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“Naujienos” Įleidžiamos į Lietuvą
—”———    —   —    I— ■■■ —   I I ■ ■ ,   —   —■■

Klaipėdos “Liet. Keleivis” 
savo 167 numeryje, liepos men. 
20 dieną, įdėjo sekančių žinių 
po antgalviu Naujausios Tele
gramos:

“Pirmiau uždraustas įvežti 
Lietuvon Amerikos lietuvių 
dienraštis ‘Naujienos’ mn 13 
Julijo (Liepos) vėl leidžiamas 
jvežti ir platinti Lietuvoje.”

šitos žinios patvirtinimo

“Naujienos” iki šiol dar netu
ri. Birželio mėnesyje tečiaus 
Lietuvos valdžia panaikino 

draudimą jvežti Lietuvon “Tė
vynę” ir “Sandarų”, tai gal 
Kaune dabar papūtė kitoks vė
jas. “Naujienos” bus pradėtos 
tuojaus siuntinėti seniemsiems 
ėmėjams Lietuvoje, ir tuomet 
paaiškės, ar joms kelias tenai 
yra atdaras — ar ne.

Vilniuje apgulos stovis
Karo stovis paskelbtas esąs Krakuvoje, Lvove ir 

kituose Lenkijos miestuose. Bijomasi, kad 
Pilsudskis ffali pulti Lietuvą. Vokiečiai 

pasiuntę Lenkijai protestą. Rusai 
smerkia lenkus.

MASKVA, rugpiučio 3. — 
“Chicago Daily News” aplaikė 
iš Maskvos, nuo savo korespon
dento John Gunter, tokio tu
rinio kablegramą:

Iš Berti n gauta pranešimų, 
kad Vilniuje paskelbtas apgu
los stovis. Pilsudskis planuo
jąs sutraukti čia 40,000 lenkų 
legionierių.

Bijomasi, kad Pilsudskis ga
li įsibriauti Lietuvon ir nu
šluoti Lietuvą nuo žemlapio.

Tokių gandų, esą, teko gir
dėti kart kartėmis. Bet šian
dien jie išrodo rimtesni, ypač 
todėl, kad Berlinas oficialiai 
protestavęs Lenkijai ir pa
siuntęs atstovą Paryžiun per
spėti Franciją apie grūmojan
tį karo pavojų. •

Kiti pranešimai sakantys, j 
jog Krakuvoje, Lvove ir ki
tuose I^enkijos miestuose |>a- 
skelbtas karo stovis. Ateiną ži
nių, kad lenkų kariuomenė pa
sižyminti nepaprastu veiklumu 
Lietuvos pasienyj. Lenkų ar-

mijos karinnikai darantys vie
tų 40,000 kareivių Vilniuje. 
Cituojama Pilsudskiui skiria
mi žodžiai, kad jis busiąs Kau
ne ne vėliau, kaip rugsėjo mė
nesį.

Rusai labai rimtai žiūrin
tys į visą padėtį. Komisarų ofi
ciozas, “Izviestija”, sakąs, kad 
padėties rimtumą supranta ne 
tik valstybės vyrai, bet ir vie
šoji Europos visuomenės opi
nija.

Pasak “Izviestija”, Lenkijos 
tikslas esąs padaryti iš Lie
tuvos lenkų provinciją. Taigi, 
pareiškia “Izviestija”, “mes 
turime perspėti, jogei supran
tame, kad pavojus ateina iš 
Lenkijos pusės, o ne iš Lietu
vos.”

Lietuv o s Žinios
Kas neleidžia odininkų 

! prof. sąjungai pradėt 
veikti

“Kaipo neveikiantys”

Iš kairės j dešinę: George Eastman, Thomas A. Edison, gen. John J. Pershing ir Sir James 
Irvine, pagarsėjęs anglų chemikas. Vieta — Rochester, N. Y. Eastman demonstruoja savo! 
naują išradimą, kurio pagalba fotografai-mėgėjai gali nuimti spalvotus krutumus paveikslus.

Lenkai aviatoriai iš- Amer. Darbo Fede- Streikas, reikalaująs
lėkė Amerikon

PARYŽIUS, Francija, rug
piučio 3. — Lenkai aviatoriai 
— majoras L. Idziko<wski ir 
majoras Kasimir Kubala — iš
lėkė biplanu iš Le Bourget sto
ties 5:48 vai. ryte (apie 12:55

racija tėmija komu 
nistų darbuotę

dėmesio

Ne\v York. Jie

Prasidėjo tyrinėji 
mas Nobilės eks

pedicijos
ROMA, rugpiučio 3. — 

mirolas Sirianni, laivyno 
nisterio padėjėjas, ketvirtadie- 
nyj pradėjo tyrinėjimą Nobi
lės ekspedicijos į šiaurės po- 
liusų. Jis renka visas žinias 
apie tą kelionę. Surinktoji me- 
dega bus patiekta Mussoli
niui.

Pasak Nobilės, dirižablio “Ita- 
lia” komanduotojo, jo ekspedi
cija, mokslo patyrimais, buvu
si verta pasišventimo ir tų 
smūgių, kurie ją ištiko.

Ad
lį) i-

Latvijos lietuviai daly
vauja Seimo rinki

muose

RYGA, Latvija, liepos 14. 
— Gyveną Latvijoj lietuviai, 
nutarė šiemet pirmų kartų da
lyvauti Latvijos seimo rinki
muose, kurie jvyks šį rudenį. 
Lietuviai eina vienu sąrašu ir 
jau išleido savo atsišaukimų, 
raginantį lietuvius susirūpinti 
rinkimų klausimu.

ŠIANDIE
Trijose po pietų Nau
jienų Darbininkai iš
važiuoja i savo pikni
ką. Po trijų raštynė 
užsidarys.

RYTOJ
Raštynė bus atdara 
nuo 5 iki 7 vakaro.

i BERLINAS, rugpiučio 3. — 
Žiniomis iš Brombergo, amuni
cijos sandėlio ekspliozijoj Aly
tuje 12 lietuvių kareivių užmu- 

išta ir 1(M) sužeista.

ilones siekis 
tikisi pasiekti Ncw Yorką į 
40 valandų. Biplanas, kuriuo 
jie lekia, yra 600 arklių pa
jėgos. Aviatoriai pasiėmė 1,500 
galionų gasolino, kurio turėtų 
ištekti 5,000 mylių kelionės ir 
48 valandoms. ‘

ATLANTIC CITY, N. Y., rug
piučio 3. — Amerikos Darbo 
Federacijos prezidentas Green 
pildančiosios Federacijos tary
bos suvažiavime atkreipė su
važiavusių dėmesį į pragaiš
tingą komunistų darbuotę uni
jose.

Jisai nurodė, kad komunis
tai šaukiantys gclžkelių ir an
gliakasių 
bėgiu 
šių. 
prieš

Kencshos darbininkų 
atkreiptos akys visos Ame
rikos organizuotų darbinio-> 
kų .

Į KAUNAS, liepos 
m. gegužės mėn. 9 

’ Apygardos Teismas 
jęs Lietuvos Odos 
Dartbininkų Prof. 
Centro Valdybos s 
Sąjungos uždarymo, tą skun- 

!dą patenkino ir Sąjungos už
darymą panaikino.

Nuo to laiko praėjo jau vir-
; šaus du mėnesiu, o Sąjungai 
I vis neleidžiama veikti. Apskri- 
| ties Viršininko įstaiga aiškina, 
kad Apyg. Teismas dar neat
siuntė sprendimo ir dėl to ne
gali leisti Sąjungai pradėti 
veikti.

Kas čia kaltas? Ar Apygar- 
! dos Teismo raštinė, kuri taip 
ilgai neišsiunčia sprendimo, ar 
yra kitos priežastys?

Teismas formaliai leido odi- 
sąjungai veikti, 

i bet faktinas Sąjungos veiki- 
i mas jau trečias mėnuo truk
domas -dėl kokių tai neatliktų 
formalumų.

streiką1 - . 

19. — Š.
I d. Kauno 

išnagrinė-
i Pramonės

Sąjungos 
skundą dėl

“Socialdemokratas” liepos 19 
d. praneša:

Gavome žinių, kad kiek lai
ko atgal uždaryta L. S.-D. Par
tijos šakių miesto organizaci
ja ir Gudžiūnų valsč. (Kėdai
nių apskr.) organ. Uždarytas 
ir Šakių miesto s-d. jaunimo 
sąjungos “žiežirbos” skyrius.

Šakių policija įsakė uždary
tų organizacijų knygynėlius 
perduoti veikiančioms organi
zacijoms. Jei tai nebus pada
ryta, knygynėliai bus konfis
kuoti.

Visos trys minėtos organi
zacijos uždarytos kaipo “nevei
kiančios”.

Daug bus darbo, kai reikės 
visas uždarytas ir dabar “ne
veikiančias” organizacijas vėl 
užregistruoti.

Areštai

$12,000,000 rinkimų 
vajui

Neramumai Pietų 
Slavijoj

Kroatai reikalauja lygių su 
serbais teisių

lai- 
sei- 
pri- 
rei-

ZAGREB, rugpiučio 3. — 
Pietųslavijos parlamento atsto
vai kroatai, ažuot susirinkę 
Bielgrade, kur parlamentas 
ko posėdžius, atidarė savo 
mų Zagrebe, šis seimas 
ėmė rezoliucijas, kuriomis
kalaujama kroatams ir kitoms 
tautoms, sudarančioms Pietų- 
slaviją, lygių su serbais tei
sių. Rezoliucijose, be to, pa
reiškiama, kad kroatai nepri- 
pažinsią Bielgrado tarimų, ku
rie lies kroatus.

4

Darys daugiau vie 
tos fašistams

Italija ruošiasi pataisyti nuo 
10 iki 20 milionų 
m|es; pataisymas 
$157,000,000.

akerių že- 
kaštuosiųs

3. Ka-BOMA, rugpiučio 
daugi italams išvažiuoti sve
tur sunku yra ir kadangi emi
gracija Mussoliniui išrodo ne
pageidaujama, tai jo valdžia 
nutarė pataisyti (atgauti) nuo 
10 iki 20 milionų akerių. ši
toji pataisyta žemė, manoma, 
ne tik pašalinsianti reikalą emi
gruoti iš Italijos, bet 
teiksianti vietos bent 
000 Italijos gyventojų 
gio.

Projekto jvykinimas
siąs Italijai $157,500,000. Dar
bas imsiąs 14 metų.

dar su- 
10,000,- 
prieau-

kaštuo-

Dar vienas skanda
las iškilsiąs

Jis gali pralenkti ir Teapot t
Dome skandalą I

WASHINGTON, D. C., rug
piučio 3. — Suv. Valstijų se
nato komisija ateinančią žie
mą pradės tyrinėti padėtį in
dėnų ir jų turtų, kurie oficia
liai randasi tiesioginėj federa- 
lės valdžios globoj.

Priruošiamas tyrinėjimas 
daromas dabar. Ir surasti 
viniai jau dabar rodo, 
grupės ‘mcklerių ir sukčių
dariusios tokių suktybių ir 
tiek daug žalos indėnams, ap- 
gaudinėdamos juos, kad gali 
kilti ne mažesnis skandalas, 
kaip garsioji “Teapot Dome” 
byla, jei ne didesnis.

yra 
da- 
kad 
pri-

Nori “išdžiovinti” New 
Yorką

NFAV YORK, rugtpiučio 3. 
— Pastaruoju laiku prohibici- 
jos agentai “užpuolė” New 
Yorką. Pirmuose “užpuolimuo
se” ant užeigų, kliubų ir pa
kelių karčiamų padaryta kra
tos 108 vietose. Tos įstaigos 
laikinai uždarytos. Po to, dar 
kelias įstaigas užgavo toks pat 
likimas. Vėliausias prohibici- 
ninkų žygis yra bylos dar prieš 
36 naktinius kliubus. Prohibi- 
cininkai skelbia, kad, pasidar
bavę kiek laiko, jie visai “iš
džiovinsią” New Yorką.

LOGANSPORT, Ind., 
3. — Pavogta iš Bass 
Christian bažnyčios šešios 
blijos ir 50 himnų knygų.

rugp. 
Lake 

bi-

unijų suvažiavimus 
ateinančių dviejų mėne- 
Suvažiavimai šaukiami 

tų unijų perdetinių va-

Anob Green’o, pragaištis, ku
rią daro komunistai Amerikos 
unijose, nesanti pavojinga. Ret 
uni jų vadai ir įg ui itiniai pri
valo tėmyti komunistų darbuo
tę ir imtis tokios akcijos, ko
ki bus reikalinga.

Green taipgi nurodė, kad 
Bedfordo tekstilės darbininkų 
streiku galima pastebėti ko

munistinė darbuotė. Ji lošian
ti tiesiog |į ranką Samdyto
jams.

Ne geresnę rolę vaidino ko
munistai ir viename pirmesnių 
streikų, — būtent, Passaic’o 
audėjų streike. Komunistai ten 
privyrę košės, vėliau pasitrau
kė, palikdami kitiems sutvar
kyti dalykų padėtį. '

A. D. F. P. taryba savo posė- 
dyj priėmė rezoliuciją, kurioj 
reikalaujama pakeisti prohibi- 
cijos įstatymą, kad butų leid
žiama dirbti ir parduoti alų 
ir lengvus vynus.

Delei pakvietimo Amerikos 
Darbo Federacijai dėtis prie 
Amsterdamo Tarptautinės Dar
bo Unijų Federacijos aiškaus 
tarimo nepadaryta. A. D. F. 
pildančioji taryba pirmiau ma
to reikalą atsižinoti, kiek 
tuosius prisidėjimas.

KENOSHA, Wis., rugpiučio 
3. — Jau šeštas mėnuo, kai 
streikuoja čia Allen A kom-j 
pa n i jos darbininkai, 
ja išdirba šilkines 
pančiakas.

Tai yra tur būt 
tos rųšies dirbtuvė Amerikoj.

Streikas kilo todėl, kad kom
panija sumanė įtaisyti naujas 
mašinas ir pastatyti prie jų! 
darbininkus dirbti tokiomis są
lygomis, kurios grūmojo visai 
pavergti darbininkus.

Darbininkai išėjo streikan. 
Jiems pagalbon atėjo visos tek
stilės unijos. Jos, mat, nužiū
ri, kad ir kitos kompanijos 

gali pasekti 
pavyz-

NEW YORK, rugpiučio 3.
— Pblitikieriai . numato, kad 

. piįtįziįdentui .rinkti .vajus šie- 
Kompani- mej. kainiIosiąs, demokratams 
motei ims replIj)]ji<01iams bendrai, apie 

$12, (M M),000. Nacionalini abie
jų partijų komitetai išleis apie 
$8,000,000, o kitą dalį valsti
jų organizacijos.

ŽEMAIČIŲ KALVARIJA, bir- 
želio 27 d. — Pas Antaną Jo- 
nauskį padaryta nuodugni kra
ta. Ieškota ginklų ir priešval
stybinės literatūros. Ant. Jo
ną uskas areštuotas ir patal

pintas Telšių policijos nuova
dos daboklėje. Jonausko tėvas 
— stambus ūkininkas (turi 70 
ha žemės).

kaš-

Nusižudė; buvo apdrau
stas $4,000,000

MONROE, Mieli., rugpiučio 
3. — Nusižudė Benjamin Dan- 
sard, 45 m., turtingas vertel
ga biržoj. Jis buvo apsidrau
dęs $4,000,000. Du milionų tos 
apdraudos jis paliko firmai, 
kuriai vadovavo, o du — "šei
mynai.

didžiausia

kunigai specialistai 
busią

Mužikų sąjunga
KAUNAS, liepos 16. —

“Sekm.” praneša, kad įsistei
gus bajorų s-gai, kurios tiks
las atgauti senas teises ir pri
vilegijas, Kaune organizuojasi 
“mužikų” s-gą, kuri ginsianti 
“mužikų” reikalus.

šioj pramonėj 
Allen A kompanijos 
džiu, jei pastarajai pavyktų 
jos užmačios gyvenimai) įvy
kinti. ♦

Streikininkai ir streikininkės 
gauna palyginamai duosnios 
paramos iš unijų.

Streikui vadovauja Louis Bu- 
denz, žinomas organizatorius, 
advokatas ir laikraščio “The 
Labor Age” redaktorius-leidė
jas.

Viena įdomi šio streiko ypa
tybė yra ta, kad streikininkai 
didžiumoj susideda iš čiagimės 
ir čia augusios jaunuomenės. 
Daugelis jų baigę aukštesne- 
sias mokyklas; ne mažai ir ko
legiją baigusių.

Pasak Budenz’o, Kenoshoj 
dabar streikuoja ne svetimša- 
ilai imigrantai, bet nauja rų- 
šis Amerikos pramonės darbi
ninkų, — toki, kuriai priklau
so ateitis.

Kad organizuoti Amerikos 
darbininkai numato didelę šio 
streiko reikšmę, sprendžiama 
iš to fakto, jog Kenoshą at
lankė pats Amerikos Darbo 
Federacijos prez. Green ir iš
buvo keletą dienų studijuoda
mas padėtį.

Pasak kunigo James G. K. 
McLure, kuris buvo per pa
staruosius 20 metų MacCor- 
mirko teologinės seminarijos 
prezidentas, ateity bažnyčiai 
busiantys reikalingi kunigai 
specialistai, — taip pat, kaip 
šiandien kad yra specialistai 
daktarai, advokatai ir k t.

Sujungiamos mokyklos

Vėl ieškos Amundseno
NARVIK, Norvegija, rug

piučio 3. — Italų laivas “Čita 
di Milano” išplaukė į Kings 
Bay ieškoti Roaldo Amundse
no ekspedicijos, o taipgi No; 
bilės ekspedicijos prapuolusių 
narių.

Nobelio dovana šimet 
teksianti Kellogui

WASHINGTON, D. C., rug
piučio 3. — Suv. Valstijų už
sienio reikalų sekretoriui, Kel- 
logui, busianti įteikta Nobelio 
dovaną dėl jo pasidarbavimo 
pasaulio taikai.

Keturi turistai žuvo 
Alpuose

LONDON, rugpiučio 3.
Aviatorių Courtney ir JO 
draugus išgelbėjo laivas “Min- 
nowiaska” ir veža juos New 
Yorkan.

LONDON, rugpiučio 3. — 
Keturi franeuzai turistai mė
gino užlipti ant kalno Brei- 
diorn. Belipant, vienas jų pa
slydo žemyn n u vilkdamas ki
tu du. Ketvirtasis, valandėlę 
pasilaikęs, taipgi nuriedėjo. 
Visi žuvo. Nupuolė 2,000 pė
dų.

PANEVĖŽYS, liepos 10. — 
Panevėžio valstybinė gimnazi
ja ir mokytojų seminarija nuo 
mokslo metų pradžios sulieja
mos vienon mokyklon. Gimna
zijos rūmuose bus berniukams, 
o seminarijos —’ mergaitėms 
klasės. Abiejose gimnazijose 
busią pedagoginės klasės (5, 
6, 7 ir 8). Seminarijos moki
niai pereisią į tas klases auk
lėtiniais.

Ištrėmimai ir kalėjimai

KAUNAS, liepos 19. — Bu- 
vęs Seimo narys soc. deni.. agr. 
Žukauskis paleistas iš Šiaulių 
kalėjimo užstačius 45000 litų 
vertės nejudamąjį turtą; palei
stas iki galutinio bylos bai
gimo.

Buvęs Seimo narys s-d. Ja- 
pfušjkis areštuotas Klaipėdoje. 
Jisai čia dirbo Koperacijos Ben
drovių Sąjsngoje. Laikraščių 
žiniomis, ištremiamas j Var
nius.

Telšių karo komendanto nu
tarimu ištremti iš Telšių ap
skrities į kitus apskričius: K. 
Sadauskis, J. Keinis ir A. Ju
revičius.

Žydų laikraščiai praneša, 
kad pabėgęs iš Varnių kon
centracijos stovyklos T. Ruz
gas perėjo latvių rubežių ir 
apsigyveno Rygoje.
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Klausimai ir atsaky-kia *_ nnvnrtntną Inivnknrtfls
mai apie imigraci 

jos {statymą

I nors 
nevartotos, laivakortės gali bū
ti permainytos, bet laivų kom
panijos reikalauja dešimtą nuo
šimtį užmokėti pinigų, nes tas 
dešimtas nuošimtis yra agento 
nuošimtis. Kam bereikalingai 
mokėti agentams nuošimčius? 
Amerikos konsulai nereikalauja 
nupirkimo laivakorčių prieš vi
zų išdavimą. Bus laiko nusi
pirkti laivakortę, kuomet jau 
žinosi, į<ad bus imigracijos vi
za išduota.

Apsigyvenusių 
įleistų dėl 

apsigyvenimo Suv.

Apsigyvenusių ateivių žmonos 
ir vaikai

Klausimas: Atvažiavau į
Suv. Valstijas 1923 metais, bet 
dar neturiu pilnas pilietybės 
popieras. Mano žmona ir du 
vaikai, 16 ir 19 metų amžiaus, 
gyvena Lietuvoje. Kur turiu 
kreiptis su prašymu dėl jų įlei
dimo?

Atsakymas:
ateivių (legališkai 
nuolotinio
Valstijose) žmona ir neapsive- 
dę vaikai, mažiaus 21 metų 
amžiaus, gali reikalauti pirme
nybės kvotoje. Jų aplikacijos 
turi būti paduotos Amerikos 
konsulams užsieny. Gali jiems 
pranešti, kad tegul tuoj paduo
da savo aplikacijas. Tamsta tik 
gali pasiųsti žmonai, dvi kopi
jas užlaikymo afidavito (affi- 
davit of support), tas kopijas 
žmonai pasiųsk ir tegul ji pri
stato Amerikos konsului, šitas 
afidavitas turi pilnai aprašyti 
tavo stovį, 
žiavai, kur

dukterį
Kam arba

Imigracijos 
pirmenybę

imigrantas, 
užsienin už

Šita privile- 
ateiviams,

darbą, kada atva- 
gyveni ir t.t.

įstatymas teikia 
Amerikos piliečių 

vyrams
Klausimas: Išsiėmiau pilnas 

popieras 1927 m. Mano sužiedo- 
tinis gyvena Vokietijoj. Ar jis 
gali atvykti į Suv. Valstijas 
kailio nekvotinis 
j-eigu aš išvykčiau 
jo ištekėti?

Atsakymas. Ne. 
gija teikiama tik
kurių apsivedimas su Suv. Vals
tijų piliete įvyko priš birželio 
1 d. 1928 m. Bet kuomet ište
kėsi už ateivio, jis galės gauti 
tik pirmenybę kvotoje.

Klausimas: Esu naturalizuo- 
ta Amerikos pilietė. Pereitais 
metais ištekėjau už ateivio, ku
ris buvo įleistas tik laikinai, 
kaipo svečias. Ar jis* dabar 
gali legalizuoti jo rezidenciją 
Suv. Valstijose?

Atsakymas: Visų pirmiausia 
turi išvažiuoti iš Suv. Valstijų, 
nes nebuvo įleistas nuolatiniam 
apsigyvenimui, tik kaipo sve
čias. Gali važiuoti į bile arti
mą šalį, ir tenais prašyti Ame
rikos konsulo jam išduoti ne- 
kvotinę vizą. Turėsi paduoti 
“form 633” dėl jo įleidimo kai
po kiekvieno imigranto. Tuo 
pačiu laiku turės darodyti sa
vo pilietystę ir kad apsivedimas 
|vyko prieš birželio 1 d. 1928. 
Gali pasiųsti šitą prašymą 
prieš jo išvažiavimą.
Ar nupirkimas laivakortės pa
lengvins išgavimą imigracijos 

vizos?
Klausimas: Noriu parsitrauk

ti savo brolį su šeimyna į šią 
šalį. Gyvena I^atvijoj. Latvi
jos kvota yra labai maža, bet 
agentas man pranešė, kad jis 
gali išgauti vizas šeimynai, jei
gu aš nupirksiu laivakortes iš- 
anksto, nes tokiu budu laivų 
sindikatas pagelbės šiame* rei
kale. Pranešk man ar taip ga
li būti?

Atsakymas: Nupirkimas iš- 
anksto laivakortės nieko nereiš-
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Reumatizmas

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

CAPS1CO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršini- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50a 
per paštą 55 c ar dvi už $1.05.

DuKart tvirtesnė 75c.
Knyga: “ŠALTINIS SVEI

KATOS,” augalais gydyt les, 
kaina 50 centų.

JUST1N KULIS
>259 South Haisted Street 

CHICAGO, Į L L.xxixxxxxxxYxxxxirxxxxxxxxz

Garsinkitės Naujienose

Ką reikia siųsti VVashingtonan, 
kad pagelbėjus imigruoti?
Klausimas: Esu Suv. Valsti

jų pilietis ir noriu parsitraukti 
savo motiną ir savo 
20 metų amžiaus,
kur turiu pasiųsti prašymą iš
gauti joms vizas?
jos Departamentui, ar Amerikos 
Konsului užsieny, ar Imigraci
jos Biurui?

Atsakymas: Suv. Valstijų pi
liečiai, kurie nori gauti nekvo- 
tines vizas savo žmonoms, vy
rams ir neapsivedusiems vai
kams, neturintiems 21 metų, ir 
kurie nori gauti pirmenybę kvo
toje tėvams ir motinoms, turi 
visų pirmiausia pasiųsti savo 
aplikacijas Commissioner Ge
neral of Immigration, Wash- 
ington, D. C. Form 633 yra 
aprūpinta tam tikslui.

Ateivių žmonų ir vaikų apli
kacijos, reikalaujančios pirme
nybę kvotoje, turi būti pasiųs
tos Amerikos Konsulams užsie
ny.

Ar Valsti-

Aplikacijos Amerikos piliečių1 atvažiavai su imigracijos viza, 
vaikų tarpe aštuoniolikos ir dvi

dešimts pirmų metų
Klausimas: Pasiunčiau vizos 

aplikaciją dėl mano sūnaus 19 
metų amžiaus, nevedusiu. Aš esu 
Amerikos pilietis, ir šita apli
kacija buvo priimta. Sulig nau
jo įstatymo jis gali atvykti kai
po nekvotinis ateivis, ir netur 
Jaukti pakol jį Konsulas pa
šauks. Ar turiu prisiųsti nau
ją aplikaciją?

Atsakymas: Nereik pasisti 
naują aplikaciją, jeigu pirma 
aplikacija dėl parinktinčs vizos 
buvo užgirta. Amerikos konsu- 
lis užsieny viską atliks. Tik 
gali jam parašyti laišką.
Legališko ir nuolatinio įleidimo 

darodymas
Klausimas: Naujas įstatymas 

duoda pirmenybę žmonoms ir 
vaikams ateivių, kurie “legališ
kai įleisti nuolatiniam apsigyve
nimui Suv. Valstijose”. Atva
žiavau 1921 m. ir noriu prašy
ti vizų savo šeimynai. Kaip 
galiu darodyti legališką apsigy
venimą ?

Atsakymas. Turi žmonai 
siųsti užlaikymo afidavitą, 
ris turi turėti, kur galima,
fprmacijas apie atvažiavimą, 
kada ir kpr atvažiavai. Paduok 
laivo vardą, jeigu vardą atsime
ni, bet nespėk. Gerinus neduo
ti informacijų, jeigu teisingai 
nežinai. Jeigu negali atsimin
ti tikrą dieną, tai parašyk apie 
kada atvažiavai. Jeigu atvažia
vai po liepos 1 d. 1921 m., tai

ir konsulas galės gana lengvai 
pranešti, kada tau išduota imi
gracijos viza. Jeigu vėl išva
žiavai po atvažiavimo, turėjai 
išgauti “permit to re-enter”, tai 
tą faktą paminėk, pranešant iš
važiavimo laiką, nes tada Kon
sulas galės pertikrinti tavo pir
mą atvažiavimą Imigracijos 
Biuro rekorduose. Taipgi afida- 
vite paminėk, kad buvai tinka
mai išegzaminuotas, 
atvažiavai. \

budais jam dikčiai pagelbės. 
Aplikantas turi darodyti, kad 
jis ketina, kuomet atvyks į 
Suv. Valstijas, vėl stoti prie 
ūkio darbo. Tą galima pada
ryti pristatant afidavitą nuo 
draugo arba giminių Suv. Vals
tijose, kurie yra ūkininkai, 
pranešant, kad jie pagelbės at
vykstančiam imigrantui rasti 
darbo ant ūkio, kuomet jis at
važiuos. (FLIS).

Ilgainiui gal kam nors pa
vyks sutirpdyti bejausmiame 
akmeny saulės lašus ir akmuo 
prabils laukiamus žodžius.

Man rodosi, mažiausio lape
lio krustelėjimas kažką mums 
žada. s. ’

Pitone Virginia 2054

JOSEPH VILIMAS
Namu Statymo
Kt)Nl RAKTORIUS

i4S58 S. Wa«h'rnaw Avė, Chicago, III

kuomet

Kas yra sumanus žemdirbys?
Klausimas: Mano brolis visą 

gyvenimą praleido ant ūkio Ju
goslavijoje. Ar jam bus tei
kiama pirmenybė kvotoj kaipo 
“sumanus žemdirbys’’?

Atsakymas: Nusprendimas ar 
aplikantas gali prašyti pirme
nybės kaipo sumanus žemdirbys 
pasilieka Amerikos konsulų 
rankose. Jeigu aplikantas tik 
prieš prašymą vizos dirbo ant 
ūkio, tas faktas neduoda jam 
teisės skaityti save žemdirbiu, 
žemdirbiškas mokslas arba il
gas patyrimas ant ūkio ir jo 
apsipažinimas su žemdirbystės

COAL
ANGLYS

Pirkit sau anglis tiesiai iš kasyklų už 
cash, sutaupykit 35c. iki $1 tonui 

Dautatoma 5 iki 10 tonų lodai C. O. 
D. bile kur Chicagoj ir j priemiesčius 
tuojau arba į 40 dienų dabartinėmis 
pigiomis kainomis, jei tžsisakysit j 5 
dienas. Kainos kilsi kiekvieną mėnesį 
nuo 5c iki 25c. Miesto certified svo
ris. Pirkit anglių pertdtikrinimiui.

UNITED COAL BUYERS 
OF CHICAGO

19 S. La Salio St.
Kasyklų atstovai. Olsale dastatytojai. 

Musų skyriai randasi mieste ir 
priemiesčiuose.

Visi telefonai Fran'klin 5390
Laikyk šį skelbimą, gausi $1 kredito 

už pirmą lodą.
KAINOS ATPIGINTOS PUBLIKAI

DABAR DAR ŠILTA, BET
šilta ugnis bus smagi ateinančią žiemą.

Ar jau užsisakėte anglis arba koksus? 
Jeigu ne, tai jus galite susitaupyti pinigų, 
ir turite pilną užtikrinimą kuro ir švaraus 
pristatymo, jeigu patelefonuosite mums 
savo orderj šiandie.

PIRKIT SAU ANGLIŲ PERSITIKRINIMUI

(§nsjį|Įers (ompany 
| elephone 

I6400
COAL- COKE- ICE 
BUILDING MATERIAL

pa
ku- 
in-

DABAR GERIAUSIAS LAIKAS
Pamąstyti ir nuspręsti, kaip ir kur sutaupyti 

pinigus. Neteriojant laiką, tikrai taupysite savo 
pinigus. Atsineškite savo knygutę, kurios bankos 
ji ten nebūtų, o mes perkelsime jūsų pinigus su vi
sais nuošimčiais j DIDŽIAUSI, STIPRIAUSI ir 
SENIAUSI lietuvių Banką, būtent, METROPOLI
TAN STATE BANK.

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

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

ir Chicago

LuCKYBiilh

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

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

■ ■    , .—   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- i

MALT JONIO - EXTRA FALE 
SPECIALIS ALUS

mvi.oaATino __
KX3O TC* COMvAl****’* 

MrtnMM* 
GOOD f O* TM< HOH* 

W <* _

Del žindamų moti-; 
i f 
nų. Nei vienas ne- 
gali būti be

MALT TONIC’O
arba

Extra Pale Alaus\
Jis T yra rekomen/ \ 
duojamas per

Dr.B.McNicholas
Prašykite saro groserninko arba aptiekoriaUH, i jeigu jie negali 

suteikti, tuomet pasaukite

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

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbpr 1627

IJJCKY
“Luckies yra 
mano mylimi 
cigaretai.”

Puikiausias tabakas —“It’s Toasted”— plačiai 
supjaustytas—nei jokių dulkių—visi nešva
rumai prašalinti—kvapsnys pagerintas.

It's tpasted
Nei Jokio Gerkles Erzinimo — Nei Jokio Kosi
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“Gorie ot Kulturi” Bet kaip tik šoka, tai ir guli 
ant grindy, kaip varlė. Niekaip 
nepačiumpa.

Jeigu jau boba myli, tai myli 
ligi pat kaulo ir jokia čia dik
tatūra nebepadės. Taigi aš a- 
pie savo kaiminką, apie Oną 
papasakosiu.

Vyras ją muša, o ji vis my
li, ir juo dažniau muša, tuo la
biau myli. Kiek kartų šaltu 
vandeniu teko gaivinti.

One, sakau aš jai, argi taip 
galima mylėti? Tu kaip su
daužyta slyva pasidarei.

Ji prijuoste šluostosi.
—Negaliu, sako, savęs su

valdyti.
—Kvaile tu kvaile, sakau, 

nepataisoma. Per keturis me
tus jis tave taip nuengė, kad 
tu jau j žmogų nebepanaši. 
V’ienos mėlynės. Kasgi tave to
kią nudvėsusią gali mylėti.

—Tas ir yra, kaimynėl, kad 
nemyli. Ką jau aš nedariau, 
niekas negelbsti. Nesiklijuoja 
ir tiek.

Tai tu, sakau, pasiskųsk 
kam reikia, {statymai užstos 
mušamą moteriškę. Tu tik 
jiems išdėstyk viską, o jie tą 
balandėlį taip sutvarkys, kad 
ir per metus negalės atsipeikė
ti.

—Ką tu čia, žegnokis, kad 
aš savo Baltrutį ligi kalėjimo 
davesčiau, verčiau tegu man 
rankos, kojos nudžiusta.

Atsitiko, kad šitame musų 
pasikalbėjime dalyvavo mano 
anūkė Elžbietka, tokia, rukte- 
lė ją pagriebtų, padūkėlė — 
niekam nei praeit, nei ramy
bės neduos. Nelaimingas bus 
bernas, kuris ją paims. Kas
dien lupu aš ją už tas prakeik
tas kelnes, kurios dargi kūdi
kio griešno kūno negali pri
dengti, o ji žvengia kaip ku
melė ir rėkia:

-Duok smarkiau — nieko 
nejaučiu — ir karukus atkiša.

Ir iš kur tokią madą ištrau
kė vaikščioti tokiose, atsipra
šant, kelnėse.

Tai štai, Elžbietka jai ir sa
ko:

-Nori, One, tai aš tau iš 
karto Baltrų priklijuosiu ir 
nieko už tai nepaimsiu. Aš, 
sako, padarysiu kaip knygose 
parašyta. Einam, sako, į ka
marą, aš tau viską išaiškin
siu.

Nepatikėjo Onė, bet visgi 
nuėjo. Ką jau jos ten kalbėjo 

nežinau, tik prieš Velykas 
Onė krito ant kelių prieš Balt
rų ir maldauja:

—Leisk, sako, mane, dėl Die
vo meilės, ligi Velykų pas mo
tiną pagavėti į čiupučius.

Jis burbtelėjo:
—Drožk, nors ligi šienapiu- 

tei. žiūrėt, sako, negaliu į ta
vo baisų snukį, ant tiek jis 
pas tave biaurus.

Išvažiavo Onė ir, už trejeto 
mėnesių, grįžo šienapiutei. Aš 
pamačiau ją pro langą ir nusi-
gandau. Raudona tokia, pilna- 
krutė, ir stačiai, kaip kareivis, 
išsitempusi žingsniuoja, o pir
miau, kaip šlapia višta kojas 
vilko.

—Ką, sako, kaimynėl, nepa
žinai ?

—Ką jau čia ir bekalbėt, sa
kau, merga būdama tokios ei
senos neturėjai.

—Eikim, sako, pas mane pa
viešėti. Ragaišio su medum iš 
motinos parsivežiau.

Nuėjau ir aš. Onė vyrui nu
silenkė ir iš tolo pasisveikino. 
Jis net akis išplėtė ir ligi seilių 
nustebo, bet nuduoda, kad ne
pastebi. Tik sako:

—Ana kur, ir kolgi taip ii- ’ 
gai užsiviešėjai?

—Vis laukiau, gal pasilgsi.
—Aš ne vaikas jūsų čia il

gėtis.
Onė atsirišo ryšulį.

Štai tau, ragaišio su me-; 
dum nuo uošvės.

O jis kelmas netašytas urz
gia:

—Tai, kad pusbonkis — tai 
aš suprantu.

Yra ir pusbonkis, — pra
linksmėjo Onė. — štai, sako, i 
išgerkite su kaimynėle, aš jau 
negersiu.

Na, aš, žinoma, gerėja neko-

kia, bet jis kai patraukė iš 
kart arbatinį puoduką, tai ir 
kalba pasipylė.

Och ir myliu i aš tavęsgV-iu 
vęs, One. Kai prisimenu bjau
rų snukį, pamėlynavusį ir apsi- 
žlimbusį, taip ir noriu varlę 
Sutraiškyti. O sumušu — gai
la. Sąžinė pagiriom griaužia. 
Visos bobos kai bobos, o tu bu
vai... ech....

—Dabar aš, tarytum, kaip ir 
kitokia. Ar ne tiesa, Baltru- 
ti?

—Pats matau, kad ne tokia. 
Dabar tai ir mušti yra kas, o 
pirmiau dvėseliena kažkokia: 
kur suduosi — vis į kaulą.

Onės akys ėmė mirksėti.
—Ne, jau dabar tų nesimu- 

ši Baltruti.
—Tai kažin kodėl? Iš kur 

jau tas paaiškėjo?
—Dabar nenorėsi.
—Manai, kad išsiganei ir 

bliuską su krūtinėmis dėl pa
gundos apsimovei, tai ir nesu- 
duosiu?

—Nesuduosi, Baltruti.
Baltrus nusikvatojo:
—Nugi, pasuk makaulę, po

vą... Pažiūrėk tik, kaip atsi
sėdo: stačiai į rėmus dėk. O 
šito štai nenori?...

Ir kaip neužsimos, ir kaip 
netvos... Aš tik nusiritau į 
pirmą kertę. Onė gi, bala ją 
žino, kaip išsinėrė ir kumštis 
stačiai į mano ausį užvažiavo.

—Ką, sakau, begėdi tu, ar 
aš tau žmona, kad tu man an
tausius skaldai?

O jis:
—Dovanok, kaimyne, aš 

tamstai netyčia. Aš, sako, ją 
tuojaus paimsiu.

žiuriu, akys paraudonavo, 
rankos išsiskėtė ir lipa ant jos, 
kaip meška. Ji stovi ties pe
čiaus kampu, bet neišsigandu
si.

Jis kad nedroš jai į pilvą ir 
'staugia:

—Suvedžiojimas, prigavimas!
Mat ranka ne į pilvą, bet į 

pečiaus kampą pataikė. Onė 
pašoko į šalį.

—Ach, tu gyvate, palauk, 
aš tau parodysiu.

O Onė jau už jo nugaros sto
vi.

—Liaukis, Baltruti, nieko ne
išeis.

—O aš tau štai tuojaus j 
snukį. Išraudonėjo ve kaip. 
Svetimus vyrus gaudyti ruo
šies... Pasitrauk, kaimyn.

Aš po stalu.
O jis prisitaikė ir kai kirs 

jai per galvą, o galvos nėra, 
kumštis į stalą tėškė. Lenta 
lūžo ir man per užpakalį.

Čia Baltrus galutinai sušu- 
nėjo.

—A-a, sterva, meilužiams 
snukį taupai. Meluoji, pasiek
siu.

Ir valiai aplink ją šokinėti.

—Stok, kalė, jeigu vyras no
ri su tavim kalbėtis.

Onė ramina:
—Liaukis, Baltruti, gaila 

man tavo auksinių rankelių/; 
be reikalo nusidaužysi.

—Ne, tu, sako, palauk, ne
šokinėk ir aš tau parodysiu.

—Tai ką, mušk, jeigu savęs 
negaila.

Ir štai, mano mieli, kai jis 
ėmė ją tašyti, kai ėmė... Jis 
muša, o ji juokiasi ir tai alkū
nę,' tai petį jam kaišioja.

—Atsargiau, Baltruti, pirš
tus pasigadinsi.

Dešinioji ranka jau nebevei
kia, tai kairiąją nusitvėrė puo
dą.

—Na, dabar tai gausi, laiky
kis.

Pražuvo, manau sau, Onės 
galva. O ji nusitvėrė kočėlą ir 
valiai, kaip kardu, mosikuoti. 
Baltrus ir ten ir šen nori ją 
pasiekti, bet puodas vis į ko
čėlą atsimuša.

Baltrus sužvėrėjo. Užsimojo 
iš visos jėgos ir suriko:

—Laikykis, galvą tau sus
kaldysiu.

žniakt. Puodas pusiau ir jis 
cypia; ranką sau nusibalnojo.

—Tu manai, gyvate, nuvei
kei mane?

O ji jam maloniai:
—Argi aš galiu taip daryti 

su savo priesega. Tavo viršus, 
tavo galva, bet savo asmens 
neduosiu gadinti.

—Kodėl gi neduosi ?
—Pasakei, kad nustosi mylė

jęs.
—O manai, kad aš myliu?
-•-Pasakei — pamylėsi.
—Aha, tai pulk ir pabandyk 

mane sulaužyti.
Onė juokiasi:

—Kaip aš galiu savo nuosavą 
vyrą be reikalo laužyti. Nuau
gi, nurėdyti ir paguldyti tai ga- 
iu.

—Na, tik pabandyk, gyvate.
—Tai kad čia ir bandyti nė

ra ko, štai ir g^Java.
Ir, mieli manei, yi Autvėrė jį 

už rankos, truputį timptelėjo 
ir jis pasidarė tylus, kaip avi
nėlis. Onė sagsto jį ir kalba:

—Nesiskubink, ;Baltruti, aš 
matai japoniškų . imtynių prie
monę vartoju, ranką nusilau
ši.

Nuėmė švarką, kelnes ir, ta
rytum metinį kūdikį, lovon pa
guldė.

—Pasilsėk, Baltruti; lig va
lai prisismaginai. Dabar nors 
kasdieną gali mušti — raudo
nų akių ir mėlynių nepamaty
si.

Aš dabar išlindau iš po sta- 
o ir klausiu:

—Čia kas per akazija ir kaip 
čia išeina, One?

—A, čia, sako, sportas. Ačiū 
pasakyk Elžbietkai, kad mane 
pamokė.

—Tai kaip, sakau, tu taip

išsimiklinai, kad nei puodu, nei 
kumščiu tavęs nepasieksi?

—Tai, sako, ten į čiupučius 
buvo speciališkas kaimiškas in
struktorius atvažiavęs ir prak
tikoj mokė. Tris mėnesius aš 
su juo mušaus kačerga, kočėlu, 
šluota ir puodu; nieko, ačiū 
Dievui, pripratau.

Kol mes pašnibždomis kalbė
jomės, Baltrus ėmė vaitoti.

—Kas tau mažuti, — persi
gando Onė, — kas tave nu
skriaudė?

O jis pagalve burną kemša- 
si.

—Tu dabar tokia pasidarei, 
kad ir mylėti manęs nebenorė
si.

Onė atsigrįžo į mane ir tarė 
į ausį:

Išeik valandėlei, kaimynėl, 
aš su juo pasišnekėsiu.

Aš išėjau.
Dabar, nieko sau, jie taikoje 

gyvena. [“Spaktyva”]

Oro spėjimai
Tie patys debesuotumai su 

giedros prošvaistėmis šeimyni
niuose sūkuriuose. Audringi 
meilių bangavimai su pašali
niais vyrais ir pašalinėmis žmo
nomis kurortuose žada užsitę
sti po senovei. Vietomis gali
mos ir audros. Jei ne rukai, 
lai šaltis, karštis, ledai ir dar
gana būtinai bus.

Istorijos 
Tvėrimas

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 80 metu. Musą mottos PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lažai, vanos ir pradas visada.

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

Didelis Atidarymas
VIEŠOS UŽEIGOS CALUMET DARŽE

Blue Island, Illinois
Atidarymas įvyks Subatoje, Rugpiučio 4-tą 
dieną. Visus širdingai kviečiame atsilanky
ti. Važiuojant iš Chicagos Western Avė. iki 
Blue Island, ten iki Canal, o Canal Street 
East iki daržo.:

Savininkai
STANLEY PŪKIS, MIKE VAVERUS 

IR STANLEY CZYZ

- -------- --- --------- ----------- - --------- l ----------- —— -

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

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaininavinias atidengs jūsų tikrą ligų ir jei aš apsiausiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jusų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzamina- 
vimo — kas jums yra.

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

Kambariai 1012, 1015, 1016. Imkit eleT»tori»
CHICAGO, ILLINOIS Į

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

n....... .............. t ....... rr iav-,7 ■-l7lr-T,;.lj,=nsa,.Tr--------- r......... ...............m-; 7

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 I

CUNARD LINIJA LIETUVON

Kiekvieną syk kaip jus deposi- 
tuojate savo taupymo sąskaiton, 
jus tveriate istoriją savo taupu- 
mo, išminties ir tvirtumo. Ko
kios rūšies istoriją jus dabar 
rašote?

CENTRAI “T BANK
TRUSTINfi KOMPANIJA

1110 West 35th Street, Chicago, III.
Valstijinis Bankas Biržos Bankas

f

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Nekreipkite Domės į šiltą Orą Kokį Dabar Turite
savo

Jus gausite 5 metų garantiją už viską, ką pirksite pas mus

Company
Telefonai Calumet 0644-0645

Atdara vakarais iki 8 vai. Nedėliomis iki 1 vai. po pietų

Jei jums yra reikalingas šildymo “plant”, atsilankykit į musų ofisą arba pašaukite 
mus telefonu, tada musų inžinierius atsilankys į jusų namus ir suteiks jums visą 
apskaitliavimą ir planus, pasakys kiek kainos, ir kaip lengvai galit išmokėti, ir 
tas nekliudys jusų kasdieninėms išlaidoms.

Mes taipgi paskolinsime jums visus reikalingus įrankius dėl atlikimo darbo veltui.

Neatidėliokite ilgiau. Atsilankykit į musų ofisą. Persitikrinkite patys ir pamatykite kas mes 
esame ir kaip mes vedame savo biznį. Musų inžinieriai išaiškins jums viską jusų prigimtoje 
kalboje, jei jus to norėtumėt. y • r i

Mes taipgi užlaikome pilną pasirinkimą plumbingo materiolą 
vius, gas boilerius

Tikrai nuspręskite atsilankyti pas mus, tik žiū
rėkit, kad patektumėt į tikrą vietą. Musų krau
tuvė randasi prįe State St., netoli 22 St., rytinėj 
pusėj gatvės, su didele iškaba ant viršaus musų 
naujo namo.

Už sekamų porą mėnesių jau šaltas oras bus čionai ir jums reikės turėti šilumą savo namuose. Dabar yra 
tinkamas laikas tai padaryti. Sutaupykit sau bereikalingą rūpestį ir pinigų ir įsiveskite šilumą 
namus, nelaukite kol prisiartins didelis skubėjimas.

i Southampton kas Sercda vienu ir milžinų ekspresinių laivų 
Berengaria

o paskui saužemiu į Kau
ną. Pamatykite Londoną 
pakely. Taipgi tiesiai į 
Londoną kas Pėtnyčią 
nauji, aliejų varomi lai
vai. Trečios klcsos laiva
kortės i abu galų iš 

CUNARD LINE

vanas, virtuvių sinkas, eloseto kombinacijas, landres lo- 
tankos, paipos, fitingai, brassir viskas kas reikalinga prie plumbingo, nebrangiomis kainomis.

Mes jums duosime išmokėjimais dviem metam, po biskį kas mėnesį. Mes jums 
parodysim, kaip jus patys galit įsivesti namų apšildymą. Musų inžinierius pa
darys jums planą, pradės darbą ir jus įsivesite sau namo apšildymą be jokio 
{rūbelio.

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd 
arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

Greičiausi plaukimai per okeaną pasauly. Išplaukimai iš New Yorko

Aguitania Maure tania
rt •’ New Yorko j Kauną $203 ir

, t brangiau. Atskiri kambariai,
er<Ivi vieta, geras naminis val- 

// gis, mandagus patarnavimas.
Del kitų infirmacijų klauskite
bile Cunard agento, arba ra-
šykite tiesiai pas:
346 N. Michigan Avė., Chicago
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droji, 1789 So. Halsted St, Chicago, 
I1L — Telefonas^ Boosavelt IMA.

Vialsakymo kainai
Chlcagojo • paltai

Metams , . - -- $8.01
Pusei meta —-.  1.00
Trims maneliams > ......... f.50
Dviem minusiam ...—1.50
Vienam oiineeiul —_—,75

Chicagoje per iineiiotojual 
8ėna kopija ■ ... . ...».. .. 8c

vaitai . , ■ .  18c
■dmIvI ■ . .. — 7*e

Suvienytose Valstijose, ne Chicago- 
M P*itU

Metams ....... ......... . ■. « —« $7.00
Putei met| . , , 8.50
Trims minėdama ,----------- - 1.75
Dviem mineeiams • i ■ > - 1.25 
Vienam mineaiui * ——< .75

Bietavon ir kitur ulaianiuoM 
[Atpigintai i

Metame — .......... — 18.00
Pusei meta • 1*00
Trims minesiams  ——. M0
Pinigus reikia atarti palto Money 

Orderiu karta n atsakymo*

NUIMTAS NUO “NAUJIENŲ” DRAUDIMAS?

Reikia pasakyti, kad tokio minčių chaoso, koks reiš
kiasi tuose p. šliupo “mokslo” kuriniuose, nelengva bet 
kur surasti. JisUi plačiai ir labai rimtu tonu išvadžioja, 
kad Lietuvai, tinkanti tiktai demokratiška valstybės 
forma. Bet paskui jisai siūlo įsteigti Lietuvoje, salė 
seimo, valstybės tarybą, kurios narius ne žmonės rinks, 
bet prezidentas skirs. O apie rinkimų teisę p. šliupas 
«ako :

X - « r ’

“žmonės, skaityti ir rašyti nemokantieji, ne- 
privalo turėti balsavimo teisės todėl, kad nemok
šos nesUgeba savarankiškai balsuoti, o lehgvai pa
siduoda įtakai kitų, dažnai suinteresuotų šiltomis 
vietomis prie valdžios ėdžių ar šiaip spekuliantų.”
Tarytum tie žmonės, ką moka skaityti ir rašyti, ne

pasiduoda svetimai įtakai!
Tai ve jums “demokratas”, kuris nori atimti balsa

vimo teisę šimtams tūkstančių suaugusių Lietuvos žmo
nių ir sudaryt įstatymų leidimo įstaigą iš prezidento 
paskirtų tarybininkų!

Apie Įvairius Dalykus i
Kiek išleidžiama prezi

dento rinktinų kam- 
panijoms? PasAulinio 
karo išlaidos

tetiškesnio pareiškimo, kaip tas, 
jog Amerika pražudė 150,000 
žmonių ir 48,000 milionų dole
rių dėl tuščios frazes — ir dau
giau nieko. —K. A.

Vienas Klaipėdos laikraštis praneša, kad nuo š. m. 
liepos mėnesio 13 dienos musų dienraštis “Naujienos” 
vėl leidžiamos įvežti ir platinti Lietuvoje. Ar tas prane
šimas teisingas, mes dar nežinome, nes iš Lietuvos val
džios įstaigų jokios žinios nesame gavę. Bet kai buvo^ 
neseniai nuimtas draudimas nuo “Sandaros”, tai jai 
valdžios įstaigos taip pat nieko apie tai nepranešė.

Vistiek neužilgio paaiškės, ar “Naujienos” gali eiti 
Lietuvon, ar ne.

Daugiau, kaip per pusantrų metų neleisdama musų 
dienraščio Lietuvon, tautininkų valdžia padarė d&ug 
skriaudos mums ir žmonėms, kurie nori jį skaityti. 
Prieš įsikuriant “naujai erai”, “Naujienos” Lietuvoje 
buvo labai prasiplatinusios ir per jas Lietuvos žmonės 
palaikydavo ryšius su amerikiečiais. Kiek laiškų su vi
sokiais reikalais, užklausimais ir prašymais nuolatos 
ateidavo iš Lietuvos į musų dienraščio redakciją ir raš
tinę! Ir gruodžio mėnesyje 1926 m. visi tie ryšiai stai
giai tapo nukirsti!

Uždraudimas įvežti į Lietuvą Amerikos lietuvių 
laikraščius yra ir pasiliks juoda (Berne tautininkų val
džios rekorduose. Nė viena valdžia prieš tai nebuvo 
drįsusi padaryti tokį sauvališką, anti-kulturišką, anti- 
tautišką ir — kvailą žingsnį. Ko ji juo atsiekė? Ar to, 
kad Lietuvos žmonės nežino, ką Amerikos lietuviai ma
no apie tautininkų režimą? Ar gal to, kad amerikiečiai 
pasidarė tam režimui palankesni?....

To uždraudimo pasekmė buvo tiktai ta, kad per 
metus suviršum laiko dalis skaitančios visuomenes Lie
tuvoje buvo priversta, užsiėmus nosį, čiupinėti Brook- 
lyno “Vienybės’’ ir panašių “spaudos organų” puslapius, 
norėdama patirti, kas dedasi amerikiečių gyvenime.

Ir taip, Lietuvos valdovams teko, pagaliau, pakeisti 
savo kursą. Amerikiečių ekskursijos, kurios šią vasarą 
lankosi Lietuvoje — tarp jų ir viena didžiausių ekskur
sijų, surengta “Naujienų“! —- yra meiliai priimamos ir 
gausiai vaišinamos Klaipėdoje ir Kaune. Amerikos Lie
tuvių Susivienijimo seimui valdžia padarė “siurpryzą”, 
nuimdama nuo “Tėvynės” draudimą įvežti ją į Lietuvą. 
Tuo pačiu laiku gavo tokį pat “prezentą” ir Amerikos 
sandariečių organas. Dabar, kaip atrodo, jau “susimy
lėta” ir ant “Naujienų”.

Gerai. Mes galime būti tuo tiktai patenkinti. Jeigu 
p. Voldemaras galų gale suprato, kad jisai privalo duo
ti savo oponentams ne mažiau teisių, kaip kad jisai 
reikalavo sau, kuomet jisai buvo opozicijoje (ir kuomet 
jisai neretai savo redaguojamuose laikraščiuose cituo
davo ir “Naujienas”), — tai reikia pripažint,* jogei jisai 
pažengė priekyn. Bet labai klys tie, kurie įsivaizduos, 
kad dėl šitos Lietuvos valdžios “malonės” musų dien
raštis atsižadės savo principinio nusistatymo Lietuvos; 
laisvės klausimu. To nebuvo ir nebus. Jeigu Kauno ponų 
nervai bus persilpni klausyti tą, ką mano ir jaučia Ame
rikos lietuviai, susispietę aplink “Naujienas”, tai jie 
galės vėl uždaryti joms kelią Lietuvon — bet į “šliaū 
žiojančios spaudos” organų eiles musų dienraštis ne 
stos!
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Apžvalga
“PAVOJUS YRA DEŠINIAME 

SPARNE”i

“Naujienose” nesenai buvo 
rašyta, kad sovietų Rusijos 
diktatorius Stalinas taikosi su 
kairiąja opozicija dėl to, kad 
jam dabar grasina pavojus iš 
dešiniojo partijos sparno pusės. 
Tam sparnui, kaip jau buvo čia 
minėta, vadovauja sovietų pre
zidentas Kalinin ir komisarų ta
rybos pirmininkas Rykov.

Ši Stalino ir jo pasekėjų ko
va su dešiniuoju sparnu Rusi
jos komunistų partijoje reiš
kiasi ir kominterno vadų nusi
statyme. Komunistų internacio
nalo kongrese, kuris dabar yra 
susirinkęs Maskvoje, pirminin
kas Bucharinas savo kalboje be 
ko kita pareiškė:

“Kadangi dabar Trockio 
opozicija likviduota, tai svar
biausias pavojus yra dešinia
jame sparne.” (“Laisvės” Nr. 
183.)

Šitais žodžiais oficialis leni
nizmo dogmų saugotojas netie- 
sioginiu budu užkirto per apy
kaklę Kalininui su Rykovu. Te- 
čiaus praktiškoje Rusijos vi
daus politikoje Stalinas ir Bu
charinas buvo priversti dešinia
jam saprnui nusilenkti ir at
šaukti priespaudos priemones,' 
atkreiptas prieš Rusijos ūkinin
kus.

dainių apskr.) organ. Užda
rytas ir šakių miesto s.-d. 
jaunimo sąjungos ‘žiežirbos’ 
skyrius.

“Šakių policija įsakė užda
ryti organizacijų knygynė
lius perduoti veikiančioms 
organizacijoms. Jei tai nebus 
padaryta, tai knygynėliai bus 
konfiskuoti.

“Visos trys minėtos orga
nizacijos uždarytos kaipo ‘ne
veikiančios’.

‘Daug bus darbo, kai rei
kės visas uždarytas ir dabar 
‘neveikiančias’ organizacijas 
vėl užregistruoti.”

Visi pripažįsta, kad Lietuva 
labai atsilikusi kultūroje* šalis. 
Bet kai žmonės organizuojasi, 
mėgina apsišviest, steigia kny
gynėlius—tai valdžia ateina ir 
uždeda savo leteną. Ir dar ji 
vadina save “tautiškai nusista
čiusią”.!

Nuo Lincolno laikų Ameri 
kos prezidento rinkimus papras
tai laimėjo tas kandidatas, ku 
rio kampanijai buvo išleista 
daugiau pinigų. Išėmimą suda 
rė tik Wilsonas, kurio kampa
nijai buvo išleista mažiau pi
nigų, negu Hughes’o. Tokį pa
reiškimą padarė socialistų kam
panijos komitetas.

Wilsonas laimėjo tuos rinki
mus dd to, kad buvo skelbia
mas obalsis “jis išsaugojo mus 
nuo karo”. Kiekvienas garsini
mų žinovas pasakys, kad tas 
obalsis buvo vertas milioną do
leri^.

Nuo 1860 m. tiesioginiai pre
zidento rinkimų kampanijoms 
republikonai ir demokratai iš
leido $42,085,776. Į tą sumą 
neįeina senatorių, kongr smanų, 
valstijos ir lokalių komitetų iš
laidos. Priskaitant jas, drąsiai 
galima sakyti, jog republikonų 
Ir demokratų partijoms prezi
dento rinkimų kampanija atsi
eina apie $20,000,000.

Tiesioginės nacionalių komi
tetų prezidento rinkimų išlaidos 
buvo sekamos:

Republikonų partija

Reserve sistemos

MONARCHIZMO TENDENCI
JOS LIETUVOJE

žemdirbiškos ekonomi
jos principai populia- 

riškąi Išdėstyti

Suv. Valstijų žemdirbystės 
Departamentas pagamino speci- 
alę knygutę ūkininkams, kad jie 
galėtų geriaus apsvarstyti savo 
ūkio biznį ir kad galėtų supras
ti “ūkio valdymo” problemas. 
Jeigu turi ūkį, tai ar gali teisin
gai atsakyti sekančius klausi
mus:

Kokio didumo yra tavo ūkio 
biznis?

et. Kandid.
1860 Lincoln .......
1864 Lincoln ........

Išlaidos 
$100,000 

... 125,000
1868 Grant .......... 150,000
1872 Grant ........... ... 250,000
1876 Hayes .......... . 950,000
1880 Garfield ....... 1,110,000
1884 Biaine ........... 1,300,000
1888 Harrisoil .... 1,350,000
1892 Harrison .... 1,850,000
1896 McKinley .... 3,350,000
1900 McKinley .... 2,500,000
1904 Roosevelt .... 1,900,000
1908 Taft ............. 1,655,518
1912 Taft .............. 1,076,549
1916 Hughes ....... 2,441,565
1920 Harding ........ 4,022,902
1924 Coolidge ....... 3,063,952

KALBA APIE “CENZŪROS PANAIKINIMĄ”
“Lietuvos Aido” liepos m. 18 d. laidoje įdėta pasi

kalbėjimas su p. Voldemaru apie derybų su lenkais ei
gą. Pasikalbėjimas baigiasi tokiais žodžiais:

“Palietęs vidaus gyvenimą, ministeris pirminin
kas pareiškė, kad vyriausybė, be kitų dalykų, svars
tanti klausimą apie cenzūros panaikinimą.” 
Dar tik svarstoma.... Pernai per ištisus metus bu

vo “svarstoma” referendumo klausimas valstybės kon
stitucijai pakeisti, bet iš tų svarstymų nieko neišėjo 
Konstitucija, pagaliau, buvo “pakeista” vyriausybės 
dekretu.

a

“DEMOKRATAS” ŠLIUPAS; ,

Valdžios leidžiamam dienraštyje, “L. Aide”, iš
spausdinta eilė straipsnių apie Lietuvos tautą, valsty
bės santvarką ir panašius didelius klausimus. Jų auto
rius — amerikiečiams gerai pažįstamas Dr. Jonas Šliu
pas.

Vokietijos spaudai iš Rygos 
pranešama:

“Lietuvoje pastaruoju lai-, 
ku reiškiasi stiprių palinkimų 
j monarchiją. Karininkų ini
ciatyvos komitetas nesenai 
padarė anketą tarpe kariuo
menės viršūnių apie Smeto
nos paskyrimą prezidentu li
gi gyvos galvos. Kitas klau
simas liečia pastatymą aukš
čiausiojo valstybės urėdo Ant 
dinastijos pagrindo. Tai yra 
reikšminga dėlto, kad Lietu
vos valdžia dabar svarsto į- 
statymo sumanymą apie įstei
gimą Valstybės Tarybos ir 
padidinimą prezidento teisių.

“Lietuvos ‘demokratų va
das’ šliupas siūlo, atsižveil- 
giant į žemą.žmonių apšvie- 
tos laipsnį įvesti apribotu 
demokratiją.”

Apie Dr. J. šliupo “demo- 
mokratiškus” sumanymus pla
čiau žiur. šio numerio Redakči- 
jos straipsnyje.

VIS UŽDARINĖJA

Kokia dalis tavo kapitalo ap
ima žemę, trobas, gyvulius, ma
šinerijas ir kitus reikalingu
mus?

Ar tavo javai tinkamai su
tvarkyti, kad atneštų didžiausį 
^erlių ?

Ar kas met augini tuos pačius 
javus?

Kaip tavo javai su kitais ta
vo apielinkės javais lyginasi“?

Koki gyvuliai tau atneša dau
giausia pinigų?

Kaip tavo nuo gyvulių uždirb
ti pinigai lyginasi su kaimynų 
įeigomis ?

Kiek akrų žemės turi kiekvie
nam vyrui? Kiekvienam ark
liui?

Ar tavo ūkis taip sutvarky
tas, kad gauni iš jo pelito?

Priskaitydamas tavo ir visos 
šeimynos algas (už jų atliktą 
darbą, arba kiek jiems reikėtų 
mokėti) prie visų kitų išlaidų, 
kiek tau pinigų lieka?

Kiek ūkis prisideda prie už
laikymo šeimynos?

Kad atsakyti į šiuos klapsi
mus, ūkininkas turės pilnai ap
svarstyti visą ūkio biznį.

Kauno “Socialdemokratas” vėl 
praneša, kad Valdžia uždarė, 
“kaipo neveikiančias”, dvi so
cialdemokratų partijos organi
zacijas ir vieną socialdemokra
tinės jaunuomenės sąjungos, 
“žiežirbos”, kuopa. Sako:

“Gavome žinių, kad kiek 
laiko atgal uždaryta L. S.-D. 
Partijos šakių miesto organi
zacija ir Gudžiūnų valsč. (Ke-

Suv. Valstijų žemdirbystės 
Departamento knygutė No. 1189 
F tau pagelbės apsipažinti su 
tavo plikio klausiniais. ! Knygu
te siunčiama ant pareikalavirtid. 
Su knygute gaunama dar viso
kios blankos, kurios pagelbės 
ūkininkui peržiūrėti savo biznį. 
Reikia parašyti į Departament 
of Agriculture, Washington, D. 
C. [FLISJ.

Met.
1860
1864
1868
1872
1876
1880
1884
1888
1892
1896
1900
1904
1908
1912
1916
1920
1924

Viso $27,185,486
Bemokratų partija

Kandid.
Douglas .......
McClellan ....
Steymour ......
Greeiley ........
Tilden ..........
Hancock ......
Cleveland ....
Cleveland ....
Cleveland ....
Bryan ..........
Bryan ..........
Parker .......
Bryan ..........
Wilson .......
Wilson .......
Cox ...............
Davis ...........

Išlaidos 
. $50,000' 
t 50,000 
... 75,000 
. 50,000 

900,000 
355,000 

1,400,000 
$855,000 

2,350,000 
650,000 
425,000 

1,200,000 
900,000 

1,134,000 
1,684,590 
1,590,638 
1,230,214

Viso $14,900,290 
1912 Progresyviai .... $671,214 
1924 La Follette’o vajus 221,938 

Kad republikonų partijai pa
sisekdavo sukelti didesnius rin
kimų fondus, tame nieko nėra 
stebėtino. Po civilio karo, sako 
socialistų pareiškimas, ypač de
vyniolikto šimtmečio pabaigoj, 
naujoji republikonų partija pra
dėjo atstovauti stambiajam ka
pitalui. Iš kitos pusės, demokra
tai subarė apie save pietinių 
valstijų farmerius ir smulkes
nius biznierius, kurie stojo už 
muitų sumažinimą.

Republikonai pasirodė laimin
gesni — juos pradėjo remti 
Wall strytas. Senovės priežodis 
sako: duodu, kad ir tu duotu- 
rtiei. Tad ii' republikonai turėjo 
atsilyginti savo geradariams.. 
Jie pro pirštus pradėjo žiūrėti 
į jantitrustinius įstatymus ir 
Visuomet stengėsi palaikyti 
aukštus muitus. Prieš darbinin
kus prie kiekvienos progos jie 
pradėjo naudoti kariuomenę ir 
drausmes (injunetions).

Kad demokratai irgi bandė 
sAvo pusėn patraukti stambųjį

biznį, rodo Clevelando ir Wil- 
sono administracijos. Clevelan- 
das nusileido Morganui bony 
išleidimo klausimu, o yVilsonas 

pasitarnavo Wall Stryčiui įve
dimu Federal
ir įtraukimu Amerikos į pa-' 
saulinį karą.

♦

Prieš kiek „ ___ _____
rius Melllon paskelbė, kad pa
saulinis karas Amerikai atsiėjo 
apie $48,000,000,000. Karo iš
laidos jo raporte suskirstoma 
sekamai:

Armija $16,283,569,220, lai
vyno operavimas $3,480,781,737, 
karo reikmenų gaminimas $4,- 
387,600,269, visokios karo iš
laidos $3,541,823,843, nuošim
čiai karo paskoloms iki birž. 30. 
1927 m. $8,116,343,095, pasko
los $9,598,236,575, veteranų iš
laikymas $2,548,917,595.

Pridėjus dar kitas išlaidas, 
bendrai imant, karas Amerikos 
žmonėms atsiėjo 48,000 milionų 
dolerių. Kare Amerika dalyva
vo mažiau nei du metu, o ak
tingai kariavo tik apie tris mė
nesius. Kiekvienai Amerikos 
šeimai karas atsiėjo apie 
$2,500. Tiesa, tuos pinigus žmo
nės neturėjo sumokėti susyk. 
Tai butų buvę nepakeliama. 
Atmokoj imas karo skolų pa
prastai tęsiasi per ilgus metus.

Kokią naudą Amerikai atne
šė tas karas? Absoliučiai jo
kios. Ji negavo nei kontribuci
jų, nei naujų teritorijų — nič 
nieko. Visa ką karas davė Ame
rikai, — tai keletą desėtkų nau
jų milionierių. Bet, žinoma, 
kongresas nepaskelbė karo tam 
tikslui, kad praturtinti plieno 
trustą arba davus progos 
Charles A. Levine’ui pasidaryti 
keletą milionų dolerių, o pas
kui trankytis po Europą ir kel
ti skandalus.

Amerika “investavo” 48,000 
milionų dolerių ir pražudė 150,- 
OOO žmonių, nes ji manė, jog 
kai kurie klausimai negali būti 
išspręsti be karo. Prezidentas 
Wilsonas 1917 m. vasario mė
nesyj nesikreipė į kongresą, 
reikalaudamas nutraukti su Vo
kietija ryšius tam tikslui, kad 
Charles M. Schwab arba Bar- 
ney Baruch galėtų pasidaryti 
daugiau pinigų. Karas buvo pa
skelbtas dėl kitokios priežas
ties.

Vesdama žut-butinį karą, Vo
kietija skandino laivus, neatsi
žvelgdama į tai, kam tie laivai 
priklausė. Anglija irgi stabdė ir 
krėtė laivus, nepaisant, )<am jie 
priklausė. 
Amerikos 
nuostoliai 
menkučiai.
jų žudyti 150,000 žmonių ir iš- 
aikvoti 48,000 milionų dolerių?

Toks karas, sako J. Henry 
Bruce, primena žmogų, kuris 
susiginčijęs su savo kaimynu 
dėl dešimt dolerių, sudegina jo 
namus, sumuša jį ir jo šeimy
ną ir pats dėl sulaužytų kaulų 
turi atsigulti ligoninėj. Savo 
pinigų jis neatgauna, bet dar 
išleidžia keletą šimtų dolerių, 
kol pasveiksta. Tačiau taip da
rydamas jis apgina savo garbę!

Ar daug kas dabar atsimena,' 
delko prezidentas Wilsonas nu
traukė su Vokietija ryšius? 
Tas dalykas buvo tuoj užmirš
tas, kai tik George M. Cohan 
paraše “Over Thcre” ir į Ame
riką ėmė plaukti talkininkų 
militariškos misijos, kurioms 
Amerika pasižadėjo kariauti,— 
kariauti tol, kol Rumanija, Ja- 
poriija, Francija ir kitos val
stybės atsieks savo tikslą: 
gaus naujų teritorijų. Kartą 
įklimpusi į kalą, Amerika 
nebegalėjo iš jo išsisukti, 
laikėsi iki galo ir pasirašė 
garbingą Versalės taikos 
tartį, kuri yra pasityčiojimas 
iš visų Wilsono paskelbtų obal- 
sių.

Negali būti, sako Bruce, pa-

# ♦

laiko iždo sekreto-

. RADIO PARODA
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 sū Radio 
combinacijos.
Brunswick su 
Badijo combi
nacijos.
Brumer - Tuley, 
Sonora, Fresh- 
man, Majestic. 
Zenith ir Spar- 
ton Radios.
Nauji Victor 
Automatic Or- 
thoponic Vict- 
rolas.

Nauji Galbransen Registenng 
Pianai.

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

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

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

TWATLRKENT

Artonian

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

Chicago, III.
Tel. Boulevahd 4705

J. V. Barkauskas
Fotografas

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

me atsilankyt.
4090'4 Archer Avė.

Tel. Lafayette 0265
*

Klozeto outfltae trenr- 
taa, $13.60. Pirkit nuo 
musų olaollo kainomis. 
Namų apšildymo Įren
gimai parduodami leng
vais išmokėjimais.
Peoples Plumbing & 
Heating Supply. Co. 

4tt0 Molwauliee Avė.. 
401 N. Halsted St.

H/ »y markei 0075—0070

a

Buvo skandinami ir 
laivai. Bet juk tie 

buvo palyginamai ;
Tad ar vertėjo dėl*

Tel. Boul^rard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

Pradedu Biznį
1) RE AL ESTATE, 2) Visokios 
rųšies: Apdraudą (INSURANCE): 
Nuo Ugnies, Langų, Automobilių, 
Gyvasties ir kitų, 3) Surandu 
PASKOLĄ ant Pirmų Morričių.

Vesiu biznj per dideles, tvirtas 
ir teisingas kompanijos.

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

v. MISZEIKA 
Naujienos 

1739 So. Halsted St. 
Tel. Roosevtlt 8 S 00

GYVENIMAS
Mlnesinis žurnalai

900 W. &2nd Street
CHtCAGO

Prenumerata metams $1.50
Pusei metų_________ $1
Kopija .........................„ 10c

jau
Ji

ne- 
su-

Važiuodami atosto
gų, pasiimkit su sa
vim “Gyvenimą” — 
jis bus jums geriau
siu draugu. “Gyve
nimo” kompletas, $3.



šeštadienis, rugp. 4, 1928 NAUJIENOS, Chicago, UI.

Fotografuokitčs
Mano naujai, artistiš
kai ištaisytoje studijoje

Darbo Milžinai

8

po

£ 
jj

it

Mano ilgų me
tų patyrimas 
ir nuolatin i s 
sekimas nau
jų išrad imu 

pa v e i k s T 
traukime užti
krina jums ge
rą darbą.
Be extra pri
mokė ji mo va
žiuoju nufoto- 
grafuoti namus, pagra us, 
kilius ir tam panašiai.

W. J. Stankūno 
Studija

3315 So. Halsted Street
Telefonas Yards 1546

Chicago, III.

3 M
s

a

kurs

Dykai Patarimas
Teikiamas Sergantiems žmonėms 

Pasitarkite su Dr. B. M. Ross, at
sakančiu specialistu. Jis turi tris
dešimtį metų pasekmingos prakti
kos gydyme chroniškų ir užsisenė- 
jusių ligų. Kraujo ir privatiškas li
gas. reumatizmą, skilvio triubelius, 
širdies ligas, inkstų, pūslės, šlapi- 
nimo ligas ižgydo tuojau. Slaptos 
ligos, sifilis ir užkrečiamos ligos iš
gydomos. Dr. Ross sistema, moks
liniu gydymu. Yra vartojama geriau
si Amerikos ir Europos metodai.

Silpni, nervuoti ir visai suirę vyrai
Jums gali būt grą
žinta sveikata ir ff 
vyriškumas specia
liu gydymu kuris 
sustiprina nervus ir U 
teikia stiprumo silp- Į 
niems organams. 
AtsOankykit dėl pa
sitarimo dėl bile ko
kios ligos arba silp
numo.

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

Kampas Monroe Street, Chicago, 
Crilly Building

Imkite elevatorių iki penkto aukšto. Vyrų 
prtflraitno kambarys 606.—Moterų 608. Ofi- 
no valandom kasdien nuo 10 ryto Iki 5 va
kare. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 po 
piet. Panedėlyj. Seredoj ir Subatoj nuo 10 
ryto iki 8 valandai vakare.
Dvidešimtis penki metai tame name

DUOKIT 
PATAISYT

Metę žvilgsnį į kultūros isto
riją, mes lengvai galime paste
bėti, kad dauguma žmonijos 
dvasios milžinų buvo nenuilsta
mi, uolus ir labai kruopštus sa
vo darbe. Rodosi, lyg gamta, 
suteikdama žmogui didelius ga
bumus gyvenime dar prideda ir 
neatvangų patraukimą prie 
darbo, siekimą nepasiekiamo 
savęs išsėmimo.

Iš daugelio giliosios senovės 
pavyzdžių išskirsime tiktai ke
letą žymesnių pavyzdžių. Nuo
stabus buvo garsiojo Aristote
lio darbai — kuriniai, kurie pa
skirstyti atskiromis disciplino
mis, vieni patys užima ištisą 
katalogą. Tai vien tik iš gam
tos mokslų priskaitoma 50 di
delių Aristotelio veikalų, kurių 
10 išliko iki mtisų dienų. Dar 
darbštesnis buvo žymus grai-] 
kų gramatikas Didinas,
gyveno cezariaus Augusto lai
kotarpy. Jo amžininkai pava
dino jį “chaiken-teros”, t. y. 
“žmogus su geležiniu organiz
mu”, tuomi išreiškiant, kad to 
vyro organizmas pajėgia nuga
lėti didžiausias sunkenybes. Jo 
raštų skaičius viršija 3,500.

Įžymusis filosofas ' Raimun
das Lulus (gimęs 1235 m.) au
torius “Ars magna”, buvo vi
siškai rašymo manijos apsės
tas: jo filosofijos, teologijos ir 
alchemijos raštų virtinę vieni i 
įvertina, skaitline 500, o kiti 
net į 4000. Jo darbštumas ir 
produktingumas virto patarle.

Leonardo da Vinči, vienas di
džiausių pasauly dailininkų, sa
vo svarbiausia darbo sritimi bu
vo fizikas ir vienas didžiausių 
inžinierių ir konstruktorių. Jis 
paliko apie 120 knygų įvairiau
siais klausimais, be to dieny
nus, pastabas ir atskaitas, ku
rios užima 5000 puslapių. Jo 
rašiniai, o ypatingai kai kurios 
pastabos liudija, kad jo butą 
žmogaus su tokia proto galybe] 
ir genialumu, kad antro tokio 
pasaulio istorijoj nerasime. Le-

žesnių scenos veikalų ir 21 to
mo pamokinimo raštų ir apysa
kų. Jo tautietis Kalderomis 
parašė “tiktai” 200 scenos vei
kalų ir apie 80 tikybinio turi
nio scenos kurinių.

Jei irrisime išradėjų pasaulį, 
tai žymiausiu pavyzdžiu bus di
dysis Eidsonas, kurio darbo 
energija ir uolumas didžiausio 
nusistebėjimo vertas. Pavyz
džiui ieškodamas tinkamos me
džiagos elektros lemputės kaiti
namajam diegui, jis išbandė iki 
6000 įvairių augalų diegelių, 
bet dirbdamas savo akumulia
torių, jis darė 50,000 bandymų. 
Tuo žvilgsniu charakteringas 
Edisono išsireiškimas — “Geni
jus susideda iš 1 nuošimčio in
spiracijos ir 99 nuošimčių tran
spiracijos”. Ir Butonas pripa
žįsta, kad “Genijus nėra kitas 
niekas, kaip didelė kantrumo 
porcija”. Gal tai kiek perdė
ta, bet be abejo, kad vienas 
genijus be uolaus darbo — nie
kas, ir jokiu budu negali duoti 
pasauliui ko galima iš jo reika
lauti, ką jis pasauliui kaltas.

— Gerai, sakau, paimsiu bi 
lietus.

Nuėjome šeštadienį į kon
certą. Koncertas iš Beethovc- 
no, Verdi muzikos. Man nors 
į ausį )>elsk, o ji klausosi iš
sitempusi, akys blizga. Man, 
kvailam, aiškina. Kokia gi čia, 
manau sau, darbininkė! Ne, 
Jonai, nepataikei! Ir nukrei
piau reikalą atgal. Ėmiau re
čiau užeiti, rėčiaus matytis. Ji, 
užsiėmusi, nepastebi. Nuvažia
vau aš vasarą į sodžių. Apsi
stojau. Patiko man tenai be
veik viskas, ypač raudonvei- 
dės. Štai kur, manau sau, tik
roji moteris: ūkininkė, čia tau 
ne miestas su abortais... Ir čia 
aš nusivyliau. Einu, pamenu 
kaip šiandien, iš savo kiemo 
per kaimą. Žiuriu, viename 
kieme mergyte šieną kupeton 
krauna. Tokia tvirta, įdegu
si.

— Kas ji tokia? 
siu savo pažįstamo.

— Nežinau. Aš čia 
Galima paklausti. — 
me.

Nušoko nuo šieno
Susipažinome. Pakviečiau pas 
save. O per tris dienas ir už
sakus padarėme.

Kaip sutaupysiu pinigėlių, 
manau sau, Kauną žmonelei 
parodysiu.

sąrą dirbome lauke, o .rudenį 
išvykome Kaunan. Tai . kokia, 
brol, istorija. Duok papirosą.

Jonas užsirukė papirosą ir 
šypsodamas tarė:

— Taigi, nepasisekė man 
apsivesti nei su darbininke, nei 
su ūkininke. Taip ir gyvenu 
su inteligente. Bet kas bris už 
20 metų? Per tą laiką galima 
ne tik konservatoriją arba me
dicinos fakultetą, bot ir bale
to mokyklą baigti. Nors, tie
są pasakius, jau ir dabar bai
giu.

V. č. (“Spaktyva”)

Jūreivių algos Ame
rikoj ir kitose šalyse

klau-

neseniai. 
Sustojo-

kupetos.

Ko dagyvenome per
10 metų

— Jonai, tu apsivedei? •
Uhu. Duok papirosą! Įdo

mi istorija. Bijojau apsivesti. 
Moterys man buvo kažkokios 
įtartinos: pateles, isterikės... 

Ėjo kalbos apie šeimynos kri- 
zj, apie naują moterį. Tarna
vau aš vienoje inspekcijoje, 
tekdavo visur reikalais pava
žiuoti, 
mane 
sykį 
Pradėjau 
jo mane 
kės. Štai 
moteris: 
žmona, gyvenimo draugė. Susi
pažinau su tokia viena audė
ja. Įkrito į akį ir tiek. Ėmiau 
jau aš čia apie vestuves pa
mažėl mąstyt... staiga istori
ja... Sako man Marytė: 

—- Jonai, veskis mane 
tądien į į simfonijos ko 
ta...

— Tiktai, sako, ne dabar. 
Pavasarį.

— Kodėl?
Juk man reikia baigti.

vienoje 
visur

Taigi fabrikon reikalai 
nustūmė. Čia aš pirmą 
pamačiau darbininkes.

įdomautis. Ir pradė- 
traukti prie darbinin
kui’, manau, tikroji 

darbininkė. Bus gera

— Medicinos fakultetą.
Mano akys pasidarė didelės. 

Na, manau sau, aš vėl pakliu
vau.

— Tu ūkininkė?
— Ūkininkė.
— Ir tėvas. -
— Ūkininkas. Ir dėdė.
Aš tik numojau ranka.
Pavasarį ji baigė. Visą va-

Su v. Valstijų Jūreivystės 
Biuras surinko jūreivių algų 
statistiką, ne tik kiek jiems 
mokama šioje šalyje, bet ir ki
tose šalyse. Svetimų šalių sta
tistikos gautos iš konsulų ra
portų, o Amerikos statistikos 
iš jūreivystės komisionieriaus.

Sausio men. 1927 metais 
Amerikoje gabus jūreivis gavo 
$67 į mėnesį privatiškoj tar
nystėj ir $62 į mėnesį dirbant 
prie U. S. Shiping Board; An
glijoj gabus jūreivis ęavo $44 
į mėnesį; Danijoj ir Norvegi
joj jūreivis uždirba $43; IIo- 
landioj ir Švedijoj' $40; Ispani
joj $30; Vokietijoj $24; Itali
joj $22, ir Franci joj $21.

Dailydės gavo nuo $77 iki 
$79 į mėnesį ant Amerikos 
laivų; $63 ant Anglijos laivų; 
$46 ant Holandijos ir Švedijos 
laivų; $51 ant Norvegijos; $49

ant Danijos; $32 ant Ispanijos; 
$29 ant Vokietijos; $27 ant 
Italijos, ir $24 ant Francuzijos 
laivų.

Ugniagesių, vandens ir ang
lies prižiūrėtojų algos buvo be
veik vienodos visose šalyse.

Vyriausieji inžinieriai gavo 
$268 į mėnesį privatiškoj tar
nystėj Amerikoje, kuomet ki
tose šalyse į mėnesį nuo $173 
Danijoj iki $76 Italijoj.

Algos Amerikos laivų pir
mųjų užveizdėtojų (stewards) 
buvo $125 į mėnesį; Anglijoj 
$71; Danijoj $80; Franci joj 
$28 į mėnesį.

Amerikos laivo pirmas pa- 
gelbininkas gavo $174, kuomet 
U. S. Shipping Board mokėjo 
$184. Norvegijoj gavo $139; 
Švedijoj $100; Anglijoj

Danijoj $144; Vokietijoj $69 ir 
Italijoj $55.

Antram pagelbininkui mo
kama nuo $153 iki $163 aht 
Amerikos laivi/; Anglijoj $86; 
Danijoj $112; Norvegijoj $114; 
Švedijoj $100; Vokietijoj $56; 
ir Italioj $46.

Trečiam pagelbininkui mo
kama nuo $137 iki $149 ir ket
virtam nuo $116 iki $150 ant 
Amerikos laivų; kuomet ant 
svetimų šalių laivų mokama 
nuo $39 iki $86 trečiam pagel
bininkui ir nuo $33 Iki $64 
ketvirtam pagelbininkui.

[FLIS].

Kai saulės spinduliai įsismei
gia į akmens krutinę ir akmuo 
atrodo gyvas.

— Kur daugiau yra jausmo, 
$112;‘ten kančioje — didesnė kančia.

Pasitarimas su musų Medicinos 
Daktarais dykai.

Valandos nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Jei HtnIųMlte huvo iniiAo fotografijų arba 
fotografijoa proof, i tai b nu atkreipta 
BpccialC utyda. Visi laHkid greit utHakoml. 

American Institutc 
of Plautie and Pociai Rejuvenativn 
Sulte 720 State-Lake Bldg. 190 N. State St.

Telephone State 5156 Chicago, III.

Išsirinkite Sau 
Tinkamą Nosį

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

SAVO DANTIS
Sutaupyki! Pusę

Krown taip pigiai kaip $4.50 už 
dantĮ

Tiltelių darbas taip, pigiai 
$4 už dantį.

Užpylimas taip pigiai kaip
Fleitos taip pigiai kaip
Fleitos pataisomos už

Garantuotas be skausmo
Ištraukimas dantų $1

Duosime jums rašytą garantiją 
už kožną atliktą darbą 

Gas X-Ray

Kogen - System - 
Dentists .

1105 West Chicago Avė.
Kampas Milwaukee Avenue 

Antras aukštas 
Tel. Monroe 4484

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

po pietų

formulavo 
Niutonas, 
Galilėjus, 
įstatyme 
ir jėgos

asmeniškai, tiesą pasa- 
nedaug rimtoje inuziko- 
nusimanau, todėl nuste

bau ir klausiu:
— Nejaugi muzika 

mauja?

Garbingas 
Išpildimas

kius, 
je ir

tave įdo-

kaip

$1 
$7.50 
$1.50

surado pradmenis teorijų, ku
rias vėliau galutinai 
savo bangų teorijoj 
savo kritimo teorijoj 
kraujo cirkuliacijos 
Harvejus, trynimosi
taupumo įstatyme, moderniško
je aerodinamikoje, optikoje, ge
ologijoje, metereologijoje ir k. 
Beveik nėra problemos, kuria 
nebūtų susidomėjęs tas moks
lo ir meno genijus ir kurio jis 
nebūtų bandęs rišti, duodamas 
begalę brangių nurodymų ir 
minčių vėlesnėms kartoms. Tik
rai galima stebėtis, kaip tai ga
lėjo vienas žmogus per savo 
amžių padaryti.

Didelį darbo našumą parode 
ir žinomasis matematikas Le
onardas Elleris (gimęs 1707 
m.), kurio raštų kiekis apskai
čiuojamas į 2000 spaudos lan
kų, kas sudaro apie 50 storo
kų knygų. Ir didysis gamti
ninkas Aleksandras Humbol
tas buvo labai produktingas. 
Nors plačiajai publikai tėra ži-

juk kon-
servatoriją baigiau.

šalčiukas per kūną i 
ir jierėjo.

— Meluoji:
— Kaip gi, pernai.
— Palauk! Bet kas tu 

viena?
— Fabrikus audėja.
— 'lai kaip konservatorija?
— Taip sau, baigiau ir vis-

taip čme

per

kas tavo te-

Ir dėdė buvo 
audėja. Viena

kas.
— Keista. O 

va s?
— Audėjas, 

audėjas. Molina
tiktai tetutė be nusistatymo: 
iš miesčionių luomo...

Aš nepatikėjau.

MURINIS arba MEDINIS
Geros rųšies pastatyti garažai

$10 įmokėti
24 menesiams išmokėjimui

Mes specializuojamės budavojime 
garažų, parčių, sunparlor, pakeliam 
namus, dedam cementinius pamatus, 
pertaisome ir statome vasarnamius.

Jei jus turite lotą ir norite pasi
statyti namą, mes pastatysime ir fi
nansuosime jj. Del tolimesnių in
formacijų šaukite, rašykite arba at
siųskite kuponą už tokį darbą kur) 
jus interesuojatės.

Garažas

— Namo pakėlimas

Cementinis pamatas

Į Į Abelnas pertaisymas

Į Į Naujas namas ir finansavimas
Vardas ...................................................

Adresas ........................................ :....

Quality Construction Co 
North Shoro ofisas ir Yšrdai 

4538 W. Addison St.
Telephone Avenue 4718

Su Didžiausiu Tikrumo Subudavota

nomi tik du jo veikalai “Kos- 
mos
dai”, jis yra parašęs ir išleidęs 
daugybę kelionių aprašymų, 
kurių tik vienas (apie ekvato- 
Halę Ameriką) užima 30 dide
lio formato tomų, iš vienų tik 
jo raštų galėtų sudaryti gero
ką biblioteką, jei tik galėtų bū
ti įperkami — jau 1866 m. jie 
kainavo 3000 talerių.

Iš rašytojų garsus savo dide
liu darbštumu prancūzų roma
nistas Balzakas, kurio roma
nai ir apysakos išleisti 120 to
mų. Dar didesnį skaičių—virš 
300 tomų yra parašęs Aleksan
dras Diuma, tiktai jo raštai 
daug žemesnės kūrybinės ver
tės už Balzako raštus. Uolus 
dar buvo ir garsusis Volteras, 
kurs paliko mums apie 100 to
mų. Patarlė virto ir .ispanų ra- 
šytojaus Lope de Vega produk- 
tingumas — jis parašė iki 1500 
komedijų, neskaitant 400 ma-

(5 tomai), “Gamtos vaiz- BASEMENTAS
IR PAMATO SUDĖJIMAS

Pakėlimas Jūsų Namų .——
taipgi naujas konkrit arba niuro pamatas 
sudedamas ir visas basementas pilnai iš- 
baigiamas i .ĮĮĮl

7 DIENAS FlS?
BE JOKIO ĮMOKĖJIMO — DAU-

GIAUS KAIP DU METAI
IŠMOKĖJIMUI

Didžiausi Chicagoj Generolus Perbudavojimo
Kontrak toriai

ŽEMIAUSIOS KAINOS — EXPERTŲ DARBAS 
Mes jums dykai duosime pilną apskaitliuvimą ir papasakosime 

apie musų lengvas išlygas. Jokios atsakomybės

Construction Co. of Northern III.
1553 West Madison St. Arti Ashland Avė.

Telefonas Monroe 0167

IŠP1LDYK IR PAŠTU PASIŲSK ŠI KUPONĄ
Tegul inžinierius ateina ............... dieną ............... laiku.
Vardas ...................................................................... .................
Adresas .............................................. ...................... .................

sis Great HUDSON
Garbingas išpildymas, , kuris išskiria Hudson 
iš kitų puikių karų, su tokiu pat skaistumu, 
nėra vien jo geniališkas modelis, bet jo abelna 
konstrukcija, kuri taip aukštai stovi.
Rankomis parinkta visi pistonai, k&s yra tik 
mažmožis palyginant su visais kitais šios iš- 
dirbystės gerumais, subudavojime šio didžiau
sio iš visų Hudsons.
Hudson modelio pirmenybe kiekviename smulk- 
meny pabrėžia kiekvieno naujo Hudsono pasi
rodymą neabejotina jo pirmenybe, per Super 
Six principą yra jo antraeilinė, kuri vistik pa
duoda pirmenybę visiems. kitiems motoro vei
kimams.
Kiekviena jo dalis, konstrukcija ir priedai yra 
aukštos rūšies ir jo gerumas nėra abejotini. 
Ateikite ir apžiūrėkite musų naujus Supei*- 
Sixes. Jie duos jums visai naują supratimą apie 
motorų vertę.

*1250 and up
NEW HUDSON PRICES

118-inch Cha fsis
Coupe $1265 (Rumble Seat $30 extra) • Roadster $1295 • Sedan $1325 • Cdacti $125$

z 127-inch Chassis v
Standard Sedan $1450 Gusto m Victoria $1650 Custoni Landau Sedan $1650 Custom 7-Paa*. Sedan $1950 •

Ali prices f. o. b. Detroit !
Buyers can pay for cars out of income at lowest a v a iiabie chdrge for inttrest, handling and Insurance

UI U D S O M Suf)er-Six
Hudson-Super Six turi lietuvių departamentą, K.uomet jus atsilankysite į pardavimo, kambarj 

reikalaukite lietuvio pardavėjo.

Klauskite Mr. Montvid

Hudson Motor Co m pony ot Illinois
2220 South Michigan Avė., Phone: Calumet 6900. Atdara vakarais
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Town of Lake
Vienybės Brolių Lietuvių 

draugijoje

Vasaros metu visų draugijų 
veikimas būna silpnesnis, bet 
visgi šis tas veikiama. Štai šeš
tadieny, liepos 21 d., įvyko su
sirinkimas įDr-tčs Vienybės 
Brolių Lietuvių No. 1, P. Lu
koševičiaus svetainėj, 1531 S. 
Paulina St. Apsvarsčius bėgan
čius draugijos reikalus, prisi
minta ir pasaulinę parodą Cbi- 
cagoje 1933 m., prie kurios 
surengimo rengiasi prisidėti 
ir lietuviai. Einant centro ko
miteto patarimu, kad visos lie
tuvių kolonijos ir draugijos iš
rinktų savo atstovus j bendrą 
susirinkimą, ši draugija irgi 
išrinko poni atstovų — Alek
są Butkevičių ir J. Jurgutį.

Taipjau liko nutarta padary
ti didelį vajų dėl naujų na
rių. Kurie nariai prirašys dau
giau naujų narių, tie gaus do

vanas. Pirma dovana, $25, bus 
tam, kuris prirašys nemažiau 
20 narių; antra, $12, yra ski
riama tam, kuris prirašys ne
mažiau 10 narių ir trečia do
vana, $5, už nemažiau kaip 
penkis narius. Tam tikslui do
vanas aukoti pasižadėjo St. 
Anučauskis, F. Stasulis ir P. 
Lukoševičius. Jei rasi^ ir dau
giau darbuotojų, tai bus su
teikta ir daugiau dovanų nuo 
draugijos. Kon testas tęsis iki 
Naujų 1929 metų. Prie drau
gijos gali prisirašyti kiekvie
nas sveikas vyras, nuo 18 iki 
10 m. amžiaus. Tie nariai, ku
rie nebuvote susirinkime, jsi- 
tėmykite šį nutarimą ir tuo- 
jaus stokite į darbą.

Budenio laikui nutarta su
rengti pasilinksminimo vaka
rą. Komisijon išrinkti F. Sta- 
sulis, P. Lukoševičius ir P. 
Masiliūnas. Tikimės gerų pa
sekmių.

ši draugija gyvuoja jau 19 
metų. Piniginis turtas siekia 
virš $3,000. Nariais irgi yra 
skaitlinga. Be to draugija dar
buojasi visuose tautiškuose ir 
lalxiary<)čs reikaluose. Visi na
riai darbuojasi vienybėje, to
dėl ir pasekmės būna geros. 
Susirinkimai laikomi kas tre
čią šeštadienį.

— Buvęs susirinkime

Roseland

VVm. C. Wood atiduotas grand 
jury

Vietos realestatininkas Wil- 
liam C. Wood, kuris ir su lie
tuviais vare gana platų biznį, 
užvakar tapo atiduotas grand 
jury, kad išneštų prieš jį ap
kaltinimą. Atidavė jį grand ju
ry miesto teisėjas, išklausęs 
lietuvio Igno Koncevičiaus 
skundą.

Pasak Igno Koncevičiaus 
skundo, jis buvo pasiskolinęs iš 
Wm. C. Wood $500 ant mor- 
gičiaus. Tą morgičių vėliau 
nupirko DLK. Vytauto No. 2 
draugija. Išsibaigus morgi- 
čiaus laikui, Ignas Koncevičius 
atmokėjęs pinigus Wm. C. 
Wood’ui, bet pastarasis pinigų 
draugijai neatmokėjo. Draugi
ja gi nesulaukdama atmokė- 
jimo pinigų, ėmė jų reikalauti 
iš I. Koncevičiaus, kaipo tiesio
ginio skolininko. Tada Koncevi
čius, kuris jau yra atmokė
jęs pinigus, patraukė Wood 
teisman dėl nesumokėjimo jo 
morgičiaus draugijai. Teisėjas 
rado Koncevičiaus skundą pilnai 
pamatuotą ir Wm. C. Wood ati
davė grand jury.

Igną Koncevičių atstovauja 
advokatas K. P. Gugis.

—Rpt.

LAIŠKAI NAUJIENŲ OFISE

Greitį urgis, V.
Gepenni, S.
Kazlauskas, John 
KudokienS Zofija 
Kamanuskas, Martin 
Lekachvičius, 2 
Kasiulis, A.
Smitas, John 
Straumans, J. 
Slusz, Thomas,
Shimbel, J.
Žalis, John.

tuvių buvome 76. Musų laivas 
Estonia plaukia tolyn.

— Palydovas.”

Tai jau kelintas iš eiles bū
rys lietuvių šią vasarą nuvy
ko Lietuvon ir kiekviename iš 
tų burių buvo žymus skaičius 
Naujienų skaitylojų ir drau
gų.

nes turime daug svarbių dalykų ap
svarstymui. Ateidami neužmirškite 
kiekvienas nors po vieną savo drau
gą bei draugę atsivesti ir prirašyti 
prie S. L. A. 260 kuopos.

Pr. Druktainis, užr. sekr.

West Pullman. S. L .A. 55 kp. su
sirinkimas įvyks subatoj, rugpiučio 4 
d., 7 vai. vak. A. Statkaus svetainėj, 
722 W. 120 St. Visi nariai yra nuo
širdžiai kviečiami atsilankyti, ypač 
tie, kurie esat skolingi.

K. Statkus, F. Rašt.

Roseland L. D. K. Vytauto Drau
gijos No. 2 susirinkimas įvyks nedė- 
iop rugpiučio 5 d., 2 vai. po piet, K. 
Strumilos švet., 10648 Indiana Avė. 
šis susirinkimas labai svarbus. Yra 
apsvarstymui daug visai naujų rei
kalų. Visi nariai dalyvaukite susi
rinkime ir naujų narių atsiveskite.

Rašt. J. Kirkus.

Vėl būrys amriekie- 
čių nuvažiavo Lie

tuvon

Vakar “Naujienos” gavo iš 
Klaipėdos sekamą telegramą.

“Pribuvome į Klaipėdą lai
mingai ir pilnai užganėdinti 
kelione. Laivas atplaukė ank
sti šį rytą (rugp. 2 d.). Lie-

4

G E B B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
. eiti į tas sankrovas, kurios 

skelbiasi Naujienose.
----- - . ----- .. v

W. Pullman Liet. Paš. Kliubo mė
nesinis susirinkimas jvyks nedėlioj, 
rugpiučio 5 d., paprastoj vietoj ir 
laike, geistina, kad nariai skaitlingai 
dalyvautu, nes bus galutinas apkal
bėjimas, kaslink musų didžiojo iš
važiavimo su laimėjimais, taipgi ne
pamirškite išparduoti paimtas serijas.

Kliubo Koresp.

Si m ano Daukanto Draugija laikys 
mėnesinį susirinkimą sekmadieny 
rugpiučio 5 d., šių metų, 12 vai. die
nos Chicagos Lietuvių Auditorium 
svet., 3133 So. Halsted St. Nariai 
būtinai malonėkite atvykti, nes turi
me naujų reikalų svarstymui.

P. K. rašt.

Lietuvių Krieučių Lokalaa rengia 
išvažiavimą j Jefferson gires, nedė- 
lioj, rugpiučio 12 d., Visi kviečia
mi atvažiuoti. Komitetas.

PRANEŠIMAI
Marųuette Park apielinkės — S\ 

L. A. 260 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks rugpiučio 5 d., 2 vai. po 
pietų, K. J. Mačiuko svetainėje, 2436 
W. 59 St. prie Artesian Avė. Visi 
nariai ir narės nepamirškite pribūti,

Roseland. Lietuvių Improvement 
and Benefit Kliubo mėnesinis susi
rinkimas įvyks rugpiučio 7 d., 8 vai. 
vakare, Aušros kambariuose, 10900 
S. Michigan Avė. šiame susirinkime 
bus visokių raportų, pranešimų ir 
bus svarstoma nauji reikalai. Visi 
kliubo nariai būtinai atsilankykite 
paskirtu laiku.

Dabar kliubo reikalais kreipkitės 
po šiuo antrašu: J. Tamašauskas, 
10550 Edbrooke Avė., Phone Pullman 
1240.

Dr-ste Atgimties Lietuvių Tautos 
Moterų r Vyrų laikys susirinkimą 
5 d. rugpiučio, Lietuvių Tautos pa
rapijos svet., 3501 S. Union Avė., 1 
vai. po pietų. I)raugai-ės esate kvie
čiami atsilankyti į susirinkimą.

B. Dubinskienė, sekr.

švento Kazimiero Kalaraičio drau
gystė rengia didelį išvažiavimą, Ku- 
činskio miške, skersai Tautiškų ka
pinių, Rugpiučio (August) 12, 1928, 
10 vai. ryte.

KATARINA PETRUSAITIENfi

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 3 dieną, 4:00 valandą 
po pietų, 1928 m., sulaukus 40 
metų amžiaus, gimus Antkainių 
kaime, Jurbarko parapijos, Ra
seinių apskr. Paliko dideliame, 
nuliudime vyrą Roką, sūnų Juo
zapą — 10 metų ir puseseres. 
Kūnas pašarvotas randasi 2706 
S. Union Avė.

Laidotuvės įvyks Utaminke, 
Rugpiučio 7 dieną, 8:00 vai. 
ryto iš namų į Dievo Apveiz- 
dos parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Katarinos Petru- 
šaitienės giminės, draugai ir 
pažjstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sūnūs ir Pusseserės 

laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Butkus. Tel. Canal 
3161.

PARĖKAVONĖ 
A. A. TADEUŠAS 

ŠLIAUTER1S
kuris mirė Liepos 29 dieną, 
1928 m. ir paladotas tapo Rug
piučio 1 dieną, o dabar ilsis 
Tautiškose kapinėse. amžinai 
nutilęs ir negalėdamas atidė- 
kavoti tiems, kurie suteikė jam 
paskutinį patarnavimą ir paly
dėjo ji j tą neišvengiamą amži
nybės vietą.

Mes almindami ir apgailėda
mi jo prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią pa
dėką dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms ir suteikusiems vaini
kus draugams. Dėkojame 
šventos Marijos Pan. Klebonui 
kurs atlaikė įspūdingas pamal
das už jo sielą; dėkavojame 
graboriui S. P. Mažeikai, kurs 
savu geru ir mandagiu patar
navimu garbingai nulydėjo jį 
į amžinastį, o mums palengvino 
perkęsti nubudimą ir rūpes
čius, dėkavojame grabnešiams 
ir pagalios dėkavojame visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau musų mylimas Ta
deušai sakome: ilsėkis šaltoj 
žemėje.

Duktė, Sūnūs ir žentas.
Moteris, 2 Dukterys ir Sūnūs 

Lietuvoj

Bružas, T
Dambrauskaitė, A.
Gendrela, Peter,

PALAIKYMUI GERBŪVIO

Vienu priežasčių kodėl mes tan
kiai jaučiame nedateklių, yra ta, 
kad žmonės nemoka pirkinėti. Mes 
laukiame iki paskutinės minutės 
pirkti tuos daiktus, kuriuos mes ži
nome esančius būtinais.

Perkant tuomet, kuomet yra ma
žiausias pareikalavimas, mes ne 
tik pigiau perkame, bet ir gau
name geresnę rūšį, ir kartu pastū
mėjame biznio eiseną. Paimk dėl 
pavyzdžio anglių biznį — nėra geres
nio investmęnto, negu pirkimas ang
lių dabar sekančiai žiemai. Jus ne 
tik nuperkate pigiau, bet jus gauna
te geresnių rūšį ir jus palaikysite 
daug žmonių prie darbo dabar, kuo
met rudeniui atėjus, jie turės persi
dirbti.

Telefonuok arba tašyk Consumers 
Coal Company klausdamas apie že
mas vasaros kainas. Consumers ži
nomi už jų sąžiningumą svarume ir 
rūšy. Tai yra Chicagos institucija, 
kurios geras vardas yra žinomas už 
jų gerą patarnavimą ir teisingumą.

JONAS KĖKŠTAS
Mirė Rugpiučio 3 dieną, 12:50 

valandą po pietų, 1928 m., su
laukęs 46 metų amžiaus; gimęs 
Anikščių parapijoj, Utenos ap
skričio, palikdamas dideliame 
nuliudime savo mylimuosius ir 
mylinčius 2 sūnūs, Antaną ir 
Boleslovą, 2 dukteris, Marijoną 
ir Julijoną; Lietuvoje motiną, 
broli — Anlcedą, 4 seseris: 
Julijoną, Nataliją, Petronėlę ir 
Rozaliją. Dabar randasi pri
rengtas j paskutinę kelionę, 
Raužiaus Koplyčioj, 3238 So. 
Halsted St.

Laidotuvės įvyks Rugpiučio 
6 dieną, 10 vai. ryte iš Kop
lyčios bus nulydėtas j Tautiš
kas kapines.

Visi A. A. Jono Kėkšto gimi
nės, draugai ir pažįstami 1r 
taipgi draugai likusių nubudi
me jo mylimųjų esat nuošir
džiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveiki- 
mą.

Nuliūdę liekame,
Sanai, Dukterys ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Rudžius, Tel. Viclory 
4088. I

A A

RAPOLAS VA1TIS- 
VAISUTIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 31 „dieną, 1928 m., su
laukęs 36 metų amžiaus, gi
męs Rozališkio kaime, Žemait
kiemio parapijos, Ukmergės 
apskr. Paliko dideliame nu
liudime tėvus Lietuvoje. Kūnas 
pašarvotas, randasi 4604 So. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks Panedėly, 
Rugpiučio 6 dieną, 2 vai. po 
piet iš Eudeikio koplyčios bus 
nulydėtas j Tautiškas kapines.

Visi A. A. Rapolo Vaitis- 
Vaisutis giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteiktai jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą. Taip
gi prašome giminių atsilankyti 
koplyčion ir rupinties laidotu
vėmis.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudcikis. Tel. Yards 
1741.

A + A
METINES SUKAKTUVES

MYLĖJOME MES JA GYVA, NEPAMIRŠKIME NEI MIRUS

Barbora Budrikienč
(iš namų Razmaitė) 

mirė Rugpiučio 8 d., 1927 m.
Jau metai sukako kaip musų 

mylima Barbora, žmona ir moti
na, likosi išrauta iš musų tarpo. 
Nėra žodžių tam kad butų galima 
išreikšti kokį didelė žaizda yra 
palikta musų širdyse, tėvo ir vai
kų, Suteik jai, Aukščiausis, leng
vą ?ios šalies žemelę!

Atminimui pamaldos su egzek
vijos atsibus šv. Jurgio parapi
jos bažnyčioje, Seredoj, Rugpiu
čio 8 d., 7 i30 vai. ryte. Kviečia
me visus pažystamus, prietelius 
ir draugus, nepasigailėkite laiko 
kaip kad skaitlingai buvote laido
tuvėse musų mylimos žmonos ir 
motnios, Barboros, taip neatsisa
kykite būti jos miniYnui, kur bus 
trejos Šv. Mišios su pilnomis eg
zekvijomis.

Nuliūdę,
VYRAS IR VAIKAI, 
BUDRIKAI

AUBURN
f SfAHUSHCD

IOOO

Lietuvių moderniškiausia įstaiga, kuri atstovauja vienus iš gra
žiausių ir geriausio išdirbimo automobilius už tą kainą

Auburn karai yra gražiausi ir greičiausi, bet Auburn tiki daugiausia į iš
tobulinimą mašinerijos. Yra spėka, lengvumas keravojime, lygumas ant 
prasčiausių kelių ir visais budais daugiau, negu kiekvienas savininkas rei
kalauja iš jo automobiliaus.
Tamsta esate užkviečiamas patyrinėti Auburn mašineriją, jų stipriausiai 
pabudavotą fremą ir stipriausią Straight Eight motorą. Vieno spaudimo te
pimas ir kiti visi įtaisymai yra tie dalykai, kurie padarė Auburn vienutis 
geriausių mekanizmų, ką yra pabudavota.

Kainos su atvežimu ir įtaisymu Chicagoj:
Modelis 76-6cyl. Sport-Sedan $1,405, 88-8 cyl. Sport-Sedan $1,706, 115-8 cyl. 
Sedan $2,352.

f

Visi modeliai yra įrengti su Hydraulic brekiai ir Shock Absorbers, ratu ir 
bomperiais. Mes priimam senus karus į mainus.

Reikalingas yra salesmanas pardavimui karų
GEO. SCHLAVIS C. KULIS

UNION AUTO SALES

daugiausia į iš-

5718-22 S. Western Avė. Tel. Republic 2946 Chicago, III.

t

Didžiausi Bargenai Plumberio 
Fixtures Kada Nors Pasiūlyti

Mes tik ką nupirkome iš fabriko pertekliaus staką ir siūlome jums 
šiuos bargenus

Gražus 42 ant 52 colių 
balto enamelio virtuvės 
sinkas su ar be kampų. 
Sinka tik už

£15.50

Balto Porceliano že
mas, Viterous Closet 
prietaisas.

x Pilnas įrengimas

į $13.50
Pirkite greit pakol dar turime ant rankų

Puiki 4i/o ar 5 pėdų Roll Rim balto enamelio mau
dynė ant kojelių. Viena maudynė Clfl Hrt 
Visas įrengimas $22.50 w I v*UU

sulyginus su
kaip galima

I

4

Karšto vandens ir garo šildymui plantai žemomis kainomis 
musų plumberiaus fixtures. Musų inžinieriai pamokys jus 
ekonomiškai apšildyti savo namus.

Square Deal Plumbing 
Supply House

1709 to 1731 So. State St.
Kampas 18 gavės 

Tel. Calumet 5200
Atdara vakarais iki 8 vai. Nedėldieniais iki 1 po piet

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

I;

Pirmų syk panašus pa
siūlymas buvo ant baltų 
enamelio išdirbinių.
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Tokia lempa daug kainuoja nu
pirkti, o nusipirkus tai dar dau
giau kainuoja jos užlaikymas,

(šio straipsnio autorius, Jo
nas V. Kurtinaitis, šiemet bai 
gė su augštais pasižymėjimais

kalu?. Illinois universitete ir 
ypač pasižymėjo tyrinėjimais 
elektros srity.— Red.).

Prigėrė valčiai ap
virtus

Lillie Mae VValker, 21 m., 
prigėrė, bet jos dvi seserys ir 
du kili chicagiečiai, su kuriais 
ji plaukiojo valtimi, liko iš
gelbėti, valčiai apvirtus. Ne
laimė atsitiko ties Trenton, N. 
C., kur būrelis chicagiečių lei
do atostogas.

\Vm. II. Oates, Jr., 35 m., 
iš Gary, prigėrė ežere besi
maudydamas. Jis pateko gilion 
vieton ir neįstengė išplaukti. 
Nelaimę matė jo sesuo, kuri 
nualpo vandeny, bet liko iš
gelbėta.

naudos gi iš jos nėra.
Prieš dešimtį metų Chicagje 

elektros kompanija pradėjo 
vesti propaganda, kad žmonės 
daugiau elektros pirktų. Nega-1 
lodama kitaip parduoti, ji pra
dėjo siūlyti žmonėms tokių 
daiktų, kokių jiems tuo laiku 
visai nereikėjo, o nekuriu ir. 
visai nereikalingų, pav. grindų 
lempų. Kiek vėliau kompanija 
pradėjo mainyti lempas (stik
lus) dykai, t. y. už išdegintas 
lempas davė naujas. Jus nema
nykit, kad kompanija yra to
kia geraširdė, jog iš savo ki- 
šeniaus ji kų nors jums duos.

inžinerijos ir matematikos mo-

Lietuvės Akušeres
Phon*, Vfctory 4952 

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
AKUŠERKA

3252 South Halsted Street

Viriui Uni vergai 
Stata Bank

Moteryi ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 
iki 8 vakaro. Ki
lu laiku pagal su
tarti.

Lietuviai Daktarai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2169 

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

Įvairus Gydytojai 
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 4:80 v. po pietų 

TELEFONAS CANAL 0464

CLASSIFIED ADS.

Chicagoj arkliu skai 
ėius mažėja

Arkliai Chicagoje randa, 
kad yra labai sunku išlaikyti 
varžytines su automobiliais ir 
lodei arklių skaičius žymiai 
mažėja. Pernai miestas per 
pirmų pusmetį buvo išdavęs 
laisnių dėl 13,259 arklių ve
žimų, o šiemet laisnių išduo
ta tik 11,383. Taigi skaičius 
arklių šiemet sumažėjo arti 
2,000.

Šiemet taipjau mažiau lais
nių išduota ir motorciklėtėms. 
Sumažėjo skaičius ir pasažie- 
rinių automobilių, — apie 3,- 
500. Bet skaičius trukų padi
dėjo. Betgi pinigų už laisnius 
surinkta $100,000 daugiau, — 
viso $1,301,772. Padidėjimas 
pajamų paėjo nuo to, kad dau
giau išduota brangesnių lais
nių — dideliems automobi
liams virš 35 arklių jėgos.

Septyni žmonės mirė 
dėl karščio

Užvakar dėl karščio Čhica- 
goje pasimirė net septyni žmo
nės. Kiek mirė vakar, dar nėra 
tikrai žinoma. Tečiaus j vakarų 
delei smarkaus lietaus oras 
kiek atvėso ir šiandie busią 
VČSU.

Be septynių mirusių dei karš
čio, užvakar dar trys žmonės 
prigėrė besimaudydami.

Kaip sumažinti elek
tros suvartojimą

Keikia vartoti mažesnes lem
pas; grindų lempos nereika
lingos ir nenaudingos, sako 
inžinierius Jonas V. Kurtinai-
tis.

—. . II___ ,

Daugeli kartų man teko ma-1 
tyti Chicagoje žmones elektros 
pajėgą vartojant be jokios ato
dairos, o paskui stebianties, 
kad tiek daug kas mėnesį rei
kia mokėti už šviesų. Nereikia 
tiek daug stebėtis, bet reikiaI
tik palyginti kiek kas kainuoja1 
ir kiek naudos neša.

žiemos laiku prisieina dau-

pla- 
da- 
jus 

Ma- 
wat- 
duo-

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves

Phone Victory 1115 
Baigusi akuše
rijos kolegija; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijoa ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligo
se prieš gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką pa t a r 1- 
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą. 
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
piety, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Tai buvo gerai apmąstytas 
nas. Už mažas lempas ji 
vė dideles ir dabar pas 
mažų lempų visai nėra, 
žiaupsia lempa yra apie 40 
tų, bet ir tų labui mažai
da. Beveik visos lempos, ku
rios dabar Chicagoje yra mai
nomos, yra 60 wattų. Ir dabar 
žmonės Chicagoje yra taip įsi
tikinę, jog nuo mažesnių lem
pų akys skauda, kad dabar 
Chicagoje yra proporcionaliai 
daug daugiau žmonių, kuriems 
yra reikalingi akiniai, negu bu
vo pirma. Ištikrųjų gi daugu
moj atsitikimų lempos yra per 
šviesios, o ne per tamsios. Trys 
25 wattų lempos keliose vieto
se kambary duos tikrai daugiau 
šviesos, negu viena ar dvi lem- 
po po 100 wattų. O ir elektra 
daug mažiau kainuos. Daugu
moj gi vietų kur reikėtų lem
pų po 25 wattus, dabar yra 
vartojamos 60 wattų lempos. 
Pažiūrėkime kiek brangiau ji 
kainuoja. Kadangi gyvastis 
vienos lempos yra apie 1,000 
valandų, tai ji savo gyvenime 
išdegins 60 kilovvatt valandų 
(kilowatt hours). Skaitant po 
9c už kilowatt valandą, pasida
rys $5.40. Mažesnė, 25 wattų 
lempa per tą patį laiką išedgins 
25 kilowatt valandas ir kainuos 
$2.25. ' 
kainuoja $3.15 daugiau, negu skaudamą akių karšų, atitaiso , i • . kreivas akis, niurna kataraktą, ati-25 wattų lempa, nors abi tų pa- taiso trumparegystę ir toliregystę. 
tį atlieka. Reiškia, jums dykai 
duoda lempų, kuri paskui išde- romas su elektra, parodančia ma- 
oinn už 15 dninriaii olpktrod žiausias klaidas. Specialė atyda ateina uz $<5.10 daugiau eitkuos. kreipiama j mokyklos vaikus. Va- 

Kad eserai apšviesti kamba- landos nuo 10 iki 8 vai. Nedalioj 
rius, reikia turėti kėlėt, mažųj Solfth’A^Mahd Avė.
lempu keliose vietose po vieną phone Boulevard 758S 
ir jų šviesa nukreipti į baltas -----------------------------------------

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa*

D.
si naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O

VIS AKIŲ SPECIALISTĄLIE 
Palengvins akių įtempimą, kuris 

. .esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
taigi 60 wattų lempa svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 

" 1 •--- negu mo» skaudamą akių karštį, atitaiso

lubas. Tada jums švies vien 
nuo lubų. Tokia šviesa nega
dins jums akių ir daug pigiau' 
kainuos.

—Jonas V. Kurtinaitis.

______ Graboriai______

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graboriu ir 

Balzamuotoj**

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

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

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

giau šviesos sunaudoti delei il
gų vakarų, o vasarų 
elektros sunaudojama dėlto, kad reikale, 
daugiau prosinama, nes pro- sanžiningas ir nebran- 
sas per tų patį laikų daugiau kad neturi-
elektros sunadoja nei astuonios 
60 wattų lempos. |

Kas perka elektrinį “toast-l 
er”—duonos apkepintųjų, kuo
met jis turi savo namuose su- 
sivedęs gasų, tas labai klysta, 
nes tas jam kainuoja bent de
šimtį kartų daugiau, negu ga- 
sinis “toasteris”. Abu “toaste- 
riai” kainuoja tiek pat, bet su
vartojamoji elektra kainuoja 
bent dešimtį kartų brangiau 
už gasų.

Pas daugelį Chicagos lietuvių' 
rasite ant grindų ] 
dideles lempas su tamsiais už
dangalais. Tai yra keista: už- • 
dega didelę lempų, kad butų' 
šviesu ir kartu jų uždengia 
tamsiu šilku, kad butų tamsu! 
Tai yra tikras pinigų metimas. M01

d-iiHri-iii!Musq Patarnavimas 
. 1 . laidotuvėse ir kokiame 

, visuomet esti

me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Aubum Avė 
chicagoT*ill.

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1

Jei abejoji apie savo agi*, eik paa

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phon* Boulevard 6487 
4649 South Ashland Aven«* 

ir 805 East 47 th Street 
Phone Kehwtod 1752 
Praktikuoja 20 metą

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už kitų 

jP Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp
PAGRABŲ VEDĖJAI

OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

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

Pustebekit mano iškabas 
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va
karo. Nedėliomis nėra skirtų va

landų. Room. 8. 
Phnne Canal 0523

us, I1VLUV.U Didysis Ofisas:
pastatytas 4605-07 So. Hermitage Avė. 
msiais už-| Tel. Yards 1741 ir 1742 
■ ______ SKYRIUS

4447 So. Fairfield
Tel. Lafayette 

SKYRIUS 
1410 So. 49 Ct.,

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

Auburn Arą- Tel. Blvd.

Avenue 
0727

Cicero

3201

DR. ELLEN L. COLLEY 
' OITOMETRISTAS 

Egzaminuoju akis. Pritaikau aki
nius, išrašau receptus 

11055 Michigan Avė.
2 aukštas Parkvvay Bhltf. sekamos 

durys nuo Parkvvay teatro 
OFISO VALANDOS: 

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

Uždaryta utarninko ir ketvergo vak.
Tel. Pullman 0463

Phone Canal 6222 ____

DR. S. BIEŽIS
Gydytoja* ir Chirurgą* 

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 Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Re«M 6641 South Albany Avenue 
TeL Pžospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

DR. HERZMAN
>- Iš RUSIJOS —

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

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

Ofisas k Laboratorija:
1025 W. 18th St., netoli Morgan St 
Valandos: Nuo 10—12 pietą b 

nuo 6 iki 7:80 vai. vakare 
TeL Dieną: Canal 8110

Naktj So. Shore 2238, Crawford 8288

Educational
Mokyklos

GREITAI IR PIGIAI 
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
pamatikos, sintaksės, aritmetikos, 
cnygvedystės, stenografijos, Ir kitą 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai Užbaigia
ma pradinį mokslą i devynis mėne
sius; aukštesni mokslą į vienus įne
šus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti Šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo šakosą 
apsišvietę.

• Amerikos Lietuviu 
Mokykla

J. P. Olekas, Mokytojas 
8106 So. Halsted St.. Chicago, IR

Financial
______ Finansai-Pąskolos______

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

Telephone Victory 0562 
Daro paskolai ant

JL-mo ir 2-ro Morgetio
Valandos nuo 4 iki 8 kas 

vakaras

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

Tol. Kenwood 5107 
Valandos

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

apart Šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso ir Re*. Tel. Boulevara 5913
DR. A. J. BERTASH

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

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 919a

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurras
Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 

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

arti 81st Street
Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vakare 
Nedėliomis ir iventad. 10—12 dieną

DR. G?L MADGE
DENTI9TAS 

Dykai egzaminadja. Be skausmo 
ištrauki mas

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

TeL Cicero 49

VAIKŲ VASARINE MOKYKLA 
Veda Tautiškos parapijos klebonas ir 
vargonininkas, per vasarą kiekvieną 
panedėlį, seredą ir subntą nuo 9 vai. 
ryte iki pietų. Mokinama lietuvių 
kalbos, dainavimo, teatro lošimų, 
i eigų kas nori poterių ir prie pirmos 
Comunijos. Mokinimas už dyką. 

Priimame visus kas tik nori. Kreip
kitės, 3509 S. Union Tve. Tel. Yards 
1636. KLEBONAS.

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

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

PARDAVIMUI kietų anglių beveik 
naujas pečius. 5405 S. Hoyne Avė.

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Res. 2859 S. Leavitt St., Canal 2880 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
Chicara 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. Brunswick 4983

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletini šviesa ir diathermia

■ .  ■—4- — ■ . —N ■< ■■ ■ I ■ ■ —

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELI9 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avense

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO. ILL.

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

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

Ofiso TeL Victory 7188
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

Tel. Boulevard 0537
DR. MARYA 

D0WIAT—SASS
1707 W. 47th St.

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 

8 iki 2 vai. po pietų 
LIETUVIŲ KOTELIS

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

P. GADEIKO, sav. 
1606 South Halsted Streeet, 

CHICAGO. ILL.

Įvairus Gydytojai
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

Res. Telephone Plaza 3200

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

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. vakaru 

Telefonas Canal 1912 
Resideuce Tel. Fairfax 6358

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Ave^ 2 lubot 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaiką ligą 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Business Service
_______ Biznio> IPatarnayim^s_______

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. UMal
kom malevą, popierą, stiklus Ir t t

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J. S. RAMAN0ION1S, Sav.

Paskolos suteikiama 
j vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

Advokatai

5% MAŽIAU Už CASH
NIEKO NEREIK ĮMOKĖTI — 24 

MĖNESIAI IŠMOKĖJIMUI
Suvedam plumbingą ir namų ap

šildymą, baltas china eloset, $35.
THE AVONDALE PLUMBING 

& HEATING CO.
2701 Fletcher St., 
Independence 2905

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
8241 South Halsted St. 

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

Pėtnyčios

SKOLŲ IŠKO LĖKT AVIMAS 
AMERIKOJ IR EUROPOJ
INTERNATIONAL CLAIMS 

SERVICE BUREAU

Room 801 
163 W. Washington 

Main 4020

JOHN B. BORDEN 
CJobx» IlaKdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St. Room 2117 
Telephone Randolph 6727

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

Namą Telefonas Republic 9690

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St. 

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

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

Nedėlioj nuo 11 rvto iki 1 v. p. p

¥. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St 
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa 
skyrimo telefonu

~ kTgugis
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

8323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

CH. SYRTOWT AND 
JOS. PAWIOWICZ CO. 

LIETUVIAI
HOT WATER AND PLUMBING

D a. r Bus garantuotas. Geriausias patarnavimas 
2032 W. 18 St. Tel. Canal 1269

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGUI

Mes atgausime juos per “gamish- 
rnent” teismą. Įsteigta 1912 — 16 
metų patyrimo. Kolektavimas, be 
mokesčio. Patarimas dykai.

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO.

3408 S. Michigan Avė. Victory 4126

$5 ĮMOKĖJUS, KITUS Į
5 METUS

Statom mūrinius ir medinius na
mus, garažus, porčius, pakeliam na
mus, pertaisoni, remontuojam, įde
dant cementines grindis, šalytakius, 
dengiam stogus, malevojam, pleiste- 
riuojam, dedam plumbingą, visas 
darbas garantuotas.

AJAX CONSTR. CO.
Didysis ofisas

2206 Milwaukee Avė.
Phone Brunswick 4707 

South Side Skyrius 
4034 Archer Avė.

Lafayette 6719

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 • 

3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

Mergišiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiai* padaromi | M 

valanda*. 
Mu*ą išlygos bu* jum* naudingo*.

M^iaas,
83U
BE KOMISO

Mažos Paskolos 
$100 — $200 ir $300 

Nėra jokių “red tapė” 
Petrzilek Bros. 
1647 W. 47 St.

PASKOLOS 1 IR 2 
MORGIČIAMS 

ū’/ž iki 6 nuošimčių. Mažas komisas 
Atdaras nuo 9 ryto iki 9 vakaro 

Capitol Realty & Inv.Co, 
3039 Lawrance Avė.

Phone Independence 0440_____

MORGHIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi- 
čius.

JUSTIN MACK1EWICH 
2342 So. Leavitt St.

Phone Canal 1678

Mes dirbame ir perka
me 1 ir 2 Morgičius

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyji 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Park 8895

CLASSIFIED ADS.
Business Service

Biznio Patarnavimas ______
10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ
CONSUMERS Stogų Darbas. .Grei

tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
*liavimas. Mes atliekame geriausį dar
bą mieste. Kedzie 5111.

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

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

ABBOTT CONSTRUCTION CO.
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321
MR. PARIS

Į 2 dienas

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47 St

Be Komiso ir Išlaidi] 
Mes paskoliname jum* |100, $206 
arba $300, imamą tegalį nuošim
ti. Pinigu* gausit* Į 12 valandą. 
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Ave^ 
Kampa* Hannitag* Avė.

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

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

KONTRAKTORIUS
BUDAVOJU NAMUS 

GAR ADŽIUS, PORČIUS 
ir pataisau senus, taipgi atlieku 

cemntinį darbą
S. A. ZOLP, 

834 W. 33rd St. 
Tel. Boulevard 0527
DOMEl NAMŲ STATYTOJŲ

— KONTRAKTOR1Ų
Planai jau yra gatavi dėl propo- 

nuoimnos PEOPLES FURNITURE 
KOMPANIJOS Didelės krautuves, 
Marhų<}tte iMunpr apielinkėje. * Įvai
rių amatij S ko^htrpktoriai žingeųįau- 
jantis užimti K statybos darba ir 
dalyvauti varžytinėse

Atsišaukite tuo j aus

1922 So. Halsted St.
Klauskit

J. NAKROSIUS

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES darome 2 morgičius ant 

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

WINTON AND NARTEN 
6820 S. Halsted St.

PARSKOLA namų savininkams 
nuo $100 iki $500, be užtraukimo 
morglčių arba kitokio užtikrinimo 
paskola pataisymams, apmokėjimui 
taksų, assesmentų arba kitokių sko
lų. Greita pagelba. Prieinamos są
lygos.

CENTRAL FINANCE CO. .
Room 514, /

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

........... • ••:. " "*
'REIKALAUJU paskolos ant

antro morgiČio. Ant gero na
mo geroj vietoj. $2,000. Atsi
šaukite vakarais ir nedėlioj 
per dieną. 5925 So. Throop S t, 
1-mos lubos.



NAUJIENOS, Chicago, III Šeštadienis 1928

AutomobilesFor Rent Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Personai
Asmenų Ieško

Farms For Sale 
Ūkiai PardavimuiRENDAI 5 kambarių flatas, labai VpYF.'TTTT I dideli ir gražus kambariai, pigi ren-

„ x _ da. Kampinis namas. 3329 S. Auburn
Pateatai, Vaizboienkitai, Avė. Prospect 3938.

wrighta Rašyk šiandie. Patentu Į_______________________ __________
reikalais kreipkitės prie man«a au 
pilnu utsitikėjimu. Teisingas ir 
Greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Itagistered Patent Attornsy, 

28M W. Chicago Ars. 
Dept. 7 HT 

Chicago, I1L

RENDAI štoras bile kokiam 
niui su 3 kambariais užpakalyj.

biz- 
Su 

visais įtaisymais, šiltu vandeniu ap-
šildomas. 2548 W. 71 St.

Furnished Rooms

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

1927 ....................................
Ford tudor sedan, 1925 .........
Nash spec. Sedan, 1927 .... ....
Steevens Knight, 1926, 7 pas.
Essex sedan ir Coupes 1928.

Didelis atpiginimas.
Nauji Fordai 1928

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

$450
$100
$550
$695

PARDAVIMUI lunch ruimis ir 
saliuno baras. Labai pigini. 2609 
Ogden Avė.

• MANYMUI

Aš turiu dar likusių keletą farmų 
kurias parduosiu pigiai. Atsišaukit, 
rašykit arba telefonuokit. F. Mayne, 
509 East Ridge Road, Gary, Indiana.

PARDUODU 5 kambarių medini 
namą, moderniškas, 75 pėdų lotas, 
apsodintas gražiais medžiais. 3329 
W. 114 St.

Penkios dešimta kitų pasirinkimui 
McDERMOTT MOTOR SALES 

7136 S. Halsted St. Triangle 9330

PAJIEŠKAU savo sūnaus Frank 
Genies, kuris išėjo iš mus ir pasku
tinį laišką atrašė iš Chicagos, Illi
nois, balandžio 20 dieną, 1926, Frank 
yra 35 metų senas, 5 pėdų 7 U colio 
augščio, šviesiai geltonais plaukais, 
pilkų akių. Jeigu kas apie jį ži
no ir man praneš, duosiu $25.00 at
lyginimo.

STANLEY GENIES
R. D. No. 8, 

Box 29, 
Meadville, Pa.

RENDAI fruntinis kambarys vie- 
ham vaikinui, su visais parankamais. 
Gražiame name, 2 lubos fronte. 3002 
S. Emerald Avė.

LIETUVIŲ KOTELIS
Pigiausia gyvenimas dėl darbinin

kų žmonių. Su valgiu $8.00 i sa
vaitę, be valgio $2.00 ir aukščiau.

P. GADEIKO, sav.
1606 South Halsted Street, 

CHICAGO, 1LL.

AUTOMOBILIŲ REIKIA. Augš- 
čiausios kainos mokamos už gerus 
vartotus automobilius, visokių iš
dirbinių ir modelių. Atvežk savo 
karą ir sužinok musų kainas prieš 
parduosiant. Atdara vakarais ir 
deldieniais.

TURNER MOTOR SALES
339 E. Garfield Blvd.
Tel. Wentworth 4949

ne

RUIMAS dėl vaikino ar mergi
nos; su valgiu ar be. 3944 South 
Artesian avė. Antros lubos.

PAJIEŠKAU apsivedimui mergi
nos, esu ūkininkas, turiu gerą ūke. 
Man reikia šeimininkės. Kuri myli 
gyventi ant nuosavos ūkės, tegul 
rašo:

NELAIMĖS priverstas parduoti ar 
mainyti du troku 3 tonų ir %. Mai
nysiu j karą, lotą ar j pigią praper- 
tę. Didelis bargenas. Kam reika
lingi pasiskubinkit.

Atsišaukite
344 2 So. Wallace St.

Boy. 1106 
1739 S. Halsted St. 

Chicago, III.

RENDON šviesus ir moderniškas 
kambarys vienai arba dviem ypa- 
tom. 1231 S. Maplewood avė. 1 lu-

PUIKI PROGA

Naujas namas 
Brighton Parke 
2 fl. po 6 kamb. 
Geroj vietoj 
Ant Bizniavo Namo 
Bridgeporte

Rooselt 5373

FARMA 73 AKRAI 
Wisconsin valstijoj, ant kranto Wis- 
consin River, ant 51mo kelio. 8 my
lios nuo Sterens Point. Kas nori 
gerą farmą dėl vasarnamio, biznio, 
štoro, gazolino stoties, tas pirkęs šią 
furmą nesigailės.

• Mašinos, pilnas įrengimas. Nebran- 
PARDAVIMUI bučernė ir groser- tftai parduosiu arba mainysiu j eili

nė; geras ir pelningas biznis; 5 «««<>« propertę. Vienam sunku — 
kambariai pagyvenimui. Parduosiu dirbti. Rašykit 
nebrangiai, einu į kitą biznį. 250
W. 51 St. Tel. Boulevard 0552. 1739 ?o. Halsted St.

. Chicago, III.

ap-

PARSIDUODA groseris su namu, 
geroj vietoj. Pigiai, nes apleidžiu 
Cicero. 1439 S. 49th avė.

Real Estate For Sale
N amai-Žemi Pardavimui

mnnAViuiiT Lnn/Ui.i irt-aiiimrA I DIDELIS BARGENAS. Pardavimui n y AVIMI kendžių krautuvė. aži rezidencija, puiki vieta tinkanti 
i 6 Ju°Jaus l)1,ks- (lel daktaro arba kokio profesionalo. 

184b Ganalport avė. Rezidencija 7 ruimų, ištaisyta pagal
n ■" vėliausią stilių; garažas dėl dviejų

PARSIDUODA lietuviška karčia- karų, lotas 37’/2xl25 pėdas, yra viso- 
ma, 4935 S. Halsted St. Parduosiu kių medžių, kvietkų; parduosiu pigiai 
visą arba pusę. Pardavimo priežas- arba mainysiu ant mažos faunos; at- 
lis — moteris našlė. Atsišaukit grei- sišaukit po 6 vai. vakare. Savininkas 
tu laiku; parduosiu pigiai. 3633 W. 61 PI. Tel. Republic 8090.

UNION AVĖ. 3236 — 2 augščių 
mūrinis namas, moderniškas, 6 ir 6 
kambariai. Pirmas augštas karštu 
vandeniu šildomas. Kaina $11,500. 
Tel. Victory 5952.

$250 CASH, PO $35 I MĖNESĮ 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.

GERI MAINAI
yra

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

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

ka-

ir 3 karų

5 flatai ir

flatas ir 2

PA.I IEŠKAU moters arba mergi
nos apsivedimui. Nesenesnės kaip 
45 metų. Neskiriant turto ar ti
kėjimo. Esu 45 metų amžiaus, tu
riu 1 vaiką 12 metų. Moteris turi 
būti šviesi, sveika ant kūno, mokėti 
kaip rašyti ir būti pritinkanti 
biznio.

Atsišaukite
C. W. R.

4406 So. VVestem Avė.
Tel. Virginia 1162

prie

NORIU SUSIPAŽINTI su doru 
vaikinu arba našliu, '‘vidutinio am
žiaus. Aš esu moteris vidutinio am
žiaus. Su dorum žmogum sutikčiau 
gyventi.

Atsišaukite
Aušros Knygynas 

3210 So. Halsted St.
Box 303

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS pagelbininkas pie
ną išvežioti, toks, kuris gali naują 
bizni atnešti. Trumpos valandos, ge
ra mokestis. Rašykite Box 1105, 
Naujienos, 1739 S. Halsted St.

REIKIA LIETUVIŲ AUTOMOBI
LIŲ PARDAVINĖTOJŲ — PATY

RIMAS NEREIKALINGAS
Nežiūrint ar jus pardavinėjot au

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

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

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

REIKALINGAS pinnarankis duon
kepis prie juodos duonos. Turi mo
kėti savo darbų atsakančiai. 10502 
S. Michigan Avė.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris arba mer
gina namų darbui prie mažos šei
mynos. Nereikia skalbti. Atsišau
kite, 732 W. 19th St.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

REIK ALINGAS pusininkas j 
kriaučių ir valimo štorą. Archer 
Tailors, S. Puta, 4390 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 2667.

For Rent
STORAS RENDON, tinka dėl bu- 

černės ir grosernės. Taipgi parduo
du gerus grosernės ir bučernės fix- 
tures, nebrangiai. 4119 So. Francisco 
Avenue.

RENDAI štoras bile kokiam 
bizniui; 5 kambariai užpakaly. 
Labai geroj vietoj. Pigi renda.

4213 So. Campbell Avė.
Lafayette 7029

MARQUETTE PARKE
Rendon naujas tik ką pabudavotas 

didelis štoras su 5 pagyv. kamba
riais, 2 karų garadžium, gera vieta 
dėl kriaučiaus, nes yra užregistruota 
į Cl. & Dyers Uniją, bet užregistra
vimas greit baigsis. Vieta irgi tin
ka byle kokiam bizniui. Vieta ran
dasi ant 2638 W. 69tos gatvės.

Atsišaukite pas
L. LAPINSKĄ, 

G635 So. Sacramento Avė. 
Chicago, III.

RENDON didelis, šviesus kamba
rys. Nėra vaikų, tiktai 2 vyrai. At- 
sišaukit j Taylor Shop, 3612 South 
Halsted St.

RENDAI kambarys vaikinui, su 
visais parankamais. 3133 S. Halsted 
St., 3 lubos.

Musical Instrumento
Muzikos Instrumentai

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

už $100. Roleliai, duet ben- 
c abi net, $25 įmokėti, Icltue 

iki G mėnesių išmokėjimui.
5 kambariams gražus ra-

S. CAMPBELL 
6512 S. Halsted St. 

1 fl.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

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

Lengvais išmokėjimais pagal 
jūsų norą

Atdara vakarais utarninke, ketverge 
ir subatoj «

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

PARSIDUODA visi barberski ra
kandai su visais įrankiais. Parduo
siu labai pigiai dėl svarbios prieža- 
ties. 3531 S. Halsted St.

PARDAVIMUI 6 kambarių stubos 
rakandai, kartu arba atskirai. Gali 
ir flatą randavoti. 1 fl. 3124 South 
Lowe Avė.

Sewing Machines
Siuvamos Mašinos

PARDAVIMUI 2 Singer siuvamos 
mašinos. Yra kitų rakandų. Pigiai. 
322 W. 37th Place.

Automobiles
NAUJI MODELIAI

Nuo 8 dienos Liepos, jau Studeba- 
ker Co. išleido naujus modelius, 
1929 metų, yra daug daugiau įrengti, 
nereikia tepti “gryzuoti”, kas 20 
tūkstančių mylių. Dictator Sedan 
pilnai įrengtas su bumperiais, su 
spare tire ir su parvežimu $1383.00. 
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 parduolam 
Studebakers karus, ir jums užtikri
name teisingą patarnavimą.

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

D. KURAITIS ir A. KASULIS 
Savininkai

M & K Motor Sales
Chicaroa seniausi Ir atsakančiam! vartotą 

karą pardavinėtojai. 100 garantuotą vartotą 
karą, pilnai (rengti, gerame mechaniAkame 
stovyje, karai parduodami nuo $1SO iki 
$2000. Mes turime karą kuris tinka vi- 

reikalams. Cash, itmokėjlmais.nukleiną 
mainais.

0811-18 8o. Halsted 8».

100 KARŲ 
VAKACIJŲ BARGENAS 

Nėra “Indorsers”
NEPALEISKIT JŲ 
$25, $50, $75, $100

Dodge, 1926, coupe, disc. ratai $395
Dodge, sedan, 1927, beveik nauj. $450
Marmon sport, 1925, gražiausia 

karas mieste, retas bargenas $495
Nash, roadster, 1927, kaip nau

jas ..........................................  $595
Willys Knight sedan, 1927, iš

rodo kaip naujas ............... $500
Chevrolet coach, 1928, praktiškai z 

naujas .................................. $450
Ford sedan 1927, važinėtas tik

7000 mylių .............................. $285
Essex coach, 1926, pertaisytas ir 

permalevotas ....................... $195
Jewett sedan, 1925 ................... $175

Visi karai pilnai įrengti su bum
periais, šviesomis, ekstra taperais, 
ir daug kitų ekstra, nauja maleva,
vėliausių madų, garantuota.

Atdara vakarais ir nedėliomis 
są dieną^__ )

Haisted Auto Sales
2560 So. Halsted St

vi-

Priverstas parduoti savo vėliausio 
modelio Oakland Fordor sedan, pats 
vartojau tik kelis mėnesius, jis yra 
visai kaip naujas. Turi originalius 
baloon tajerus, 4 ratų brekius, nėra 
nei vieno jrėžimo, taip kaip naujas 
caras. Reikia pinigų, parduosiu už 

S300, man jis kainavo $1600, tik keli 
mėnesiai algai.

Atsišaukit nedėlioj,
2231 North Kedzie Avė.,

1 apt.

PARDAVIMUI galiūnas su namu 
ar be namo, pigiai. Priežastis — 
išvažiuoju j Lietuvą. 1942 Canal- 
port Avė.

PARDAVIMUI 2 mediniai namai 
po 2 flatu, 4 ir 4 ir 5 ir 6 kamba
riai. Moderniški. Nebrangiai, grei
tam pardavimui. 1622 Bur’ing St. 
arti North Avė. 2 lubos.

FORDAS coupe. Gerai 'bėga. Par
duosiu pigiai. Man nereikalingas. 
2832 S. Ix)wc avė.

ESSEX SEDAN
I

Vėliausio modelio, kaip ir naujas 
vartotas tik trumpą laiką ir vra 
geriausiame stovyje. Man labai 
reikalingi pinigai ir aš parduosiu už 
$250. 
$950. 
dieną.

A S pats nesenai užmokėjau 
Galima matyti nedėlioj visų

2116 W. Harrison St.
2iros lubos

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI grosernė yra ice 
cream, cigarų ir t. t. Geras išdirbtas 
per ilgą laiką biznis. 3349 South 
VVallace St.

PARDAVIMUI SAL1UNAS
6101 So. Ručine Avė.

PARDAVIMUI grosernė, bučernė 
su namu, du po 4 kambarius. Dvie
jų karų garadžius, taipgi du auto
mobiliu, Sedan-Packara ir trokas. 
Biznis gerai išdirbtas. Įplaukų $600 
sąvaitei. Greitam pardavimui urnai 
— išvažiuoju Lietuvon.

4535 Waliace St.

PARDAVIMUI kendžių, cigarų, 
cigaretų krautuvė. Geras pelningas 
biznis. Gana darbo dėl dviejų. Gali
ma padaryti gerą pragyvenimą. 2650 
W. 63rd St.

PARSIDUODA pigiai Storas, kan
džių, cigarų ir visokių daiktų. 3222 
So. Morgan St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, gerai įrengta, naujos svarstyklės. 
flxtures, gerai išdirbtas per daugelį 
metų biznis. Greitam pardavimui, 
nebrangiai, dėl svarbios priežasties 
urnai išvažiuoju Lietuvon.

Atsišaukite '
4318 So. Mozart St.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė. Atsišaukite greitai. Parduosiu 
pigiai. 2433 W. G9 St. kampas Arte
sian Avė.

PARSIDUODA shoe repair shop. 
Visos mašinos geros. Vienam žmo
gui darbo yra užtektinai, pigi renda, 
parsiduoda pigiai. Pageidauju, kad 
butų apsivedęs žmogus. Yra 4 kam
bariai pajęyvenimui.

4353 So. Washtenaw Avė.

BIZNIO PROGA. Parsiduoda mink
štų gėrimų užeiga, gera proga norin
tiems tokio biznio. Pardavimo prieža
stis—važiuoju i kitą miestą. Gera pro
ga jaunavedžiams, nes parsiduoda su 
visais rakandais (furnišiais). Galima 
matyti bile kada vakare ar dieną: 
4960 South Priceton Avenue, Chl- 
cago, III.

BARBERNĖ, dvi kėdės ir 2 pool 
stalai, taipgi minkštų gėrimų krautu
vė, kartu su namu, arba be namo. 
66.06 So. Robey St.

PARDUODU pigiai grosernę ir 
delicattesen. Turiu greit parduo
ti dėl nesveikatos. Tik norin
gieji tikro barg^no teatsišaukia 
po 4 vai. po pietų. 1708 W. 
46 St. Tel. Yards 1255.

PARDAVIMUI grosernS ir delicat- 
;essen, geras lietuvių biznis. Gerai 
išdirbtas, nebrangiai. Box 1104, Nau- 
. ienos, 1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė. Biznis 
senas ir išdirbtas, laibai gerai eina. 
Parsiduoda pigiai. Priežastis — sa
vininkas važiuoja į Lietuvą. 3247 
S. Morgan St.

RUIMING
HAUZA

Prie didelių šapų 
Parsiduoda pigiai 
Šaukit savininką

Roosevelt 5373

Exchange—Mainai
’ KĄ. TURI MAINYTI?*
120 akrų Wisconsino išdirbta far- 

mą.
4 apt. mūrinis, pečium ir furnas 

šildomas, geroj vietoj, mainysiu i 
bungalow arba lotą.

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

Cash nereikia turėti mainant j 
šiuos namus.

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

MR. LINDAMAN
Verną Real Estate Co.

5007’/i Irving Park Blvd.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui - ____

PARDUODU ukj Illinois valstijoj, 
prie pat Tamalco miestelio. 80 akrų 
dirbamos, 75 akerių ganyklos. Upelis 
bėga per ganyklą. Geri namai, laukai 
apsėti. 4 arkliai, 16 karvių, 27 kiau
lės, 130 vištų, visi įrankiai. Naujas 
Chevrolet trokas, automobilius ir na
mų rakandai. Bizni darome iš pieno. 
Jeigu kas norėtų, parduočiau 80 akrų 
be budinkų. Kreipkitės pas C. Mote- 
junas, Tomalco, Ill.>

PARDAVIMUI arba mainymui 
naujus 2 flatų mūrinis namas 5 ir 
Ii kamb., karštu vandeniu šildomas, 
6217 So. Mayfield.

štoras ir 4 kambariai, taipgi kam
barys viršui — 6807 S. Racine Avė.

Savininkas 
4075 Archer Avė.

Aš turiu 4 naujus namus, visi 
arti Marųuette Parkų.

1 yra 2 flatų 5-6 kambarių, 2 
rų garadžius.

2 yra 5 flatai kampas 
garadžius.

3 yra 2 nedideli štorai
2 karų garadžius.

4 yra 2 štorai 6 kamb. 
karų garadžius.

Visus šiuos namus parduosiu už 
cash arba priimsiu i mainus senes
nius namus, lotus, biznius arba ką 
kas turite.

Taipgi turiu daug bizniavų ir re- 
zidencijinių lotų, arti Marųuette Par
kų, ant kurių pastatysiu dėl tamstų 
kokj tiktai norite namą. Priimda
mas tamstų namą, lotą arba biznį 
kaipo pirmą jmokėjimą.

Matykite

JOHN PAKEL
(PAKALNĮ)

2547 W 71st St.
Tel. Hemlock 0367

$500.00
Kodėl negyvent savo locname na

me? Mokėti j savo kišenių tuos 
pačius pinipis kuriuos 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 kokj namą, lengvais išmokėjimais. 
Tik veikit greit. Matykit Mr. Traut. 
B. CIMAGLIO & CO. Home Builders 

7168 and 7039 W. Grand Avė.

6 KAMBARIŲ MŪRINIS 
BARGENAS

Visi kambariai pirmam aukšty, 
viškas ir basementas, geriausias 
plumbingas, pesdestal toiletas, jrnu- 
ravota maudynė. Visi impruvemen- 
tai įvesti ir užmokėti, 2 karų gara
džius. ■ Aįiarftnentų distrikte. Vie
na žemė kainuoja $150.00 už pėdą. 
Kaina tik $6500.00 su $750 cash. 
Likusius pagal sutarties. Savinin
kas bus nedėldieny po piet.

3349 Potomac Avė.
arba telefonuok pasimatymui 

Nevvcastle 3575

BARGENAS
2 flatai po 5 kambarius, karštu 

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

WALTER J. PAUL
So. Westem Republic 4170
W. 55th St. Hemlock 2889

SPECIALIAI. 5 kamb. bungalow 
su octagon frontu. Vienas gražiau
sių namų Marųuette Manor. Savi
ninkas turi parduoti ir numažins 
kainą nuo $9700 iki $8500. Tiktai 
$1000 cash reikia.

4 flatų mūrinis, visi po 5 kamb. 
apt. aržuolo trimas, garu šildomas, 
netoli Marąuette Parko, savininkui 
kainavo $32,000, parduosiu už $27,000. 
Tik ne į mainus. Atsišaukit. 2521 W. 
63rd St. Telephone Prospect 8760.

6601
3236

KAS TURITE 50 arba 75 pėdų 
lotą ant Westem Avė, mainysiu ant 
2 flatų namo po 6 kambarius, tile 
bathroom, gražioj vietoj ant 70th 
ir Artesian.

Šaukit
Columbus 8378

LABAI geras investmentas — tu
riu parduoti biznio lotą arti $45,000 
kampo West Side Elevetoriaus 
Transportacijos Punkto, su moderniš- 

Agentų bei mainų 
i arba

PARDAVIMUI 6 kambarių cot
tage, modemiškas. Nebrangiai. Ga
lima matyti kasdien po 5 vakare ir 
šeštadieniais po piet, ar sekmadie
niais visą dieną. 3826 Wallace St.

kais jvedimais. / _ ’ 
nereikia. Atsišauk vakarais 
šventadieniais.

2531 S. Troy St.
1 augštas iš užpakalio

TRlUBELIS ŠEIMYNOJ 
Dėlto esame priversti 
parduoti ar mainyti 
bizniavą namą su bizniu— 
groserne.
Ant bizniavos gatvės.
Greitai ir pigiai 
Cash tik $1000. 
Šaukit Roosevelt 5373

NEGIRDĖTA PROGA, kas nori 
padaryti piningų. Didelis biznis, 
road house, gazo stotis, ice cream ir 
sandvičių standas, šokių salė ir ga
liūnas. Darbo užtenka vienuolikai 
žmonių. Kas nori tokj gerą bizni, 
prašau nepraleisti progos. Mes par
duosime pigiai arba mainysime ant 
apartment namo. Vieta yra 17 
mylių nuo Milwaukee Avė. gatve- 
karių, Higgins Road & Roselle Road

Saukite,
Tel. Roselle 92

PARSIDUODA farma, 35 akerių 
žemės, visi geri budinkai ir gyvu
liai; 25 mailės nuo Chicagos, I'/a 
mailės nuo Limento. Atsišaukite 
greit; imsime namą ant aminų, jei 
daug skolos nebus. Del didesnės 2 po 5 muro namas. Karštu van- 
informacijos užeikite į White Sox denin šildomas. Mainys į medinį 
Garage, 35th and Wallace Sts. V. namą. Pigiai Veikit greit. 
Rumckaks, Lement, III. R. 2, Box $14.000. 
A 33. --------------

MARQUETTE PARK BARGENA]

TURĖK NUOSAVUS NAMUS
30 pėdų lotas ant California Avė., 
arti Marųuette Parko, mokyklos, ba
žnyčios ir karų linijos. Pirk dabar 
pakol kainos žemos. Mažas jmokė- 
jimas, likusius lengvais išmokėjimais.

J. A. LYNCH
40 N. Dearborn St.

Central 3654

Dešimts Stanko & Co.
Mainų

1. GasoIIno Stotis bu garadžiumi ir 
salesrumiu.

2. šešių flatų muro namas Marųuet- 
te Park.
šešių kambarių medinis vasarna
mis su nedideliu plotu žemės, 
prie gražios taikos, visiems lietu
viams žinomam Woodboro, Wis. 
miestelyj.

4. Trys muro krautuvės ant Kedzie 
prie pat dirbtuvių, dvi krautuvės 
išnuomuotos, o trečioje yra gro
sernės rakandai. Kas nori vie
ną bizni atskirai, taipgi galima 
Earduoti ar iŠnomuoti.

>viejų flatų muro namas po 4 
kambarius ant Bridgeporto.

6. Keturių flatų muro namas po 6 
kambarius su pečiais šildomas, 
Southsidėj.

7. Trijų flatų naujas muro namas, 
Ciceroj.

8. Bizniavas namas su krautuve ant 
Archer Avė.

9. Du lotai ant Archer Avė.
10. Vienas lotas ant Cicero Avė. Ci

ceras mieste.
Visus vfršminėtus dalykus mainy

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

STANKO CO.

3.

5076 Archer Avė.
Tel. Lafayette 6036

Kaina

---- ---------—------" 2 po 4 
PASTEBĖTINAS BARGENAS. Vie- šildomas, 
nas mano klijentas, didelis kontrak- Marųuette

mtirinis, karštu vandeniu 
tjk vienas blokas nuo 

____ r _____ _____ _ parko. Parduos ir mai- 
torius, kurio darbas mainosi ir jisai I nys į bungalow. Nebrangi kaina, 

priverstas važinėti i visokias miesto --------------
taip’ ka(l jam sunku tinkamai 4 pO 4 muro, namas. Garu šildo- 

prižiūrėt! savo prapertes. Jisai man 1 N j j vėliausios mados, 
pavede parduoti jo puikią 120 akrų . 1)arko Rendos i
farmą, besirandančią prie valstijimo . J... Mainvs i bizniavo na- 
kelio ir P/8 mylios nuo Stevens Point tab groserne ir bučerne
Wisc. Gyvulių nėra. Visi įrengimai. ,n?» . .P e«.„5
6 kamb. namas, barnė 15 gyvulių, ?r dviejų flatų namą. Matyk tuo- 
vištinyčia, tvartai, mūrinis sailaus Jaus* Bargenas.
sudėti, 75 akr. aremos žemės, 45 akr. --------------
miško, visokių puikių medžių pilna. Pardavimui ar mainymui biznia- 
Labai gera vieta pieno formai, Ste- vas namas su penkiais apartmen- 
vens Point turi virš 13,000 gyventojų tais. Mūrinis. Garu šildomas. Ren- 
ir turi puikų turgų. Farma yra išmo- dos $325 į mėrtesį. Mainys į bile ka 
kėta. i Kaina $12,000.* Reikia $7000 Į gerą. Kaina prieinama.

C. A. BEACHAM 
(Bičiūnas)

2437 Wcst 69th Street
Tel. Hemlock 5363

Turiu garbės pranešti, kad 
persikėliau čia nesenai iš 2515 
69 St. į patogesnę vietą.

cash, likusiu mažais išmokėjimais są
žiningiems žmonėms. Ne reikia agen
tų, nei ne mainysiu, Charles J. Michal 
139 N. Clark St., Chicago, III.

FARMA 
120 akrų 
prie Jolieto. 
Gera žemė 
Geri gyvuliai 
Geri įrankiai. 
Mainau 
Čikagoj j namą. 

Šaukit Roosevelt 5373

aš 
W.

BARGENAS. Pardavimui 9 kam
barių cottage, dviejų karų garažas. 
Mhžai įmokėti, Ūkusius kaip rendą, 
3807 S. Halsted St.

PARDAVIMUI namas 6 kambarių 
ir dviejų karų garažas. Brighton 
parke. Parduosiu pigiai. 4011 So. 
Campbell avė.

FARMA WISCONSINE

budinkai, 
ir fileris, 
Priversti 

____  Kas nori 
gražią farmą, tai matykite . Del

platesnių žinių atsišaukite pas
S.

2832 So. Ix)we Avė.

Tai yra 80 akrų, nauji 
20 melžiamų, karvių, sailo 
2 inžinai. Gražioj vietoj, 
parduoti dėl senatvės.

PARDAVIMUI biznio: prąpertė, 
štoras ir flata's tik ką užbaigti, lo
tas 50 pėdų. Propertė randasi ant 
108tos ir Albany Avė. Lengvais iš
mokėjimais. Kaina $5000. Savinin
kas ant vietos.

Kampas 108tos gatvės ir 
So. Albany Avė. 

Mt. Greenwood, III.

PARDAVIMUI mūrinis bizniavas 
namas. Ant viršaus 6 kambarių 
flatas. Storas ant rendos su bu
černės fikčeriais ir 4 kambariai pa
gyvenimui užpakalyj. Kampinis na
mas. 4549 So. Wells St.

TIKRI BRIGHTON 
PARKO BAR- 

GENAI

TURIU PARDUOTI savo 4 lotus 
už “Cash” arba mainysiu i bunga- 
low bei į nebrangu dviejų flatų na
muką, 2 tatai randasi prie 58-tos 
gatvės prie pat So. HarĮem Avė. 
Visi įrengimai; kiti 2 lotai prie 69 
Place, tarp Central Park Avė. ir 
Crawford 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.

3141 W. 40th PI. — 3 aukš
tų mūrinis.

4531 S. Sawyer St. 2 aukš
tų mūrinis.

4054 S. Albany St. 2 aukštų 
mūrinis.

4117 S. Campbell St. 2 aukš
tų mūrinis.

2901 W. 39 PI. 2 aukštų mū
rinis.

BIZNIERIŲ ATIDAI
Pardavimui vienas puikiausias biz

niavas namas ant 59 gatvės, didelė 
krautuvė su 3 gyvenimui kambariais 
iš užpakalio, 6 kambariai su daktaro 
ofisu viršui, 3 karų garažas užpaka- 
kaly, visas įrengimas vėliausios ma
dos . šis namas yra aukaujamas 
pardavimui ir turi būt parduotas iki 
rugpiučio 30. Taipgi bus parduotas 
už pirmą teisingą pasiūlymą. Prie 
progos galima ir biznį kartu nu
pirkti. Kas nori naudotis šia pro- 
Ka, matykit savininką. 2710 W. 59 
St. Galimba matyti po 6 vakare. 
Subatoj ir nedėlioj visą dieną. Klau
skit Budris, 2 lubos. Tel. Prospect, 
6977 Real Estateninkams komišen.

PARDUODU ŪKĮ
Jeigu kas nori į Lietuvą parva

žiuoti ir apsigyventi, mes turime ant 
pardavimo 35 dešimtines žemės, ran
dasi Gedvainių kaime, Rietavo pašto, 
Telšių apskrityj.

Atsišaukite 1 lubos
Emerald Avė.

PARDAVIMUI mūrinis namas, 3 
flatai po 6 kambarius. Parduosiu 
pigiai. Katras pirmasis atsilankys, 
tas bus laimingas. Savininkas eina 
į bizni. 3618 S. Lowe Avė., 2 lubos

PARSIDUODA rezidencijos lotas. 
Randasi Cicero. Mainysiu ant au
tomobilini. Savininkas 3214 S. Union 
Avė., 2 lubos.

Atsišaukite 1
3258 S.

10 metų. Tu- 
noriu parduoti.

PARDAVIMUI 2 krėslų barbernė. 
Biznis išdirbtas per 
riu du bizniu, vieną 
2705 W. 85 St.

. <• * ■*? iŠ' K JMn*. Ci- ' u4 • • - • • •&’hbhhhhbmihhhmhiimhi

7248 S. Francisco avenue 2 
aukštų mūrinis.

4542 S. Whipple St. 2 aukš
tų mūrinis.

4749 S. Rockwell st. mūrinė 
Cottage.

4835 S. Kolin avė. Mūrinė 
Cottage.

RUBIN BROS.
Namų Statytojai 

4155 Archer Avenue
Tel. Lafayette 8705

EXTRA! Pardaviiniii medinė co
ttage, concrete ir cementinių blokų 
pamatas. Karštu vandeniu šildo
mas, taipgi atskiras lotas. Labai ne
brangiai. 5548 S. Kildare avė.

NAUDOKITĖS PROGA
Kurie turite ką mainyti ant 

2 flatų muro namo, gražioj 
apielinkėj. Šiuo reikalu kreipki
tės pas A. Grigas, 8114 South 
Halsted St. Tel. Victory 4898.

PARDAVIMUI bizniavas kampi
nis muro namas, 1925 W. 51 St., du 
štorai — 5 pagyvenimai, steam 
heat, tile floors. Tinkamas dėl sa- 
liuno arba kito biznio. Rendos virš 
$4000 j metus. Cash $7,000, likusius 
lengvais išmokėjimais.

Atsišaukite pas savininką
5718 So. Ashland Avė.

Republic 2782

PARDUOSIU arba mainysiu 2 
flatų modernišką murini namą, 5-5 
kambarių, gražioj vietoj, netoli vie
nuolyno. Kas norit pirkti arba 
mainyti. Atsišaukit tuoj. Agentai 
neatsišaukit.

7132 So. Washtenaw Avė.
1 fl.


