

migdytų.
Gudrus ir stiprus ir sako tat: 

“Eik
Pasaulį valdžia ir monu sau 

nuveik!”
Aš noriu kitą jums atsaką 

duoti:
“Eik norui geresniam pasaulį 

vaduoti!”
— J. Paleckis.

Kai aš žiuriu į saulę, rodosi 
— augu, augu ir tuojau pasiek
siu dangaus mėlynę.

Skauduliai
Pagydomi tuoj. livengia 
autuvo spaudimą-
Aptiekose, autuvo ir dept.

krautuvėse 35c.

skausmo neri

............. . ; < 
Pradedu Biznį

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

Vesiu biznį per dideles, tvirtas 
ir teisingas kompanijos.

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

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St. 
Tel. Koosevtlt 8500

i G
GYVENIMAS

Minėsimi žurnalai

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

Milius, V. Bovinas, M. Bacevi
čius ir kiti. Toliaus skundų ir 

komisijos raportą

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

Visi ši- 
yra bol- 

ji-e galėjo

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

Paskelbs kiek kas mo 
ka taksų

r

/

Internacionalinė presos 
paroda

Assesorių taryba šiandie pra
dės siuntinėti visiems taksų 
mokėtojams raportą apie tai 
kiek kas yra sumokėjęs tak
sų nuo 1898 m. Taksų mokė
tojas gaus ne visos Chicagos 
raportą, bet tik savo procink- 
to, kuriame jis gyvena ir yra 
namo savininku. Bus pažymė
ta vardu ir pilnu adresu kiek 

’! kas moka taksų, taip kad jis 
; galės palyginti savo taksus su 
' savo kaimino taksais.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Linksmas piknikas atei 
nantį sekmadienį

Laiškai Pašte Graboriai Akių Gydytojai

(’.hicagiečių laikraštininkų I 
pastangomis bus surengta in-' 
ternacionidinė presos paroda, | 
kaipo dalis visąsvH'tii|ės pa-1 
rodos, kuri bus laikoma Chi
cago je 1033 m.

Parodai bus bandoma gauti Tečiaus kad Chicagoje yra 
eksponatų iš visų pasaulio kra- 1.050,000 nuosavybių ir 600,- 
štų, net iš tokios Chinijos, se-1 000 savininkų, tai siuntinėji- 
novinio Egypto, ar viduram-1 mas užsitęs gana ilgai ir bus 
žiu Europos, kad toje paro-j užbaigtas tik apie rugsėjo 1 d. 
doje atsispindėtų visa laikraš- Pirmiausia siuntinėjimas bus 
tininkijos istorija ir tos laik- pradėtas nuo 14 vardo 1-mo 
raštindiUcijos padarytojai pa- i precinkto.
^an£'a* Taipjau laukiama valstijos

* -------------- I
taksų komisijos jsakymo išnau
jo įkainuoti visas nuosavybes, 
kad uždėjus taksus, kurie bus 
ųiokami ateinančiais metais.

Reikalauja taksu 
mažinimo

su-

Ateinantį sekmadienį, liepos 
15 d., Justice parke bus labai 
linksmas ir įvairus piknikas. 
Jį rengia Chicagos Lietuvių 
Auditorijos bendrove. Bus šo
kiai, žaismes, įvairios raugti
nės su dovanomis. Bus ir ris- 
tynės. Ir risis ne bile kokie 
ristikai, bet geriausi, jų tar
pe ir Karolis Požėla. Bus kal
bų ir visokių pamarginimų. Be 
to bus ir laimėjimas gražių ir 
brangių dovanų. Į tokį pikni
ką verta kiekvienam atsilanky
ti ir su tūkstančiais kitų Chi
cagos lietuvių linksmai praleis
ti tyrame ore karštą vasaros 
dieną. Todėl jau dabar reng- 

Auditorijos
ir kvieskite savo drau- 
rengtis. —J. S.

šie laiškai yra. atėję iš Eu> 
ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina j vyriausyį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kui 
padėta iškaba "Advertised Win« 
dow” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa 
žymėta. Laiškus 
tam tikrą, laiką, 
naikina.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Nuo lie)M)s 2 d. Board of
lavimus sumažinti taksus, kur 1 
tie taksai, aptaksuotlj nuoDK)- 
ne, yra perdideli. Nuo to laiko 
kasdie tarybos raštine būna tektivų biuras, kur 
kimštinai prisikimšusi žmonių, vis(>s 1>c>iieijos smagenys ir po- 
kurie reikalauja sumažinti tak- |icijos teismabutis. Visame na- 
sus ant jų nuosavybių. Ir vi-( visados būna pilna polici- 
sų skundai yra pamatuoti, | jos Rodos, i tokią vietą tai 

jokis vagilius negali drysti ir 
kojos įkelti. Bet nežiūrint vi
sos policijos ir detektivų, už- 

| vakar atėjęs teismo klerkas 
i rado teismabuty atplėštas te- 
1 lefonų dėžutes ir iš j u išim
tus nikelius.

kiekvienas pasakoja apie dide
lį vargą dėl perdaug didelių ir Į 
nepaprastai staigiai pakilusių 
taksų.

buvo keliami kasmet 
buvo laipsniškas keli- 
todėl ne tiek jaučia-1 
et pereitais metais bu-! 

išnaujo įkainuotos visos |

tai 
irmas

mas.
vo išnaujo įkainuotos 
nuosavybės, naujai įtaksuotos | 
ir visai naujais pagrindais.

taksai liko 
trigubai ir 
kad buvo

Kuomet

paštas laiko 
o paskui su-

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

3307 Aubum Avė. 
■*CHICAGO, ILL.

Jei abejoji apie savo bkis, eik pa* 

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST

Lietuviai Daktarai

6487
Arenas 

Street 
1752

Phone Boulevard 
4649 South Ashland 

ir 805 East 47th
Phone Kenwood 
Praktikuoja 20 metų

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

amuose prie b2.) b. uiarK 
randasi policijos stotis, de- 

yra neva

Ką daryti karščiuose

kitės į šį didįjį 
pikniką 
gus irgi

Roseland

mų savininkų 
kelti dvigubai, 
daugiau, negu 
karna pirmiau, 
niems taksus dar numušė, 
kiti už
mokėti net iki $100 taksu.

901
902
911
915
916
919
920
921
929
930
955
937
957
958

Bagdonas 
Belsęus A 
Gedminas Peter 
Jaukaustoine Jonu 
Jenavicy Jazapas 
Jurgiolaviciuj Balu! 
Karlauckas Jonas 
Kabdaolis S. E 
Kučinskas Jokūbas 
Kučinskas Petras 
Ynkus Ona 
Petrila Frank 
Zlatos Katerina 
Ziaugrai u.

Brono

Naujiena.

—Ar 
, buk

skaitei, laikraščiai ra- 
trsravajų žada

Vakar išėmiau

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
ORABORIUS CHICAGOJ

I»aidotuvėse patar-* 
nauju geriau ir pi- 
5iau negu kiti, to- 

el, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
■tės.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

8238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

Lietuvės Akušerės

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

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

5107 , 
11 vai. ryte;
8 vai. vakare 
ketvirtadienio

Tel. Kenwood 
Valandos 

nuo 9 iki 
nuo 6 iki 

apart šventadienio ir

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
2166

___ ith Morg
Tel. Boulevard 

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

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniška* liga* 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nauiau- 
sius metodus X-Ray ir kitokiu* 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

NakU So. Shore 2238, Blvd. 6488

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

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

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

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

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytoja* ir Chirurgai 

2201 West 22nd Street DR. G. L. MADGE
OENTISTAS

ykaj egzaminacija. Be skausmo 
ištraukimas

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

Tel Cicero 49

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victory 1116 

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

Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė.
Tel. Republic 7868 

CHICAGO, ILL.—Skaičiau...
antruosius langus, o jie per
nykščiais laikraščiais buvo už
klijuoti... Netyčia akį užme
čiau....

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Aveme 
Telefonas Boulevard 7820 

Res., 6641 South Albany Avenue 
TeL Prospect 1930 

Valandos 2-4, 3-8. Nedalioj 10-12 d.

Liepos 3 d. įvyko Lietuvių 
Improvement and Benefit kliu- 
bp pusmetinis susirinkimas, šis 
susirinkimas buvo sušauktas 
atvirutėmis* Narių atsilankė 
daug Raportai buvo trumpi iš 
kliubo veikimo, kad iš priežas
ties šilumos greičiau pabaigus 
susirinkimą. Iš “nefašistinės” 
tarybos ir iežednevnos maine- 
rių nebuvo jokio pranešimo. 
Pereitame susirinkime raudo
nas mainieris pusėtinai karš
čiavos dėl priešų, kam jiems 
gadina raudoną biznį. Rengės 
prie ši5 susirinkimo šturmu. 
Bet kuomet to mainierio drąsu
mas išgaravo, neliko jokio štu- 
rmavimo ir jis sėdėjo nusimi
nęs. Dar vienas paklausė jo, 
ar tik dar nereikia vieną kartą 
skaityti korespondenciją iš 
“Naujienų”. Bet jisai atsakė, 
kad nebereikia daugiau skaity
ti. Esą jis padavęs Dausai. 
Jis galėjęs per mėnesį laiko 
perskaityti keletą dešimtų kar
tų, o perskaitęs galėjo ateiti į 
susirinkimą ir pranešti ką su
rado priešinga iežednevnos mai- 
nieriams. Bet kad jis neatsi
lankė ir neprisiuntė korespon
dencijos, tuo klausimas užbaig
tas. Manau jis <nebutų užbai
gęs, jeigu ne tie smūgiai per 
“Naujienas” iežednievnos mai- 
nieriams. Buvo daug kartų pa
sakyta, kad nesikištų su pa
šaliniais reikalais į kliubą.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

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

8464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 

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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Ave^ 2 labos 

Chicago, Illinois 
•'Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880~---------------------------------

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Res. 2859 S. I^eaviU St., Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

STEPONAS RAŠTIKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 9 dieną, G:00 valandą 
vakare, 1928 m., sulaukęs 42 
metų amžiaus,, gimęs Strieliš- 
kių kaime, Židikų parapijoj, 
Mažeikių apskričio, 
deliame nuliudime 
Prancišką Lietuvoj 
Juozapą 20 metų, 3 brolius: 
Juozapą, Konstantiną ir Kazi
mierą, o Amerikoj paliko drau
gus: Kazimierą ir Antaną Gri
aučius. Kūnas 
randasi 710 W. 18 St.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
liepos 12 dieną, 1 vai. po pie
tų iš namų bus nulydėtas į 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Stepono Raštikio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinią.

Nuliūdę liekame,
Draugai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Butkus And Co., Telefo
nas Canal 3161.

Advokatai

A. A. OLIS
ADVOKATAS

,S. La Šalie St., Room 2001

Dideli karščiai nemažai pri
vargina žmones. Kad karštį 

l)a" į mažiau justi, sveikatos komi- 
n^‘t sionierius Dr. Arnold H. Ke
rno- gel pataria sekamą

' užsilaikymą:
ia rūpintis 
valdyti savo
i reikia 
vaisius,

na-

ypatingę

Paliko di- 
moterj 

ir sūnų

v it
, tai ; Nervi 

mažutį lauželį turėjo ■ bandyti

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Del prisiartinusių rinkimų 
(primanęs), taksų bilų išsiun-| 
tinėjimas buvo sulaikytas, kad j 
neužpykinti gyventojų, kurie 
gali už valdančiąją kliką dau
giau nebebalsuoti. Tad taksų 
bilos buvo gautos tik pabaigoj 
balandžio, kada jau reikia mo
kėti taksus. Gavę dideles tak
sų bilas gyventojai net nuste
bo. O čia dar reikia mokėti už i 
kelių dienų, prie ko ne visi bu
vo prisirengę. Gavę nepapras
tai dideles taksų bilas šoko vi-1 
sur ieškoti pagalbos. Bet pa-Į 
galbos iš niekur 
nes einant 
dėl aukštų 
duoti liepos 
kad niekas 
jo taksai . 
tai niekas skundo duoti ir ne
galėjo. Aiškinama, kad asse- 
sorių taryba turėjo kiekvienam

ir reikia 
ūpą.

mažai, dau- 
bet vandens 

I reikia gerti nemažai.
Mankštintis reikia viduli- 

I niai.
Rėdytis reikia lengvai, švic-

nesusilaukė, I 
įstatymais, skundą I 
taksų reikėjo pa- 

i mėnesy pernai, bet 
nežinojo kokie bus 

ateinančiais metais,

Maudytis reikia tankiai, bet 
nereikia ilgai būti vandeny.

Beikia vengti minių ir kiek 
galima daugiausia ilsėtis.

Beikia laikytis reguliaru
mo.

Tų pačių taisyklių reikia 
prisilaikyti ir linkui kūdikių. 
Be to juos dar reikia danoti 

kitokių vabz- 
kudi-

nuo musių ir 
džių ir niekad neduoti- 
kiams vandens su ledu.

Sportas
POŽĖLA RISIS SU JOHNNY

MEYERSU

pašarvotas, Viršui Universal
State Bank

Moterys ir mergi
no* kreipkitės 
reikalais nuo 
iki 8 vakaro, 
tu laiku pagal 
tarti.

Akiy Gydytojai

bet ji to nepadarė. Tečiaus 
tuo pasiteisinti negalima ir vi
si savo taksus turėjo užsimo
kėti laiku.

Dabar žmonės bijodami, kad 
tas pats neatsitiktų ir ateinan
čiais metais, kiekvienas, kurio 
taksai yra aukštesni, negu tu
rėtų būti, reikalauja iš Board 
of Review taksus sumažinti. 
Tai daroma nežiūrint to, kad 
nuolatos tvirtinama, jog dar 
šiemet bus išnaujo įkainuotos 
visos nuosavybės ir taksai bu
sią geriau sutvarkyti. Bet ar 
tai įvyks ar ne, bet tie žmonės, 
kurių taksai yra perdaug auk
šti, turi būti atsargus ir turi 
pareikalauti iš Board of Re- 
view taksus sumažinti. Reika
lavimus galima paduoti tik šį 
mėnesį. Paskui bus vėlu ir 
ateinančiais metais, jei nebus 
padaryta naujo įkainavimo, rei
kės mokėti dar aukštesnius ta
ksus, nes per daugelį metų dar 
nebuvo atsitikimo, kad taksai 
nebūtų buvę metai iš metų ke
liami.

vidutinio 
čempionas. Tą 
išlaikė per il- 
šiol neatsirado 
kuris butų ga-

Jonas Meyers yra 
svorio pasaulio 
čempionatą jis 
gus metus. Iki 
dar nei vienas,
Įėjęs nuimti nuo jo galvos ka
rūną. liesa, per neatsargumą 
prieš porą metų jis buvo pra
laimėjęs 
Ii. Bet 
lengvai

ristynes italui Parel- 
kitose ristynėse jis 
apsidirbo su italu, 
laiko Meyers pasida- 
vidutinio svorio ka-re tikru 

ralium.
Per keletą metų buvo ban

doma sukabinti Meyersą su 
Požėla. Bet visos pastangos 
nueidavo niekais. Ant galo, 
kiek man teko patirti, Požė
la sutiko ristis. Tad labai 
trumpoj ateityj chicagiečiai tu
rės progos pamatyti gal įdo
miausias ristynes, kokios ka
da nors yra buvusios Chica- 
goj. Ristynes tarp Požėlos ir 
Meyerso lietuviams iš tiesų bus 
labai įdomios.

Apie laiką ir vielą pranešiu 
vėliau. — N.

Buvo delegatas iš Kensing- 
tono nuo Lietuvių Politiško ir 
Pašėltos kliubo. Jisai prane
šė, kad jų kliubas daro naują 
konstituciją. Kelius paragra
fus perskaitė iš jos. Paaiškėjo, 
kad kliubas nori susivienyti. 
Delegatas kvietė išrinkti komi
siją ir bandyti suvienyti abu 
kliubu. Jisai aiškino, kad abu 
kliubai vienodai stovi nariais ir 
turtu. Kam dar atskirai būti, 
kuomet kainuoja daugiau pa- 
laikimas, administracija ir 
daugiau laiko tenka praleisti 
susirinkimuose! Kuomet su
sivienysime mažiau bus išlaidų 
ir mažiau laiko suvartosime su
sirinkimams. Pakvietimas pri
imtas. Komisija išrinkta. Ar 
pora metų atgal, Lietuvių Im- 
provement and Benefit kliubas 
buvo pradėjęs rūpintis suvie
nijimu pašelpinių draugijų ir 
kliubų. Bet tam susivienijimo 
darbui pakenkė doleriniai ka- 
munistai. —Aš.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 6257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicaro. 1U.

11 S. Ija Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 1084 — Vai. nuo 9-6 

Vakarais
8241 South Halsted St. 

Tel. Victory 0562
7—9 vai. vak. apart Panedžlio ir 
r • Pėtnyčioa

A. MONTVID, M. DBU

12 ■ 1579 Milwaukee Avenue, Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St.

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

Namų telefonas Brunswick 9597 
Ultravioletini šviesa ir diathermia

Vai.:
105

JOHN B. BORDEN 
(Jobo Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 
West Adams St. Room 2117 
Telephone Randolph 6727

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

Namų Telefonas Republic 9666

su-

Pastaba: Mano ofisas dabar randa
si naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O. D.

c

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTA8 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekei 

CHICAGO, ILL.

JONAS LUKŠAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 9 dieną, 10:30 valandą 
ryto, 1928 m., sulaukęs 42 am
žiaus, gimęs Judenų kaime, 
Plungės valsč., Telšių apskr., 
Amerikoj išgyveno 22 metu. 
Paliko dideliame nuliudime mo
terį Liliją, sūnus Kristis 16 m. 
ir Joną 14 mėnesių ir dukterys, 
Izabelą 13 m. ir Liliją 11 m., 
brolius Kostantą ir Julijų ir se
serį Kazimierą, o Lietuvoj mo
tiną, brolj Ignacą ir seserį Su- 
zaną. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 1808 So. Peoria St.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
liepos 12 dieną, 8:30 vai. ryto 
iš namu į Dievo Apveizdos pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jono Lukšos gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Vaikai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius J. Badžius, Tel. Canal 
6174.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS Į
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevai'd 7589

9

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:30 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, III.

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 rvtn iki 1 v. p. p.

Graboriai

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborias ir 
/ Balzamuotoj M

2314 W. 23rd PI.
Chicago, III.

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

Tel. Victory 627»

DR. G. SERNJ

Lietuvis Akių Specialistas
3265 So. Halsted St.

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

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D 
OPTOMETRISTAS

ir pritaikimoĖkspertas tyrimo akių 
akinių

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

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

landų. Room. 8.
Pliene Canal 0523

Ofiso Tel. Victory 7188
Rez. Tel. Hemlock 2616

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8243 So. Halsted St.

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa 
skyrimo telefonu

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

Tel. Lafayette 4146 
a 1 a n d o s

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

v

K. GUGIS.
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

N. Dearborn St., Room 1111
Telefonas Central 4411

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį
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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 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

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

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

TELEFONAS CANAL 0464

Tel. Central 84G6-7-8. State 6G00 
Peter G. Gaudas 

LIETUVYS ADVOKATAS 
140 N. Dearborn St.

Room 310 
Narys advokatų firmos 
Elliott, Gaudas & Tepper

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyji 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Wushington Street 

Cor. Washington and Clark St*. 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel.: Hyde Park 8395

Re*. Telephone Plaza 8200
DR. M. j. SHERMAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 So. Loomis Street 

Kampas 181 h St.
Vai. 2- 4 po piet ir 7 -9 vai. vakar* 

Telefonas Canal 1912 
Reaidence Tel. Fairfux 6353

J. P. WAITCHES
Advokatas

10756 So. Michigan Avė
Tel. Pullman 5950 

Namų Tel. Pullman 6377



Pranešimas
Užkampio išsiilgimas

—Aš norėčiau vasaros atos
togoms įlįsti į tokį užkampį, 
kur joks velnias nerastų.

Tai patarčiau į musu bylų 
archyvų.

Trečiadienis, Liep. 11, 1928NAUJIENOS, Chicago, III

Business Service
Biznio Patarnavimas

Financial
Finansai-Paalcolos

Furniture & Fixtures
Kakandai-Įtaiaai

Exchange—Mainai

Paskelbimas, prašymas ir

užkvietimas, taikomas vi

siems žmonėms.

Didis Krivių-Krivaitis 
jo padėjėjas Kuraitis, skel
bia viešai, plačiai 
sekamus dalykus:

11’

ir atvirai

Tebūnie visiems 
kad šeštadienio
Liepos-July 28. Šių metų 
Jurgio Černausko Darže į- 
vyks Vaidilų Viešoji 
tis.

žinoma, 
vakare,

Nak-

(

Toliaus, tebūnie žinoma, 
kad j tą iškilmingą puotą 
į tą didelę, garbingą visų 
gerų žmonių sueigą yra 
kviečiami visi lietuviai ir 
lietuvės.

paprasto 
ir sueigos, 
lietuvaičių 
apsirengu-

Dar toliaus, tebūnie žino
ma, kad laike šios dideles 
iškilmės apart 
pasilinksminimo 
bus nepaprasti 
šokiai, kurios
sios tautiškais rūbais šoks 
lietuviškus šokius. Trims 
geriausioms šokikėms, vai
dilos išmokės iš savo iždo 
tris 
bus

sumas pinigų kurios 
paskelbtos vėliau.

galo, tebūnie žinoma, 
vaidilų svečiai ir vieš- 

pradės rinktis į šią

PRANEŠIMAI
Rutoa Draugystės No. 1, dramos 

skyriaus piknikas jvyks liepos 15, 
1928, 8 dovanos. J. Savicko far- 
moj, Keane Avė. ir Archer Avė., 10 
vai. ryto. Kviečiam atsilankyti Chi- 
cagos ir apielinkės visuomenę j šį 
pikniką ir ant tyro oro linksmai lai
ką praleisti prie gražios muzikos. 
Katrie esat paėmę tikietus parduoti 
ir aukavot dovanų, priduokit J. Do
veikai, 1960 S. Princeton Avė., prieš 
pikniką arba piknike. Rengėjai.

Cicero Lietuvių Pagerinimo Politi- 
koR kliubo mėnesinis susirinkimas 
atsinbus šiandie, 7:30 vai. vak. V. 
Lukšto 
Cicero, 
kyti ir

svetainėj, 1500 S. 49 Avė., 
III. Malonėkite visi atsilan
kai mynus atsivesti.

A. Tumavich, rašt.

Draugystės Palaimintos Lietuvos 
pusmetinis susirinkimas atsibus tre
čiadienį lt dieną liepos, 730 vai. va
kare, Chicagos Lietuvių Auditorium 
svetainėj, 3133 So. Halsted St. Ger
biami draugai Palaimintos Lietuvos 
malonėkite visi laiku pribūti nes tu
rim daugel svarbių reikalų dėl apta
rimo. Rašt. K. J. Demereckis.

Auditorijos Bendrovės Piknikas 
bus sekmadieny, liepos 15 dieną, 
Justiee Park darže. Risis Karolis 
Požėla ir da trys poros. Bus taipgi 
sunkiųjų vogų kilnojimas ir bus šiaip 
visokių gėmių. Pradžia 10 vai. ryto 
Kviečia visus atsilankyt

Komitetas.

Lietuvių Tautiškų Kapinių lotų sa
vininkų ir draugijų atstovų pusmeti
nis susirinkimas jvyks ketvirtadie- 
nyi, liepos (July) 12 dieną, 1928 m., 
Mildos svetainėj, 3142 So. Halsted 
St. 7:30 valandą vakare, ant 2 lu
bų. Būtinai dalyvaukite, nes ran
dasi daug svarbių reikalų dėl apta
rimo. Kapinių Valdyba.

Kensington Lietuvių Bendrovės 
pusmetinis šėrininkų susirinkimas 
jvyks 11 d. liepos, 7:30 vai. vakare,. 
F. Shedvell svetainėj, 341 Kensington 
Avė. Nariai esat kviečiami būtinai 
visi atsilankyti. Direkcija.

fciASSIFIED flDSj
Educational z

Mokyklos 
DETEKTYVŲ darbas, secred Ser

vice ir kriminologijos mokslas moki
namas ekspertų musų mokykloje. 
Lekcijos anglų kalboje. Del smulk
menų atsišaukite uno 6 iki 9:30 vai. 
vakaro ir visą dieną, nedėlioję The 
University of Practical Detective 
Science and Criminology, Suite 100, 
800 North Clark St.

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

SCHOOL
2040-42 VVashington Blvd.

Ant 
kad 
nios 
puotą 8-tą valandą saulei
nusileidus ir galės links- 
minties kiek norės, bet ne 
ilgiau kaip iki 7-tos vai. 
saulei^ patekėjus. Vaidilų 
sargai ir kareiviai dabos 
tvarką, užsilaikymą ir ra
mumą.

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

Amerikos Lietuviu 
Mokykla

J. P. Olekas, Mokytojas
3106 Sn. Halsted St., Chicago, III

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

Mes atgausime juos per 
“garnishment” teismą, {steig
ta 1912 — 1G metų patyrimo. 
Kolektavimas, be mokesčio. 
Patarimas dykai.

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

3408 S. Michigan Avė, 
Victory 4126

10% PIGIAU U2 VISA DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

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

NIEKO NEREIK ĮMOKĖTI — 24 
MNESIAI IŠMOKĖJIMUI

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

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

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

Financial
Finansai-Paskolos

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

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant 

i-mo ir 2-ro Morgečio 
Valandos nuo 4 iki 3 kas 

vakaras

Ar Jum Reikalingi
Pinigai?

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

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St.

BE KOMISO 
Mažos Paskolos 

$100 — $200 ir $800 
Nėra jokių “red tapė” 

1647 W. 47 St.

PASKOLINSIM nuo $56 iki $800 
už 2% nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Paskolas suteikiam į 24 vai. 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2231 West Divislon St. “upstain” 

Tel. Armitage 1199

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 F1NANCE CO. 
Room 514, 

City State Bank Buildlng 
128-180 N. Wells St

4 KAMBARIŲ nauji rakandai, 
$180. 4 kambarių neatnišaukusių ra
kandai, $80. Jūsų kreditas yra ge
ras. lengvais išmokėjimais, jūsų 
Iiasfulyta kaina. Atdara vakarais. 
Jastatymas bile kur dykai. Ajax 

Furnitūra Co. 1434 W. Madison St.

MAINUI namas, 2-4 kambarių 
flatai, priimsiu mašiną arba lotą, 
4448 S. Western Avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Real Estate For Sale
______ Namai-Žemg Pardavimui_____

30 PĖDŲ lotas yra visi jtaisymai 
ir gatvė cementuota, prie California 
Avė., netoli Marųuette Parko. Tik
tai biskj cash, kitus lengvais išmo
kėjimais. J. A. Lynch, 40 N. Dear- 
bom St. Central .‘1654.

Mes dirbame ir perka 
me 1 ir 2 Morgičius

j 2 dienas

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47 St.

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

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

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.

Personai

VELTUI
Patentai, Vaizboženklial, Copy- 

vrrighta. Rašyk šiandie. Patentą 
reikalais kreipkitės prie manąs 
pilnu užsitikėjimu. Teisingas 
Greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

2860 W. Chicago Ava.

Chicago, DL

■u 
ir

Aš LEOKADIJA GRITIENE jieš- 
kau savo brolio Kazimiero Alksnio. 
Daugel metų atgal gyveno Hibbings 
Minnesota. Prašau man ranešti 
sai ar kas apie jj žino.

LEOKADIJA GRIT1ENĖ 
4012 So. Maplevvood Avė. 

Chicago, III.

pat-

JĖŠKAU brolio Vinco Stoškaus, 
16 ipetų atgal gyveno Chicagoj, 
paskiau išvažiavo nežinia kur. Gi
minės, draugai ir pažystami malo
nėkit pranešti kur jis randasi. Arba 
jis pats lai tuojtru atsišaukia, nes 
yra svarbus rąikąlas — norime pa
vesti seserei nuosavybę Lietuvoj. 
Frank Stoškus, 5159 S. Morgan St., 
Chicago, III.

PROGA. Norėčiau susipažinti su 
apsišvietusią gera1 motore Amerikoj 
gimusią lietuvaite, apie 39 metų 
amžiaus, be vaikų. Viską užlaikysiu 
.slaptai. Kitos bereikalo neatsišau
kite,

Naujienos, 
Box 1093, 

1739 So. Halsted St.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

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

BISKĮ VARTOTI
$360 puikus mobair seklyčios setas $03.60 
$4OO Frieze seklyčios setas __ ______ $87.60
$6OO 4 Šmotu walnut niiegrulmio

setas ....................  $88.60
$160 Uratus valnus valgomo kamba-

barlo setas ---- ------ ----- --------- ---- — $68.60
$76. 0x12 VVilton kaurai .............  $22.60
$26. 6 Arnotų pusryčiams setas__— $8.60

Available Fireproof Storage 
7728-32 Stony Island Avė 

Atdara kasdie iki 10 vai. vakare. 
Nedalioj iki 6.

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. II. SCHAEFER & CO.
803 Ridge Avė., Wilmette
. Phone 364

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

749 Broadvvay, 
GABY, INDIANA

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

SCHWARTZ BROS. STORAGE 
640 E. 61st Street

GERA PROGA; savininkas par
duoda 5 akrų dailią farmą daržo
vėm. Geras namas ir kiti budinkai. 
Žemė apsėta kornais, daržovėmis ir 
500 kerų vynuogių. Kaina $8500. C. 
Urban, 135 St. & 44 Avė. SR. 1. Box 
93, Blue Island, III.

Sewing Machines
Siuvainos Mašinos
J išdirbysčių siuvamos 
pataisomos už $1 ir dau- 

Atvažiuojame bile kur. Dar- 
garantuotas. Taipgi White, 

ma-

VISOKIŲ 
mašinos ] 
Fiau- - m , ,bas garantuotas. Taipgi 
Rotary ir Singer beveik naujos 
šinos pardavimui.

SKOWRON,
3040 N. A vers Avė., 

Pensacola 1670

1000 SIUVAMŲ MAŠINŲ ATIDUO
DAMA JUSU PASIŪLYTA KAINA

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

Automobiles
Durant sport touring, kaip nau

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

1927 .............................   $450
Maxvvell sedan, 192t> .................... $265
Flint sedan, kaip naujas 192G $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 St, Triangle 9330

M & K Motor Sales

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

$1500 ĮMOKĖTI; savininkas pri
verstas parduoti pigiai savo moder
nišką priemiesčio bungalovv, 5 kamb. 
vana, elektra, gasas, skiepas, nau
jai dekoruota, lotas 100x200, 2 dideli 
garažai, 2 blokai iki Rock Island sto
ties, 35 minučių važiavimo iki vidur- 
miesčio, namų kainos kyla kasdie, 
mėnesiniais išmokėjimais, šaukit sa
vininką State 4879, arba Room 301, 
163 W. VVashington St.

BARGENAS
2 flatai po 5 kambarius, karštu 

vandeniu šildomas, 2 kart) garažas, 
lotas 30 pėdų pločio, parduosiu už 
$3,000 pigiau negu vertas, arba pri
imsiu j mainus bile 
(mokėjimo.

VVALTED J.
6601 S. Western
3236 W. 55th St.

ką, kaipo

PAUL 
Republic 
Hemlock

dalį

4170
2889

BUNGALOW BARGENAI — Mo
derniški nauji muro bungalovv, karš
tu vandeniu šildomi, tile vana ir 
stikliniai porčiai, tiktai $2,000 įmo
kėti, kitus kaip rendą po $70 j mė
nesj. Mes taipgi galim pastatyti 
ant jūsų loto kokj tik norit bunga
lovv. O. Vandervvars, Bev. 6540.

$250 CASH
PO $35 Į MĖNESĮ IR 

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

DAR NIEKAD NEBUVO

Pagalios, tebūnie žinoma, 
kad įėjimas ar įvažiavimas 
į šią sueigą visu nakties 
laiku bus suteiktas kiek
vienam ir kiekvienai, kas 
užsimokės 50 centų už bi
lietą ir sutiks laikytis nu
statytos tvarkos.

Business Service
Biznio Pataraaviinag

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

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

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė. 

Bershire 1821 
M R. PARIS

Paskolos suteikiama; 
į vieną dieną 

24U MORGIČIAI 
3-TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

BNTERNAT1IONAL 
1NVESTMENT 
CORPORATION 

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

REIKIA LIETUVIŲ AUTOMOBI
LIŲ PARDAVINĖTOJŲ — PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus pardavinėjot au

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

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

THE CHEVROLET DEALERS 
ASSOCIATION—Salesmen Training 
School, 301 Gossard Bldg. 108 Ei^t 
Ohio St., Chicago, 111.

REIKALINGAS barberys vakarais 
ir subatoj po pietų. 3531 S. Halsted 
Street.

REIKALINGAS preseris prie se
no darbo, tegul atsišaukia toks kuris 
sutiks gyventi ant vietos ir dirbti 
liuosą laiką vakarais ar dienomis. J. 
Jokšus, 3612 S. Halsted St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGOS dvi patyrusios 
moteris sortavimui skudurų. Nuo
latinis darbas, gera mokestis. 1458 
So. Jefferson St.

REIKALINGA jauna mergina 
dirbti grosernėj, 3001 S. Union Avė.

ChicngoH RcnlaURi ir atR.ikančiausi vartotu 
kari], pilnai įrengti, gerame ineehaniAkume 

___ 1 nuo $180 iki 
karu kuriu tinka vl- 

Canh, iAmokčjimaiH,

karų pnrdavinAtoJai. 100 garantuotų vartotų
stovyje, 
ątaooo. 
Hokioma 
mainais.

. 'iigti, gerai: 
karai parduodami 
Mi'h turime 
reikalams.

0811-13 So Halsted St.

Nash, 1927, advanced 6, važinė
tas tik 4300 mylių ........... $645

Dodge, 1927, sedan, važinėtas 
2600 mylių, bargenas ....... $495

Buick, 1926, Masetr 6 sedan, 5 
pasažierių, tik ................... $550

Chrysler, 1927 “70” coupe, su 
rumble sėdynė, tik ........... $550

Peerless, 1927, sedan, kaip nau
jas .Z .................................... $750

Chrysler, 1927 “58’.’ sedan, be
veik naujas ........................... $425

Lengvais išmokėjimais
Visi karai pilnai {rengti, nauių ka

rų garantija, išrodo kaip naŠji. At
dara iki 10 vakaro.

HALSTED AUTO SALES 
2560 So. Halsted St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDUOSIU, mainysiu arba ran
duosiu pelningą 9 kambarių “road 
house”, elektra, gazas. Biznis eina 
gerai — svečių pilna. Randasi 40 
mylių nuo Chicagos, Route 22, 
Alganųuin, III. Pardavimo priežas
tis svarbi. Gera vieta dėl gazolino 
stoties. KARVASEK, 2800 MilĮard 
St., 2 lubos.

Galų-gale, tebūnie žinoma, 
kad šis pranešimas yra tai
komas visiems musų tau
tos žmonėms — artimiems 
ir tolimiems vaidylų drau
gams ir draugėms; ir tebū
nie tris kartus paskelbtas 
“Naujienose.”

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Uilai- 
kom malevą, popierą, stiklus Ir t t 

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi | 24 

valandas.
Musą iily^i^ bus jums naudingos.

Ėeip Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS veiteris ir veiter- 
ka vakarais, darbas ant visados, ge
ra mokestis. 3457 S. Halsted St.

PARDUOSIU arba mainysiu gro- 
sernę ir bučerne j bile ką. 1904 Ga- 
nalport Avė. Tel. Roosevelt 5255.

PARDAVIMUI grosernė.ir delika- 
tesen, biznis išdirbtas per ilgus me
tus. Pardavimo priežastj patirsit 
ant vietos. 4314 So. Wood St.

8335 So. Halated St
ents

strnmentai

PARDAVIMUI bučernė, daromas 
geras biznis, parduosiu pigiai arba 
mainysiu j namą, 1750 W. 63 St.

Krivių-Krivaitis, 
Kuraitis.

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

J. J. SHAKENMAER, 
949 MILWAUKEE AVĖ., 

BRUNSVVICK 7897.

SKOLŲ IšKOLEKTAVIMAS 
AM^IKOJ IR EUROPOJ

INTERNATIONAL CLAIMS 
SERVICE BUREAU

Room 801 
163 W. Washington 

Main 4020

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi
čius.

JUSTIN MACKIEWICH 
2342 So. Leavitt St 

Phone Canal 1678

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

6621 S. Richoond St 
2nd floor

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

GASOLINO STOTIS, biznis ir 
Automobilių taisymo šapa, pardavi
mui labai pigiai. Savininkas mai
nys ant namo arba lotų.

Kreipkitės pas
C. P. SUROMSKIS AND CO. 

3352 S. Halsted St.
Tel. Yards 6751

Be Komiso ir Išlaidų 
Mea paskoliname juma $100, $200 
arba $800, imame legali nuošim
ti. Pinigus gausite i 12 valandą. 
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė., 4 
Kampas Hermitage Ava,

PARDUOSIU pigiai savo grojiklj 
pianą už $100. Roleliai, duet ben- 
cius ir cabinet, $25 jmokėti, kitus 
nuo 3 iki 6 mėnesių išmokėjimui. 
Taipgi* 5 kambariams gražus ra
kandai.

S. CAMPBELL 
65J2 S. Halsted St. 

1 fl.

Exojhange—Mainai
KĄ TURITE MAINYMUI?

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

A. GRIGAS
8114 So. Halsted Street

Tel, Victory 4898

i
Išsirinkite Vieną,

Parduosiu 5 flatų naują kampini 
namą arba priimsiu j mainus mažes
ni namą, lotus, arba biznj. šis na
mas yra vienas iš geriausiai {rengtų 
Marųuette Parko apielinkėj.

Antras tai yra bizniavas namas 
ant 7Ist St. 2 vidutinio didžio Storai, 
6 kamb. flatas, 2 maSinų garadžius, 
štimu apšildomas, viskas- {rengta 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 j vieną ir 
2 mašinų garadžius, tai bus vienas 
iš praktiškiausių namų ant 7Ist St., 
jei tamsta manote užsidėti bile kokj 
biznj, ypatingai dry goods, hardvvare 
arba kriaučystę, tai geresnės vietos 
negalite rasti. Del pilnesnio pasi
kalbėjimo atvažiuokite j 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 
apšildomas, gražioj vietoj, beizman- 
te padarytas dėl 4 kamb. flatas. 
Mainysime j neperdidelj namą, kur 
galima laikyti karvė ,ir vištų, turi 
būti nepertoli nuo karų ir mokyklos.

Mes turime keletą perų 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 0367 Klau
skite Pakalnio, jei turite lotą ir ma
note statyti namą, matykite mumis, 
me3 duosime teisingą išrokavimą. 
Mes dėl savo kostumerių padarom 
planus, parupinam pirmus ir antrus 
mortgičius. Todėl dėl visų viršmi- 
nėtų reikalų meldžiame pašaukti 
Hemlock 0367 arba atvažiuokite 
ofisą 2547 W. 7Ist St.

John Pakel and Co.
General Building 
Contractors and 
’ Real Estate

i

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

$500 cash, 
jirksite naują murinj modemišką 
>ungalow, ką tik užbaigtas, j Lyons. 
Didelis lotas, netoli noujo valstijos 
celio ir Forest Preseęves, 3 blokai 
nuo Berwyn-Lyons gatvekarių ir bu- 
sų, kaina tik $6500.

$500 cash, kitus lengvais išmokėji
mais, nupirksite 4 kambarių stucco 
rezidenciją j Berwyn, taipgi 1 karo 
garažas, lotas 87x125, aplinkui yra 
gražus medžiai ir krūmai, kaina tik 
$4500.

$400 cash, kitus išmokėjimais, gra
žus 5 kambarių namas j Berkley, tik 
biskj j vakarus nuo Melrose Park, 
lotas 63x289, kaina $5200.

$300 cash, kitus mažais mėnesi
niais išmokėjimais, nupirksite bunga
lovv | Stickney, lotas 60x137, kaina 
$5500.

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

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

mėnesj, nupirksite 1 
krautuvė, didelis gara- 
St. ir Wentworth Avė. 
įsteigti bile kokj biznj, 

kitus kaip rendą, nu-

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

Savininkas ant vietos visą die
ną,

6212-6218 S. Keating Avė.

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 jmokėti taip mažai kaip 

$250.00.
2. Gali jmokėti Lietuviškais Bonais 

pilną vert^.
3. Gali įmokėti išmokėtu lotu.
4. Balansą išmokėsi mokėdamas 

po $65.00 j mėnesi ir nieko dau- 
giaus.

Pasimatyk greitai

ED. W. BAKS
BAKšEVIčIUS

4392 Archer Avė.
Tel. Virginia 0055

Pabudavosim 2 
arba bungalovv 

jūsų loto
Mes pastatysime jums

flatų 
ant

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

Ofisai Chicagoj ir priemiesčiuose, 
atdari vakarais ir nedėliomis.

TRIANGLE 3299

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

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

AK JUS TURIT LOTĄ?
Mes pabudavosim namą ant jūsų 

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

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

Central 5901-2-3

8 MIEGRUIMIAI
Moderniškas 6 kambarių bungalow, 

$500 įmokėti ir po $50 j mėnesj, 
{skaitant nuošimčius. Priimsim | 
mainus išmokėtą lotą.

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

7168 and 7039 W. Grand Avė.

CERTIFIED NAMAI
Statomi per Carpenter

Puikios rezidencijos, 2 flatų, 6 
kambariai apačioj, 5 viršui, $11,000 
$750 jmokėti, po $80 j mėnesj. Yra 
visi reikalingi {rengimai. I^i vienas 
flatas tižmoka jūsų rendą. Kamba
riai dideli ir šviesus, puikiai deko
ruoti, aržuolinės grindys, porčiai, 
puikiausi virtuvė, Crane plumbingas 
įmūryta vana, cementinis skiepas, 
skalbykla, 37^ lotas, netoli gražiai 
medžiais apsodintos Wilcox ir Maple 
Avė., prie valstijos kelio, vienas blo
kas nuo biznio sekcijos, 45 minučių 
važiavimo nuo vidurmiesčio.

L. S. Carpenter & Co. 
Statytojai

Garfield State Bank Bldg., 
Madison and Cravvford.

Room 812.
Phone Van Buren 1600 

Arba Šaukit
Dovvners Grovė 491 '


