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Lenkai Bijosi Naujos Pilsudskio Avantiūros
Įtaria maršalą paša 
loms besirengiant 
naujam perversmui

Turkija panaikina vi
sus senuosius titulus

Socialistai įspėja, kad darbi
ninkai visomis priemonėmis 
kovos su reakcijos pasikėsi
nimais

visus šen no

Obregono nužudy
mas esąs klerikalų 
sąmokslo darbas

KONSTANTINOPOLIS, Tur
kija, liepos 19. — Turkija nu
tarė panaikinti 
sius monarchinio režimo pa
liktus, oficialinius titulus, pra
dedant nuo aukščiausio mili- 
tarinio titulo “paša”, kuris nuo 
šio laiko bus “generolas”, iki 
žemiausio.

Vyriausybė žada ne tik patį 
žudeiką nubausti, bet suras
ti ir nubausti pačius tos 
žmogžudy bes diriguotojus

lie-
Iš Varšuvos praneša^, kad Len
kijoj dabar viešpataująs labai 
neramus ir nervingas ūpas. 
Politiniuose rateliuose esą lau
kiama naujos Pilsudskio avan- 
t i u ros. Manoma, kad jis ren- 
giąsis naujam perversmui, ku
riuo jis galėtų sustiprinti savo 
asmeninę galią seimo lėšomis. 
Tai, kaip manoma, ir buvus 
priežastis, dėl kurios jis neiš
važiavęs į Bumaniją pasilsėti. 
Oficialiniam aiškinimui, buk 
Pilsudskis laukęs ukrainiečių 
nacionalistų atentato, visai ne
tikima.

Laisvieji lenkai su t dideliu 
įtarimu žiuri taipjau į ateinan
tį lenkų legionierių suvažiavi
mą Vilniuje, kuriame laukia
ma dalyvausiant daugiau kaipl 
5,000 legionierių ir kur vy-' 
riausiu kalbėtoju bus pats Pil
sudskis. ”,Įr'

Socialistu laikraštis Bobot- 
nik rašo vėl, įspėdamas, kad 
lenkų darbininkai visomis ga
limomis priemonėmis kovosią 
kiekvieną reakcininkų pasikė
sinimą prieš laisvą Lenkiją.

Oficialiniuose valdžios rate
liuose manoma, kad į kiekvie
ną mažinusį Pilsudskio bandy
mą antmesti lenkams savo au
tokratiškų valdžią, lenkų šo- 
cialistų partija tuojau atsaky
tų visuotinio streiko paskelbi
mu.

Angliakasių unija 
atsisako nuo Jack- 

sonvilles algų
įleidžia kiekvienam unijos dis

triktui daryti su samdyto
jais savas algų sutartis

lie-INDIANAPOLIS, Ind 
pos 19. — United Mine Work- 
ers of America pagaliau atsi
sakė nuo Jacksonvillės algų 
normos kaip pagrindo dery
boms dėl algų minkštosios an
glies kasyklose, ir nutarė lei
sti kiekvienam 
rėtis su savais 
ninkais ir daryti 
kontraktus.

distriktui de- 
kasyklų
su jais

są v i- 
algų

e ang- 
“policy 

kuris čia per iš-

Australijos komuni 
štai gavo truputi 

per kepurę

Tokį nutarimą pad 
lliakasių organizacijos 
cominittee, 
tisas septynias dienas svarstė
organizuotų angliakasių padė
tį minkštosios anglies srity
se.

Del šitokio policy komiteto 
nutarimo susidarys padėtis, ko
kios dar niekados angliakasių 
unijos istorijoj nėra buvę, bū
tent tokia, kur įvairiuose ka- 
slyklų distriktuose bus įvai
rios algų normos.

Nutarimas bus dar duotas 
distrikto konvencijai arba dis- 
trikto unijos narių referendu
mui patvirtinti.

MEKSIKOS MIESTAS, 
pos 19. — Vakar vakarą pre
zidentas Calles išleido prane
šimą, kuriame sako, kad iš
rinktojo prezidento gen. Obre
gono nužudytojas prisipažinęs, 
jogei tą piktadarybę jis papil
dęs dėl savo religinio fanatiz
mo. . Prezidentas sako taippat, 
kad vyriausybė jau turinti su
rinkus žinių, parodančių, jogei. 
gen. Obregono nužudymas bu
vęs tiesioginis klerikalų dar
bas.

Pasmerkdamas tą galvažu- 
dybę, prezidentas Calles pa
reiškia, kad šitokiais pasaliais 
puolimais revoliucijos priešai 

nieko nelaimėsią: nežiūrint to
kių puolimų, socialinė revo
liucija žengsianti priekin ir pa
galiau galutinai laimėsianti vi
sos Meksikos šeimynos labui.

Prezidentas prižada, kad vy
riausybė darysianti visa, kad i 
butų nubaustas ne tik mate
rialinis tos Laiąios piktadary
bės autorius, )>et taip pat su
rasti ir nubausti tie, kurie 
yra intelektualiniai to dačbe 
diriguotojai.

Respublikos galva pagaliau 
pareiškia, kad jo valdžia ir to
liau laikysis konstitucijos ii 
revoliucijos principų, dirbda
ma dėl krašto laikos ir patik
rindama piliečiams privilegiją 
naudotis savo politinėmis tei
sėmis.

Audra sugriovė 15 ūki- Ardamas lauką rado
ninku trobesių senovės pinigų

1(1
su 
su

BUŽONIS, Rokiškio valsč. 
— Birželio 9 d. pil. Paberžis, 
ardamas daržą, rado puodą se
novės sidabrinių pinigų. Pini
gai daugiausiai yra trikampiai. 
Pinigai išsilaikę labai gerai ir 
juose galima aiškiai išskaity
ti parašus. Pinigų senumas 
5 G šimtai metų. Vertėtų šie
pundui 1 II UZ.IVJ llil livn

-Įsako, kad tai belgų, švedų ir 
greit,1 kiti pinigai Vytauto laikų.

ROKIŠKIS. — Birželio 
dieną perėjo smarkus lietus 
griaustiniu, kuris apskrity 
degino du ukius. 11 d. apie
šešias valandas vakare vėl už
ėjo smarkus lietus. Lijo ketu
rias valandas, buvo išgriauti 
tiltai, išardyti keliai, išnešti 
pasėli javai ir bulvės iš dirvų, ( 
užlietos visos pelkės ir pie-(pinigai muziejun atpirkti, nes 
vos; lygus laukai virto eže 
rais. Vanduo nubėgo 
bet į ganyklas galvijų dar ne
galima ginti. Vaitkunų ir Kry- 
lių kaimuose vėtra sugriovė 15 
triobesių.

(Atlantic and Pacific Photo]

Yu Vawn Shotts yra tik septynių mėnesių mergaitė, bet ji 
jau aiškiai kalba. Ji gyvena Birmingham, Ala.

A. D. F. neremsian 
ti trečios partijos

Meksikos banditai 
puolė traukini

MELBURNAS. Australija, 
liepos 19. — Visos Australijos 
Darbo Unijų Kongieso laiko
mame čia suvažiavime komu
nistai gavo per kepurę, kai su
važiavimas priėmė mandatus 
tų delegatų, kuriems komuni
stai buvo priešingi.

Suvažiavimas rengiasi iš
rinkti naują vykdomąjį komi
tetą, kur komunistai butų eli
minuoti iš aukštesnės unijų 
kongreso vadovybės.

Belgų finansininko Lo- 
wensteino kūnas 

surastas

lie-

Machadą vėl nominuos 
Kubos prezidentu

HAVANA, Kuba, liepos 19.
Praneša, kad trys svarbiau

sios Kultoje politinės partijos 
nutarusios Kubos prezidentu 

vėl nominuoti esamąjį prezi
dentą Machadą.

BOULOGNE. Franci j a, 
pos 19. — Belgų finansininko 
Alfredo Lowensteino kūnas 
buvo šiandie žvejų surastas 
Dovero sąsiaury, netoli nuo 
Boulogne miesto. Kūnas tapo 
nugabentas į Galais.

Lo\venstein liepos 4 dieną 
skrido iš Anglijos į Belgiją ir 
kolion/ėje per DoMero kanalą 
prapuolė iš aeroplaną. Tas įvy
kis buvo 
sacijos ir 
Paryžiaus, 
no pinigų
kiaušių spėliojimo dėl jo pra
žuvimo iš aeroplano. Manyta, 
kad Lowenstein finansinės spe
kuliacijos sumetimais pavarto
jęs klastą, — kad jis tuo ae
roplanu neskridęs; kad skris
ti jis išskridęs, bet ties sąsiau
riu aeroplanas nusileidęs že
mėn, finansininkas išlipęs
pasislėpęs; kad skrendant per 
vandenį jis parašiutu nusilei
dęs žemyn j laukusį jo laive
lį, etc. etc.

Dabar surastas kūnas liudi
ja, kad Lowenstein tikrai žu
vo sąsiaury. Pasilieka tik pa
slaptis, ar jis netyčia iškrito 
iš aeroplano, ar patsai šoko iš 
jo nusižudyti.

sukėlęs didelės sen- 
atsiliepęs Londono, 
Briuselio ir Berly- 
rinkose. Buvo viso-

Stiprus žemės drebėji
mas Peruvijoje

19.
bu-

LIMA, Peru vi ja, liepos 
Chachapoys distriktas 

žemės 
tęsėsi

vo supurtytas stipraus 
'diebėjimo. Drebėjimas 
keletą sekundų.

ir

Hoovero uošvis mirė
PLACERVILLE, Cal., liepos 

19. — Vakar rytą čia mirė 
Charles D. Henry, Herberto 
Hoovero, republikonų kandida
to j prezidentus, uošvis.

pasakė, 
neremsianti 

partijos pre- 
kampanijoje, 
įprasto savo

kilęs iš Lagos, 
valstijoje. Į Meksikos 

atvykęs prieš šešis mė- 
darbo susirasti. Jis ne- 
rožančių ir kitokias 

taipjau turįs kata-

KENOSHA, Wis., liepos 19.
Kalbėdamas vakar laikomo} 

čia Wisconsino Darbo Federa
cijos konvencijoje, William 
Green, Amerikos Darbo Fede
racijos prezidentas, 
kad Federacija 
trečioš politinės 
zidento rinkimų 
bet laikysiantis
“nepartinio nusistatymo.”

Kai dėl abiejų didžiulių ka
pitalistinių partijų, tai Green 
pareiškė, kad demokratų plat
forma žadanti daugiau darbi
ninkams, nekad republikonų.

Green pritarė konvencijos 
reikalavimui penkių darbo die
nų savaitėje ir pareiškė, kad 
dar šią gen t kartę darbininkai 
laimėsią dvi poilsio dienas sa
vaitėj.

LAREDO, Tex., liepos 19. 
— Atvykę ‘iš Meksikos Miesto 
pasažieriai sako, kad netoli nuo 
Bincono, apie 275 mylias nuo 
Meksikos Miesto, dviejų šim
tų Meksikos maištininkų ban
da du kartu puolė jų trauki
nį, bet abudu kartu buvo trau
kinį lydėjusios federalinių ka
reivių sargybos atmušti. Trau
kinys buvo išmestas iš bėgių 
ir septyni pasažieriai buvo 
lengvai sužeisti. Trys banditai 
buvo sugauti ir čia pat sušau
dyti.

Mandžurija susivie 
nysianti su nacio

nalistų Kinais

Obregsno žudytojas pažintas
Policijos vadovybė oficialiai 

pranešė, kad generolo Obrego
no nužudytojas, vadinamas 
“Škaplierninku”, tapęs identi
fikuotas. .lis esąs Jose de Leon 
Torai, meno studentas, 23 me
tų amžiaus, 
Jalisco 
Miestą 
nesiūs 
šiojąs
“brostvas, 
likų kunigo Miguelio Augusti
no Projuarezo paveikslėlį. Ku
nigas Projuarez buvo sušau
dytas ryšy su pasikėsinimu 
praeito lapkričio mėnesį nužu
dyti gen. Obregoną, į kurį tuo
met buvo mestos bombos, bet 
g'in. Obrego^ išliko sveikas.

Obregono kūnas išvežtas 
namo palaidoti

Nužudyto gen. Obregono kū
nas tapo prezidento traukiniu 
išlydėtas namo į Sonorą ir bus 
palaidotas nedidelio Navajoa 
miestelio kapuose.

J traukinį lydėjo milžiniška 
procesija, kurioj dalyvavo visi 
valdžios nariai ir svetimų kra
štų

Pavogė $1,500,000 ver
tės Money Orderių

NEW YORKAS, liepos 19. 
— Vyriausias generalinio paš
to ofiso inspektorius skelbia, 
kad nuo šių metų sausio 1 die
nos buvo pavogta $1,500,000 
vertės Money Orderių blankų. 
Inspektorius įspėja prekinin
kus, viešbučių ir restoranų sa
vininkus dabotis nuo netikrų 
orderių.

PEKINAS, liepos 19. — 
Laukiama, kad karo stovis 
tarp nacionalistų Kinų ir Man- 
džurijos formatai pasibaigs 
rugpjūčio mėnesio pradžioje.

Girdėt, kad tarp Mukdeno 
taikos delegacijos ir naciona
listų principe jau susitarta ir 
gen. čang Ilseuliang, Mukde
no karo gubernatorius, dar 
prieš mėnesio pabaigą išleisiąs 
manifestą, paskelbdamas Man- 
džurijos ištikimumą tautinei 
Kinų valdžiai (nacionalistams). 
Tuo k«ro stovis bus formaliai 
baigtas.

les 
se 
nių.

diplomatiniai atstovai. Kar- 
ncšc pats prezidentas Cal- 
ir kiti žymus vadai. Gatvė- 
stovejo bent 200,000 žmo-

Aviacijos nelaimės
SYRAGUSE, N. Y., liepos 

19. — Jų aeroplanui nukritus 
netoli nuo čia, vienas lakūnų, 
Stewart Slayton, užsimušė, o 
kiti du pavojingai susižeidė.

ORR
Chicagai ir apielinkei fede

ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Nenusistojęs 
laukti lietaus
nedidelė temperatūros 
nu; vidutinis mainąsis

Vakar temperatūros 
tarp 69° ir 85° F.

šiandie saulė teka 5:31, lei
džiasi 8:21. Mėnuo leidžiasi 
10:47 vakaro.

oras; galima 
ir ‘perkūnijų;

atmai- 
vėjas.

buvo

Kinų vyriausybė suėmė 
dideli ginklų siuntini 
šANCHAJUS~Kinai, liepos 

19. — Tautinės Kinų valdžios 
Nankine įsakymu, 
riausybė 
apie

kinų vy- 
šanchajuje suėmė

3,500 importuotų armi
jos šautuvų ir 3 milionus šo
vinių.

Sako, kad tie ginklai ir amu
nicija buvo gabenami į dau
giau mažiau nepriklausomą 
Szečuano provinciją, 
karo vadai buvo 
vienos svetimos 
mos Šanchajuj.

Policininkas nukovė 
kontrabandininką

Iš Klaipėdos krašto pasienio 
policij s pranešama:

Birželio 17 d. pasienio poli
cijos vachmistras Jonušis Vy
lius, eidamas tarnybos parei
gas, ties Bagininkų kaimu, Ši
lutės apskr. patėmijo atplau
kiantį “Leikės” upėj iš Vokie
tijos pusės laivelį su keturiais 
kontrabandininkais. Vachmis
tras tris kart sušuko: Stok! 
bet jie nesustojo, tuomet jis 
ėmė šaudyti į orą, jiems ne
sustojus šovė į juos. Vienam 

■ iš jų pil. Čertinui pataikė į 
vegiį, 7š"kur“jirgrįiiiaii-'«alv« ir nl,b"vė Kitiems ',a’ 
ją. Jo išvykimas iš špicber- v.'^n pasislėpti.
geno busiąs laikomas slapty, e
taip kad jis galėtų išvengti su- ' Kaip Palangos grafas 
sitikimų su pažįstamais žmo
nėmis, ypačiai su laikraštinin
kais.

Gen. Nobilis planuo 
jąs slapta sugrįžti 

į Italiją
STOKHOLMAS, Švedija, 

pos 19. — Praneša, kad 
laimingojo' dirižablio Italia 
pedicijos į žiemių ašigalį 
das, gen. Um berto Nobile,
rjs įmanomai greičiau palikti 
Kings Įlanką ir anglies gabe
namu garlaiviu pasiekti Nor

lie- 
ne- 

eks-
va- 
no-

Nupiove kap. Mariano koją
VIRGO ĮLANKA, Špicberge

nas, liepos 19. — Kapitonui 
Mariano, kuris kartu su kap. 
Zappi buvo ledų laužomo 
sų laivo Krasin išgelbėtas, 
nas italų gydytojas vakar 
piovė koją. Tą koją kap. 
riano buvo nušalęs Lūdama 
leduose, i 
gangrenuoti.

ru- 
vie-
nu-
Ma-

išgelbėjo dvarą 
(600 h.)

1925 metųPALANGA.
pradžioj viena Palangos .davat
ka surinko parašus po šito
kiu prašymu, kurį pasiuntė 
valdžiai:

“Mes Palangos vargdieniai 
turėjom dvaruose uždarbį, 

ypač artimiausiame Vilimiškės 
dvare, šis dvaras užsėdavo di
džius plotus bulvių dėl musų,

ir dabar ji pradėjo > čia mes turėjom

Visiems išgelbėtiems 
italams įsakyta 

grįžti namo

mos turėjom ganyklą ir šieną 
musų ožkoms ir karvėms. Pa- 

j dalijus Vilimiškę, mes turėsim 
suvalgyti musų karves ir ož
kas, o patys, tarbomis apsika
binę, eiti po Lietuvą elgetau
ti. Kad šita, nelaimė mus ne
sutiktų, mes visi prašome Že
mės Tvarkytojo nedalyti Vili- 
miškės dvaro. Tikime, kad val
džia ištirs musų padėtį, gelbės

Palangiškių prašymas išgu-

ROMA, Italija, liepos 19. —
Premjeras Mussolini davė įsa
kymą visiems išgelbėtiems di
rižablio Italia įgulos žmonėms mus nuo ateinančio bado, 
tuojau grįžti į Italiją.

Kartu visiems įsakyta, kad Įėjo dvejus metus archyve, bet 
jie susilaikytų nuo davimo bet papiltus kitokiems vėjams, ra
kučių pranešimų, pareiškimųĮ što dulkės buvo nušluostytos 

arba interviu.
Į Narviką,

Špicbergeno pargabens juos 
bazės laivas Citta di Milano.

Kroatai reikalauja 
autonomijos

• ! ir uždėta palanki grafui Tiš-
Norvegijoje, iš kevičiui rezoliucija. Vilimiškės 

parceliavimas sustabdytas. Pra
šymo autorius — žinomas “tė
vas menkininkas”, dabar pote- 
rauja užsidaręs Kretingos vie
nuolyne.

BELGRADAS, Jugoslavija, 
liepos 19. — Kroatai reikalau
ja pilnos autonomijos trijulė
je Serbų, Kroatų ir Slovėnų 
karalystėje, — tokios autono
mijos, kokia kad naudojasi Ai
rija.

Stefanas Radič, kroatų val
stiečių vadas, pareiškė, kad jis 
gavęs dešimtį tūkstančių tele
gramų, jų tarpe daug iš Jung
tinių Valstybių, kuriose pareiš
kiama, kad autonomija esąs

kurios' vienintelis būdas dabartiniam 
pirkę juos iš j konfliktui tarp trijų įvairių 
valstybes f ir- elementų Jugoslavų karalystėje

KAUNAS. — Netoli nuo Sar
tininkų, Tauragės apskr., ir 
Natkiškių, Klaipėdos krašte, 

rusų-vokiečių 
pasikoręs ant 
ūkininko Del- 

bernas, 
amžiaus.

prie buvusios 
sienos, rastas 
medžio šakos 
kaus iš Natkiakių 
Krombalcas, 29 m.
Jis pirm kelių dienų buvęs iš 
namų išėjęs. Pasikorimo tik
ros priežastys neišaiškintos. 
Spėjama, kad koręsis todėl, 
kad šeimininkas jam sulaikęs 
atlyginimą už ištarnautą lai- 

Draugams išsitaręs, kad 
kada mirsiąs, tai būtinai 
kurios nors valstybės sie-

ką. 
jei 
prie 
nos.



NAUJIENOS, Chicago, UI.

Ab. Krimas.

SLA. bepartyviškumo. Dauge
lis ponių ir panelių — silpnais 
nervais ir gražiom dresėm.

—Delegatas.

NAUJI DŽINGELIUKAI
Pasiėmęs snapso kvortų 
Išvažiavau į kurortų.

Džingel, džingel, džingeliukai
Džingeliukai džingelai.

Vos padėjo tik ant stalo, 
šnapsas ėmė ir užšalo.

Džingel, džingel ir t. t. 
Kai išeina kas į pležą, — 
Nosį mėlynai nudažo

Džingel, džingel ir t. t. 
šaltis grįčioj, šaltis ore, — 
Maudykis dabar, jei nori....

Džingel, džingel ir t. t. 
Gaspadoriai baisiai kenčia, 
Kad pas mus daugybė švenčių.

Džingel, džingel ir t. t.
Ir valstybė ir bažnyčia 
šventes kiša mums lyg tyčia.

Džingel, džingel ir t. t. 
šventės daiktas nors malonus 
'Pečiaus galim likt be duonos.

Džingel, džingel ir t. t. 
šiemet toks sukiužęs oras 
Kad ant visko spiauti noris.

Džingel, džingel ir t. t.

Po truputį
Chicagoj yra vienas 

keistas daktaras. Jis turi to
kias akis, kad į milžiną žiuri, o 
mato nykštuką, 
džiui, jeigu boba 
dainuoja, tai jam 
tutė; na, o jeigu 
scenos slonių, tai 
voverė.

labai

štai, pavyz- 
ant scenos 

atrodo lakš- 
matytų ant 
sakytų kad

Rusijos bolševikai su laivu 
po ledus grumiasi per kelias 
savaites, kad išgelbėjus žiemi
nių ašigalių lakūnus nuo mir
ties, 
mas, 
kvoj 
žino
tuoklį vyrą, kuris savo pačią 
muša, o svetimą bučiuoja.

Tai yra geras pątarnavi- 
bet tuo pačiu kartu Mas- 
sušaudė su virš pusę tu- 
žmonių. Tai primena gir-

[“Spaktyva”]

Girtuoklių himnas užsilaikymu ir

kad tamsta mano myli, taip 
kalba jausmas mano. Bet kuo, 
visti k galėtum tamsta tai pa
tvirtinti?

Į jūrių gelmę žvilgsnį ugnin
gą įbedęs, prabilo Jis: /

—O, visu kuo! Jus matot, 
prieš mumis naktis ir tuštu- 
ma; jus žinot, kaip gili jura; 
jus girdit, kaip rūsčiai baisios 
bandos staugia, dūksta... šok 
tamsta į tą gelmę ir pamatysi, 
kaip aš, tarsi aras, šoksiu 
kui tamstą ir išgelbėsiu...

pas

Nebegali papildyt
—Tai gi, pilieti Jokūbaiti 

kaltinamas tuo, kad' iškoliojote 
savo viršininką, pavadindamas 
jį kyšininkų ir tinginiu. Ar 
turite prie to ką norš dar pa
sakyti ?

—Jus labai malonus, ponas 
teisėjau, bet nieko aš nebegaliu 
pasakyti,
,pono viršininko asmuo apibu
dintas aiškiai ir pakankamai.

ius

mano nuomone,

Męs dirbame naudai tėvynės, 
devizas — gerovė žmonių! —

Ei, Jurgi, Duok stiklą 
tinęs

ir paltį storų lašinių!
Išgersim, kad širdys neliūstų, 
besiekiant mum laisvės, švie

sos...
—Ei, Jurgi. Duok bliudą 

pustų,
ir pūdą veršiuko mėsos. 

Pakaušį mes turime pliką, 
bet musų kišenini «pilni, 
— Ei, Jirgi! Duok šen kataliką, 

Kaip musų idėja kilni.
Valio! | sveikatą blaivybės 
pakelsime taures aukščiau!...
— Ei, Jurgi! Duokš taurę 

linksmybės,
risk bačką alučio greičiau!

deg-,

ko-

nemokėjimu ati- 
J. P. Uvick — 
pastabom. F. J. 
“rimtai” juokin-

Kas kuo pasižymėjo 
SLA. seime 

----- r-------
S. Gegužis rimtu mokėjimu 

vesti seimą. P. Grigaitis—rim
tom ir logiškom kalbom. Dr. V. 
Laukaitis — 
daryti seimą, 
advokatiškom 
Bagočius —
gom kalbom. J. O. Sirvydas — 
tylėjimu apie fašižmą. M.. Ple
pys — plepėjimu apie tai, ko 
pats nežino. J. Siurba — vado
vavimu komunistams. Andru
lis — slaptais signalais komu
nistams. T. Paukštys — skai
tymu savo raporto. Jurgelionis, 
Gugis ir Liutkus — suramini
mu moterų alpstančių širdžių. 
J. Raukytė — gabiu skaitymu 
pasveikinimų. Karosienė — in
formacijų klausimu. P. Jurge-

liūtė — rimtu
žinojimu SLA. reikalų. Aušriu- 
tė ir Draugeliutė — piktumu 
ant komunistų. Z. Krasauskie
nė—gražiu balsu. A. Kišonas-

1 .aisves
- drau-

Lietuvos valdininkai neįsi
leidžia į Lietuvą ir Amerikos 
laikraščių, bet iš Amerikos lie
tuviai kai nuvažiuoja į Lietu
vą, tai net pasitinka su muzi
ka. Na, o jeigu iš Brazilijos 
sugrįžta basom kojom, tai juos 
niekas nepasitinka. Juk, rodos, 
vis tiek lietuviai. O matot skir
tumas yra. Dalykas toks, kad 
tiems ponams labai kvepia a- 
merikonų doleriai. O už pinigą 
j r beždžionė ant gatvės šoka, 
tai kodėl Voldemarui nešokt...

Rimta priežastis 
*

Vaikas: Mamyte, kodėl tėve
lis grįžęs iš įstaigos nebesako: 
“Laba diena.”

Motina: Atsargiai vaikeli, 
jnes jau antra diena, kaip jis 
eina viršininko pareigas.

vo kostiumą. Po kiek laiko, iš
ėjęs į miestą, sutinka tas po
nas siuvėją su dukterim, ir ma
to jog siuvėjo dukters suknelė 
pasiūta iš tos pačios medžia
gos, kaip ir jojo kostiumas. 
Nusistebęs klausia siuvėją:

—Kaip gi tai galėjo atsitik
ti, kad vienas siuvėjas pasakė, 
jog medžiagos buvo maža, o 
tamąta, ne tik mane, bet ir sa
vo dukterį aprėdei?

—Tai todėl, kad jo dukrelė 
didesnė už mano. Sekančiais 
metais ir aš reikalausiu dau
giau medžiagos, kadangi ir ma
no dukrelė užaugs didesnė.

———————~ t

Tikroji išeitis
—Na ir daug gi švepčių per 

tą gegužės mėnesį buvo. Kiek* 
tai sugaišo laiko, kiek nuosto
lių? Ar ne laikas susimąstyt, 
kas link kai kurių šventadie
nių panaikinimo?

—Ne, šventadienius galima 
palikti, tik pošventines dienas 
Teiktų panaikinti.

Kun. Sakai kad rytoj apsi
vesi. Pakutą atliksi po vestu
vių. ■ 
...i

Karštos, Degančios 
Niežinčios Kojos!

jy/ĮAGIšKAS išradimas prašalina 
skausmą, prakaitavimą, degimą 

kojų iš syk. Prašalina minkštus kor- 
nus^ ir sumušimus stebėtinai greit. 
Prašalina atsidavimą ir padaro ko
jas taip vėsias ir patogias, kad jums 
sunku ir tikėti I Nėra bėdos varto
jimui. Tik stebėtinai geras paude- 
ris kurj užbarstysit ant kojų. Su
teiks greit pagelbą. Parker’^ Foot 
Care šiandie visose vaisti
nėse .....................................

,Penktadienis, liepos 20,

Paku ta

ap

eik

pa-

Jaunikis. — Dvasiškas tėveli, 
esu didelis nusidėjėlis, atėjau iš
pažinti nuodėmes, nes rytoj 
sivesiu...

Kunigas. Na tai gerai, 
ramus namo!

Jaunikis. O kaip bus su 
kutą?

35c

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

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

HTiek Daug
Daugiau 

Gaunate!”
Ąpie lietuvių-lenkų derybas
Petras. Kodėl nevažiavo į 

Rygą, bet į Karaliaučių?
Povilas. Pasibaigus dery

boms ir magaričioms—važiudk 
i Rygą.

nobažna išvaizda.
Ambrozaitis — pilėm dėl 

Z. Puišiutė-šalnie-

žagaras — pozavimu 
stovylos. O Kirienė 
giškumu. O Remeikienė —sim
patijoms. Dr. Klimas — aiški
nimu “progresyviam” apie pro
to sugedimą. Z. Žilvitienė — 
atjaunėjimu. J. Taleila SLA 
laivu, žyvatas — aiškinimu to, 
ko kiti negali suprast. E. Juš
kevičiūtė 
V.
komunistų.
nė — silpna sveikata. S. Vitai- 
tis — gavimu dovanos nuo sei
mo delegatų. Repšienė — pa
sisakymu savo pavardės. Adv. 
Olis — ramumu. N. Rastenis 
— išaiškinimu komunistams'to, 
ko jie nenori suprast, 
sis — prašymu balso, 
nauskas — raminimu 
tų. J. Skritulskas — 
vęs senas iždininkas, 
veičikiutė — rankos

A. Alek-

komunis- 
kaipo bu- 
A. Sala- 
pakėlimu

kartu su visais komunistais. J. 
Grinius — neklausimu komu
nistų. J. Milius — aiškinimu

Budavokit sau porčių 
ar garažą

Budavokit dabar, sutaupyklt daug 
pinigų.

\ Galit užmokėti visus piniguti arba 
niokoti po biskj kas mfinesi ma- 

*žala lAniokUjimaia.
M i-a taipgi buda volams vasarna
mius ir darome visokius pertai
symus.

Star Construction Co.
Atsilankykit. tulefonuoklt arba

• ružykit mums.

2845 N. Cruwford Are.
PALISADK 8530

Mes esam ubelni kou trak toriai.

Vidur-Vasario 
Ekskursija 
į Lietuvą 
Išplauks laivu

S.S. LEVIATHAN
(via Chcrbourg)

iš New Yorko RUGPJŪČIO 4.
Asmeniškai vadovaus Mr. E. H. SHARP, atstovas 

United States Lines.

Speciališki paruošimai tapo padaryti šitai niekad- 
neužmirštinai ekskursijai į justi Tėvynę ant „Vėliavinio 
laivo didžiojo United States Lines laivyno.

Prityrę ekskursijų vadai paims visus jūsų reikalus į 
savo rankas, padarydami visą ruošą išanksto iki pat 
kelionės galo.

Keliausite malonioje draugėje savo tautiečių nepri-' 
lygstamuose patogumuose, ir savo Tėvynėje busite už 

' savaitės po išplaukimo iš Nevv Yorko.
į Nevilkinkite! Klauskite vietos agento pilnų infonna- 
< cijų apie kainas, vietas, etc., arba rašykite tiesiai į

United States Lines
110 S. Dearborn St., Chicago, III. 45 Broadvvay, ]sfew York City 

r i1 m..... .. ■ ■■ i ijgg

UNIJOS GAMINTAS

do-

Jurios dūksta, 
stovi ir seka tam-

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

CHICAGO, ILL.

me-
pasi 
me-j

Jeigu Sirvydas butų Volde
maro vietoj, tai jis nė “Vieny
bės” neįsileistų į Lietuvą, nes 
jis visuomet rašo sau priešin
gus editorialus. —Pustapėdis.

Sumanus siuvėjai
Vienas ponas, nusipirkęs 

džiagos kostiumui, nunešė 
siuvėją, šis, apžiūrėjęs
džiagą, atsisako' siūti, matyda-' 
mas jog trūksta medžiagos. Ki
tas siuvėjas apsiėmė ir pasiu-;

(Poezija prozoj)
Palangos jūrių tiltas. Vaka

ro sutemos.
Ant tilto

šių bangų kamuolius įsimylėt 
mėginanti porelė. - .

Akis į tamsą įbedus, išvil
gusiu balsu kreipiasi Jinai į Jį:

—Taip, taip, noriu tikėti,

IIMMU rfl'UUu-i

Malt

& V ardas
Adresas

7-

Visados Tas Pats! •
Tali......... ..  laboratorijų kontro

lė palaiko aiikMųji gerumų Blue Kihbon 
Malt Evtract! Ir kiekvienoje birbinėję 
pilni 3 marai. Kepkite valgiuoHe. Džiau- 
gkitėa nknnumii. • l'arniduoda vitiur. 
KiauMkilu tik •'Blue Kibbon!”

“Amerikoj 
daugiausia

išparduodamas”

®11'

Pastatomas per
Premier Malt Sales Company 

7-0 N. Mlchigan Avė., 
l’hono Kblteliall

Gaukit šitų
Lena Skudurų
Lėlę
Prisiuntė 10c su kuponu!
Dykai Virinio Knyga!
Pi-lsiųHklt Kuponu dėl Virimo KnviroH Py
kai kur telpa 200 »uvir« išbandytų pata
rimų skamemo v a Ji; luinu ir saldainiams.

Romantingos, bet nepa 
tinkamos bangos

Užburtas vaikas
- Aš visiškai atsisakau su

prasti, į ką tas musų vaikas iš
augs: į genijų ar į paskutinį 
durnių.

—Kodėl tokie kraštutinumai?
—Nes jis žiuri vien tik tėvų 

ir visiškai atsisako krepti 
mes į mokytoją.

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

negalėjo. jumis Išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas iSeg- 
zarninavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakas po galutino ifiegzamina- 
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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

Kas nors vis atima gyvenimo džiaugsmą BRIGGS

Blue 
Ribhon 

Malt Extract
* '’K C— - . -ta .

Old Gold
Ike Smoother and Better Cigarette 
,not a cough in a carload 

imt ' M Oin&r

\

4.

Chirago, 111. 
7807

IPIUCMIEK MALT KALES <X). I
750 N. Mhhlgati Avė., Depl. B 433 I 

CliiciiKO, III.
I Jd<xlu !<»<•. pilnai apmokėti prlhiunlimą I 
■ neaudužtainos. mazgojamos Lena Sku- 1 
|<lurų LZIčb (15 colių HUR.l.

Kryžiukai, dėl JaMta 
Pi'lBiųnki te. Dykai, ta Blue Rlbbon 
Kxtraet Virimo Knygų.

į Kryžiukas dėl Knygos
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IŠVAŽIAVIMAS
CHICAGOS 

ŽINIOS
Išvažiuoja tyrinėti bu

dus apsisaugojimui 
nuo džiovos

Nedėlioję, Liepos 
22 dieną, 1928

Willow Springs 
Miškuose,

Del Pasaulio Paro
dos Chicagoje

Trustisai rengiamos Chicago
je Pasaulinės Parodos 1933 m. 
nutarė dėti pastangas, idant 
sutraukus Chicagon garsiuo
sius pasaulyje dainininkus, mu
zikantus ir dramos teatro ar
tistus, metais ankščiau prieš 
atidarymą parodos, šios muzi
kalus, dainos ir dramos teatro 
jėgos pasiliks ir visą parodos 
laiką Chicagoje. Tikimasi, kad 
ryšyje su paroda Chicago tap
sianti vienu žymiausiu muzi
kos centru pasaulyje.
švedai, norvegai, danai ir suo

miai turėsią savo trobesius 
parodoje.

Pasitarime švedų, norvegų, 
danų ir suomių atstovų- ryšyje 
su busimos parodos rengimu 
prieita išvados, kad butų pa
geidaujama šioms keturioms 
tautoms sudaryti bendrą gru
pę parodoje, tai yra turėti tų 
tautų trobesius greta vienas 
kito, žinoma, šių tautų atsto
vai mano atsiklausti valdžių 
šalių, iš kurių jie yra kilę, 
fvyko tautinių grupių pirmi

ninkų susirinkimas 
šiomis dienomis įvyko susi

rinkimas 68 atstovų, reprezen
tavusių tautines grupes ryšy
je su Pasaulinės Parodos ren
gimu t’hicagoje. Vienas žymes-

S10 T k,t* Iniųįų tarimų buvo darbuotis,
Musų speciališkumas yra budavoji- pdant sudomėjus juo daugiau 

_™?.dinių garadžių vi' | gyventojų rengiama paroda ir 
daugiau narių,

95 gatvės, Šalę 
Birutės Kalno

prie ežero, 
įžanga tik 50 centų vienam

Pradžia 11:00 vai. ryte. 
Bus muzika.

Rengėjai - gaspadinės, su
teiks gardžius pietus. ✓

Apie 3-čią vai. po pietų; bus 
įmami paveikslai. Malonėki
te visi laiku atvykti.

Užprašo
RENGĖJAI.

P. S. Gatvekariais važiuojanti 
išlipkite ant Willow Springs Road 
ir nuo Archer Avenue, eikit i pie
tus kokius 4 blokus»ir rasite iš
važiavimo vietą.

MURINIS arba MEDINIS

šokių stylių ir ryšių. | . . ’ ’ .
Pakeliame namus, padedame konk- I prirašius juo 

ryt pamatus. Visoks cementinis dar- kurie iganksto įsigys po tam 
bas, perdirbame porčius ir sunpar-| ,v. * 1
lorius. Mielu noru priduosime ap Į tikrą skaičių 
skaitliavimą ant pareikalavimo—be I narnrinn initi 
užmokesties. Mes einame visur, Chi-' l •
cagoje ir j priemiesčius. Prisiyskite 
savo varda. adresa jeigu norite in
formacijų. Lentos ir “Millworks”.
Vardas ------------------------------------
Adresas ...... ._........ —....... .... .......

Quality Construction Co
North Shore ofisas ir Yirdai 

4538 W. Addison St.
Telephone Avenue 4718

biletų busimon

KADIO PARODA

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR!

Laike gegužio mėnesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai! 

Viaas darbai užxakytaa Keružio rnfine- 
bus atliktas pigiomis kainomis. Tai 
perstatoma VIENODU KAINŲ Siste- 

musą apielinkią Dental Ofisų. 
| SKYRIAUS OFISAS 

1800 S’. Halsted St. 
Dantų Setas už V4 

setas___ ___ $12.50
setas ___________ ■ >7.60
•etas ______ — $6

VEIDAS 
PRIPILr 

DOMAS— 
JIE TURI 

tikti 
Gerlausls auksinis darbas ui ’A 
Geriausios Auksinas Crowns _ $2.60 
Geriausi Auksiniai Fillings _ $2.60
Geriausi Auksiniai Tilteliai _ $2.60
Alloy Flllings ........... _L______ $1
Sidabrinai Fllinga_____________ 60c

išvalymas dantų _______ ______ 60c
Šių kainų negausite musų didžtamjam 

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

Ine.
DR. T. T. W()()I<LENS, Pres. 

320 South State St. 
Phone llarrlson 0761

•yj yra 
ina

$26 
$15 
$10

$5 
$5 
$5 
$2 
»1

GRYNAS
JIVATEK KENT

■ 7

Nauji vėliausi modeliai Elek
trinių Radijų 1928 geriausiu pa
saulyje išdirbisčių:

Dynamic Spea- 
keriai, Magne- 
tic Speakeriai.
Radio Corpora- 
cijos Amerikoje, 
Atwater Kent.
Victor Ortho- 
phonic su Radio

a__ combinacijos.
Brunsvvick su 

Jk Badijo combi- 
i'lGr i nacU°8.

Brumer - Tuley, 
J Sonora, Fresh- 

man, Majestic. 
Zenith ir Spar- 

——. ton Radios.
Nauji Victor 
Automatic Or- 
thoponic Vict- 
rolas.

Nauji Gulbransen Registering 
Pianai.

Nauji modeliai gražiausių ir 
geriausių pianų — Artonian 
Grand.
Panešamos Grojamos Victrolos 
naujos, kaina tiktai po $8.50.

Nauji Rekordai Babravičiaus, 
Vanagaičio, Pilkos, Menkeliu- 
niutės ir kitų.

Širdingai kviečiame visus pa-1 
matyti. Krautuvė atdara kož-l 
ną vakarą. Nedėliomis iki 1 
vai. po pietų.

grynas ar Apynių Skonio

Daugiau negu grynas — 
viskas ką Gerumas reiškia! 
Pralenkti negalima Blatz 
Malt Syrup.

JOS. F. BUDRIK, Ine 
'3417-21 S. Halsted St. 

Chicago, III.
Tel. Boulevard 4705

Klauskite DYKAI Knygos kaip 
daryti skanius valgius

Vai Blatz Brewing Co.
Chicaro Branch 

1500 Holt St,
Phone — Brunswick 8600-1-2

Tikrai Unijos Gaminta

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

v AL BLATZ 
BREWING CO. 
Esc. 1651 Mllwsukoe, Wb.

Pasteur Institute, Paryžiuje, 
daktarai Calniette ir Guerin su
radę būdą kaip apsaugoti žmo
nes nuo baisios ligos — džio
vos. Jų surastu budu esą ga
lima apsaugoti žmones nuo 
džiovos, kaip kad dabar apsau
goma' nuo raupų ir daugelio ki
tų ligų. •

Chicagos sveikatos departa
mentas sužinojęs tuojaus išsiun
tė į Paryžių vieną savo žy
miausių daktarų, O. Junek, 
tuos apsaugojimo budus nuo
dugniai ištirti ir jeigu jie pasi
rodys tikrai praktiški ir veik- 
fpingi, jie bus plačiai pritaikyti 
kovai su džiova Chicagoje, kur 
ji kasmet nemažai aukų pra
ryja.

Town of Lake
South Ashland Avė. biznie

rių associacija, apimanti biz
nierius nuo 43 gt. iki 69 gt., 
vienbalsiai nutarė uždaryti 
sankrovas 6 vai. vak. pirmadie- 
nians ir trečiadieniais. San
krovos betgi bus atdaros ant
radienių, ketvirtadienių, penk
tadienių ir šeštadienių vakarais.

gar-

Proto higiena
Vyrai taip jau trokšta 

bes, kaip ir moteris, tik jie ne
garsina to troškimo tiek daug, 
kiek moterys. Troškimas, kad 
kas pastebėtų ar pagirtų, vy
ruose pasireiškia stipriai,—net 
iki to, kad trokštama išvaizdos 
pagirimo, sako I)r. Hershfield, 
valstijos alienistas.

“Pacientas, turįs proto ydų, 
aplamai imant, mažai paiso sa
vo asmens išvaizdos ir švaru
mo; dažnai jis yra nesiskutęs 
ir nesiprausęs; jis nepaiso ar
ba, jei paiso, tai visai mažai 
palaikyti švarumą. Pirmieji 
ženklai grįžimo jo proto į nor
males vėžes yra jo noras nusi
skusti barzdą, pąinjti vonią ir 
gauti švarius apatinius rubus”, 
aiškina toliau l)r. Hershfield.

Chicagos sveikata
Chicagos sveikatos departa

mento biuletane sveikatos ko
misionierius, Dr. Kegel, nuro
do, kad Calumet upė žymiai 
užteršia ežerą, iš kurio Chicagos 
gyventojai gauna vandenį. Ne 
visuomet ežeras yra užteršia
mas, vienu laiku jis užteršia
mas daugiau, kitu — mažiau. 
Pasak Dr. Kegel, pereitą sausį 
mėnesį ežeras buvo užteršia
mas 62 nuošimčiu laiko, vasa
rio mėnesį — 30 nuošimčių 
laiko, kovo mėnesį — 25 nuo
šimčius, balandžio 
35 nuošimčius laiko, 
— 16 nuošimčių.

Apsaugai vandens kuris yra 
naudojamas Chicagos gyvento
jų, dedama chrolinas. Sveika
tos departamentas tečiaus veda 
derybas su kompanijomis, ku
rių dirbtuvių. srutos teka į Ca
lumet upę, idant visai sumaži
nus tų srutų nuotakų į kalba
mą upė.

mėnesį — 
o gegužės

Jūsų saugumui
Policijos komisionierius* 

chael Hughes šios savaitės 
lėtinė įspėja:

“Saugokitės plėšikų (holdu-

Mi- 
biu-

“Biznieriai neturi laikyti pas 
save didelių sumų pinigų ir tu
ri kas vakarą depozituoti ban
ke.. *

“Pinigai algoms turi būti ap
saugoti palydovo. Pasiuntiniai 
kasdie turi eiti į bankus kitu 
keliu.

“Palydovai ir sargai turi bū
ti išsilavinę vartoti ginklą. Jei 
norima,, policija dykai duos rei
kiamas pamokas.

“Geriausia mokėti algas če
kiais. Didelės sumos pinigų 
visuomet,yra tik pagunda plė
šikams.

“Pagelbėkite policijai jus ap
saugoti, visuomet prisilaikant 
viršminėtų nurodymų.”

h / hV ■ ■ ' ■ , <' ’
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Kapt. Emilio Carranza, gar
siausias Meksikos aviatorius, 
pramintas “Meksikos Lindy”. 
Liepos 12 d. jis bandė skristi 
iš New Yorko Į Meksikos sosti
nę, bet ties Mount Holly, N. J., 
jį užklupo audra su perkūnija. 
Žaibas pataikė į jo aeroplaną 
ir jis liko užmuštas. Į Jungt. 
Valstijas jis buvo atskridęs su 
draugingumo misija, atsimokė- 
jimui už Lindbergo apsilanky
mą Meksikoj.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Marųuette Park

Nelaimė, lietuvių šeimynai

Eddie Nicols, lietuvis, 43 me
tų amžiaus, kuris gyveno ad
resu 7134 So. Campbell ave
nue, trečiadienio vakare išėjo 
darban. O dirbo jis prie kasi
mo tunelio, vedamo ties 
ford avenue ir 35-ta 
Operuodavo kasamąją 
ną.

Nicolso darbas prasidėdavo 
vakare apie 8 valandą. Stojo 
darban p. Nicols paskirtu lai
ku ir trečiadienio vakare. Bet 
vos pradėjo dirbti, ir 
viršaus nukrito žemių 
lio tiesiai ant Nicolso.

Sunkiai įsužcistas,.

Craw- 
gatve. 
maši-

štai iš 
ir mo

vaikučių
Likimas

tik dešimties 
pakirto gyve- 
kurio šeimy- 
atsidurė y pa-

Nicofe 
buvo nugabentas ligoninėn. 
Vienok ligoninė nebepajėgė jo 
išgelbėti. Jis mirė tą patį va
karą kaip 10:15 vai.

Velionis paliko žmoną, tris 
dukteris’— Eltą, Oną ir Mor
tą — ir šunų Albertą. Vyres
nysis 
metų,
n imą žmogaus, 
na, jam mirus, 
tingai neaprupintoje padėtyje. 
Velionis turėjo dviems šei
moms gyventi namą, bet bė
da ir su namu: jis dar neiš
mokėtas.

Vakar buvo koronerio tyri
nėjimas. Nabašninkas pašarvo
tas šeimynos namuose, 7134 
So. Campbell avė. Paėjo jis iš 
Šilalės parapijos, Nevočių kai-

17mo. Amerikoje išgyveno 
metų.

Kartu su p. Nicols buvo 
žeistu kitu du darbininku, 
šie lengviau.

šų-

bet

— Rep.

GARS1NKITĖS 
NAUJIENOSE

Bridgeportas
Trečiadienyje, liepos 18 die

ną, tapo palaidotas šv. Kazi
miero kapinėse Kazimieras 
Rauba, senas ai erikietis, iš
gyvenęs šioje šalyje daugiau 
kaip 38 metus. Laidotuvės bu
vo labai iškilmingos. Palydėjo 
procesija, susidėjusi iš kokių 
75 autų. Kapinėse pamokslą 
pasakė pats pralotas Krušas.

Kaip iš praloto, turiu pri
sipažinti, tikėjausi geresnio pa
mokslo. Ne, ne pamokslinin
kas musų pralotas. Girdėjau 
ir kitus kalbant, kad iškalbin
gumu pralotas nepasižymiu

Vėlionis Rauba buvo dėdė 
plačiai žinomo chicagiečiams 

p. Juozo Liepos, kuris turi už
eigą Bridgeporte adresu 3204 
So. Halsved Street.

— Rep.

Žaibas užmušė 
moterį

Darbininkas užmuštas vėtros

Vakar vietomis siautė labai 
smarki vėtra, lietus ir perkū
nija.

Ork Parke žaibas užmušė 
pasislėpusią nuo lietaus po me
džiu golfininkę Mrs. Frederick 
B. Hovey, 38 m. žaibas trenkė 
| medį, kuris krisdamas ją pri
spaudė po savim. Kita moteris, 
kuri nėjo po medžiu ir pasiliko 
stovėti lietuje, išliko nesužeis
ta.

Ray Mador, 21 m., 5307 Mel- 
rose Avė., dirbo ant stogo didi
namos Corn Products Co. dirb
tuvės Argo. Užėjusi vėtra nu
pūtė nuo 4-to augšto ir jis už
simušė ant vietos. I

Daug medžių išrauta, vielos 
nutraukytos, gatvės patvino, 
ypač šiaurinėj miesto daly lai
ke vakarykščio lietaus.

Sportas
ŠIANDIEN POžfiLOS-
MEYERSO RISTYNĖS

Šiandien Hlippodrome, 4810 
N. Clark St., įvyks Požėlos- 
Moycrso ristynės. Ristynės pra
sidės 8:15 vai. vak. Kadangi 
Požėla su Meyersu risis pasku
tinėj poroj, tai jųdviejų susi
rėmimas įvyks kokia valanda 
vėliau. — N.

/

OLd Gold
JUOKAI

Detektyvas (vyrui, kurio buvo pra
puolusi uošvė): mes manome, kad 
mes suradome jūsų uošvę.”

Vyras: “Ką ii sakė?”
Detektyvas: r‘Nieko.”
Vyras: “Tai nėra mano uošvė.” 

— Passing Show.

Moteris (entuziastiškai). “O aš 
mačiau šiandie puikiausi chiffoneer. 
Bet, suprantama, mes neturime iš ko 
jį nupirkti.”

Vyras (ramiai). “O kuomet keti
no jj pristatyti?” *

yra puikiausi moteris kokią 
nors mačiau.”

“Iš kokio atžvilgio?”
“Ji gali užsilaikyti nekalbėjusi ke- 

turiomisx kalbomis.”

“Ji 
kada

...Bet —- rūkykit Old Gold cigare* 
tus — Išrūkysi vežimą ir kosulio ne
turėsi. šiame laikraštyje telpa Old 
Gold cigaretų komiški skelbimai, 
piešti žinomo piešėjo Briggs. Pasi
žiūrėkit, perskaitykit ir dasižinokit, 
kad “Išrūkysi vežimą ir kosulio ne
turėsi.’’

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

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

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

1618 West 18-ta Gatvė
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Gražuolių
KONTESTAS

Daug yra buvę visokių kontestų, bet gražuolių 
kontestas tarp lietuvių bene bus rengiamas tik pir
mą kartą.

Tas kontestas jvyks “Naujienų” piknike, rug- 
piučio (August) 26 d.

Visos tad Chicagos ir kitų kolonijų gražuolės— 
lietuvaites yra kviečiamos stoti į kontestą ir laimė
ti prizus (dovanas).

Skiriama yra trys dovanos: $75 gaus gražiausi 
kontestantė, .$50 “runner-up” ir .$25 antriji “runner- 
up”.

* Konteste dalyvauti gali tik nevedusios gražuo- 
lės-lietuvaitės nuo 18 iki 25 metų amžiaus.

Gražuolės, norinčios dalyvauti konteste, tuoj 
iškirpkite ir išpildykite žemiau telpamą aplikaciją 
ir kartu su savo paveikslu prisiųskite kontesto ren
gimo komitetui.

Aplikacija
Aš noriu dalyvauti “Naujienų” rengiamame gražiuolių 

konteste ir laimėti skiriamą dovaną. Kartu su šia aplikaciją 
siunčiu savo paveikslą.

Vardas, pavardė

amžius (metų), svoris aukštumas

<

užsiėmimas .... kur gimus

Adresas

Aplikaciją ir paveikslą siųskite šiuo adresu: I 
“Naujienų” Pikniko Komitetas, 1739 S. Halsted St., ! 
Chicago, III.

I 
i I

Aplikacijos nebus skelbiamos viešai. Jos reikalingos tik Ko- i 
miteto žiniai. Paveikslai priimtų aplikančii; bus talpinamos “Nau- ; 
jienose”. 

• I
I

Pasitraukiu iš Biznio!
DIDELIS IŠPARDAVIMAS VYRIŠKŲ, 
MOTERIŠKŲ IR VAIKŲ APREDALŲ

Prasidės pėtnyčioj, July 20 dieną 
ir tęsis iki viskas bus išparduota.

Iš priežasties pasitraukimo iš 
biznio, šiuomi pranešu savo drau
gams ir kostumeriams, kad aš į 
trumpą laiką išeinu iš biznio, to
dėl visus užkviečiu pasinaudoti 
šio išpardavimo proga, nes par
duosiu viską žemiaus negu man 
pačiam kainavo. Nepraleiskit šios 
progos, nes tokios progos ne visa
da pasitaiko! Kiekvienas gaus sau 
tinkamų daiktų už labai pigią kai
ną.

Visiems savo kostumeriams 
dekavoju už rėmimą manęs per 14 
metų.

A. J. MOSGERS
3108 So. Halsted St., Chicago, UI.

PIRMUTINIS PLAUKIOJIME!

Kuomet apetitas yra spren
dėju laimėtojų tuomet vi
suomet bus

WENNERSTEN'S
Tikras Apynių Malt Extract 

HENNING WENNERSTEN, INC.
2960 Lavvrence Avė. Juniper 4886—4887
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Rumunijos despotus iki šiol palaikydavo gausiomis 
paskolomis daugiausia Amerikos bankininkai (kurie, 
beje, yra labai palankus ir Italijos ir Lenkijos val
džioms).

ABEJOTINAS “ATGIJIMAS”

Papildomuosiuose rinkimuose į Anglijos parlamen
tą Carmarthen apygardoje laimėjo liberalų kandidatas, 
— dėl ko liberalų spauda nemažai džiaugiasi savo par
tijos “atgijimu”.

Bet “atgijimas” išrodo labai abejotinos rųšies, 
kuomet sustatai greta dabartinių rinkimų rezultatus su 
pirmesniųjų rinkimų skaitlinėmis. Carmarthen apygar
da skaitėsi liberalų tvirtove. 1924 m. liberalų kandida
tas tenai gavo 9,000 balsų daugiau, negu Darbo Partijos 
žnfogus. O dabar iš tos daugumos bepaliko tik — 47 
balsai!

90% nikelio, 81% asbesto ir 
50% kobalto. Prie to dar rei
kia pridėti 9% aukso, 8% si
dabro ir 4% vario, žinoma, 
gamtos resursais Kanada toli 
gražu negali prilygti Jungti
nėms Valstijoms. Bet kad ji 
yra turtinga, apie tai liudija 
jos mokyklos, universitetai ir 
kolegijos.

Transformacija Kanadoj įvy
ko ne vien tik pramonės ir 
ūkio srityse. Prieš 60 metų 
Kanados žmonės vyriausia bu
vo užimti savo šalies vystymu, 
o jqs diplomatiniais reikalais 
rūpinosi Londonas. Visa tai pa
kitėjo. Dabar ji pati tvarko 
savo reikalus. Tiesa, ji tebėra 
lojalė Anglijai. Bet britų par
lamentas nebegali jai leisti įs-

VOLDEMARAS RENGIASI DUMTI?,

Ar pasitvirtins tas gandas, kad Voldemaras ketinąs 
rezignuoti iš premjero vietos, dar nežinia, bet butų visai 
nenuostabu, jeigu jisai artimoje ateityje taip pasielgtų. 
Derybose su lenkais Lietuvos Mussoliniukas yra taip į- 
siklampinęs, kad sunku įsivaizduoti, kaip jisai gali iš
bristi iš tos balos.

Tautų Sąjungos rugsėjo mėnesio sesija artinasi, ir 
tenai Lietuvos valdžia turės duoti galutiną atsakymą, 
ar ji vykins Voldemaro pasižadėjimus dėl susitaikymo 
su Lenkija, ar nevykins. Taikytis su Lenkija, negau
nant Vilniaus, Voldemaras nieku budu negali po to, kai 
jisai įrašė į “konstituciją”, kad Vilnius esąs Lietuvos 
sostinė; bet atsisakyti nuo taikos po to, kai buvo iškil
mingai duotas žodis Genevoje, kad taika busianti pada
ryta, irgi negalima. Kas tuomet daryti?

Rezignacija šitokiose sąlygose butų vienintelė iš
eitis išsišokusiam politikieriui, — jei tik kiti diktatūros 
dalyviai leistų Voldemarui pasitraukti ir pasiliuosuoti 
nuo atsakomybės. Kas gali užimti jo vietą? Rygos te
legramoje sakoma, kad į premjerus esąs peršamas da
bartinis karo ministeris, pulk. Daukantas. Bet tai žmo
gus, politikoje visai nedaug tenusimanąs.

Ir ką veiktų biednas Smetona, pasilikęs be Volde
maro ?

Metai laiko atgal Voldemaro pasitraukimas butų 
gal buvęs naudingas tautininkams, nes tuomet Smetonai 
labai piršosi į talką klerikalai, tik dėl Voldemaro užsi
spyrimo tos piršlybos nuėjo niekais. Bet šiandie kun. 
Krupavičiaus kompanija kažin ar norėtų kinkytis į tau
tišką plėškę, kuomet ant valdžios galvos kybo derybų 
su lenkais kardas.

Todėl mes nelabai tikime, kad tautininkų dvasiš
kam vadui pavyktų jau dabar nusikratyti savo “garbin
go” urėdo. Kai jis rezignuos, tai bus pradžia galo “tau
tiškai erai”. , M •

i

Kanada
Kanados konfederacijos jubi

liejus. — Derybos. — Kon
federacijos sukūrimas. — 
Kaip atrodė Kanada prieš 61 
metus. — Gyventojų skai
čius.— Miestai. — Sostinė. 
—Parlamento rūmai. — Ge
ležinkeliai. —Gamtos turtai. 
— Pramonė. — Kitos britų 
dominijos. — Eksportas ir 
importas. — Finansinis sto
vis.

“ATNAUJINIMAS KRISTUJE”

Kaip jau sakėme vakar, dėl gen. Obregono nužudy
mo kaltinama Meksikos klerikalai. Policija jau suėmė 
apie dvejetą dešimčių žmonių, įtariamų dėl dalvvavimo 
sąmoksle, ir sakosi turinti aiškių įrodymų, kad toje 
piktadarybėje esą įvelti “katalikiškos akcijos” žmo
nes.

Matyt, kad ir Meksikos liaudis verčia kaltę ant ku
niginių elementų, nes užmušėjas, tik pasklidus žiniai 
apie atentato įvykimą, tapo pramintas “Escapulario”— 
“škaplierninku”. Telegramose apie piktadario suėmimą 
pranešama, kad jisai davęs tokį pareiškimą vyriausy
bei: Jisai nudaigojęs gen. Obregoną dėl to, kad jis no
rįs, “idant Meksikoje viešpatautų Karalius Kristuje.”

Su šauksmu “Tegyvuoja Karalius Kristus!” gink
luotos fanatiškų Meksikos katalikų gaujos, kaip žino
ma, jau ne kartą užpuldinėjo traukinius ir valdžios ka
riuomenės burius. Taigi išrodo, kad “Karaliaus Kris
taus viešpatystė” yra oficialis kariaujančiųjų Meksikos 
klerikalų obalsis.

Panašų obalsį turi ir mūsiškiai klerikalai, būtent: 
“Viską atnaujinkime Kristuje”.

Jeigu tečiaus vyriausias krikščionybės įstatymas 
yra artimo meilė, tai kaip gali būt su Kristaus vardu 
sutaikyti tokie darbai, kaip Obregono nužudymas?

Liepos 1 d. sukako 61 me
tai nuo to laiko, kai Kąpada 
tapo autonomiška valstybe. 
Prieš tai ji buvo tik paprasta 
Anglijos kolonija. zTarp Kana
dos ir Anglijos derybos prasi
dėjo 1864 m. mieste Charlet to
to wn. Sekamais metais jos bu 
vo perkeltos i Quebec’ą. 1865 
m. Kanados klausimas buvo 
perkeltas į Anglijos parlamen
tų ir, ant galo, 1867 m. tapo 
sukurta Kanados dominija, ku
rion įėjo Ontario, Quebec, No
va Scotia ir New Brunsvvick, 
keturios pirmosios provincijos.

Laikui bėgant prisidėjo ir 
kitos provincijos: 1870 m. Ma- 
nitoba, 1871 m. British Colum- 
bia, 1873 m. Princo Edtvardo 
sala ir, pagalios, Alberta bei 
Saskatchevvan. Kol kas dar 
neprisidėjo Nevvfodndland. Jei
gu kada nors jis prisidės, tą
syk Kanados dominija turės 
dešimtį provincijų.

Per tuos 61 metus Kanados 
žmonės turėjo nugalėti daug 
visokių sunkenybių — klima- 
tiškų, geografiškų, rasinių ir 
ekonomiškų. Kad visa tai su
prasti, reikia žinoti, kokioj pa
dėtyj Kanada buvo savo nepri
klausomybės pradžioj. Domini
ja susidėjo iš miškų, kalnų ir 
dykumų. Jos milžiniškame plo
te buvo išmėtyta apie 3,500,- 
000 gyventojų, kuriems teko 
ne mažai vargo kęsti, šiandien 
Kanada priskaito iki 9,500,000 
gyventojų. Gyventojų skaičius 
nuolat didėja ir, labai galima, 
kad netolimoj ateityj jis pa
sieks kelių desėtkų milionų.

Žmonių gyvenime taip pat 
įvyko stambių permainų. Prieš 
61 metus keturi iš penkių už
siėmė žemės dirbimu arba gy
veno farmose. šiandien apie
pusė kanadiečių "gyvena mies- vestuota

vietos, kur susibėga Ottawa ir 
Ridenu upės. “Mano tokia va
lia”, pareiškusi karalienė, “kad 
šioj vietoj butų Kanados do
minijos sostinė.” Nurodytoj 
vietoj ir buvusi sostinė įsteig
ta.

Ottawos parlamento rūmai 
buvo pastatyti nepaprastai 
gražioj vietoj. Jų pastatymas 
kainavo apie $8,000,000. Tai bu
vo tikras Kanados nepriklauso
mybės monumentas. 1916 m. 
gaisras beveik visiškai Sunai
kino parlamento rumus. Bet 
nežiūrint to, kad Kanada turė
jo pakelti sunkią karo naštų, 
ji per trumpų laikų pasistatė 
dar gražesnius parlamento tro
besius, negu turėjo prieš gais
rą.

Organizavimas ir sutvarky
mas Kanados buvo itin sunki 
problema. Reikėjo jie tik įs
teigti savo pinigus, sutvarkyti 
paštų, bet ir pratiesti geležin
kelius. 1850 m. visoj Kanadoj 
tebuvo tik 66 mylios geležin
kelio. Dabar geležinkelių tink
las apima 40,000 mylių. Tuo 
pačiu laiku tapo pastatyta šim
tai naujų stočių ir viešbučių. 
Visa tai, žinoma, kainavo mi- 
lionus dolerių. Taip smarkiai 
Vystytis Kanada galėjo tik 
ačiū tam, kad ji turėjo didelę 
imigracijų. 1871 m. dirbamos 
žemės ji turėjo 36,000,000 ak- 
■rų; šiandien ji turi apie 140,- 
000,000 akrų, — beveik ketu
ris kartus daugiau.

žemes ūkio produktų verte 
tiesiog pasakiškai pakilo. 1871 
m. pieno produktų vertė sieke 
$15,000,000, o praeitais metais 
—. $241,000,000.

Šio šimtmečio pradžioj Ka
nados javų vertė buvo $194,- 
000,000; praeitais metais javų 
tapo pagaminta už $1,121,000,- 
000. Tuo pačiu laiku naminių 
gyvulių vertė pakilo nuo $268,- 
000,000 iki $724,000,000, ir tai 
nežiūrint to, kad arklių skai
čius tapo žymiai sumažintas, 
kadangi jų vietas pradeda už
imti traktoriai.

Dar visai nesenai Kanada 
buvo grynai žemdirbystes ša
lis. šiandien ji priklauso prie 
industrinių šalių. 1871 m. jos 
fabrikai pagamino už $221,00,- 
000 dirbinių; praeitais metais 
dirbinių vertė siekė $3,000,- 
000,000 ir į pramonę buvo in-

tatymus ir, duoti bet kokius 
nurodymus. Sutartis su sveti
momis valstybėmis ji pati da
ro. Washingtone ji turi savo 
pasiuntinį. Taip .pat ji yra 
Tautų Sųjungos narys.

Kanados konfederacijos pa
sisekimas turėjo' neįmanomai 
didelės įtakos britų imperijai. 
1901 m. panaši konfederacija 
buvo paskelbta Australijoj, o 
1909 m. Pietų Afrikoj. Afri
kos konfederacija viename da
lyke primena Kanadą: kaip 
viena, taip ir kita turi dvi ofi- 
ciales kalbas. Kanados oficia- 
lės kalbos yra anglų ir fran- 
euzų, o Afrikos konfederacijos 
— anglų ir olandų.

Kanados prekyba yra seka
ma: ,

Eksportuoja per metus į 
Angliju visokių produktų už 
$508,000,000. Importuoja iš 
Anglijos produktų už $163,- 
000,000. Eksporto balansas — 
$345,000,000. Importuoja iš 
Amerikos produktų už $609,- 
000,000. Eksportuoja į Ameri
ką už $474,000,000. Importo 
balansas — $135,000,000. Ta
čiau galutiname rezultate Ka
nados eksportas viršija impor
tų.

Karts nuo karto buvo reiš
kiama baimės, kad _ Kanadai 
gręsia finansinė katastrofa. 
Prieš 61 metus Kanada turėjo 
$115,000,000 skolos, šiandien 
ta skola (ačiū karui) pašoko 
iki $2,768,000,000. Bet tuo 
pačiu laiku ir jos pajamos žy
miai padidėjo. 1871 m. mo
kesniais Kanada surinko $6,- 
000,000, o 1926 m. jau $182,- 
000,000. Bankų indeliai taip 
pat nepaprastai padidėjo.

Turint tuos faktus galvoj, 
galima tad drąsiai sakyti, jog 
ir finansiniu atžvilgiu Kanada 
stovi ant tvirto pagrindo.

—K. A.

Tel. Boulevard 0214
Plutnbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausial 

M.YUŠKA&C0.
4604 So. Paulina St., Chicago, III.

V. —/

Pradedu Biznį
1) RE AL ĖST ATE, 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
gų mandagiai ir teisingai jums, 
patarnauti.

V. MISZEIKA 
Naujienos

' 1739 So. Halsted St.
. Tel. Roosevtlt 8500

V-—. , ,,   , >

tuose. Montreal turi 620,800
$3,800,000,000.

Prieš keletu desėtkų metų
gyventojų, Toronto — 521,800 vandens jėga visai nebuvo

f SKAUDŽIAUSIĄ VIETĄ

Suvažiavus užsienio bankininkams į Bucharestą 
tartis su valdžia dėl suteikimo Rumunijai paskolos va
liutai stabilizuoti, valstiečių vadas, Juliu Maniu, parei
kalavo, kad Bratianu kabinetas atsistatydintų, ir pa
reiškė, kad opozicija, kai paims valdžią j savo rankas, 
nepripažins užsienio skolų, kurias padarys dabartinė 
valdžia.

Šituo pareiškimu Rumunijos valstiečių vadas, be 
abejinės, pataikė krašto diktatoriams j skaudžjausią 
vietą. Jeigu užsienio bankininkai bijos skolinti Bra
tianu valdžiai pinigų, tai ji ilgai negalės pasilaikyti, nes 
iš savo žmonių ji yra išsunkusi paskutinius syvus.

Prieš 61 metus Winnipeg bu
vo mažutis miestukas; šian
dien jis turi 180,000 gyvento
jų. t

Kanados sostinė dabar yra 
Ottawa. Dominijos gyvavimo 
pradžioj sostinė buvo Kings- 
tone. Legislatura laikydavo sa-

naudojama. Kas kita, dabar. 
Turbinų pagalba ji pasigami
na iš upių ir ežerų 4,500,000 
arklio jėgų. Trumpoj ateityj 
“baltoji anglis” tur būt los 
dar svarbesnę rolęj

Tik paskutiniais keliais me-! 
tais Kanada surado, jog savo

GYVENIMAS
Mšnesinis Žurnalai

900 W. 52nd Street
CHICAGO

Prenumerata metams $1.50
i Pusei metų . ................ - $1

-Kopija ............................. 10c

vo posėdžius mažame trobesyj, 
kuris išliko iki šios dienos. Vė
liau sostinė buvo perkelta į 
Ottawų. Pasakojama, kad tai 
atsitikę sekamu budu. Angli
jos karalienei Viktorijai buvęs 
pristatytas Kanados žemėla
pis, kad ji nurodytų tinka
miausių sostinei vietų. Esu ka
ralienė užmerkusi akis ir padė
jusi pirštų ant tos žemėlapio

teritorijoj (ypač Albertoj) ji 
turi milžiniškus anglies resur
sus. Kai kurie ekspertai ap
skaičiuoja, jog apie šešdalis' 
nežinomos pasaulio anglies 
randasi Kanadoj.

Mineraliniai dominijos re
sursai (ištekliai) taip pat yra 
dideli. Turėdama mažiau nei 
pusę nuošimčio pasaulio gy- 
Ventoj ų, Kanada pagamina

Važiuodami atosto
gų, pasiimkit su sa
vim “Gyvenimą” — 
jis’ bus jums geriau-

i siu draugu. “Gyve
nimo” komplątas, $8.

G-------------------- T- o

Iš Vilniaus padangės
(Musų korespondento)

Vilniaus krašto valstiečiai 
daugumoje lietuviai ir gudai, o 
buržuazija — dvarininkai, spe
kuliantai — daugumoje vadina 
save lenkais. Visas kraštas ap-> 
dengtas tinklu dvarų, kuriuose 
tebeviešpatauja senoviškas re
žimas ir įpročiai. ,

Geriausias žemės sritis val
do dvarininkai. Valstiečiams 
paliktu pati prasčiausia žemė, 
žemės ūkio kultūra žemam 
laipsnyj. žemės apdirbimas se
noviškas : dauguma valstiečių 
aria da medinėmis žagrėmis ii’ 
akėja medinėmis akėčiomis.' 
žemė bloga, trųšoms neturi pi
nigo nusipirkti. Gerai, jeigu 
valstietis išlaiko karvę arba pa
liegusį kuinų; neužderėjus ar 
šiaip kokiai nors nelaimei atsi-: 
tikus, tenka ir kuinų su karve! 
prarasti. Dauguma valstiečių 
priversti gyvenimo aplinkybių 
apleisti savo žemės sklypus ir 
eiti pas dvarininkų tarnauti.

Tiesa, lietuvius valstiečius 
“šelpia” Amerikoj gyvenantys 
lietuviai ir Kauni jos valdžia.? 
Kauni jos valdžia kas metai 
siunčia 2,500,000 litų '“tautinės 
idėjos reikalams”. Bet Vilniaus 
krašto, valstiečiai retas kuris 
mato iš tos sumos kokį centų. 
Valstiečiai skursta, badų ken
čia, tamsoje ^skęsta, o lietuviš
koji buržuazija baliavoja ir au
ginasi pilvus.

Vilniaus universitetą lanko 
40 suviršum lietuvių studentų, 
kuriems kas mėnuo mokama 
po 200 litų stipendijos. Studen
tai laikomi platinti tauftnę idė
jų Vilniaus krašte. Bet jie nie
ko daugiau neveikia, kaip tik 
geria, baliavoja ir su panoms 
tancevoja.

Jokių darbo žmonėms nau
dingų susirinkimų arba paskai
tų nėra. Vilniaus lietuviškoji 
inteligentija jokios aiškios vei
kimo linijos neturi. Jokios gy
vesnės iniciatyvos ar ^didesnio 
veikimo, kuris užinteresuotų 
aplink juos gyvenančius žmo
nes, neparodo ir jokios dides
nės įtakos Vilniaus miesto gy
venime nepareiškia.

I

švietimas, lietuvių mokyklos, 
spauda — kunigų jėzuitų ir jų 
pakalikų rankose. Yra švieti
mo draugija “Rytas”, kurios 
priešakyje kunigas Kraujelis. 
Gimnazija, bendrabučiai, mo
kytojų seminarija ir visos, pra
džios mokyklos yra minėtos 
draugijos — žiauraus kun. 
Kraujelio valdžioje.

Tai toks maž-daug yra sąjū
dis ir gyvenimas Vilniaus kraš
te gyvenančių žmonių. Butų 
galima parašyti ir daugiau, bet 
nenorėdamas perdaug skaity
toją varginti palieku kitam 
kartui. —-Kapsas.

Nedarykit Žaislo 
Iš Savo Kūdikio

— Kudikai Turi Nervus
Rašo RUTH BRITTAIN

Dideli dalį nerviškumo galima 
susekti paaugusiuose vaikuose, kad 
jie turėjo perdaug didelį stimulia
vimą savo kūdikystėje, ir tame 
priežastis gludi, kad kūdikiai buvo 
vartojami kaipo žaislas tėvų, gimi
nią ir draugų. Su kūdikiu galima 
žaisti, bet ne daugiau kaip penkio- 
liką minučių iki valandos kiekvie
ną dieną. Virš to jei kūdikis yra 
verčiamas perdaug kvatoti, krykš
tauti, dėl to jis kaip kada pradeda 
vemti, tas kūdikį perdaug įrituoja 
ir jis verkia arba nemiega.

Bukštumas, verkimas ir kūdikio 
nemiegojimas gali būt lengvai pra
šalinama elgianties su kūdikiu at
sargiau, bet kuomet negalit numa
nyti kodėl kūdikis yra neramus, 
tuomet duokite jam keletą lašų gry
nos, nekenkiančios Castoria. Malo
nu yra žiūrėti, kaip greit nurami
na kūdikio nervus ir jis greitai už
miega; vienok jose nėra gyduolių 
nei opiates. Tai yra grynai dar
žovės — receptą? randasi ant vy- 
niokljo. Vadovaujanti gydytojai už
rašo jas nuo colic, choleros, diarr- 
hea,' užkietiejimo, gasų viduriose ir 
žarnose, karščio, nemigės ir kito
kių suirimų kūdikystėj. Virš 25 mi- 
lionai butelių išvartojama j metus 
ženklina jų didelį populiarumą.

Su kiekvienu buteliu Castorijos, 
jus gausite knygutę Motherhood, 
vertą savo svarumu kaip auksas. 
Tik žiūrėkit (Jhas. H. Fletcher’s 
parašo ant kiekvieno pakelio, tuo
met jus gausit tikrą Castoria. Taip
gi rąndasi daug imitacijų.

. ............ .. ......

Klozeto outfitM trenr-
tas. $13.60. Pirkit nuo ■ • II
m u olselio kalnomia.
Namų apAildymo iren- -7-J I
girnai parduodami lenr-.
vate iftmokčjlmais. ' •*
Peoples Plumbing
Heating Sunply Co. V J/T I
490 Molwaukee Avė., w II

461 N. Halsted St. .1 •< |
Haymarket 0075—0070 /J M įį

T

Garsinkitės Naujienose

VAUOI!VALIO!!

LIETUVON
Tiesiog į Lietuvos Uostą

KLAIPĖDĄ
Be Jokių Persėdimų

e

BALTIKO-AMER1KOS 
LINIJOS LAIVAIS

10-ties Metų Lietuvos Nepri
klausomybės Jubiliejaus 

Apvaikščiojimui

5-ta EKSKURSIJA
ŽENGIA BALTIJOS AMERIKOS LINIJA 

BENDROVĖ I
Laivu “LITUANIA” Liepos-July 21 dieną '

KITI IŠPLAUKIMAI: 1
“Estonia .... July 21 “Estonia” .... Sept. 1
“Lituania” .... Aug- 7 “Poloniu”...... Sept. 8

PRALEISK SAVO ATOSTOGAS LIETUVOJE
KIEKVIENAS LIETUVIS privalo aplankyti savo gimtąjį 

kraštą. Kas metai vis daugiau ir daugiau amerikiečių važiuoja 
aplankyti saviškius Lietuvoje arba taip sau Lietuvoje pasisve
čiuoti. Lietuviai deda visas pastangas, kad tie svečiai b utų gerai 
priimti ir išsivežtų malonius įspūdžius iš Lietuvos.

Tas važiavimas tiesiog j Klaipėdą ant Baltiko-Amctrikos Li
nijos be jokių persėdimų prie dabartinių aplinkybių yra malonus 
ir visiškai keleivių nevargina. •

Patartina visiems, kurie trokšta pamatyti gimtąjį kr, ištą ne
atidėti, bet važiuoti pas savuosius šią vasarą su viena iš viršmi- 

’ Tiėtų ekskursijų iš Amerikos tiesiog į Klaipėdą. a

Žinioms Kreipkitės j Vietos Agentą. 1 T|

BALTIC AMERICA LINE
315 So. Dearborn St., Chicago, 111.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Iš Joniškiečių L. K. 
Kliubo nepaprasto 

susirinkimo
Liepos 17 d., pp. Gasparaičių 

name, 4637 So. Washtenaw 
Avė., įvyko Joniškiečių kliubo 
ekstra susirinkimas. Šis susi
rinkimas buvo sušauktas tiks
lu apkalbėti galimybes suteik
ti finansinės paramos sergan
čiai Joniškiečių kliubo narei, p- 
lei A. Ančiutei. Susirinkimų 
atidarė kliubo pirmininkas J. 
Butautis 9 vai. vakare praneš
damas, kad kliubo narė, p-lė 
Ančiutė, kuri šiuo laiku serga, 
yra ekonomiškai suvargusi ir 
kad jai reikalinga parama.

Joniškiečių kliubo obalsis y- 
ra Labdarybė ir Kultūra; kliu
bo užduotis — rūpintis kiekvie
nu sulyg išgale, sušelpti narį, 
užgauta nelaimės, ir tt. Šiame 
susirinkime draugai pažymėjo, 
jog p-lė Ančiutė daug yra dir
busi Joniškiečių kliubo labui ei
dama organizatoriaus pareigas, 
daug narių prirašius prie kliu
bo, taipgi daug dirbusi įvairio
se komisijose rengimui pasi
linksminimo vakarų, dalyvau
dama kliubo parengimų priren
gi niuose; už tą darbuotę nėra 
ėmusi jokio atlyginimo. Nariai, 
matydami p-lės Ančiutės nuo
širdų darbavimąsi Joniškiečių 
kliubo gerovei, nutarė iš iždo 
paaukauti 50 dolerių, kad pa
gelbėjus nors šiek tiek ligoniai.

Ant vietos išrinkta komisija 
iš p-nios Kipšienės ir Buknio, 
kati tuos piriigT.is jtoiktų J> loi 
Ančiutei.

Taipgi buvo parašytas užuo
jautos laiškas, kuris buvo įtei
ktas d. pirmininkui, kad kalei- 
nai atėjus butų perskaitytas, 
bet dėl nežinomų priežasčių 
laiškas liko neskaitytas ir ne
priimtas, nors nariai to ir rei
kalavo.

Susirinkimas užsidarė apie 
U-tą valandą vakaro. Reikia 
paačiuoti pp. Gasparaičiams už 
suteikimą Joniškiečių kliubo’ 
susirinkimui laikyti vietos.

—Narys.

North Side

Morning Star Kliubas turės 
išvažiavimą sekmadienyje.

Skaitlingas nariais musų 
kliubas rengia puikų ir links
mą išvažiavimą ateinantį sep- 
tintadienį, liepos 22 d., Jeffer- 
son girioje, žinomoje lietu
viams vietoje.

Musų šis kliubas Northsidėj 
yra vienintelė organizacija, ku
ri užlaiko puikią vietą savo lė
šomis kasdieniniam suėjimui. 

to be a
Better 

MaltExtract
■ than you are ncw using

Pu riTan Malt
Paskanintas su Bohemian apyniais. 
Rekomenduojamas ir dastatomas per

Puritan Malt Extract Co.
29—31 N. Wacker Drive, Chicago, III.

To kliubo du dideli kambariu 
yra gražiai papuošti ir gerai 
įrengti įva ium sportui. Vaka
rais čia susirenka ne tik kliu- 
biečiai; pas juos užsuka ir 
šiaip lietuviai, nes tai yra cent
ras, kur galima draugą rasti ir 
įvairių laikraščių pasižiūrėti.

Prie to, kliubas yra ir pašel- 
pinis. Jo nariai ligoje gauha 
pašalpą. Įteikia pasakyti, jog 
šiam kliubui priklauso beveik 
visi jauni vyrai. Kliubas yra 
atlikęs labai daug labdaringų 
darbų suteikdamas finansinės 
ir moralės paramos daugeliui 
musų vientaučių. Mat, musų 
kliubiečiai visur būna geri 
sportai.

Žinoma, kad prie tokių aplin
kybių, šios kolionijos lietuviai 
negali jų parengimų praleisti. 
Linkėtina matyti skaitlingą 
NorthsidieČių lietuvių dalyva
vimą šiame puikiame išvažia- 
ime. —Aras.

Bridgeportas

Dr. C. Kasputis įtersikglė 
naujon vieton

Dentistas i)r. C. Kasputis, 
turėjęs ofisą prie 3331 South 
Halsted St., šiomis dienomis 
persikėlė naujon erdvesnės vie
ton — 3335 S. Halsted St., 
virš p. M. J. Kiro ofiso, tik 
pora durų į pietus nuo seno
sios vietos.

Naujoj vietoj Dr. C. Kaspu
čio ofisas yra erdvus ir labai 
gerai iy su dideliu skoniu įreng
tas.

Kambarys pacientams pa
laukti iki juos daktaras prit 
ims, daro ypatingai jaukaus 
į.spudžio. .\nt sienų tik trys pa- 

veikslai (regis, reprodukcijos) 
patraukia savep įėjusio dėme
sį. Jos nešaukia, nerėkia, ne
pasakoja sentimentalių pasa

kų, kaip kad daro daugelis pa
veikslų, kuriuos užtinki tūluo
se butuose ir ofisuose. Bet iš 
syk įgiji Įspūdžio, kad to kam
bario šeimininkas bite ką ne
kabins ant sienos.

Kampe Victrola. Toliau šė
pa su knygomis. Ant krosnies 
dangos — paties Dr. Kaspučio 
padirbtas laivas, atkreipęs sa
vęsp didelio publikos dėmesio, 
kai jis buvo vidurmiesty iš
statytas parodai.

Stalas, keletas patogių kėd
žių. Baltos langų uždangos už
trauktos. Visą tai sudaro jau
kią atmosferą, mažina nuobo
di, kuris gali pradėti reikštis 
belaukiant kol daktaras pri
ims.

Pats daktaro kabinetas — 
mažesnis. Bet vietos ištenka. 
Instrumentai žyba, stalčiai 
žvilga, viskas puikioj tvarkoj. 
Ne menkiausios dulkės. Ma
tai, kad čia žiūrima į pasirink
tą profesiją ir patarnavimą 
klijentams rimtai.

— Kep.

Jus visuomet galit būti tikras, 
kad gausite gerą rųšį, kuomet 
reikalaukit tikro l’uritan Malt 
Extract. Jūsų skonis yra ge
riausia sales man.
VartulSt ten kur reikia pavaidini- 
nltnų virj'uvėu reikaluose.

Naujieniečiai atosto
gose

Naujieniečiai, kaip matyt, 
pamėgo vaišingus Wisconsino 
lietuvius ūkininkus ir veik visi 
važiuoja į Wisconsiną savo a- 
tostogas praleisti.

“Naujienų” Redakcijos na
rys d. V. Poška jau sugryžo iŠ 
atostogų, kurias praleido gra
žiose VVisconsirto ukėse, pas p. 
p. J. Varekojus, buusius rose- 
landiečius, dabar Ūkininkau
jančius gražioj apielinkėj ties 
MacNauton, Wis. Buvo nuvy
kęs ir į adv. K. Jurgelionio u- 
kę ties Logansport, Ind.. Sako, 
kad ūkė yra nepaprastai gra
žioj vietoj. Yra didelis kalnuo
tas miškas, kaip ir parkas, kur 
vanduo puola kaskadomis. Ne-

PRANEŠIMAI
Ražančavos Panų ir Moterų drau

gystė duoda rojišką išvažiavimą Fo- 
rest Preservas miškuose, prieš Leofy 
Grove, liepos 22 d., Visas pasilinks
minimas veltui. Užkviečia jaunus ir 
senus.

Draugystės šv. Antano iš Padvos 
pusmetinis susirinkimas įvyks sek- 
madienyj, 1 vai. po pietų, liepos 22 
d., 1928 m., Dievo Apveizdos parapi
jos svetainėj, prie So. Union Avė. if 
18-tos gatvės, Chicago, III. Visi na
riai susirinkite anl paskirto laiko, 
nes daug dalykų yra ant apsvarsty
mo. Valdyba.

North Side. Morning Star Kliubas 
rengia smagų išvažiavimą j Jeffer- 
son girias, nedėlioj, liepos 22 d. 
Širdingai kviečiame skaitlingai atsi
lankyti. Bus gera muzika, galėsime 
smagiai pasišokti ir šiaip pažaisti 
praleisdami laiką tyrame ore.

Komitetas.

Joniškiečių L. K. Kliubo šeimyniš
kas išvažiavimas, Įvyks 22 d. liepos, 
už Tautiškų kapinių, Willow Springs 
miškuose, 95 gatv., šalę Birutės kal
nelio, prie ežero vieta, puiki-rami, 
linksma bus tenai Kurie atsilankys 
klaidos nepadarys. Nuoširdžiai užprašo visus Komitetas. '

Lietuviška Teatrališka draugyste 
šv. Martino laikys pusmetini susi
rinkimą, šeštadienyj, liepos 21 d., 
šių metų, 7:30 vai. vak., Šv. Jurgio 
parapijos svetainėj, 32 PI. ir Au- 
burn Avė. šiuomi visi nariai kvie
čiami būtinai atsilankyt. P. K. rašt.

DOUBLY GOOD
______________________■___________________________

• A + A

JUOZAPAS ŠIMKUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Liepos 18 dieną, 11:50 valandą 
ryte, 1928 m., sulaukęs apie 37 
metų amžiaus, gimęs Lietuvoje, 
Kauno rėdybos, Tauragės ap
skričio, Skaudvilės valsčiaus, 
kaimas Kundročių. Paliko di
deliame nuliūdime moterį Ju- 
lijaną, sūnų Juozapą ir švogerj 
Joną ir Josefiną Sukavicius 
Amerikoje. Lietuvoje paliko 
sena tėvelį. Kūnas pašarvotas, 
randasi 3313 W. 38th Place.

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
Liepos 21 dieną, 9:30 vai. ryte 
iš namų į Lietuvių Tautiškas 
Kapines.

Visi A. A. Juozapo Šimkaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. < 1

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sunūs ir 
Visi Giminės.

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

toli yra ir graži “molinoji” Wa- 
bash upė.

šį šeštadienį atostogoms iš
važiuoja kitas “Naujienų” Re
dakcijos narys, d. A. Lalis, 
pirmo “Naujienų” puslapio (te
legramų) vedėjas. Jis irgi va
žiuoja į Wisconsiną, gal pas p. 
p. Varekojus.

Dabar atostogauja ir “Nau
jieną” knygvedis d. A. Bypke- 
vlčia. Atostogauja taipjau 
VViscOnsine.

Sugryžo šeštadieny iš atos
togų d. d. Juozas ir Violetta 
Lapaičiai, kurie praleido atos
togas ties Eagle Rivcr, Wis.,

A *. A
EDVARDAS NIKELIS 
Liko užmuštus tunelyj.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 18 dieną, 10:00 valandą 
vakaro, 1928 m,, sulaukęs 31 
metų amžiaus, gimęs NevoČių 
kaime, Šilalės parapijoj, Rasei
nių apskričio. Amerikoj išgy
veno 17 metų. Paliko didelia
me nuliūdime moterj Oną, 1
sūnų Albertą, 3 dukteris: Ella, 
Oną, Mortą, 2 brolius: Rober
tą ir Vincą, seserį Kristiną. O 
Lietuvoj tėvą. Kūnas pašar
votas, randasi 7134 S. Camp
bell Avė.

Laidotuvės įvyks panedėly, 
liepos 23 dieną, 1:00 vai. po 
pietų iš namų bus nulydėtas į 
Concordia kapines.
* Visi A. A. Ed. Nikelio gimi
nės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Vaikai, Broliai, 
Sesuo ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. Krausa.

A

ANTANINA KLEVEČKA

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 18 dieną, 2 valaną po 
pietų, 1928 m., sulaukus apie 
38 metų amžiaus, išgyveno 
Amerikoje 24 metus, gimė Lie
tuvoje, Kauno rėdybos, Rasei
nių apskričio, Skirsnemunės 
miestelio. Paliko dideliame nu
liūdime vyrą Joną, dvi dukteris 
Marcelę ir Joną Jašinskius ir 
Kotriną 8 metų Amerikoje. Lie
tuvoje paliko dvi seseris ir bro
lį. Kūnas pašarvotas, randasi 
Masalskio koplyčioje, 3307 Au- 
burn Avė.

Laiodtuvės įvyks subatoj, lie
pos 21 dieną, 8 vai. ryte iš ko
plyčios į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta J 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Antaninos Kleveč- 
kos giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalžvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukters, žentas ir 
Visi Giminės.

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

Graboriai______

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Grabories ir 

Balzamuotojo

2314 W. 23rd PI.
Chicago, III.

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

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

3307 Aubum Avė.

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

CHICAGO, ILL.

J. F, RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS

RABORIUS CHICAGOJ
Iiaidotuvėse patar

nauju geriau ir pi* 
§iau negu kiti, to* 

ei, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
•Us.

OFISAS: 
668 W. ISth Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St 
Tel, Victory 4088

pas lietuvius ūkininkus p.p. 
šarkas.

Iš spaustuves darbininkų a- 
tostogauja d. M. J. Page, kuris) 
atostogas praleis pas Michiga- 
no ūkininkus, Scottville apie
linkėj.

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti j tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

■ -■■■ ■--------ir- -• ,J

Lietuvės Akušerės

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės

Phone Victory 1115
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonlju- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligo
se priei 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.

Phono Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Viršui Universal 
State Bank

Moterys ir mergi- 

noi kreipkitės su 
reikalais nuo 12 

iki 8 vakaro. Ki
tu laiku pagal su
tartį.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa

si naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 

i mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

Lietuvis Akių Specialistas

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1

Jei abejoji apie savo ateis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETKIST

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenie 

ir 805 Kast 471 h Street
Phone Keuwood 1752 
Praktikuoja 20 metą

Lietuviai Daktarai

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

Tel. Kennood 5107 
Valandos

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

apart Šventadienio ir ketvirtadienio

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2169 

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

Lietuviai Daktarai
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avense 
Telefonas Boulevard 7820 

Res., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, G-8. Nedėlioj 10-12 d.

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

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

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

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

Res. 6660 South Artesian Avense 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 9257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
Chicaro. IU.

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

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

Namų telefonas Brunswick 9597 
Ultravioletini šviesa ir dįathermia

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avense 
/ Ant Zaleskio Aptiekoa 

CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

9 iki 12, 1 iki a d. ir 6:80 iki 9:30 v.
4008 Soutfi A-siiland Avenue 
Netoli 46th St. Chicago, IU,

Ofiso Tel. Victory 7188
Rez. Tel. Hemloct 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. HaLsted St.

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

Jvail
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwaukee Avenue 

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

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas recta) 

Dr. J. W. Beaudette 
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

TELEFONAS CANAL 0464

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 So. Loomis Street 

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

Telefonas Canal 1912 
Reaidence Tel. Fairfax 6358

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. Nedėk nuo 10 iki 12 dien.

Res. Telephone Plaza 3200

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

nuo 6 iki 7:30 vai. vakare 
Tel. Dieną: Canal 8110

Naktį So. Shorc 2288, Crawford 8283

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 919*

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

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

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

Įvairus Gydytojai
IvaA13įs Gyd^ojai

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai egzaminacija. Be skausmą 
ištraukimas

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

Tel. Cicero 49

DR. CHARLES SEGAL.
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų Ir Vaikų ligą 
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 Midvay 2880

Advokatai ♦

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

8241 South Halsted St
Tel. Victory 0562

7—9 vai. vak. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčios

‘ JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden)

LIETUVIS ADVOKATAS 
105 West Adams St. Room 2117

Telephone Randolph 6727
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7-9

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Republic 9610

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 ryto iki 1 v. p. p.

¥. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3335 So. Halsted St. 
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

127 N. Dearbom Stn Room 1111 
Telefonas Central 4411 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piut 
Gyvenimo vieta 

8323 South Halsted SL 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto

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

L1ETUVYS ADVOKATAS 
140 N. Dearborn St.

Room 310 
Narys advokatu firmos 

Elliott, Gaudas & Tepper

A. A. SLAKIS i
ADVOKATAS '

Ofisas vidurmiestyji 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Park 8395

J. R WAITCHES I
Advokatas

10756 So. Michigan Avė. ,
Tel. Pullman 5950 

Namų TeL Pullman 6377

. .1 l ■ —

CLASSIF1ED APS, j
Educational

Mokyklos

REIKIA VYRU IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

Miscellancous for Sale
Įvairua Pardavimai

PARDAVIMUI “Police Dogs” — 
kale 2 metų, šunukas 7 mėnesių. 
Parduosiu nebrangiai. 11125 South 
Troy St.

Business Service 
______ Bi znio P a t ar na vimas_________  

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

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

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J. 8, R AM ANril ON1S Sav.

(Contiued on page 6)



NAUJIENOS, Chicago, UI. Penktadienis, liepos 20, ’£8

Automobiles(Continued from page 5) Business Chances
Pardavimui Bizniai

Business Service
Biznio Patarnavimas

Financial 
Finansai-Paskolos

Help Wanted—Malė
Darbininkų Keikia

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

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

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
MR. PARIS

BE KOMISO
Mažos Paskolos 

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

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47 St.

REIKALINGAS flat janitorio pa- 
gelbininkas. Nevedęs. Turi būti uni- 
jistas arba prisirašyti prie unijos. 
1535 So. Mobile.

REIKIA salcsmenų ir kolektorių. 
Alga ir komisas. 357 W. 63rd St. 
Room 305-307. Klauskit Mr. Schopp.

10% PIGIAU Už VISA DARBA
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

tai taisome stogu* visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apsvait- 
liavimas. Kedzie 5111.

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi- 
Čius.

JUSTIN MACKIEWICI1
2342 So. Leavitt SL

Phone Canal 1678

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

PINIGAI BE PINIGŲ

5% MAŽIAU Už CASH
NIEKO NEREIK ĮMOKĖTI — 

MENESIAI IŠMOKĖJIMUI

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

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

24 Be Komiso ir Išlaidų 
Mea paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imame legali nuošim
ti. Pinigus gausit* | 12 valanda. 
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Ava.

Uždirbti pinigų lengvai gali kož- 
nas vienas vyras arba moteris drau
gaudami su mumis. Kaip tik dnsi- 
žinote kur kokį bargeną ir patys ne
galite nupirkti, kreipkitės pas mus. 
Mes turime pinigų pirkimui ir nu
pirkę užmokėsi m jums už parody
mą bargeną. Taipgi kokiam atsi
tikime esate priversti skubai ką par
duoti, nedaleiskite kad atimtų už
skolą, o pasimatykite su mumis.
Kas reikalaus, mes užlaikysime 
ką

NAUJI MODELIAI
Nuo 8 dienos Uepos, jau Studeba- 

ker Co. išleido naujus modelius, 
1929 metų, yra daug (Jaugiau įrengti, 
nereikia tepti “gryzuoti”, kas 20 
tūkstančių mylių. Dictator Sedan 
pilnai įrengtas su bumperiais, su 
spare tire ir su parvežimu $1388.00. 
Comander Sedan taipgi su viskuo 

ir Laurain “Spot Light” kaštuo
ja ..................................... $1663.00

President “Stright Eight” 5 pas. pil
nai įrengtas kaštuoja .... $1855.00
Manantys pirkti arba mainyti ant 

seno, meldžiu pamatyti mus, nes 
mes jau 5 metai kai parduotam 
Studebakers karus, ir jums užtikri
name teisingą patarnavimą.

MILDA AUTO SALES 
806-8 W. 31 St.
Victory 1696

D. KURAITIS ir A. KASULIS 
Savininkai

PARDAVIMUI 3 krėslų barbernė, 
registeris, elektriniai kliperiai, ma- 
sage mašina. Gali pasilikti ant vie
tos arba kraustytis kitur. 1222 No. 
Lincoln St.

Exchange—Mainai
KĄ TURITE MAINYMUI?

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

A. GRIGAS
8114 So. Halsted Street

Tel. Victory 4898

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

absoliutiškoj paslaptyj.

STANKO & CO
REAL ESTATE

vis-

SKOLŲ TŠKOLEKTAVIMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ •

INTERNATIONAL CLAIMS
SERVICE BUREAU

Room 301 
163 W. Washington 

M ai n 4020

Mes dirbame ir perka 
me 1 ir 2 Morgičius

į 2 dienas

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47 St.

5076 Archer Avė.
Tel. I4ifayette 6036

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGa kasininkė krutomo 
paveikslo teatrui. Patyrimas nerei
kalingas. 730 W. 62nd St.

M & K Motor Sales
Chtcairoii ncnlauRl ir atsakančiai!*! vartotų 

karų pardavinėtojai, 100 garantuotų vartotų 
karų, pilnai įrengti, gerame mechiuiiAkaine 
Htovyic, 
$2000. ■okloms 
mainais.

KĄ TURI MAINYTI?
3 apt., po 6 kambarius, 4529 N. 

Sawyer Avė.
4 apt. mūrinis, pečium ir furnas 

šildomas, geroj vietoj, mainysiu į 
bungalow arba lotą.

8 apt. po 4 kambarius 
4700-10 Belden Avė.

Cash nereikia turėti 
šiuos namus.

kiekvienas,

mainant į

Sarai punluodaml ntio $180 iki 
Mes turime reikalam*.

kari) kuria tinka vi- 
Caah. lAmokūjirnal*.

6811-18 80. Halite<l 8*.

Taipgi 2 nepaprastai bargenai, 
North West Side, 8 ir 10 kambarių 
namai. Tinkamas dėl rooming house.

MR. LINDMAN, 
Verną Real Estate Co. 

5007% Irving Park Blvd.

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

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES darome 2 morgičius ant 

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

VVINTON AND NARTEN 
6820 S. Halsted St.

REIKIA 500 moterų patyrusių 
liampų shade dirbėjų. Nuolat dar
bas, gera mokestis. Ateikit pasi
rengusios darban. Vogue lamp and 
Shade Co., 906 W. Lake St.

Furnished Rooms

JOS. PAWLOWICZ & 
SYRTOWT CO. 

LIETUVIAI 
AND PLUMBING 
garantuotas, 
patarnavimas

Tel. Canal 1269

HOT WATER 
Darbas 

Geriausias 
2032 W. 18 St.

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ?

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

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO. 

3408 S. Michigan Avė.
Victory 4126

Financial
Finanaai-Paskolos

A. OLSZEWSKI 
8241 S. Halsted 9t, 2nd Fluor 

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant 

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

vakaras

PASKOLA namų navininkam* nuo $100 
iki $6OO. be užtraukimo morgičių arba kl 
tokio užtikrinimo paskola pataisymam*, ap
mokėjimui takvij. aniMHimiitų arba kitokių 
nkolų. Greita pagelba. Prieinamoa sulygo*. 

CENTRAL FINANCE CO.
Room 614. 

City State Bank Buikling 
128-130 N. Wells St.

Paskolos suteikiama 
i vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas.
Musą išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės pas

M3S So. Halited St

Ar Jum Reikalingi
Pinigai?

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

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St

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

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

PASKOLOS 1 IR 2 
MORGICIAMS

5% iki 6 nuošimčių. Mažas komisas 
Atdaras nuo 9 ryto iki 9 vakaro

Capitol Realty & Inv.Co.
3039 Lawrance Avė.

Phone Independence 0440

RENDON kambarys dėl vedusios 
poros arba dėl pavienių. Kamba
rys gražus, su visais parankamais; 
gražioj apielinkėj Portage Park. 
Kam reikalingas, atsišaukit, Telefo
nas Pališadę 5088, 5322 Pensacola
Avenue.

RENDAI kambarys dėl vieno ar 
dviejų vaikinų su valgiu arba be val
gio. 3031 So. Union Avė.

For Rent

Personai
Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, 

Mrighta. Rašyk šiandie,
reikalais kreipkitis prie maną* 
Silnu užsitikėjimu. Teisingas 
Ireitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Ragistered Patent Attornay. 

28M W. Chicago Ava. 
Dept 7 

Chicago, DL '

Copy- 
Patentą 

su 
ir

PA JĖŠKAU savo brolio Izidoriaus 
Masiulio, paeina iš Nemakščių. Chi- 

Labai 
Kas

cagoj išgyveno 4 metus, 
svarbus reikalas iš Lietuvos, 
žinote apie ji praneškit.

JUOZAPAS MASIULIS, 
203 W. Short Court 

Westville, III.

REIKALINGAS adresas arba in
formacijų apie Joną Bagdoną, kuris 
pereitą vasarą dirbo ant farmos ne
toli Hinsdalc, Illinois. Charles J. 
Vlichal, advokatas, 139 N. Clark St., 
Chicajęo, III.

Aš MILIAUSKAS PRANAS paei
nantis nuo Alytaus apskr., Krokelau- 
do valsč., Peršekininkų sodžiaus, pa- 
.ėškau savo giminių po motinos pu
ses būtent: M r. Antano Nieciunsko, 
curis jau daugel metų gyvena Ame
rikoj ir tam atgal 1 metui jo antra
šas buvo toks: Mr. Thony Nieciunski, 
Cambridge, Mass., U. S. of America 
Morth America, ir Vinco Skužinsko, 
curis taipat pirmiaus gyveno po šiuo 
antrašu: Vincas Skuržinskas, 53-49 
39th Lane (Woodill PI.) Maspeth, 
N. Y. U. S. of America. Kas žino 
apie juosius arba jųjų pačių prašau 
atsišaukti — pranešti man už ką la
jai busiu dėkingas. Su pagarba, 
Sr. Miliauskas Pranas — 650 — a/c. 
The First National Bank of Boston, 
Fliorida 99 — Buenos Aires, Argen
tina.

Partners Wanted
Pusininkų Keikia

•JĖŠKAU partnerio, pageidaujama 
moteris, i rooming house ir soft 
drink parlor bizni. Tel. I^afayette 
8916.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKIA LIETUVIŲ AUTOMOBI
LIŲ PARDAVINĖTOJŲ — PATY- 

' RIMAS NEREIKALINGAS 
Nežiūrint ar jus paidavinėjot 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, 
Eardavinėti Chevrolet automobilius, 

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

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

RENDAI Storas su 5 pagyveni
mui kambariais, geras bile kokiam 
bizniui, galima užsidėti soft drink 
parlor, randasi 4213 So. Campbell 
Avė. Atsišaukit prie savininko po 5 
vai. vak. 4217 S. Campbell Avė.

Musical Instrumento
Muzikos Instrumentai

PARDUOSIU pigiai savo grojiklį 
už $100. Roleliai, duet.ben- 

cabinet, $25 įmokėti, kitus 
iki 6 mėnesių išmokėjimui. 
5 kambariams gražus

pianą 
čius ir 
nuo 3 
Taipgi 
kandai.

ra-

S. CAMPBELL 
6512 S. Halsted St. 

1 fl.

PARDAVIMUI grojiklis pianas su 
rolėm, geram stovyj. Pardavimo 
priežastį — patirsit ant vietos. 4120 
S. Francisco Avė., 2 lubos.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

4 KAMBARIAMS, PILNAI, $185 
Tik $15 cash reikia 

Lengvais išmokėjimais pagal 
jusi) norą 

Atdara vakarais utarninke, ketverge 
ir subatoj

Kessel Bros. Furn. Co.
4312 Cottage Grove Avė.

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

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

BISKJ VARTOTI 
puikus mobnlr seklyčios setas Sfl.3.60
Frleze seklyčios setas ...... $87.60
4 Atuotų walnut miegrulmlo

$88.60
$68.60
$22.60

$860
$4OO
$600

sntM -.......... -..........  I
$160 Gražus valnus valgomo kamba-

bario setas----------------------------------1
$76, 0x12 VVilton kaurai
$26, 6 žinotų pusryčiams setas ------- $8.60

Available Fireproof Storage 
7728-32 Stony Island Avė 

Atdara kasdie Iki 10 vai. vakare.
NedfiUoj iki 0.

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

SCHWARTZ BROS. STORAGE 
640 E. Olst Street

Automobiles
Durant sport touring, kaip nau

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

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

1928 .......................................... $65
Ford tudor sedan, 1925 ........... $100
Penkios dešimts kitų pasirinkimui 

McDERMOTT MOTOR SALES

$450
$265

$350

REIKALINGAS patyręs duonke
pis, prie juodos ir baltos duonos, už 
Chicagos. Telefonuokite Pullman 
8487. 7136 S. Halsted Triangle 9330

GERAI PASTATYTAS MEDINIS 
namas, mūriniu pamatu, furnas šil
domas, penki kambariai pirmame 
aukšte ir du miegojimui kambariai 
ant antro aukšto. Puikioj vietoj, 
netoli bažnyčių, transportacijos ir ne
toli Marųuette Parko.

Nebrangiai
Pamatykit,

6629 S. Oakley Avė.
TURIU PARDUOTI savo 4 lotus 

už “Cash” arba mainysiu į bunga
lovv bei į nebrangu dviejų flatų na
muką, 2 latai randasi prie 58-tos 
gatvės prie pat So. Harlem Avė. 
Visi įrengimai; kiti 2 lotai prie 69 
Place, tarp Central Park Avė. ir 
Cravvford Avė. — vienas blokas nuo 
Marųuette Parko — čia tiktai yra 
šalygatviai ir vanduo. Visi lotai po 
30 pėdų. Kreipkitės tiesiai prie lotų 
savininko

MICKEVIČIUS 
1739 So. Halsted St.

Dešimts Stanko & Co.
Mainų

KAMPINIS 7 kambarių mūrinis 
bungalow, stikliniai porčiai, įmūryta 
vana, aplinkui krūmai, 2 karų mū
rinis garažas, tinka trokams ar kai 
rams, iš fronto įvažiavimas, kaina 
$11,000.

Atsišaukite
5358 S. Califomia Avė.

EXTRA GERA VERTĖ.
Soft Drink ir 

medinis namas, 
Savininkė našlė 
na, $8800.

5-6 kambarių
tas šildomas, ekstra Jotas, 1 blokas 
iki Gage parko, iš priežasties mir
ties šeimynoj turiu parduoti už 
$9500.

Mainymui 2 flatų mūrinis, šildo
mas, 2 boileriai, 68 ir Troop St. Mai
nysiu j lotą, cottage arba 2 flatų 
namą, Bridgeporte.

Bungalow, 2 flatų 
cementiniu pamatu, 
turi parduoti, kai-

namas, pirmas fla-

DOMBROU 
Tel. Hemlock «3«7

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 
rutnble sėdynė, tik ........... $550

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

Chrysler, 1927 “58” sedan, be
veik naujas .................. .\v.... $425

Lengvais išmokėjimais
Vist karai pilnai įrengti, naujų ka

rų garantiia, išrodo kaip nauji. At
dara iki 10 vakaro.

HALSTED AUTO SALES 
2560 So. Halsted St.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

MODERNIŠKA 210 AKRŲ PIE
NININKYSTES FARMA

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

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

Phone 364
PARDAVIMUI 7 pasažierių sadan, 

arba mainysiu ant mažesnio, 
genas. 2126 S. Halsted St. 2 fl.

Business thances
Pardavimui Bizniai

Bar-

PARSIDUODA labai pigiai Lunch 
Ruimis. Renda labai pigi, kamba
riai užpakalyj pragyvenimui, apgy- 
ventoj apielinkė ir prie didelių dirb
tuvių. Priežastis pardavimo, turiu 
2 biznius.

JOHN ZILEWICH, 
12215 So. Halsted St. 

Pullman 0295

PARDAVIMUI pigiqfrb,visokių vy
riškų aprėdalų krautu 
arba fikčerius parci 
daiktą atskirai, kam 
gas, kaip tai: šėpos dėl siutų ir dėl 
kelnių.

fikčeriais 
jpo vieną 
reikalin-

J. BUDRIK, 
3254 So. Morgan St.

PARDAVIMUI Bučernė ir Groser- 
nė. Išdirbtas cash biznis. Labai 
pigiai greitam pardavimui, išvažiuo
ju Lietuvon. 3729 Parnell Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė. Biznis 3 mėty senas ir geras; 
apgyventa vieta visokių tautų. Prie
žastis — Senatvė. 6137 S. Wentworth 
Avenuą,

PARDAVIMUI groseriukas ir sal
dainių krautuvė. Pardavimo prie
žastį, patirsit ant vietos. 4240 So. 
Artesian St.

SALIKAS pardavimui arba 
nymui, biznis išdirptas per 
metus, savininkas mainys ant 
arba automobilio.

Kreipkitės
3352 So. Halsted St.

Tel. Yards 6751

mai- 
ilgus 

loto

VALGYKLA kampas 35 gatvės, 
dėl mirties šeimynoj, parduodu pi
giai. Tel. Victory 1148.

PARDAVIMUI grosemė ir bučer
nė, cash business išdirbtas per ilgus 
metus. Parduosiu su namu. Taip
gi parsiduoda Hupmobile sedan 4 
cylinderių — 1925 metų. Parduosiu 
Pigiai.

8225 Auburn Ave. 
Yards 6466

PARDAVIMUI soft drink parlor.
3955 Archer Avė.

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

Kreipkitės pas
C. P. SUROMSKIS AND CO. 

3352 S. Halsted St.
Tel. Yards 6751

PARDUODU grosernę ir bučernę, 
dėl svarbios priežastiss. Box 1098, 
Naujienos, 1739 S. Halsted St.

PARDAVIMUI soft drink parlor 
arba rendon. Paul Tischler, 5528 
So. Robey St.

PARDAIVIMUI saliunas 3152 So. 
Wallace St. ir Malt & Hop Storas. 
1009 W. 59 St. Priežastis, turiu 2 
bizniu.

PARDAVIMUI pigiai bučernė dėl 
priežasties mirties. Arba mainysiu 
i automobilių arba namą. 8134 W. 
67 St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė. Priežastis pardavimo — Senatvė. 
3256 So. Morgan St.

Extra, Extra, Pranešu
Visiems gerai žinomas teisingiau- 

sis ūkių pardavėjas P. D. Andrekus 
iš Pentvvater, Mich., aš busiu Chica
go, July 20-21 ir grįšiu atgal 22, po 

’ . Ašpietų, galėsite važiuoti sykiu.
turiu kėlės ukes labai puikes ir la
bai žema kaina; taipgi turiu ir ant 
mainymo, o sučėdysi $2000 ir dau
giau. ✓

6943 So. Talman Avė.
CHICAGO, ILL.

90 AKRŲ vištų ir javų auginimo 
farma. Taipgi turime ir kitų labai 
gerų farmų. Atsišaukit ir reikalau
kit pilno surašo.
F. B. MAYNE FARM AGENCY 

749 Broadway, 
GARY, INDIANA

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

PARDAVIMUI 1 akras žemės, 
mūrinis bungalovv 6 kambarių, yra 
elektra, vanduo, barnė ir garažas. 
Yra ančių, vištų ir daržovių. Kaina 
$13,000. 10620 S. Hamlin Avė.

SAVININKAS parduoda muro na
mą su bučernę ir grosernę, cesh biz
nis švedų ir vokiečių apgyvento vie
ta. Priimsiu 2 flatų namą arba for
mą 160 akrų geros žemės, su budin- 
kais. 
mą.

Arba mainysiu j 2 flatų

G001 S. Carpenter St. 
Tel. Englewood 2116

$500.00
Kodėl negyvent savo locname 

me? Mokėti j savo 
pačius pinigus kuriuos

na-

na- 
kišenių tuos 

mokate už 
rendą. Mes turime likusių keletą 
mūrinių bungalow kuruios galit pirk
ti $500 įmokėjus, kitus išmokėjimais. 
Randasi gražioje vietoje. Atsišaukit 
šianrie dėl pasikalbėjimo. O jei tu
rit lotą, mes jums galim pastatyti 
bile kokį namą, lengvais išmokėjimais. 
Tik veikit greit. Matykit Mr. Traut. 
B. CIMAGLIO & CO. Home Builders 

7168 and 7039 W. Grand Avė.

PARSIDUODA du namai ant vie
no loto: 1-mas 2 flatai po 5 kamba
rius, karštu vandeniu šildomi; 2-tras 
7 kambarių “Cottage”, furnasu šil
domas. Viskas labai gražiai įtaisy

to
domas.
ta. Parduosiu pigiai nepraleiskit 
bargenol

7230 So. Talman Avė., 
Tel. Republic 8935

NORIU mainyti namą i biznį. Na
mas medinis 4 gyvenimų. 2 po 4 ir 
2 po 5 kamb. 635 W. 46 PI.

2 FLATŲ mūrinis namas, 5-5-7, 
garu šildomas, 2 karų karažas $9,700 
$500 įmokėti. Mainau į mažesnį 
namą, priimsiu lotą arba automobi
lių. Rašykit savininkui. 4726 W. 13 
St. Cicero, III.

PARDAVIMUI labai pigiai du 
namai arba vienas, arba mainysiu. 
Kas ką turit. Savininkas, 2 fl. 929 
W. 35 PI.

PARDAVIMUI pigiai 9 kambarių 
moderniška medinė rezidencija, 2 
karų garažas, žemė 132x125, yra vi
si įtaisymai, 
linsiu 
niais.

Pagal reikalą, pada- 
žemę. Jei norit, išmokėji-

A. J. BUfeSCHER, 
1014 — 17th Avenue, 

Melrose Park, III.

NAUJA BUNGALOW j Stickney 
— $5500, lengvais išmokėjimais — 
44 ir Wenonah. Atstovas ant vie
tos. Tel. Englewood 3716.

DIDELIS BARGENAS. Pardavi
mui mūrinis namas, 2 flatai po 4 
kambarius, 2 karų garažas. Parduo
siu už $4900. 3619 So. Lowe Ave»

..foL

1. Gasolino Stotis su garadžiumi ir 
salesrumiu.
šešių flatų muro namas Marquet- 
te Park.
šešių kambarių medinis vasarna
mis su nedideliu plotu žemės, 
prie gražios leikos, visiems lietu
viams žinomam Woodboro, Wis. 
miestelyj.
Trys muro krautuvės ant Kedzie 
prie pat dirbtuvių, dvi krautuvės 
išnuomuotos, o trečioje yra gro
sernės rakandai. Kas nori vie
ną biznį atskirai, taipgi galima 
parduoti ar išnomuoti.
Dviejų flatų muro namas po 4 
kambarius ant Bridgeporto.
Keturių flatų muro namas po 6 
kambarius su pečiais šildomas, 
Southsidėj.
Trijų flatų naujas muro namas, 
Ciceroj.
Bizniavas namas su krautuve 
Archer Avė.
Du lotai ant Archer Avė.
Vienas lotas ant Cicero Avė. 
ceros mieste.

Visus viršminėtus dalykus mainy
sime ant didesnių arba mažesnių na
mų, farmų, lotų, biznių, gerų auto
mobilių ar ką turite Chicagoje arba 
kituose miestuose.

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.

2.

3.

4.

5.

G.

7.

8.

9.
10.

ant

Ci-

STANKO CO.
5076 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6036 .
SPECIALIAI. 5 kamb. bungalovv 

su octagon frontu. Vienas gražiau
sių namų Marųuette Manor. Savi
ninkas turi parduoti ir numažins 
kainą nuo $9700 iki $8500. Tiktai 
$1000 cash reikia.

■f
4 flatų mūrinis, visi po 5 kamb. 

apt. aržuolo trimas, garu šildomas, 
netoli Marųuette Parko, savininkui 
kainavo $32,000, parduosiu už $27,000. 
Tik ne į mainus. Atsišaukit. 2521 W. 
63rd St. Telephone Prospect 8760.

EXTRA MAINAI
Ant išmainymo bizniavas namas 

su bizniu, parduosiu arba mainysiu 
ant privatiško namo, nepaisant apie- 
linkės.

Taipat išsimaino 3 flatų mūrinis 
namas, 2-5 ir 1-3, parduosiu už 
$6,700, arba mainysiu ant lotų, bu- 
černės arba ant nedidelios farmos.

Išsimaino 4 flatų puikus namas, 
mainysiu ant farmos nepaisant val
stijos, arba bizniavo namo.

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Lafayette 5107
BARGENAS

Brighton Parke, gražus biznio na
mas, 3 flatai ir Storas, 2 karų gara
žas, parsidūos už prieinamą kainą, 
arba išsimainys ant mažesnės pra- 
pertės, arba ant vieno biznio. Kas 
indomaujate, tai nepraleiskit tos auk
sinės progos, nes tokia proga mažai 
kada pasitaiko.

EXTRA BARGENAS
Netoli Vienuolyno, 4 po 5 kamb. ir 
karų garažas, muro namas, kam- 

pigiau 5 tūkstančiais
2 
pinis namas, . _ 
parsiduos kiek kaštavo pabudavot sa
vininkui? Priežastis pardavimo, mir
tis šeimynoj. Kaina $27,000 arba 
mainys ant bungalovv.

Ant maino naujas muro namas 2 
po 6 kambarius ir 2 karų garažas, 
naujai auganti apielinkė. Maipys ant 
bučemės ir grosernės.

2 po 5 kamb. naujas muro namas 
mainysim ant propertės toliau nuo 
miesto.

2 po 4 kamb. muro namas, mainys 
ant medinio nedidelio namo.

2 po 5 kamb., gražus moderniškas 
namas, gera apielinkė, 56 Wood St. 
ir Garfield BĮ v., mainys apie 111 St. 
apielinkėj.

Jei kas norite parduoti bile kokį 
biznį už cash, tai meldžiu pranešti, 
aš turiu kelis žmones su pinigais, 
katrie jėškosi biznio pirkti už cash, 
kaip tai: Bučernių, Grosernių, Saliu- 
nų arba garadžų, ir kad kas iš ger
biamų skaitytojų turėtų kur netoli 
Chicagos Farmų, tai ir dėl farmų tu
riu porą pirkėjų su pinigais arba ant 
gerų properČių.

PAUL M. SMITH
Real Estate, Loans and 

Insurance 
Notary Public 

4457 So. Talman Avė. 
Phone Lafayette 0455 

Chicago

BARGENAS
2 flatai po 5 kambarius, karštu 

vandeniu šildomas, 2 karų garažas, 
lotas 30 pėdų pločio, parduosiu už 
$3,000 pigiau negu vertas, arba 
imsiu i mainus bile ką, kaipo 
{mokėjimo.

WALTED J. PAUL
6601 S. Western Republic
3236 W. 55th St. Hemlock

pri- 
dalį

4170
2889

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

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

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

AK JUS TUKIT LOTĄ?
Mes pabudavosim namą ant jūsų 

loto be jmokėjimo 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

CERTIFIED NAMAI 
Statomi per Carpenter

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

L. S. Carpenter & Co. 
Statytojai 

Garfield State Bank Bldg., 
Madison and Crawford.

Room 812.
Phone Van Buren 1600 

Arba šaukit 
Downers Grove 491

$250 CASH, PO $35 Į MĖNESI IR 
daugiau, nauji 4-5-6 kambarių bun- 
galow, mediniai ir mūriniai, porčiai, 
tile vanos, skiepai, furnas šildomi, 
netoli mokyklos ir transportacijos, 
kaina $3600 iki $6500, matykit vaka
rais ir dienomis. Pirkit tiesiai nuo 
budavotojo. CONRAD P. SAWIAK, 
7181 W. Grand Avė. Merrimac 9552.

LIETUVIŲ ATYDAI. Mes pa
statysim ant jūsų loto bile kokį 
bungalovv kokį nornt. Plieno kons
trukcijos, mūrinį, įrengtą moderniš
kai ir įvesim plumbingą. Atsišaukit 
šiandie dėl apskaitliavimo ir planų.

F. P. FURLOTT
2300 N. Sayer Avė., Merrimac 9076

PARDAVIMUI 6 kambarių bun- 
galow, karštu vandeniu šildomas, ar- 
žuolo trimas, stikliniai porČiai, lotas 
30x125, labai pigiai. šaukit Pros- 
pect 4333.

TIKRI BARGENAI
5 kambarių naujas mūrinis bun

galovv, tuščias lotas prie šalies, prie 
pat parko, įmokėti vieną tūkstantį, 
kitus kaip rendą, savininkas mainys 
ant lotų arba bile kokio biznio.

4 pagyvenimų mūrinis bizniavas 
namas išsimaino ant farmos arba 
biznio, įmokėti $1500.

C. P. SUROMSKIS CO.
3352 So. Halsted St.

Tel. Yards 6751

GERA PROGA, JEIGU SU 
MAŽU PINIGU

Parduosiu 5 flatų namą su štoru. 
Galite pirkti su bizniu, arba viena 
namą. Greitam pirkėjui $2000.00 
cash, $10,000 morgičio.

Šaukit savininką,
J. JANULIS, 

3218 Maypole Avė. 
Tel. Kedzie 0708

■mm


